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Resumo 

Essa tese tem por objetivo analisar as percepções gregas do Império Persa Aquemênida e 

outros impérios orientais enquanto entidades políticas, com ênfase sobre o olhar remoto de 

Heródoto. Em primeiro lugar, o autor resume o estado da pesquisa acadêmica sobre as 

Histórias de Heródoto e sobre as atitudes gregas em relação à Pérsia, num esforço de 

esclarecer a complexidade das relações greco-persas, que, de acordo com a pesquisa mais 

recente, não eram apenas hostis, mas repletas de receptividade. A seguir, o autor examina as 

ideias persa e assíria de império, bem como suas organizações imperiais concretas. Analisa-se 

demoradamente a iconografia real persa e conceitos políticos tais quais bumi- e xšaça-, 

concluindo-se que estes poderiam veicular uma ideia inovadora de império, embora 

profundamente enraizada em tradições mesopotâmicas anteriores. Descreve-se a maneira 

como as fontes clássicas nomearam o “império” ao longo do tempo, com atenção particular à 

formulação de autores mais antigos como Heródoto, Ésquilo e Tucídides. O autor se esforça 

para explicar em cada caso o uso de hēgemonía, archḗ e até mesmo pólis para designar o 

Império Persa. Por fim, o autor examina a terminologia de Heródoto usada para designar o 

Império Aquemênida e como ela demonstra uma estratégia de alusões e ressonâncias com 

implicações críticas quanto à política expansionista de Atenas. Propõe-se que Atenas 

incorporou as ideias persas de império, enquanto,  paradoxalmente, denunciava sua violência 

e tirania internacional. Essa postura contraditória teve seus impactos sobre historiadores como 

Heródoto e Tucídides e é uma chave interpretativa instrutiva para as Histórias. 

 

Palavras-chave: Heródoto; Império Persa Aquemênida; Behistun; hegemonia; império. 

 

 

  



 
 

Abstract 

This thesis aims to analyze Greek perceptions of the Achaemenid Persian Empire and other 

Near Eastern empires taken as political entities, emphasizing the early look of Herodotus. The 

author first summarizes the state of scholarly research on Herodotus’ Histories and Greek 

attitudes towards Persia in an effort to clarify the complexity of Greco-Persian relations, 

which, according to the most recent research, were not only hostile, but also full of 

receptivity. The author examines next Assyrian and Persian ideas of empire and their concrete 

imperial organizations. One analyzes at length Persian royal iconography and political 

concepts such as bumi- and xšaça-, concluding that these could convey an innovative idea of 

empire, albeit deeply rooted in older Mesopotamian traditions. One describes the way 

classical sources named the “empire” over time, with particular attention to the wording of 

early authors such as Herodotus, Aeschylus, and Thucydides. The author strives to explain in 

each case the use of hēgemonía, archḗ, and even pólis to designate the Persian Empire. 

Finally, the author examines Herodotus’ terminology to name the Achaemenid Empire and 

how it conveys a strategy of allusions and resonances with critical overtones towards 

Athenian expansive policy. One proposes that Athens paradoxically incorporated Persian 

ideas of empire, while publicly denouncing Persian violence and international tyranny. This 

contradictory stance had its impacts over historians such as Herodotus and Thucydides and it 

is an instructive interpretative key to the Histories.       

 

Keywords: Herodotus; Achaemenid Persian Empire; Behistun; hegemony; empire.  

 

 

  



 
 

Résumé 

La présente thèse a pour but d'analyser les perceptions grecques de l’Empire Perse 

Achéménide et d'autres empires proche-orientaux, en tant qu’entités politiques, en soulignant 

le regard plus ancien d’Hérodote. Premièrement, l’auteur résume l’état de la recherche 

académique sur les Histoires d’Hérodote et les attitudes grecques face à la Perse afin de 

clarifier la complexité des rapports gréco-perses, que, d’après la recherche plus récente, 

n’étaient pas que d'hostilité, mais aussi réceptives. Ensuite, l’auteur étudie les idées perses et 

assyriennes d’empire, ainsi que ses organisations impériales effectives. On étudie en détail 

l'iconographie royale perse et les concepts politiques tels que bumi- et xšaça-, concluant qu’ils 

pouvaient véhiculer une idée innovatrice d'empire, bien que profondément enracinée dans des 

traditions plus anciennes de la Mésopotamie. On décrit la façon dont les sources classiques 

nommaient l’ « empire » au cours du temps, soulignant les formulations plus anciennes 

d’auteurs tels que Hérodote, Eschyle et Thucidides. L’auteur s’efforce pour expliquer dans 

chaque cas l’usage d’hēgemonía, archḗ, et même pólis pour designer l’Empire Perse. 

Finalement, l’auteur étudie la terminologie d’Hérodote pour nommer l’Empire Achéménide et 

la façon dont elle fait partie d’une stratégie de références et de résonances avec des 

connotations critiques par rapport à la politique expansionniste d’Athènes. On propose 

qu’Athènes a incorporé d’idées perses d’empire, en même temps qu’elle dénonçait, 

paradoxalement,  la violence et la tyrannie internationale de la Perse. Cette posture 

contradictoire eut des conséquences sur les historiens tels que Hérodote et Thucidides et c’est 

une éclairante clé interprétative pour lire les Histoires. 

 

Mots-clés: Hérodote; Empire Perse Achéménide ; Behistun ; hégémonie ; empire. 
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Edições e referências 

 

 Não temos “um” Heródoto. O que temos são dezenas de manuscritos medievais 

contendo o texto completo ou parcial
5
 e fragmentos em papiros do início de nossa era.

6
 

Segundo Phillipe-Ernest Legrand, as divergências dos textos de que dispomos, geralmente 

erros ortográficos e variações dialetais, se deveriam a equívocos dos copistas. Pode-se, 

portanto, presumir uma unidade da tradição remanescente.
7
  

 Os manuscritos reputados mais fieis são o “Laurentianus”, 70.3, datando do século X;
8
 

o “Angelicanus” (Ang. gr. 83), datando do século XI;
9
 o “Vaticanus” (Vat. gr. 2369), do 

século XI; O “Parisinus” (gr. 1633), do século XIV;
10

 o “Romanus” (Vat. gr. 123), também do 

século XIV; um manuscrito do Emmanuel College, em Cambridge, do século XIV ou XV;
11

 o 

“Vindobonensis”, datando do século XIV (hist. gr. 85);
12

 e o “Vaticanus Urbinas” (Barb. gr. 

88), do século XIV.
13

 Estes são amiúde separados em duas famílias distintas, a “Romana” e a 

“Florentina”, em referência aos mais antigos exemplares de cada estirpe. As diferenças são 

formais e ortográficas, e Legrand aponta uma fidedignidade maior da família Florentina, por 

se aproximar mais dos papiros.
14

 

 Para uma adequada reconstrução da tradição remanescente, as melhores edições 

críticas são as de Karl Hude, Clarendon Press,
15

 aqui adotada, e, mais recentemente, Haiim 

Rosén, da Teubner.
16

 Da coleção “Budé”, Belles Lettres, temos a edição de Philippe-Ernest 

Legrand,
17

 com sua elucidativa e longissima ‘introductione’.
18

 Do século XIX, a edição de 

                                                           
5
 O interessado pode consultar uma relação de manuscritos no portal Pinakes, Disponível em: 

<http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/oeuvre/6860/>. Acesso em: 20 de maio de 2018. 
6
 Para a relação de papiros, Cf. ROSÉN, 1987, p. lxvi. 

7
 LEGRAND, 1932, p. 185-188. 

8
 Detido pela Biblioteca Laurenziana, em Florença, sob o título Plut. 70.3., anteriormente digitalizado sob o 

endereço <https://goo.gl/fVedUP>, mas atualmente indisponível. Seu endereço no catálogo é: 

<https://goo.gl/GoUiP3>. Acesso em: 20 de maio de 2018. 
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 Detido pela Biblioteca Angelica, em Roma, sob o título Ang. gr. 83, acessível pelo link: 

<https://goo.gl/gx52p2>. Acesso em: 20 de maio de 2018. 
10

 Detido pela Bibliothèque Nationale de France, em Paris, sob o título gr. 1633. Disponível em: 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10722149z>. Acesso em: 20 de maio de 2018. 
11

 Também conhecido como “Sancroftianus” em referência ao seu antigo dono, o arcebispo da Cantuária, 

William Sancroft, sob a localização I.2.09 (30). 
12

 Detido pela Österreichische Nationalbibliothek. 
13

 Detido pela Biblioteca Vaticana e integralmente disponível online em: 

<https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.gr.88>. Acesso em: 20 de maio de 2018. 
14

 LEGRAND, op. cit., p. 190. 
15

 HUDE, 1908. 
16

 ROSÉN, op. cit.. 
17

 LEGRAND, 1932. 
18

 O comentário é de ROSÉN, op. cit., p. xlviii. 



 
 

Heinrich Stein, com comentários valiosos, é a mais lembrada.
19

 Ao citar o texto grego, 

optaremos pela versão de Hude. As edições utilizadas para os demais autores são indicadas 

na bibliografia, em seção intitulada “fontes primárias e edições críticas adotadas”. 

Comentários e edições alternativas serão incluídos na bibliografia secundária. 

  

                                                           
19

 STEIN, 1869. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 A imensa profusão de publicações sobre Heródoto na atualidade representa mais do 

que uma natural e merecida veneração à vetustez ou ao pioneirismo das Histórias.
20

 

Inventores, gênios e mestres da criação, reais ou supostos, estão sujeitos ao esquecimento, a 

depender do interesse que o seu legado inspire em cada época. Este mesmo esquecimento, do 

qual Heródoto desejou salvar os feitos de gregos e bárbaros, conforme confessa no proêmio, é 

o par necessário de toda memória e, logicamente, de toda história. Só podemos lembrar 

porque escolhemos esquecer. Do contrário, a experiência humana se tornaria um emaranhado 

de fatos sem sentido e um insuportável arquivo de conchas ocas.
21

 

 Se a pura antiguidade não é razão suficiente para a fama de nosso historiógrafo (ou 

melhor, “investigador”),
22

 talvez devamos procurar noutra parte o vigor de seu legado. Parece, 

em verdade, que o estatuto canônico de Heródoto para uma importante disciplina moderna 

está na raiz do persistente interesse por sua obra. A História, não é novidade, vê-se objeto de 

duros e incessantes ataques pelo menos desde a década de 1980.
23

 Colocada no centro de um 

debate epistemológico e teórico que questiona a correspondência do discurso científico, em 

geral, e historiográfico, em particular, com a verdade (quando se acredita, de todo, nesta 

categoria), a obra de Heródoto de Halicarnasso adquiriu um significado especial. Muitos 

acadêmicos, desejosos de revelar a parcialidade do discurso historiográfico, a relatividade de 

seus métodos e sua cumplicidade com práticas de dominação, dissecaram a obra do “pai da 

História”, denunciando seu caráter etnocêntrico e enviesado. Uma metonímia dos 

descaminhos da História, a obra de Heródoto foi, assim, severamente criticada, a fim de 

purgar a modernidade de seus próprios demônios. 

 Mas essa impressão é apenas parcialmente verdadeira. Também pela régua do outro 

partido, o “positivismo” stricto sensu ou avant la lettre, Heródoto caiu cedo em descrédito. 

                                                           
20

 Heródoto fala, na realidade, da apresentação de sua História (ἱστορίης ἀπόδεξις), no genitivo singular. O título 

no plural provém da tradição alexandrina. Por convenção, mantemos o plural ao longo da tese. Cf. DARBO-

PESCHANSKI, 1987, p. 11. 
21

 LOWENTHAL, 2003, p. 204-205. 
22

 Em grego antigo, o termo historíē se refere, originalmente, a um conhecimento que se obtém mediante 

inquérito ou consulta. Na época de Heródoto, a expressão está intimamente relacionada à pesquisa sobre 

fenômenos da natureza, algo que poderíamos chamar de averiguação “científica”. A ideia de história enquanto 

gênero textual, o estudo do passado, é uma construção gradual. Mais correto, portanto, seria chamar Heródoto de 

“pesquisador” ou “investigador”. Cf. THOMAS, 2002, p. 9; 161-167; DARBO-PECHANSKY, 2007, p. 29; 32. 

Infra, capítulo 2. 
23

 Sugere-se, para uma visão completa, a coletânea organizada por JENKINS, 1998. 
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Sua obra, como será adiante abordado, foi encarada na Antiguidade como um conjunto de 

fábulas destinadas a entreter, sem compromisso com a verdade. E, muito mais tarde, Heródoto 

teria como principais críticos os intelectuais formados naquela mesma disciplina de que, 

ironicamente, haveria de se tornar patrono. 

 O autor, portanto, tem sido reprovado por duas posições epistemológicas dissonantes e 

historicamente afastadas e, para ser preciso, por duas posturas científicas francamente 

antagônicas. Ironicamente, de maneira talvez jamais imaginada pelo próprio Heródoto, sua 

celebridade hoje independe de uma temática narrativa particular, o suposto conflito entre 

Ocidente e Oriente, as grandes façanhas de gregos e bárbaros ou a alegada vitória da liberdade 

helênica contra o despotismo. Mais do que isso, ela está irremediavelmente atrelada a um 

empreendimento humano fundamental, a busca pelos critérios do verdadeiro e do falso. 

 Eis a origem do vigor e da vitalidade de Heródoto de Halicarnasso. E, igualmente, a 

razão pela qual continua a ser tão trabalhoso dominar a extensa bibliografia a seu respeito, 

mesmo em exames pontuais da obra. Estudos de sofisticação filosófica e linguagem elegante 

compõem o conjunto de comentários sobre o investigador. Sua narrativa é alvo de exames 

filológicos detalhados. E, amiúde, chaves interpretativas as mais diversas são propostas para 

as suas Histórias. 

 O presente estudo se destina ao exame da terminologia utilizada por Heródoto para se 

referir ao Império Persa Aquemênida e outros impérios orientais enquanto entidades políticas. 

O tratamento dispensado por Heródoto às assim chamadas “monarquias orientais” pressupõe 

um conhecimento conjunto e integrado das Histórias, depende de qualificada 

contextualização histórica e conduz a considerações sobre alteridade e política na Grécia 

Clássica. Num primeiro momento, contudo, exige também a estrita reavaliação da bibliografia 

acadêmica sobre o tema e o estado atual da pesquisa nesta seara. 

 Ao longo desta tese, contudo, esforçaremo-nos por demonstrar que a mais importante 

distinção política entre gregos e bárbaros nas Histórias não é relativa a uma forma 

constitucional, como frequentemente se aponta, mas, na verdade, a um tipo de Estado. A 

“helenicidade” do século V a.C., como toda ideia de identidade, foi uma construção social que 

atendeu a determinados interesses políticos na Grécia Clássica,
24

 e, sem dúvida, o discurso da 

identidade grega ressaltou as diferenças de gregos e não-gregos quanto a seus regimes 

políticos, seus hábitos culturais ou seus sistemas de disciplina marcial. Defendendo uma 

perspectiva que tem ganhado força, contudo, recusaremos que Heródoto tenha reproduzido 

                                                           
24

 Sobre etnicidade no mundo antigo, Cf. MCINERNEY, 2014 e discussão a seguir. 
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acriticamente uma clivagem fundamental entre gregos e persas enraizada, sobretudo, na 

distinção entre democracia e monarquia ou entre isonomia e despotismo. Na verdade, é o 

domínio imperial de persas e seus predecessores que surge como a imaginada fronteira entre 

gregos e não-gregos, ainda que essa baliza seja altamente permeável e porosa. Isso porque o 

império, originalmente um atributo oriental, seria logo incorporado pelos atenienses, 

tornando-se inviável qualquer leitura essencialista da distinção. Heródoto, ao que tudo indica, 

jamais imaginou uma separação incontornável e genética entre gregos e bárbaros e, na 

verdade, subverteu noções de alteridade sedimentadas pelo senso comum, relativizando seus 

limites.
25

 As Histórias apresentam uma visão da cultura como fenômeno mutável e elástico.
26

 

A percepção de que os atenienses poderiam vir a reproduzir, perigosamente, uma estrutura de 

dominação até então desconhecida entre os helenos, deve ter contribuído para essa perspectiva 

da dinamicidade cultural.   

 Em todos os casos, a terminologia das Histórias para nomear o Império Aquemênida 

será comparada com o repertório de outras fontes, sobretudo os historiadores da tradição 

greco-romana. O cotejamento de Heródoto com autores do período clássico, helenístico e 

romano é de relevância subsidiária, reforçando a singularidade de algumas práticas e 

assentando a tese num plano seguro de longa duração. No decorrer desta comparação, 

constataremos que a visão clássica dos “impérios” orientais sofreu mudanças significativas ao 

longo de séculos. Durante as Guerras Médicas, o imperialismo, entendido como a expansão 

agressiva da autoridade direta ou indireta de Estados sobre outros entes políticos,
27

 era algo 

que não-gregos praticavam contra os gregos.
28

 Como não poderia deixar de ser, essa 

especificidade qualificou as primeiras descrições dos impérios orientais nas fontes helênicas. 

A ascensão do “Império Ateniense”
29

 e as conquistas de Alexandre modificam esse cenário,
30

 

de forma que o império, tornado uma realidade cada vez mais familiar e tolerável, deixa de 

servir como fronteira da reflexão política e identitária. Colocada em contexto, a evidência dos 

autores clássicos ganha, portanto, um sentido especial. 

 De outro lado, privilegiaremos a evidência oriental do período aquemênida como 

forma de desafiar aqueles que enxergam os relatos clássicos como resultado mecânico de 

condições sociais “internas” à sua produção (geralmente como resposta a uma necessidade de 

                                                           
25

 MUNSON, 2014. 
26

 THOMAS, 2002, p. 114-117. 
27

 PISTONE, 2010, p. 611-621. 
28

 BALOT, 2006, p. 156. 
29

 Há objeções ao uso dessa terminologia, que serão abordadas no segundo capítulo desta tese. Cf. MORRIS, 

2009. 
30

 O mesmo se dá com as ideias monárquicas. Cf. WALBANK, 2006, p. 62-100. 
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unificação política) como se entre persas e gregos houvesse um abismo intransponível. 

Enquanto muitos autores admitem a possibilidade de empréstimos e adaptações de produtos 

orientais na Grécia, essa abordagem é, salvo em raros casos, uma que privilegia as distorções 

nas imagens do “outro”, raramente conferindo agência aos próprios persas.
31

 No entanto, 

como demonstrou Moyer no estudo das representações clássicas do Egito, tal visão, partindo 

de paralelos questionáveis com o discurso etnográfico moderno, corre o risco de silenciar a 

voz de outras sociedades com as quais os gregos interagiram. É pertinente, portanto, a 

seguinte indagação: “acaso a representação de Heródoto suplantou inteiramente a voz do 

outro ou é sua analogia à etnografia moderna que fez isso?”.
32

 Com efeito, gregos e persas 

também compunham um sistema mais amplo no qual o produto de suas interações deve ser 

inserido. Como se sabe, os persas interferiram diretamente nas vidas de muitos gregos, em 

especial na Jônia, e, portanto, faz-se necessário um exame preliminar da iconografia, do 

vocabulário e da dinâmica de controle aquemênida para a compreensão dos modelos de 

império prévios à Liga de Delos.      

 A presente tese se estrutura em cinco partes, cujo conteúdo é detalhado no início de 

cada capítulo. No primeiro destes, faremos uma síntese da bibliografia acadêmica sobre 

terminologia política, identidade helênica e as Histórias de Heródoto, explicitando o atual 

estado da questão. O segundo capítulo trata de tópicos preliminares, trazendo uma introdução 

histórica e definições de conceitos políticos relevantes, tais quais “império” e “Estado”. O 

terceiro e o quarto capítulo abordarão, respectivamente, as terminologias persa e grega para o 

império, constituindo o núcleo de nossa discussão. O quinto capítulo abordará aspectos 

correlatos da descrição grega e latina do império persa, em especial sua diversidade étnica e 

seu regime monárquico. O quinto capítulo também examinará, de forma geral, as Histórias de 

Heródoto e sua leitura do Império Persa enquanto entidade política. Uma última seção, 

conclusiva, irá resumir nossos achados. 

  

                                                           
31

 Cf. MOYER, 2011, p. 46-48 e discussão sobre este autor adiante. 
32

 Ibid., p. 6. 
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CAPÍTULO 1: CIVILIZAÇÃO E BARBÁRIE 
 

 

 Qualquer estudo sobre “monarquias orientais” em Heródoto precisa ter em mente a 

vasta bibliografia que viu nessa mesmíssima constituição (ou “forma de governo”) um 

elemento essencial da polaridade entre gregos e bárbaros. Primeiramente, se perfila uma 

multidão de autores que pensaram os textos clássicos como manifestos em favor da 

“liberdade” grega, em oposição ao despotismo ou à tirania persa.
33

 Essa visão é logo 

qualificada como instrumento para a construção de uma identidade única mediante a 

depreciação de um inimigo comum. Tal identidade helênica, por fim, teria se colocado a 

serviço de um nascente “Império Ateniense” em sua busca por legitimação. 

 A ideia do conflito entre a liberdade grega e o despotismo persa, a que por vezes 

chamamos teoria ou modelo da polaridade, foi um consenso dos estudos herodotianos antes 

da Segunda Guerra Mundial e no início do Pós-Guerra.
34

 Argumentou-se, no contexto de 

enaltecimento do Estado Nacional, que a narrativa de Heródoto defenderia a superioridade 

dos regimes gregos, refletindo um aprendizado empírico propiciado pelas Guerras Médicas. 

Sobretudo a partir dos anos 1980, essa ideia recebeu outro tratamento ao ser pensada em 

analogia ao discurso etnográfico moderno. Com a popularização do estruturalismo 

antropológico e literário francês, pensou-se ver em Heródoto e outros a criação de uma 

identidade coletiva grega a partir da depreciação e instrumentalização da imagem do outro, o 

não-grego. Nessa linha de raciocínio, a noção de liberdade, em oposição à tirania ou ao 

despotismo, seria a marca essencial de uma helenicidade fabricada. Esse consenso decerto 

sofreu modificações ao longo do tempo e apresentou mais de uma vertente, mas manteve 

essencialmente a mesma ideia de uma contraposição narrativa entre dois regimes políticos. 

Pode-se dizer que, mesmo hoje, a noção da polaridade persiste. 

 O cenário de uma dicotomia imaginada entre gregos e bárbaros seria naturalmente 

propício ao surgimento de um léxico da diferença. Que os persas sejam apresentados como 

distintos ou politicamente únicos justificaria um tratamento de seu regime, Estado ou governo 

em termos singulares, a fim de demarcar a alteridade. Em outras palavras, se a realeza 

“despótica”
35

 é apresentada como exclusividade bárbara, esperaríamos o uso de uma 

                                                           
33

 HARTOG, 1980, p. 328-345; HALL, 1989, p. 56-69; HALL, 1997, p. 44; Id., 2002, p. 172-228. 
34

 ASHERI, 2007, p. 45. 
35

 Na Antiguidade Clássica, o termo não designava um regime político, como ocorrerá, mais tarde, no 

Iluminismo. No entanto, é uma qualificação que aparece já na Política de Aristóteles para caracterizar as 
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linguagem política específica a delinear a fronteira entre gregos e não-gregos no que diz 

respeito à sua forma de governo. No entanto, hēgemonía, archḗ, mounarchía, basileía, 

turranís e éthnos são todos termos usados, em geral, para realidades gregas e persas 

igualmente. Até mesmo a pólis veio a ser usada para designar realidades orientais, ainda que 

de forma limitada.
36

 

 De um lado, como a retórica da diferença não exige tal delimitação, não há que se 

extrair muito da constatação acima. De outro, a ausência de um termo específico talvez se 

explique pela imprecisão do modelo da polaridade. Uma ampla variedade de autores tem, 

recentemente, demonstrado, por outras vias, a fraqueza de alguns de seus postulados.
37

 E, 

atualmente, seria até mesmo lícito indagar-se se tal consenso do conflito, combalido como 

está, continua a sê-lo realmente – mais do que um moinho de vento quixotesco. 

 Neste primeiro capítulo, portanto, buscar-se-á retratar de forma sistemática e concisa 

as principais tendências dos diferentes ramos que se entrecruzam no estudo do Império 

Aquemênida visto pelos autores clássicos. Trataremos, num tópico inicial, das leituras 

específicas sobre Heródoto (1.1). Depois, descreveremos os estudos acerca da perspectiva 

geral dos gregos sobre os bárbaros (1.2) e trabalhos sobre contatos culturais com o Oriente, 

compreendendo trocas e incorporações (1.3). Dedicaremos espaço, ademais, ao debate 

acadêmico específico sobre a terminologia utilizada na designação das “monarquias orientais” 

em grego e persa (1.4). A seguir, será esclarecida a natureza desta pesquisa (1.5).    

 

1.1 “NA CASA DE MEU PAI HÁ MUITAS MORADAS”: HERÓDOTO NA PESQUISA ACADÊMICA 
 

 

 Heródoto é, por assim dizer, um pai generoso que tem admitido as mais variadas 

leituras sobre o sentido e alcance de sua obra. No século XX, a mais popular interpretação do 

significado político das Histórias foi promovida por autores como Max Pohlenz, Franz 

Egermann e Marcello Gigante.
38

 Influenciados, em sua maioria, pela atmosfera do 

Entreguerras, sob o recrudescimento de discursos de identidade e nação, estes especialistas 

defenderam, essencialmente, que as Histórias representariam um contraste polar entre gregos 

                                                                                                                                                                                     
monarquias dos bárbaros. A esse respeito, Cf. Arist. Pol. 1284b.35-1285b.35; KOEBNER, 1951; 

GROSRICHARD, 1988, p. 13-29; RICHTER, 2010, p. 262. 
36

 Cf. infra, capítulo 4. 
37

 GRUEN, 2010, p. 77-85; MOYER, 2011, p. 1-10; SKINNER, 2012, p. 233-256. 
38

 POHLENZ, 1956, p. 22-29. A respeito da interpretação de Heródoto como um historiador “nacional”, Cf. 

BICHLER & ROLLINGER, 2011, p. 156-158. 
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e persas, revestindo-se, ademais, de um caráter “nacional”. Assim, ao apresentar, como sua 

principal temática, a oposição entre a Grécia livre e a despótica Pérsia durante as Guerras 

Médicas, a narrativa de Heródoto enalteceria as virtudes helênicas.
39

  

 Tal abordagem inovou menos pelo alegado Leitmotif da obra e mais ao qualificá-la 

como uma expressão do chauvinismo grego. Heródoto testemunharia, assim, o alvorecer de 

uma identidade nacional, enquanto a diferenciação entre os regimes políticos da Europa e da 

Ásia demarcaria um limite civilizacional. Tendo se tornado, em certo sentido, tradicional, a 

verdade é que essa corrente representou uma ruptura à época de sua propositura, quando ainda 

se falava numa orientação universalista das Histórias.
40

 Acima de tudo, como veremos, ela 

teve o condão de oferecer um amplo horizonte de análises sobre etnografia, alteridade e 

representação nos estudos sobre a historiografia grega. 

 Diversos autores foram, em certa medida, legatários da teoria “nacional” da 

polaridade. No entanto, a maioria deles se expressou em termos mais ricos e menos 

esquemáticos do que uma breve revisão bibliográfica poderia sugerir. Assim, sem recusar que 

Heródoto procurara retratar o embate entre dois modelos sociopolíticos, alguns especialistas, a 

partir dos anos sessenta, enveredaram por outra espécie de análise. Um exemplo notório é 

Henry Immerwahr. Tendo se ocupado, em especial, da estrutura narrativa das Histórias, este 

autor publicou, em 1966, um influente estudo, no qual assevera que “a História de Heródoto é 

(...), em primeiro lugar, uma história patriótica”.
41

 Apesar disso, Immerwahr reconheceu um 

escopo universal da obra, na qual a luta grega pela liberdade e contra a agressão persa teria 

um significado que transcenderia o interesse nacional.
42

 Para ele, a narrativa revelaria antes a 

concepção de uma ordem natural no mundo, eventualmente perturbada pelos déspotas 

orientais e preservada por agentes divinos.
43

 De um lado, portanto, ela se assemelharia aos 

Persas de Ésquilo,
44

 enfatizando as consequências da transgressão da ordem para os próprios 

aquemênidas e contendo alguns elementos trágicos.
45

 De outro, ela representaria uma nova 

visão propriamente histórica, baseada na ideia de um equilíbrio natural que tornaria inevitável 

a contenção do expansionismo e a derradeira derrota do absolutismo oriental.
46

 

 Nas duas décadas seguintes, com a disseminação de abordagens estruturalistas 

literárias e antropológicas, mas também com a ascensão da literatura pós-colonial e crítica ao 
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imperialismo ocidental, Heródoto passou a ser lido através de instrumentos da narratologia e 

em comparação com os discursos etnográficos europeus. Nesse novo contexto, se destacou a 

obra do estruturalista francês François Hartog, que também preferiu se dedicar às estratégias 

narrativas de Heródoto, deixando de lado o infindável debate sobre sua veracidade.
47

 

Preocupado, acima de tudo, com a verossimilhança do relato, Hartog investigou as estratégias 

de convencimento do historiógrafo, ou seja, os instrumentos retóricos mobilizados em face de 

sua audiência grega.
48

 Além disso, ao examinar os procedimentos pelos quais Heródoto 

tornava o “outro” inteligível para seus leitores, em especial no caso do lógos cita, Hartog 

demonstrou que a construção da alteridade nas Histórias dependeu amplamente de operações 

de analogia (construção de paralelos ou “filtragem” do outro em semelhança),
49

 especificação 

(expressão do extraordinário e do singular)
50

 e inversão (alteridade criada pela negação de 

si).
51

 Para tanto, ele comparou as estratégias das Histórias às convenções de um gênero 

textual posterior, o relato de viagem, e revelou a estrutura “especular” da obra, isto é, a 

considerável medida em que a narrativa herodotiana emprega a representação do “outro” em 

um esquema binário de comparação e contrastes que acaba por reforçar a própria identidade 

grega.
52

 Seguindo o modelo da polaridade, por fim, Hartog defendeu que as Histórias se 

orientariam em torno de um eixo identitário e político principal, a disputa entre os gregos 

“livres” e os persas “servis”, oferecendo uma representação de um embate entre liberdade e 

despotismo nas Guerras Médicas. Ao concluir, asseverou que “(...) entre os bárbaros, o modo 

normal de exercício de poder tende a ser a realeza”.
53

  

 O Heródoto de Hartog é um “tradutor” da diferença cultural, e se aproximaria, em 

alguns aspectos, do discurso etnográfico dos exploradores franceses do século XVI, como 

Jean de Léry,
54

 cujo relato foi detalhadamente estudado por Michel de Certeau.
55

 Com efeito, 

Hartog se inspirou na teoria de Certeau
56

 e de uma corrente de historiadores e filósofos da 
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história, como Foucault,
57

 que relativizaram a objetividade da disciplina ao inserir seus 

métodos em contexto histórico. Segundo essa perspectiva, o discurso historiográfico estaria 

inevitavelmente subordinado ao poder, aos valores e à moral de cada época, sendo sua 

“verdade” sempre uma ficção. Heródoto, o “pai” da História, não escaparia a essas 

limitações.
58

  

 Nos estudos herodotianos, é difícil escapar à onipresença da tese seminal de Hartog. A 

mera metáfora do espelho, repetida tantas vezes aqui e acolá, nos alerta para a popularidade 

de sua explicação, que, ademais, tem um apelo especialmente significativo nos estudos 

aquemênidas. Afinal, se as descrições gregas do Oriente são construídas sempre em referência 

aos parâmetros e interesses práticos dos próprios helenos, por que haveríamos de dedicar-lhes 

atenção especial na reconstrução da história do Irã Pré-Islâmico? Quando os gregos falam dos 

persas, em realidade, dizem mais de si mesmos.
59

 

 Assim, na década seguinte, ganhou força a ideia de uma oposição entre gregos e 

bárbaros formulada a partir de uma diferença fundamentalmente política. Os estudos de 

Jonathan Hall e Paul Cartledge, examinados em maior detalhe no próximo tópico, são um 

exemplo claro desta visão. Para ambos, os autores do período clássico externariam uma 

retórica do embate entre gregos e não-gregos como a contraposição de dois modelos políticos. 

Oswyn Murray, seguindo esse paradigma, asseverou que as Histórias retratariam a oposição 

entre dois sistemas sócio-políticos distintos, o despotismo persa e o igualitarismo helênico.
60

 

Outros tantos seguiram o mesmo enquadramento teórico.
61

  

 É desnecessário dizer que o sucesso desse argumento depende, em parte, da avaliação 

que Heródoto e os gregos faziam de cada regime político. Assim, se a depreciação dos 

bárbaros vai de par com a monarquia, parece claro que o governo de um único homem não 

poderia ser algo bom. Embora esta seja a opinião de uma corrente ainda hoje majoritária,
62

 as 
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preferências políticas de Heródoto são objeto de debate e não viabilizam generalizações 

simples.
63

    

 Seja como for, a doutrina de uma imaginada cisão entre gregos e bárbaros nas 

Histórias sofreu algumas críticas ou ponderações ainda nos anos 1980. Kenneth Waters, por 

exemplo, negou que o autor tratasse os bárbaros de forma depreciativa ou negativa. Segundo 

ele, Heródoto se revelara profundamente objetivo a respeito das diferenças políticas e 

culturais entre os povos e teria também se recusado “a aceitar a visão popular (...) de que não-

gregos seriam menos civilizados e, no geral, inferiores aos helenos”.
64

 Essa visão foi 

parcialmente refutada por Donald Lateiner, em 1989, para quem seria impossível ignorar a 

repetição de padrões estruturantes nas Histórias, entre eles a oposição à tirania e ao 

despotismo em favor da “isonomia”. O próprio Lateiner, contudo, não enraizou essa postura 

em nenhuma forma de preconceito étnico.
65

       

 Os mais significativos desafios à teoria da polaridade surgiram, entretanto, ao longo 

dos anos 1990, em especial com a defesa da tese de doutorado de Pascal Payen em 1994. No 

plano intelectual, essa publicação foi fortemente influenciada pela teoria de Paul Ricoeur em 

Temps et Récit (1983-1985), explicitando a relação entre relato histórico e temporalidade, 

sem, contudo, desvencilhar-se do estruturalismo e da antropologia histórica que haviam 

caracterizado a abordagem de Hartog. No plano político, a tese se harmoniza com um 

discurso multiculturalista emergente ao mitigar o conflito como modelo de interação entre 

nações. Não se olvide, a esse propósito, que a Era Mitterrand (1981-1995) assistira a um 

crescente acirramento da questão racial e imigratória na França, desdobrando-se, de um lado, 

na escalada da violência política e do discurso de extrema-direita e, de outro, na disputa em 

torno de um projeto de país multiétnico.
66

  

 Nesse contexto, Payen reconhece a oposição entre gregos e bárbaros como postulado 

“confesso ou implícito” das principais leituras modernas das Histórias,
67

 mas, a seguir, aponta 

a insuficiência de tal visão para explicar as particularidades da narrativa, em especial o peso 

dado às descrições de uma pletora de povos opostos aos reis orientais.
68

 Em vez da dicotomia 

entre gregos e não-gregos, o autor francês registrou como tema essencial da obra a resistência 

de diversos povos (masságetas, etíopes, citas e, finalmente, helenos) aos empreendimentos de 
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conquista de alguns líderes ambiciosos.
69

 Por meio do tempo e do espaço do relato, alega 

Payen, Heródoto teria deliberadamente privilegiado a singularidade dos povos atacados, em 

detrimento dos conquistadores, confundindo a estrutura de sua narrativa com a própria 

resistência ao imperialismo.
70

  

 A abordagem de Payen levou à atenuação da imaginada fronteira herodotiana entre 

gregos e bárbaros. O autor esclarece por exemplo, que a obra de Heródoto (escrita 

“certamente entre 445 e 425 a.C.”) teria como pano de fundo a emergência do Império 

Ateniense e, assim, não poderia deixar de fazer referência, mesmo que alusiva, à dominação 

dos próprios gregos.
71

 Em Heródoto, além disso, os gregos, e, entre eles, os atenienses, se 

comportariam como os bárbaros em determinados contextos, em busca de justificativas 

espúrias para suas próprias campanhas militares.
72

 A conquista, segundo Payen, diluiria as 

fronteiras entre gregos e não-gregos. Nem mesmo a suposta oposição entre “tirania” grega e 

despotismo persa, de um lado, e democracia, de outro, poderia resistir ao exame detalhado do 

relato.
73

 Payen assevera que “aos olhos de Heródoto, a natureza da agressão não muda, 

mesmo que ela oponha persas e egípcios, (...) ou Atenas e Egina”,
74

 e recorda a menção à 

disputa pela archḗ entre as principais póleis da Hélade.
75

 

 Para Payen, contrariando Pohlenz, a liberdade não é tida por Heródoto como um valor 

inerentemente ou exclusivamente grego.
76

 A resistência à conquista persa também não é um 

projeto unânime das póleis gregas.
77

 E, por fim, as estratégias de resistência de gregos e 

vários povos bárbaros são essencialmente as mesmas, orientando-se pela insularidade e pela 

errância, reais ou metafóricas.
78

 O uso do espaço em conformidade com os costumes garante a 

gregos e bárbaros a vitória contra conquistadores estrangeiros.
79

 Assim, ignorar as 

particularidades do outro é a fraqueza dos poderosos, inexoravelmente destinados ao fracasso. 

Na visão de Payen, as Histórias seriam ao mesmo tempo um manifesto à resistência contra os 

empreendimentos de conquista e, pela sua estruturação narrativa, uma resistência em si. Tudo 

isso, é claro, a despeito de qualquer particularidade étnica ou política daqueles que estão na 
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posição efetiva de conquistadores, de tal sorte que a lição se aplicaria, sem reservas, aos 

próprios atenienses. 

 Pouco depois, em 1995, Stephan Schmal publicou uma monografia, pouco referida, 

sobre a representação do adversário na literatura clássica remota, na qual dedicou-se ao exame 

das Histórias. Schmal, como Payen, foi um dos primeiros a rebater o paradigma da 

polaridade. Ele refutou, em particular, a ideia de que a monarquia ou a opulência fossem, em 

Heródoto, temas associados especificamente aos bárbaros.
80

 Segundo sua leitura de Heródoto, 

os vícios como o autoritarismo e a arrogância também integrariam o mundo grego e o 

inevitável fracasso dos governantes tirânicos serviria, provavelmente, de alerta ao próprio 

povo ateniense.
81

 Schmal conclui sua análise afirmando que, quando Heródoto foca seu olhar 

sobre os bárbaros, “ele é quase completamente neutro”.
82

 

 Ao reinserir Heródoto em seu contexto cultural e intelectual, Rosalind Thomas 

produziu, em 2000, uma obra de igual importância, na qual relativiza o suposto etnocentrismo 

herodotiano. Lidando com textos contemporâneos do corpus hipocrático, Thomas nos oferece 

argumentos persuasivos sobre o interesse médico por trás da etnografia de Heródoto,
83

 isto é, 

sua preocupação com atributos gerais da natureza humana, o que, ademais, sugeriria uma 

preocupação universalista do autor, em oposição à retórica da polaridade proposta por 

Hartog.
84

 Embora Thomas admita, mais adiante, que Heródoto adote, em algum grau, clichês 

e propagandas anti-persas criadas pelos atenienses,
85

 ela demonstra, ao mesmo tempo, a 

preponderância atribuída pelo investigador aos “costumes” (nómoi) nas explicações para o 

fracasso ou sucesso dos povos.
86

 Acima de tudo, Heródoto revela, segundo Thomas, uma 

concepção de mundo na qual a cultura é maleável e passível de aquisição, não estando 

automaticamente vinculada ao caráter étnico ou às condições geográficas e climáticas às quais 

um povo está sujeito.
87

    

 Ao longo dos anos 2000, num contexto de crescente questionamento dos limites entre 

culturas, muitos autores contribuíram para uma reavaliação da suposta retórica da polaridade e 

insistiram em outros aspectos da obra de Heródoto.
88

 Veja-se, a título de exemplo, artigo de 

Siep Stuurman sobre Heródoto e Sima Qian (o “pai” da historiografia chinesa), de 2008. Este 
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autor nos convida a ver o contato e a fronteira entre povos como um ambiente de emergência 

de uma consciência universal, uma zona de criação, mais do que uma esfera de preconceitos.
89

 

De forma similar a Payen, ele afirma que a derrota dos persas contra os citas e os gregos 

adviria de sua incompreensão das culturas alheias.
90

 Heródoto, segundo Stuurman, apreciaria 

as qualidades de culturas não-gregas e sua crítica ao imperialismo persa deveria ser vista 

como uma resposta ao homólogo domínio ateniense.
91

 De fato, como informa Rollinger, 

grassa atualmente a ideia de que os persas de Heródoto representariam, na verdade, um alerta 

ao Império Ateniense.
92

 Assim, a mais recente historiografia tem resgatado ideias antigas
93

 e 

lhes conferido um destaque especial, a fim de reinserir Heródoto em seu contexto histórico, 

nos primeiros anos da Guerra Arquidâmica (431-421 a.C.), interpretando as Histórias à luz do 

repertório de suas audiências. É o caso, por exemplo, dos estudos de Sara Forsdyke,
94

 

Christopher Pelling
95

 e, mais especificamente, John Moles.
96

 Em alguns casos, a tendência a 

ver Heródoto em contexto integra um esforço crescente pela desconstrução da teoria da 

polaridade e da noção de um vínculo talvez exagerado entre o investigador e a retórica dos 

atenienses,
97

 cujo conteúdo, esmiuçado abaixo, não se harmoniza com a visão crítica do 

historiógrafo. 

  

1.2 O IMPÉRIO PERSA NAS FONTES CLÁSSICAS: TEMAS E DEBATES 
 

 

 As leituras sobre os bárbaros em Heródoto formam apenas uma parte dos estudos 

gerais sobre o Império Persa e o mundo clássico. Em outras palavras, embora as Histórias 

constituam uma fonte privilegiada do estudo da interação entre gregos e não-gregos, em 

especial os persas, elas partilham o destaque com as obras de oradores, dramaturgos e 

historiógrafos dos séculos V e IV a.C., como Ésquilo, Eurípides, Isócrates, Xenofonte e 

Tucídides. Muitos especialistas, portanto, dedicam-se a um exame integrado da visão clássica 
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do bárbaro, personificado pelo persa, buscando uma tendência geral de suas representações do 

“outro” e as motivações que lhes seriam subjacentes. 

 Seguindo o modelo da polaridade,
98

 ainda que com reservas, um número significativo 

de autores considerou que a construção dos bárbaros nas fontes clássicas se fundava em 

preconceitos, clichês e inversões que visavam a reforçar a própria identidade grega e, assim, 

se prestavam a justificar o empreendimento imperial ateniense. Nesta lista devem incluir-se, 

em primeiro lugar, Jonathan Hall e Edith Hall, escrevendo entre 1989 e 2002. O primeiro 

autor, elegendo as Guerras Médicas como um divisor de águas,
99

 defendeu que a identidade 

grega fora “agregativa” no período arcaico, isto é, construída pela evocação de pontos 

comuns, e “opositiva” no período clássico, ou seja, baseada na diferença em relação ao não-

grego, o bárbaro.
100

 Esta última, muito mais incisiva, teria sido promovida pelos atenienses 

em seu esforço de legitimar um exercício de poder coativo sobre os aliados,
101

 refletindo-se 

em diversas fontes, como a tragédia ática. Heródoto, na verdade, “longe de imaginar o mundo 

dividido em dois campos mutuamente exclusivos (...) entrevê uma situação mais diversificada 

(...)”.
102

 Ainda assim, ele expressaria uma concepção de identidade cultural
103

 que seria 

instrumental para o surgimento do pan-helenismo atenocêntrico.
104

 

 Jonathan Hall postulou, em suma, o surgimento de um discurso identitário grego após 

as Guerras Médicas, promovido particularmente por Atenas como instrumento de legitimação 

de seu domínio pan-helênico. Esse domínio, por sua vez, deveria ser apresentado como 

necessário em oposição à ameaça dos bárbaros, que, ademais, já eram desprezados em 

algumas póleis por sua condição social de escravos.
105

  

 Esta perspectiva, solidamente elaborada, teve como precursores a obra de François 

Hartog, acima mencionado, e de Edith Hall, em 1989. Esta última autora defendeu, em 

Inventing the Barbarian, que Os Persas, de Ésquilo, teriam configurado o primeiro 

documento no “arquivo do Orientalismo” com sua construção de uma polaridade anti-persa e 
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anti-bárbara.
106

 Tal oposição, fundamentada mormente na clivagem entre democracia e 

tirania, refletiria a necessidade ateniense de justificar a continuidade de seu empreendimento 

contra os bárbaros e de unificar os gregos em torno de um projeto comum, seu próprio 

império surgido da Liga de Delos.
107

 Edith Hall dedica especial atenção à estratégia de 

inversões de Ésquilo na representação dos persas, sobretudo quanto ao que chama de  

“psicologia política”, de forma que os vícios persas se tornam o exato oposto das virtudes 

atenienses. O Império Aquemênida se apresentaria, assim, como um universo de ginecocracia 

e protocolos de corte exóticos, um mundo estranho em que os governantes não se submetem a 

restrições constitucionais e não são responsabilizáveis perante o Estado.
108

  

 Neste ponto, é oportuno mencionar a obra de Edward Said, Orientalism, cuja 

influência sobre vários estudos já mencionados é notória. Palestino radicado nos Estados 

Unidos, Said foi um pioneiro dos estudos pós-coloniais que lançou descrédito sobre as 

tradicionais representações da Ásia ao demonstrar o estreito vínculo entre os saberes 

acadêmicos especializados e os empreendimentos coloniais dos séculos XIX e XX.
109

 

Segundo Said, os ocidentais construíram e reproduziram ao longo de séculos de 

interpenetração cultural com os povos identificados como “orientais” um imaginário e, 

sobretudo, um saber ideológico eurocêntrico acerca do “Oriente” que, em consequência, 

permitiu o estabelecimento de um aparato discursivo e material de dominação colonial. Em 

Orientalism, há a abordagem da constituição de um saber acadêmico, o orientalismo, 

desnudada à luz de seu contexto político e social, por meio do qual se demonstra o 

compromisso do discurso científico com o poder, bem como sua intrincada relação com os 

valores e a moralidade ocidentais.
110

 Para Said, por fim, as origens dessa postura 

“orientalista” remontariam à Antiguidade Clássica, na peça Os Persas, de Ésquilo, onde, 

segundo ele, “(...) a Ásia fala através e em virtude da imaginação da Europa, retratada como 

vitoriosa sobre a Ásia, aquele ‘outro’ mundo hostil além dos mares”.
111

  

 Como se pode ver, a ideia de que uma postura fundamentalmente preconceituosa e 

etnocêntrica teria florescido na Grécia Clássica, com reflexos na tragédia ateniense, nos 

discursos de oradores e na historiografia, se tornou um consenso dos anos 1970-1990, 

inspirada pela atmosfera política e teórica pós-colonial.
112

 Os trabalhos de Edward Said, 
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Jonathan Hall e Edith Hall são apenas alguns exemplos notáveis dentre as várias publicações 

que, de uma forma ou de outra, retomaram essa noção fundamental.
113

 

 Sem espanto, a fama de Heródoto como um filobárbaro
114

 e suas muitas ambiguidades 

lhe conferiram, por vezes, um assento privilegiado na assembleia do chauvinismo grego, 

sendo encontradiças as descrições que o classificam como um autor temperado ou mesmo 

excepcional. Esta é a postura do próprio Jonathan Hall, como dito acima. E Georges, por 

exemplo, pensava que Heródoto refletiria “inevitavelmente” os preconceitos de seus 

contemporâneos, sendo, entretanto, menos estrito e linear em sua oposição aos não-gregos.
115

 

Notavelmente, Benjamin Isaac, falando da emergência de um “protorracismo” na Antiguidade 

Clássica, confessa que “Heródoto não expressa qualquer sentimento anti-oriental. Na verdade, 

ele em nenhum momento vai tão longe quanto outros autores gregos (...) ao polarizar gregos e 

outros”.
116

 Nesse mesmo grupo deve ser incluída, em especial, a leitura de Paul Cartledge em 

The Greeks: a portrait of self and others. Para este autor, Heródoto não traçaria uma fronteira 

tão estanque entre gregos e persas,
117

 ainda que, como seus contemporâneos, concebesse “um 

contraste polar entre o que poderíamos chamar de liberdade republicana grega (...) e o 

despotismo oriental persa”.
118

   

 A perspectiva tradicional foi sustentada, no entanto, como explicação da postura grega 

em relação aos não-gregos, ao menos de forma geral, sem muitos questionamentos. É verdade 

que, em sua introdução ao volume Greeks and Barbarians, de 2002, Thomas Harrison, o 

editor, notava a significativa resistência às ideias de Hartog e Edith Hall.
119

 Ainda assim o 

próprio Harrison representou antes uma corrente de autores para os quais o modelo foi 

essencialmente válido. Segundo ele, a peça Os Persas, de Ésquilo, seria uma afirmação dos 

valores políticos atenienses em oposição ao despotismo persa.
120

  

 É prudente lembrar, ademais, que o modelo da polaridade, consistentemente amparado 

por exames críticos das fontes, continua a encontrar respaldo em mais de um estudo recente. 

Manel Garcia Sanchez, por exemplo, acredita que a visão grega da Pérsia em geral teria sido 

informada por uma série de clichês e preconceitos sobre feminilidade, covardia, crueldade e 
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violência.
121

 Sua explicação para a visão grega da monarquia persa é em grande medida 

fundamentada na suposta distinção entre formas políticas legítimas e degeneradas,
122

 e uma 

propaganda anti-persa alegadamente promovida por Atenas.
123

 Em obra importante, elaborada 

na forma de um roteiro de leituras, Dominique Lenfant também examina a perspectiva grega 

sobre os persas, retomando, em linhas gerais, o modelo da polaridade.
124

 Em outros contextos, 

contudo, como na discussão da representação grega dos eunucos, ele confessa que a descrição 

dos persas nas fontes gregas poderia se orientar por necessidades diversas da formação de 

uma identidade étnica ou uma visão ideológica, “orientalista”.
125

    

 A desconstrução desse modelo, em linhas mais radicais do que até então era proposto, 

se intensificou apenas a partir dos anos 2000, sob o mesmo impulso multiculturalista que 

influenciou, como já vimos, os estudos específicos sobre Heródoto. Destacam-se, neste 

campo, autores como Erich Gruen, Ian Moyer e Kostas Vlassopoulos. Suas abordagens, 

embora em alguns pontos incompatíveis, contribuíram para o desmoronamento da corrente 

tradicional, que enfatizava o preconceito e o conflito como modelos para interpretar a relação 

dos gregos clássicos com os não-gregos.   

 Com sua prosa agradável, Erich Gruen questionou, em análises de passagens 

relevantes de Ésquilo, Xenofonte e Heródoto, a suposta aversão aos bárbaros e aos valores 

políticos que teriam representado. Ésquilo, segundo Gruen, estaria mais preocupado em 

criticar monarcas persas específicos, não a Pérsia inteira e muito menos a instituição da 

monarquia.
126

 Xenofonte, em sua Ciropédia, teria elaborado um verdadeiro peã ao fundador 

do Império Aquemênida, Ciro.
127

 Em Heródoto, por fim, o diálogo entre Demarato e Xerxes 

não diria nada a respeito da superioridade dos nómoi gregos: tratar-se-ia do discurso de um 

espartano, defendendo valores espartanos.
128

 Além disso, o famoso “Debate 

Constitucional”
129

 demonstraria que a monarquia não seria um regime essencialmente 

persa,
130

 podendo-se concluir que Heródoto não teria imaginado uma fronteira estanque entre 

gregos e bárbaros, muito menos alguma fundada em qualquer superioridade constitucional.
131
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 Além das fontes literárias, Gruen examinou a representação dos persas na cerâmica 

ática clássica, concluindo pela ausência de uma postura particularmente enviesada ou hostil 

dos atenienses em relação aos adversários bárbaros.
132

 No caso das imagens de cenas de 

combate, Gruen considera que os pintores evitavam estigmatizar o inimigo, a fim de reforçar 

o mérito da vitória.
133

 O célebre caso do vaso de Eurimedão, em que supostamente estaria 

representado um grego, de falo na mão, avançando contra um persa, inclinado, é tido como 

estatisticamente irrelevante e de difícil interpretação.
134

 Imagens de persas da segunda metade 

do século V a.C. são vistas como neutras ou até positivas,
135

 enquanto a cena do “vaso de 

Dario”  configuraria um exemplo de admiração e respeito pelo regime persa.
136

 Em suma, 

nada de depreciação do outro.
137

 

 Em 2013, Kostas Vlassopoulos mobilizou sua vasta erudição para reavaliar a teoria 

tradicional e, em Greeks and Barbarians, revisou a literatura que qualificava as relações entre 

gregos e não-gregos como predominantemente conflituosas no período clássico, em oposição 

aos períodos arcaico e helenístico.
138

 Segundo Vlassopoulos, as ideias de identidade comum e 

os discursos de aversão ao outro precederiam o período clássico e, da mesma forma, a 

abertura e a receptividade às influências externas conviveriam com a retórica da polaridade 

mesmo após as Guerras Médicas.
139

 Na verdade, a própria ideia de que as Guerras Médicas 

teriam inaugurado uma nova fase na história das relações entre gregos e não-gregos seria 

enganosa, segundo o autor, podendo-se falar apenas em intensificação da retórica anti-

bárbara.
140

 

 De particular importância é o modelo de interação cultural proposto por Vlassopoulos 

nessa obra. Segundo o autor, a equivocada divisão cronológica da história grega entre 

períodos de conflito e convivência com os não-gregos deveria ser substituída por um modelo 

de quatro esferas paralelas e interligadas de interação, caracterizadas por espaços geográficos 

e tipos de relações sociais específicas, como o mundo pan-helênico e os mundos das redes, 

das apoikíai e dos impérios.
141

 O “mundo das redes” diria respeito à circulação econômica de 
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bens, pessoas, ideias e tecnologias no Mediterrâneo “e além”.
142

 O “mundo das apoikíai” 

denotaria a complexa interação de gregos e não-gregos em assentamentos autônomos 

afastados da Grécia continental, como o Mar Negro e a Magna Grécia.
143

 O “mundo pan-

helênico” faria referência às redes de integração entre as póleis gregas, seus santuários, 

alianças militares, festivais religiosos e mitos comuns.
144

 Por fim, o “mundo dos impérios” 

consistiria na interação de comunidades e trabalhadores gregos com a autoridade dos impérios 

orientais, como o persa.
145

 Todas essas esferas criariam, por sua vez, o espaço da 

“globalização”, entendida como a intensificação de processos de interação econômica, 

cultural e política e a resultante emergência de traços culturais partilhados em escala mais 

ampla.
146

 A globalização, sem suplantar as particularidades de cada cultura, engendraria a 

“glocalização”, os meios pelos quais as comunidades locais incorporariam, adaptariam, 

recusariam ou redefiniriam a cultura global.
147

 O resultado desse modelo é uma abordagem 

muito menos esquemática e muito mais consequente das complexas relações entre gregos e 

não-gregos.   

 Outra resposta de impacto ao consenso dos anos 1990 foi a publicação, por Joseph 

Skinner, de The Invention of Greek Ethnography, em 2012. Apontando as mudanças de 

paradigma sofridas pela etnografia com o advento da teoria pós-colonial, o autor questiona a 

analogia dos textos clássicos com os discursos imperialistas dos séculos XIX e XX. Para 

Skinner, a etnografia, entendida como qualquer forma de reflexão ou escrita sobre culturas 

alheias,
148

 teria existido muito antes das Guerras Médicas, sendo impossível pensar no 

surgimento de um interesse etnográfico, de representação negativa do “outro”, como uma 

resposta específica a uma necessidade do século V a.C.
149

 Nesse contexto, a originalidade do 

discurso etnográfico herodotiano seria antes sua forma textual, de redação em prosa, o que 

não poderia ser tomado como sinônimo do próprio discurso sobre similaridade e diferença, 

atestado pelo menos desde Homero.
150

 

 Publicado em 2011, o estudo de Ian Moyer sobre o Egito e “os limites do helenismo” 

parte de uma mesma atmosfera intelectual. Sem recusar as inúmeras distorções presentes nas 
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descrições clássicas e helenísticas do Egito, o autor busca resgatar a agência dos egípcios na 

história de sua interação cultural com os gregos, sendo, portanto, conduzido a uma crítica da 

historiografia dominante.
151

 Moyer reconstrói, assim, as narrativas de historiadores europeus 

sobre o Egito, modeladas a partir da experiência neocolonial na Índia e dotadas de uma carga 

fortemente racial e orientalista.
152

 Com o pós-colonialismo, nos anos 1960 e 1970, o autor 

relata o surgimento de uma corrente historiográfica que, mesmo identificando a dominação 

grega do Egito ao empreendimento colonial europeu, privilegia a tensão social, a opressão 

fiscal e o ressentimento egípcio como objetos de exame acadêmico.
153

 Nessa última corrente, 

Moyer identifica ainda o que chama de “modelo do separatismo”, a ideia de que não houvera 

interação cultural e linguística significativa entre os gregos e os egípcios na Antiguidade.
154

 

Tal doutrina, reforçada pela autonomização das disciplinas de “Egiptologia” e “Estudos 

Clássicos”, teria perpetuado, ironicamente, uma visão de “pureza” helênica e de 

impermeabilidade cultural,
155

 ignorando a agência dos próprios egípcios e de suas tradições na 

concepção dos discursos gregos sobre o outro. Em oposição a essa visão opaca da relação 

greco-egípcia, Moyer resgata o contexto histórico dos encontros entre gregos e não-gregos e, 

no caso de Heródoto, defende uma interação dialógica com suas fontes egípcias, segundo a 

qual não haveria apenas “invenção” de realidades, mas um aprendizado legítimo de uma 

concepção de tempo e de história.
156

 

 Pode-se dizer, portanto, que os estudos sobre identidade grega têm questionado as 

principais peças de um quebra-cabeça que retratava uma grande virada chauvinista e 

atenocêntrica após as Guerras Médicas. Na maioria dos casos, contudo, os especialistas das 

últimas décadas se insurgem especificamente contra exageros e modelos esquemáticos das 

relações entre gregos e não-gregos, sem recusar a existência do conflito, em especial no 

contexto do embate militar com os persas. É indubitável que os atenienses, engajados na 

criação de um império próprio, tenham promovido um discurso político específico de 

desmerecimento do “outro”, e é evidente que a dimensão conflituosa do encontro com os 

aquemênidas impulsionou o tema do inimigo vencido. Parece improvável, entretanto, que 

tenham “demonizado” o persa, ou que as Guerras Médicas tenham representado uma 

transformação revolucionária de paradigma nas suas relações e representações. 
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1.3 GRÉCIA E ORIENTE: INCORPORAÇÃO E RECEPÇÃO CULTURAL 
 

 

 A essa altura, é preciso considerar os avanços dos trabalhos que atribuíram 

importância às esferas de contato e interação entre gregos e orientais, examinando 

empréstimos, adaptações e redefinições de ideias, produtos e tecnologias. Esses estudos se 

preocupam menos com a questão da “representação” do outro per se, centrando-se antes no 

exame da receptividade da cultura grega às influências orientais e, em especial, persas. O 

contexto de sua emergência, contudo, é o mesmo ambiente pós-colonial e de crítica ao 

etnocentrismo europeu que examinamos acima. Naturalmente, o reconhecimento de influxos 

orientais sobre a cultura clássica, à qual os europeus tradicionalmente se filiaram, foi, em si, 

um manifesto contra visões enviesadas da Antiguidade Oriental. 

 No campo geral das relações leste-oeste, são conhecidos os estudos de Martin Bernal, 

Martin West e Walter Burkert. Bernal, em particular, provocou alarido com seu polêmico 

Black Athena, no qual defendia uma origem afro-asiática (semítica e egípcia) da cultura grega, 

atacando, ademais, o eurocentrismo da academia ocidental.
157

 De forma similar, Burkert, 

reconhecendo a parcialidade da perspectiva grega do Oriente,
158

 sobretudo no período 

clássico,
159

 defendeu a significativa influência dos povos “orientais” na formação do mundo 

helênico.
160

 Seguindo Bernal, ele denunciou certa visão etnocêntrica na formação dos estudos 

clássicos europeus, que escamoteava, negligenciava ou via com incômodo a origem asiática 

de uma civilização ideologicamente atrelada às conquistas ocidentais.
161

 Em The East Face of 

Helicon, por sua vez, Martin West sugeriu influências semíticas em períodos formativos da 

cultura grega, do apogeu de Micenas ao período arcaico.
162

 No conjunto, os apontamentos 

desses autores fornecem um panorama geral dos empréstimos orientais na Grécia, centrando-

se, via de regra, em períodos mais remotos e, sobretudo nos casos de Burkert e Bernal, 

voltando-se à crítica de uma visão tradicional e colonialista do Oriente Próximo. 

 No estudo das relações greco-persas, pode-se dizer que o trabalho mais completo 

continua a ser o de Margaret Miller, de 1997. Nele, Miller examina “empréstimos” da cultura 

persa em Atenas entre os séculos VI e V a.C., como, por exemplo, o chíton de manga 
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comprida,
163

 alguns utensílios (a phiálē aquemênida)
164

 e até mesmo ressonâncias 

arquitetônicas (o caso do Odeão de Péricles).
165

 Miller explica que o contato entre gregos e 

persas, intensificado após as Guerras Médicas, conduziu a diversas reações por parte dos 

atenienses, que se revelam em suas adaptações e importações de produtos iranianos.
166

 

Diferentes estratégias conduziriam, segundo a autora, a formas particulares de interação com 

a cultura do “outro”: de um lado, produtos persas, dificilmente acessíveis, poderiam ser 

usados pelas elites como itens de diferenciação social (perserie)
167

 e até mesmo copiados 

pelas classes subalternas, mais tarde, num esforço de ascensão.
168

 Também como forma de 

neutralizar a ameaça estrangeira, familiarizar-se com o desconhecido ou marginalizá-lo, os 

objetos seriam, respectivamente, helenizados, usados sem alteração ou deslocados para 

contextos sociais menos prestigiosos.
169

 E, por fim, a reprodução de noções arquitetônicas e 

estratégias de dominação estrangeiras poderiam corresponder a necessidades internas recém 

surgidas: a construção do próprio Império Ateniense.
170

      

 Miller, que recentemente publicou um novo artigo sobre perserie e o Odeão de 

Péricles,
171

 se integra a uma corrente de autores que minimiza a dimensão “conflituosa” das 

relações entre gregos e persas no século V a.C. Ela conclui seu estudo de 1997 apontando 

para as ambiguidades da postura ateniense em relação aos persas, publicamente expressando 

desprezo,
172

 mas revelando, ao mesmo tempo, abertura às ideias e aos produtos 

estrangeiros.
173

 

 Janett Morgan publicou, há pouco mais de um ano, um novo estudo sobre os persas 

nas fontes clássicas.
174

 Morgan inovou em relação a seus antecessores ao buscar uma 

perspectiva de longa duração das relações greco-persas, atrelada a modelos explanatórios que 

privilegiam a dinâmica interna das sociedades gregas. O resultado é a ênfase sobre parâmetros 

e continuidades, em detrimento da eleição de um grande evento “revolucionário”, como as 
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Guerras Médicas, e a clara distinção entre imaginário e realidade nas fontes.
175

 A obra é 

decerto inspirada por antecessores como Margaret Miller e Kostas Vlassopoulos. 

 No período anterior à ascensão dos aquemênidas, Morgan demonstra que as póleis 

gregas arcaicas e os monarcas orientais, em especial os lídios, cooperavam e conflitavam 

alternadamente, sendo impossível isolar apenas uma destas modalidades de contato.
176

 As 

próprias elites “gregas” (continentais, insulares ou jônicas), por sua vez, adaptariam temas e 

bens de origem oriental a fim de demarcarem sua posição hierárquica, conforme exigências de 

suas próprias sociedades, havendo reduzida evidência para uma oposição entre “gregos e 

bárbaros”.
177

 Na Atenas Pisistrátida, Morgan entrevê pouco ou nenhum desvio em relação a 

esse parâmetro geral: o (assim chamado) “antigo Partenão” da Acrópole, com cenas de leoas 

devorando a caça no frontão, notavelmente similares à iconografia de leões em Persépolis,
178

 

atesta uma disposição em adotar produtos estrangeiros, movida por embates internos das elites 

atenienses e uma necessidade crescente de diferenciação social.
179

 

 Tal disposição a reproduzir ou adaptar temas orientais, afirma Morgan, não se 

esvaeceu com a ascensão dos aquemênidas e as Guerras Médicas.
180

 Decerto, o programa de 

construções de Péricles e os temas bélicos dos relevos de Fídias poderiam sugerir, conforme a 

opinião dominante, uma fixação pela memória de Maratona e Salamina.
181

 Morgan, contudo, 

oferece uma explicação mais complexa que considera como origem da nova estética uma 

disputa entre as facções democrática e oligárquica na Atenas do século V a.C.
182

 Ou, para ser 

mais preciso, a autora vê as imagens de centauros e amazonas nas métopas do Partenão como 

alusões à aristocracia vencida e, ademais, argumenta que a multiplicação de temas orientais na 

arquitetura e na iconografia clássicas expressa uma tentativa de democratização de símbolos 

outrora restritos às elites, um programa deliberado da facção de Péricles.
183

   

 Como não poderia deixar de ser, Morgan tem algumas palavras a dizer de Heródoto. 

Um viajante forçosamente aristocrático, o investigador teria acesso a conhecimentos restritos 

e simbolicamente especiais, na medida em que permitiriam à elite jônica diferenciar-se 
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enquanto tal.
184

 Heródoto, contudo, democratiza seu saber ao demos e sua obra, muito 

provavelmente direcionada a um público ateniense, se assemelharia ao programa de 

construções de Péricles, configurando “a mais inovadora conquista literária de todos os 

tempos”.
185

   

 A iconografia real aquemênida e sua relação com os gregos foi alvo de análises por 

parte de autores como John Boardman e Margaret Cool Root. Enquanto Boardman dedica 

uma atenção especial à identificação de traços de arquitetura e acabamento estrangeiros nos 

vestígios persas,
186

 contudo, Root prefere destacar o que é efetivamente persa na composição 

de palácios, relevos e estátuas. O trabalho de Root é essencial na medida em que devolve à 

dinastia aquemênida o protagonismo na criação de sua arquitetura e iconografia,
187

 o que nos 

permite lê-la como uma mensagem consciente e deliberada de poder e hierarquia imperiais.
188

 

Valorizando a originalidade e criatividade dos persas, Root inclusive defendeu, mais tarde, 

que o friso do Partenão, em Atenas, configuraria uma emulação intencional do programa 

imperial persa veiculado pelos relevos de Apadana.
189

 Esses argumentos, é claro, serão 

abordados com maior vagar nos próximos capítulos da presente tese. 

 

1.4 “PAROLE, PAROLE, PAROLE”: NOMEAR O IMPÉRIO PERSA 
 

 

 O estudo cuidadoso da terminologia empregada por Heródoto para descrever o 

império de tipo oriental pode mostrar, de um lado, se esta entidade teria sido singularizada em 

meio a outras formas de dominação descritas pelo historiógrafo e, de outro, revelar-nos o 

juízo que ele reservou à mesma. Pascal Payen e Erich Gruen parecem ter razão ao identificar 

nas Histórias uma oposição à conquista e ao imperialismo, mas não uma simples ou 

necessária dicotomia entre regimes políticos (“democracia e tirania”) ou entre mecânicas 

institucionais (“república e monarquia”).
190

 Ainda assim, parecerá claro, a partir do presente 

estudo, que o império é uma realidade estritamente oriental em Heródoto, apesar de, sem 

dúvida, não estar atrelada à “essencialidade” dos povos não-gregos. Os atenienses, ao que 

tudo indica, correm o risco de se barbarizar ao escolherem a via de um poder exercido 
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coativamente sobre seus aliados. Uma perspectiva diacrônica, que permita comparar a 

terminologia de Heródoto com a de seus herdeiros e precursores, deve ajudar a desentranhar a 

confusa teia de associações que amiúde obscurece nosso entendimento sobre o pensamento 

político do autor. 

 No seu auge, o Império Persa Aquemênida (c. 550-330 a.C.) foi decerto a maior 

entidade política que o Mediterrâneo havia visto até então.
191

 Em sua fase de maior extensão, 

os persas governaram um território limitado pelo Mar Egeu, a oeste, e pelo Rio Indo, a leste, 

pelo Egito e a Arábia, ao sul, e pelo Cáucaso e o planalto da Ásia Central, ao norte.
192

 Eles 

desenvolveram uma retórica imperial única se comparada à de seus predecessores e 

enfatizaram reiteradamente a diversidade étnica do seu domínio.
193

 Nesse sentido, 

constituíram, na opinião de numerosos especialistas, o primeiro “império mundial” da 

história.
194

 A percepção grega de que o império era uma realidade oriental se deve, em grande 

medida, a esse pioneirismo histórico dos persas.
195

 Se é verdade que os gregos do período 

arcaico conheciam civilizações análogas, que haviam imposto seu jugo violento sobre povos 

vizinhos, em especial a Lídia, a excepcionalidade quantitativa e qualitativa do domínio 

aquemênida deve ter causado uma impressão de todo particular. E a reflexão política helênica, 

registrada em prosa, sobre tipos constitucionais e o imperialismo, nascendo também neste 

período, contribuiu definitivamente para a invenção da ideia grega de império. 

 Os gregos, portanto, devem ter primeiramente se familiarizado com a noção de 

império a partir de contatos com o Antigo Oriente Próximo e a ideologia real aquemênida. 

Cedo, porém, aprenderam com os persas e deles tomaram a ideia, adaptando-a. A hipótese de 

que a ideia de império tenha sido tomada à Pérsia foi proposta, sem grandes desdobramentos, 

em Margaret Miller e Kurt Raaflaub. Para Miller,  

 

Tendo em vista a disposição dos atenienses em tomar símbolos aquemênidas 

para servir a finalidades locais, a sugestão de que a Liga de Delos e, mais 

tarde, o Império Ateniense, fossem, em alguma medida, inspirados pelo 

Império Persa, ganha maior credibilidade.
196
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 Raaflaub, por sua vez, apresentou uma série de similaridades entre o instrumental 

imperial ateniense e seu equivalente aquemênida, como os sistemas tributário e militar.
197

 

Afirmou, então, ser “até mesmo possível que os atenienses tenham tomado toda a ideia de 

império, o ‘impulso imperial’, dos persas”, confessando, porém, não haver evidências para tal 

hipótese.
198

 Manel García Sanchez, seguindo os apontamentos de Benveniste, vai mais longe: 

 

Mais interessante para nós é, sem dúvida, como se disse, que ao falar da 

realeza iraniana tenhamos em mente que os persas pensaram em seu 

território em termos de império (p.a. bumi, terra) e não de reino, feito que 

explicaria a denominação de seu rei não como monarca em paridade a 

outros, mas como o rei dos reis ou o Grande Rei. Portanto não existiu o 

termo antigo persa *-rāz como nome de rei, porque não houve rei, nem 

reino, mas império, pelo menos desde a época de Ciro, o Grande. É 

interessante também destacar que os gregos e os romanos não tomariam a 

noção de império de nenhum outro império anterior ao persa, por exemplo, o 

Assírio ou o Hitita –, a respeito dos quais, ademais, pouco sabiam –, mas 

precisamente dos aquemênidas. E isso porque haviam visto nos iranianos os 

criadores do vocabulário vinculado ao mesmo, independentemente, ou não, 

do fato de que a concepção da realeza dos persas germinasse sobre o fértil 

húmus do Oriente Próximo.
199

  

 

 Deve-se ter em mente, contudo, que a relação dos atenienses com o Império Persa foi 

ambígua, o que alimentou ceticismo e críticas nas reflexões de autores do século V a.C., entre 

eles, Heródoto. De fato, como nota Kostas Vlassopoulos, os empreendimentos pan-helênicos, 

como o Império Ateniense, teriam se fabricado “em oposição ao Império Persa, mas também 

foram moldados pela constante interação com e empréstimos dele”.
200

 As contradições dessa 

relação paradoxal não devem ser subestimadas na avaliação da noção grega de império. 

 No nível conceitual, Fritz Gschnitzer examinou, pioneiramente, a concepção grega do 

“império” dos persas enquanto um vínculo de dominação, em oposição aos vínculos 

comunitários dos gregos.
201

 Seu exame, contudo, foca-se na classificação objetiva de tipos de 

Estado, sendo de utilidade limitada para nosso estudo.
202

 Retomando Gschnitzer, pelo menos 

uma autora empreendeu um estudo monográfico detalhado da terminologia grega antiga usada 

para descrever o Império Aquemênida, com uma breve discussão sobre o arcabouço 

homólogo dos persas. Claudia Tanck, em 1997, concluiu que os persas não possuíam palavras 
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para designar o Estado abstratamente
203

 e, ainda, que os próprios gregos não detinham um 

termo técnico para se referir a um império oriental em todos os aspectos.
204

 

 As revisões de sua obra foram, em geral, negativas. Para Klaus Tausend, as conclusões 

do trabalho não traziam resultados novos ou inesperados.
205

 Para Maria Brosius, o estudo 

“reafirmaria ‘o óbvio’”.
206

 Pierre Briant, por sua vez, se indagou sobre a relevância de um 

estudo sobre termos políticos gregos para a historiografia aquemênida.
207

 Se os críticos 

puderam apontar deficiências relevantes do trabalho, como a ausência de bibliografia 

especializada sobre o Império Persa, incorreções factuais e erros de edição, eles talvez tenham 

sobredimensionado a trivialidade de seu empreendimento. Em mais de um caso, a 

interpretação da terminologia grega e persa apresenta dificuldades e viabiliza reflexões sobre 

temas complexos.  

 Por outro lado, é verdade que a obra de Tanck poderia ser reavaliada. Suas conclusões 

para o caso persa, por exemplo, são consistentes e coincidem com a opinião dominante à 

época, mas algumas passagens merecem um novo olhar, apresentado no terceiro capítulo da 

presente tese. Seu estudo da terminologia grega, pelo menos nos casos de Heródoto e 

Xenofonte, apresenta algumas lacunas, que serão apreciadas em nosso argumento no quarto 

capítulo. De toda forma, é inegável que seu trabalho fornece um importante precedente para a 

pesquisa da terminologia política grega e das representações do Império Aquemênida 

enquanto entidade política.  

 Edmond Lévy, em artigo de 2006, faz uma análise muito mais detalhada da 

terminologia de Heródoto, concluindo que o termo archḗ, mormente usado para designar uma 

autoridade monárquica, poderia também se reportar a um “poder imperial”.
208

 Dois outros 

estudos relevantes, com escopo mais amplo, foram publicados, no mesmo ano,
209

 por Marie-

Laurence Desclos
210

 e Alain Fouchard.
211

 Esses autores ressaltam as conotações de archḗ em 

termos de controle coativo, diversidade étnica, dinamicidade e extensão geográfica. Para as 

acepções de pólis, em particular, contamos com os exames aprofundados de Mogens Herman 

Hansen,
212

 que considera anômalo seu uso em associação ao Império Persa.
213

 Em síntese, 
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todos esses estudos trazem contribuições determinantes para a decifração do aparato 

conceitual grego, mas, como raramente dialogam entre si, merecerão um exame integrado no 

terceiro e quarto capítulo desta tese. 

 A terminologia persa e o aparato conceitual persa também foram objeto de análise por 

iranistas e estudiosos da Pérsia. No entanto, um capítulo pioneiro de Émile Benveniste, 

sedutor como possa ser, tem caráter ensaístico, sendo lícito duvidar de alguns de seus 

apontamentos.
214

 Da mesma forma, Heleen Sancisi-Weerdenburg, em estudo sobre os 

“conceitos políticos” das inscrições em persa antigo, acaba por dizer pouco sobre a 

terminologia persa:
215

 embora rechace, com prudência, o uso dos textos avésticos,
216

 ela 

virtualmente não aborda ideias de império territorial. 

 Palavras do persa como xšaça- (“reino”), dahyu- (“país”) e bumi- (“terra”) foram mais 

detalhadamente estudadas por iranistas como Clarisse Herrenschmidt,
217

 Gherardo Gnoli,
218

 

Onorato Bucci
219

 e Rüdiger Schmitt.
220

 Herrenschmidt e Gnoli tendem a recusar que os 

termos persas pudessem denotar, simultaneamente, um realidade abstrata e territorial, optando 

pela predominância deste último sentido, mas Bucci, seguindo Benveniste
221

 e 

Bartholomae,
222

 defende a duplicidade semântica de xšaça-.
223

 Bruce Lincoln
224

 e Lori 

Khatchadourian
225

 assumem um sentido geográfico e abstrato do termo xšaça-, mas suas 

análises são decisivamente mais genéricas. Schmitt, em seu recente léxico das inscrições reais 

aquemênidas, afirma que ambos os sentidos são possíveis para xšaça-, sendo muito difícil, em 

certos contextos, optar por um deles.
226

 Jean Kellens, por outro lado, alega que o sentido 

geográfico de xšaça- não é seguro.
227

   

 Para o caso das fontes romanas sobre o Império Persa, contamos com outros estudos 

importantes e indispensáveis. O termo latino imperium, cujo desenvolvimento é amiúde 

comparado com o grego archḗ
228

 e o persa xšaça-,
229

 foi exaustivamente classificado e 
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analisado, em 2008, por John Richardson.
230

 Essa obra será, por conseguinte, decisiva em 

nossas comparações históricas, além de fornecer um rigoroso modelo de método e 

originalidade. De auxílio é, ademais, o estudo de Freyburger-Galland sobre o léxico político 

de Dião Cássio,
231

 uma vez que este historiador apresenta uma grande similaridade formal 

com autores clássicos como Tucídides e Xenofonte.
232

 Destaca-se, ademais, a discussão de 

Charlotte Lerouge sobre a terminologia latina e grega empregada nas descrições do Império 

Arsácida, percebido como sucessor dos aquemênidas.
233

 

 O presente estudo pretende integrar esse conjunto de avaliações isoladas e atualizar 

seus apontamentos à luz da leitura direta das fontes. O resultado do exame terminológico e da 

comparação das fontes gregas e persas, contudo, deve considerar o contexto material das 

interações entre estes povos e o significado histórico dos discursos que produziram. No caso 

de Heródoto, em especial, amiúde tomado como exemplo máximo da visão clássica do 

Oriente Próximo, uma hipótese de leitura sobre seu tratamento do “império” será proposta.

      

1.5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 

 Heródoto era oriundo de Halicarnasso, no reino da Cária, onde conviviam gregos e 

não-gregos.
234

 A Cária estivera formalmente sujeita ao poder do Império Persa e, mais tarde, 

dos atenienses,
235

 sendo, sob qualquer perspectiva, uma área periférica, isto é, subordinada a 

poderes políticos e econômicos externos. De acordo com a tradição biográfica tardia, o pai de 

Heródoto, assim como outros parentes seus, teriam nomes cários.
236

 Nomes gregos e cários se 

alternam também na história da dinastia local, numa possível indicação do caráter híbrido da 

comunidade.
237

 Os dados biográficos sobre os primeiros anos de Heródoto, portanto, 

desautorizam qualquer interpretação do autor como um simples porta-voz de autoridades 

imperiais gregas. Da mesma forma, seu interesse por povos estrangeiros e, muitas vezes, por 

aqueles situados nas desconhecidas extremidades do mundo habitado, não parece se confundir 
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com um discurso etnográfico de caráter “colonial”, como se o autor falasse em nome de um 

poder de pretensões hegemônicas. 

 Sem dúvida, como veremos no próximo capítulo, Heródoto escreveu para uma 

audiência seleta de intelectuais atenienses, dialogando, portanto, com os valores e ideias de 

um emergente centro político no qual, aliás, teria residido por algum tempo. No entanto, 

mesmo aqui, a excepcional distância que nos separa da Grécia Antiga não pode ser ignorada 

em razão de uma filiação ideológica entre a civilização “ocidental” e o mundo clássico. Se 

Heródoto refletiu, em algum nível, visões correntes em Atenas, isso não faz dele pura e 

simplesmente um precursor de discursos etnográficos modernos. Na verdade, como ensina 

Moyer, tal pressuposição ideológica, baseada na analogia com o colonialismo europeu, foi 

responsável por obscurecer, durante décadas, as leituras das relações entre gregos e não-

gregos, subtraindo aos orientais qualquer agência.
238

 Essa situação foi alimentada e agravada, 

ademais, pela separação estanque entre as disciplinas que estudam o mundo clássico e o 

Oriente Próximo.
239

 É preciso, portanto, restituir aos orientais seu protagonismo. 

 Restaurar aos persas um papel ativo na história de seu encontro com os gregos 

envolve, de um lado, pensar o contato em termos de recepção e incorporação de ideias, 

técnicas e valores. O conflito militar entre persas e atenienses, combinado ao caráter 

contingente e sempre instrumental dos discursos de identidade e etnicidade,
240

 decerto explica 

a subordinação da ideia do “bárbaro” à legitimação da Liga de Delos, o que (em que pese suas 

muitas nuances) é aferível pelo tratamento dos não-gregos no drama ático.
241

 De outro lado, 

esse fenômeno não pode ser lido isoladamente, pois, ao mesmo tempo em que enfrentavam o 

Império Aquemênida, os atenienses aprendiam com suas estruturas e se apropriavam, à sua 

maneira, de discursos e instrumentos práticos de dominação. Tal receptividade
242

 à cultura 

persa deve ser vista, portanto, em termos de necessidades internas às póleis gregas, como sua 

urgência em neutralizar a ameaça estrangeira, tornando-a familiar, ou a busca de prestígio 

individual e nacional mediante a adoção de símbolos externos de status.
243

 Na mesma linha de 

reflexão, segundo os modelos de globalização e glocalização, é preciso conceber um espaço 

de interações culturais em escala mediterrânica, com o surgimento de um conjunto de traços 
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culturais comuns e a redefinição de alguns desses traços em âmbito local, de acordo com 

necessidades particulares de cada comunidade.
244

     

 A classificação do Império Aquemênida nas fontes clássicas revela diferentes 

respostas à consciência do “império”, de acordo com diferentes contextos de interação e em 

conformidade com os interesses particulares das póleis gregas. Essas reações não são sempre 

unívocas e apresentam muitas ambiguidades e matizes na documentação disponível. Autores 

como Heródoto, Ésquilo e Eurípides demonstram consciência de estereótipos e lugares 

comuns sobre os bárbaros, mas, em sua complexidade e sofisticação intelectual, foram 

igualmente capazes de questionar e problematizar os limites da convenção em momentos 

específicos. 

 A presente tese propõe, em resposta às fronteiras ideológicas fixadas entre gregos e 

não-gregos, que, sem prejuízo da crítica aos preconceitos antigos, se resgate o protagonismo 

dos persas na construção de um saber sobre a política antiga. Tentará se situar, portanto, ao 

lado dos estudos que destacam o poder criativo das zonas de contato, as respostas da periferia 

às retóricas imperiais do centro e as formas de interação entre potências.
245

 Algumas escolhas 

formais, como a precedência da terminologia persa (capítulo 3) sobre a grega (capítulo 4),
246

 

revelam uma tentativa de superar alguns desses preconceitos. Evidentemente, uma abordagem 

completamente imparcial parece inatingível. Os próximos capítulos darão concretude a essa 

proposta, portanto, nos limites do melhor método.       
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CAPÍTULO 2: ATENAS E PÉRSIA NO PERÍODO CLÁSSICO: HISTÓRIA E FERRAMENTAS 

CONCEITUAIS 
 

 

 A historiografia tradicional descreve o período clássico da história grega como um 

momento de grandes transformações políticas e culturais. No plano político, esta época 

representa a vitória da pólis, surgida muitos séculos antes,
247

 enquanto unidade fundamental 

da Hélade.
248

  A natureza territorial e institucional da pólis, por sua vez, teria favorecido o 

surgimento e a difusão de práticas políticas inéditas de autogoverno democrático, mais 

notavelmente em Atenas, após um longo processo de “experimentações” constitucionais. No 

plano cultural, os gregos teriam desenvolvido uma prolífica literatura em prosa, dividida em 

gêneros autênticos como a medicina, a retórica e a historiografia. A guerra de parte das póleis 

gregas contra a Pérsia, por outro lado, teria promovido a atividade etnográfica helênica e o 

surgimento de uma autoconsciência situada na contraface da representação do bárbaro, 

conduzindo à formação de uma identidade cultural grega.
249

 As chamadas “Guerras Médicas” 

(490-479 a.C.) são o episódio político eleito pela historiografia como divisor de águas entre os 

períodos clássico e arcaico da Grécia.  

 Essa narrativa, contudo, é apenas parcialmente verdadeira e, segundo a discussão 

historiográfica mais recente, que apresentamos no primeiro capítulo, é preciso ter uma visão 

mais nuançada da história grega. Em primeiro lugar, como já dito, as relações entre helenos e 

persas não envolveram apenas conflito, mas trocas, recepção e incorporação de ideias e 

produtos.
250

 Mesmo durante o continuado esforço militar contra os persas, os atenienses 

moldaram seu império a partir de empréstimos e reelaborações de ideias e práticas 

aquemênidas.
251

 Os próprios persas, por sua vez, mobilizaram muitos gregos como 

mercenários,
252

 médicos
253

 ou trabalhadores em suas construções monumentais,
254

 além de 
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terem se engajado com a arte e a tradição gregas.
255

 Nesse sentido, a história da relação entre 

gregos e persas foi ambivalente, o que traz importantes consequências para a interpretação das 

fontes. 

 Em segundo lugar, é preciso reconhecer que o discurso sobre o “outro” é muito 

anterior às Guerras Médicas e que a fabricação de vínculos étnicos e culturais no mundo 

grego não dependeu da emergência de um gênero em prosa específico. A difundida noção de 

etnografia em analogia às práticas de agentes coloniais e neocoloniais da modernidade 

europeia não se harmoniza com as mudanças de paradigma sofridas pela disciplina nas 

últimas décadas.
256

 Na realidade, os estudos etnográficos hoje envolvem uma grande 

variedade de reflexões sobre cultura. Por conseguinte, se tomarmos o conceito em seu sentido 

efetivo e hodierno e o aplicarmos à Antiguidade, ele compreenderia uma série de discursos 

helênicos sobre o “outro”, atestados pelo menos desde Homero, com a descrição dos feácios e 

dos ciclopes.
257

 

 Em terceiro lugar, como leciona Vlassopoulos, a ênfase na pólis como unidade 

essencial do mundo grego perpetua uma ideologia nacionalista e evolucionista da 

historiografia antiga que deve ser vista com reservas.
258

 Inaugurada por autores como Fustel 

de Coulanges e Jacob Burckhardt, a visão da pólis como a forma canônica do Estado grego 

marginaliza entidades políticas que não se conformam a esse modelo, tratando-as como 

desvios ou formas atrasadas do mundo helênico.
259

 Mais do que isso, a interpretação da 

história da Grécia como a ascensão, auge e declínio da pólis produz uma ideia enganosa de 

unidade civilizacional, reproduzindo uma leitura nacionalista que não corresponde à efetiva 

multiplicidade e fragmentação das entidades políticas gregas.
260

 Por fim, noções cristalizadas 

de autonomia e autossuficiência da pólis favorecem narrativas da história grega que ignoram 

sua relação com outras comunidades no Mediterrâneo, dificultando uma abordagem dinâmica 

e sistêmica do mundo antigo.
261

 

 Esse problema nos leva a uma última consideração, que é a natureza atenocêntrica da 

evidência textual remanescente. Com efeito, os documentos escritos do período clássico, 

predominantemente oriundos da Ática, nos dizem mais sobre Atenas do que sobre a Grécia 

em sentido amplo. A pólis historiográfica par excellence é a cidade-estado ateniense, 
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enquanto as principais fontes textuais à nossa disposição pouco informam sobre entidades 

políticas diversas. Muitas vezes, ao falarmos da Grécia enquanto unidade, pensamos em casos 

“paradigmáticos” como Atenas, ou até excepcionais, como Esparta, generalizando 

indevidamente atributos que são particulares. 

 Cientes das limitações ideológicas e teóricas presentes na historiografia da “pólis” 

grega, dedicaremos, ainda assim, uma discussão à natureza desse conceito na Antiguidade, em 

razão de sua importância para o pensamento político ateniense, e não enquanto elemento 

objetivo e unificador de uma suposta civilização grega. Em nenhum momento, por 

conseguinte, traduziremos essa noção de Estado em unidade concreta, nem perderemos de 

vista a convivência das cidades-estado da Ática e do Peloponeso com outras entidades 

políticas diversas, gregas e não-gregas. No entanto, considerando a origem 

predominantemente ateniense das fontes textuais avaliadas adiante, e a audiência ática de 

Heródoto, é inevitável a ênfase em noções de identidade e Estado correntes nessa pólis. Sem 

dúvida, portanto, a presente tese também dirá mais sobre as concepções atenienses do Império 

Persa do que sobre as ideias de quaisquer outras comunidades gregas, permitindo um olhar 

apenas parcial do passado, mas não por isso menos relevante.      

 Nesse capítulo, apresentaremos uma narrativa histórica das Guerras Médicas (2.1), 

discutindo formas de interação e convenções da representação grega dos persas. A fim de 

evitar uma abordagem esquemática, analisaremos as reações receptivas e hostis à Pérsia 

igualmente (2.1.1-2). A seguir, introduziremos aspectos da biografia, da recepção e do 

pensamento de Heródoto de Halicarnasso, suas audiências, sua perspectiva dos persas e a data 

de composição de suas Histórias (2.1.3-2.1.6). Para concluir, definiremos conceitos 

pertinentes tais quais pólis, Estado e império (2.2).  

 

2.1 GUERRAS MÉDICAS E “ESFERAS DE CONTATO”262 
 

 

 Todos conhecemos a história: após a conquista da Lídia no século VI a.C., Ciro pune e 

submete os gregos na Ásia Menor. As condições de submissão eram duras e o desejo de se 

libertar do jugo persa parece ter subsistido por décadas. Conforme o relato de Heródoto, 

sabemos que as colônias gregas da Jônia teriam se rebelado contra o monarca persa em 499 

a.C. e, devido ao auxílio prestado pelos atenienses nesta ocasião, envolvido toda a Grécia num 

projeto de expedição punitiva de Dario I. Fracassado inicialmente em Maratona (490 a.C.), 
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Dario teria ainda tentado reunir mais forças para uma nova campanha, mas fora obrigado a 

enfrentar uma revolta no Egito (486 a.C.) e teria falecido antes de poder levar a cabo seu 

intento original. Seu sucessor, Xerxes I, retomaria o projeto de invasão da Grécia pouco 

depois. O resultado foi uma sofrida vitória nas Termópilas (480 a.C.), bem como as grandes 

derrotas persas em Salamina (480 a.C.) e Plateias (479 a.C.). Infelizmente, estamos mal 

informados acerca da perspectiva persa destes conflitos, enquanto a literatura grega, da qual 

dependemos, é altamente enviesada. 

 Sabemos que os atenienses conferiram destaque à dimensão bélica de sua relação com 

a Ásia, mas as variedades de contato entre gregos e persas não se limitaram às hostilidades de 

490-479 a.C. Na verdade, a despeito da tradição eurocêntrica de sua disciplina, os classicistas 

sempre estiveram relativamente conscientes da influência asiática para a formação da cultura 

grega clássica, pelo menos desde a identificação de uma tendência estilística “orientalizante” 

na cerâmica proto-Ática (700-600 a.C.).
263

 De um ponto de vista genérico, das relações “leste-

oeste”, é difícil falar de um momento específico no qual esses contatos culturais tenham 

adquirido maior sistematicidade: a “civilização” grega, em que pese o isolacionismo 

pressuposto pelas correntes tradicionais, absorveu numerosos elementos religiosos, literários e 

estilísticos orientais desde o período formativo de sua história.
264

 Representar a derrota dos 

persas nas Guerras Médicas como o fracasso de Golias no combate contra Davi é, 

ironicamente, fazer referência a uma tradição do combate individual na narrativa semítica 

(acadiana e, depois, hebraica) da qual os gregos são, possivelmente, tributários.
265

 Dessa 

forma, uma abordagem da representação grega dos persas, e orientais, em geral, deve ser 

contextualizada, levando em consideração as dimensões de contato entre esses dois 

complexos culturais.  

  Ao falarmos da interação entre gregos e persas, a primeira distinção histórica 

importante que devemos estabelecer para os propósitos desse estudo é aquela existente entre 

as experiências dos gregos da Ásia Menor e os da Grécia Central, por um motivo óbvio: a 

Jônia, a Eólia e a Cária entraram em contato sistemático com o Império Persa pelo menos 

desde o final da década de 540 a.C, quando Ciro I conquistou a Lídia.
266

 Do ponto de vista 

político, as cidades da Ásia Menor estavam, em alguns casos, submetidas à autoridade persa 
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e, em outros, sob ameaça constante de está-lo. No período clássico, o grau de interação e 

maturação do contato entre os gregos asiáticos e os persas era substancialmente 

pronunciado,
267

 sendo incomparável com o tipo de influência persa que se poderia identificar 

na Ática ou no Peloponeso. Assim, a distância entre um dramaturgo atenocêntrico como 

Ésquilo e um grego nascido em Halicarnasso, como Heródoto, deve ser lida pelo filtro de suas 

diferentes experiências históricas. 

  Na Ásia Menor, a conquista das póleis gregas por Hárpago, general de Ciro, foi ampla 

e violenta,
268

 devendo-se, segundo Heródoto, à recusa dos gregos em aceitar as demandas 

diplomáticas de Ciro antes da derrota de Creso.
269

 Apesar do relato categórico de Heródoto,
270

 

não é igualmente clara a extensão do domínio persa sobre os jônios insulares.
271

 De toda 

forma, é certo que, a partir dessa conquista, o destino de gregos orientais e persas se 

desenvolve em próxima associação. A presença de gregos em Sardis, capital da satrapia persa 

na Lídia, é francamente atestada nesse período: traços estilísticos helênicos nas esculturas 

locais, por exemplo, indicam a atuação de artesãos gregos na área.
272

 As inscrições reais 

aquemênidas demonstram, inequivocamente, que os gregos da Ásia estavam sob a autoridade 

do rei dos reis no início do século V a.C.,
273

 e um dos tabletes de Persépolis
274

 permite inferir 

a participação de gregos na condução da administração persa entre 509 e 494 a.C.
275

 Um 

tablete do mesmo período menciona duas trabalhadoras “jônias” em Persépolis.
276

 Os tabletes 

do tesouro de Persépolis, datados entre 492 e 458 a.C., são evidência adicional da presença 

grega no coração do império, pois mencionam remunerações devidas a trabalhadores “jônios” 

por sua participação nas obras locais.
277

 Histieu de Mileto, Cílax de Carianda e Fanes de 

Halicarnasso são apenas alguns dos gregos a serviço do grande rei mencionados pelas fontes 

clássicas para o período.
278

  

  Entre 499 e 493 a.C., a Jônia se rebela contra o domínio aquemênida e, como já dito, 

envolve a Grécia continental em hostilidades contra a Pérsia. Heródoto diz que um grupo de 
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aristocratas exilados de Naxos, desejando retornar ao país de origem, teria tentado convencer 

Aristágoras, tirano de Mileto, a obter apoio persa numa campanha contra a ilha.
279

 O pedido 

de ajuda se fundava numa relação de hospitalidade entre esses aristocratas e o referido 

Histieu, tio de Aristágoras, residente na corte de Dario I. Assim, Aristágoras convence o 

sátrapa Artafernes a avançar contra os náxios, mas, perante o fracasso estratégico e os custos 

do cerco militar, ele passa a temer por sua própria situação.
280

 O tirano de Mileto lidera, 

então, uma revolta regional, abdicando do poder absoluto em sua pólis e estabelecendo a 

isonomia localmente, bem como no resto da Jônia.
281

 Procura aliados na Grécia continental e, 

depois de uma malfadada visita a Esparta, acaba convencendo os atenienses a fornecer-lhe 

apoio.
282

 Por fim, os jônios se envolvem em uma série de conflitos na Lídia, mas são 

derrotados e reprimidos pelos persas.
283

 Sabemos que, após a revolta de Aristágoras, os 

milésios foram deslocados à força de sua cidade,
284

 o que possivelmente indica renovadas 

possibilidades de interação cultural. A familiarização dos aquemênidas com a cultura material 

grega nesta ocasião é ilustrada, por exemplo, pelas evidências do butim, como um peso de 

bronze, em forma de quadril, encontrado em Susa.
285

 Assim, quando a Grécia Central se 

envolveu no conflito contra a Pérsia, os gregos da Ásia Menor já haviam convivido por pelo 

menos quatro décadas sob a égide do domínio ou influência persas.  

 A primeira participação dos gregos continentais em conflitos diretos com os persas, 

por sua vez, pode ser resumida da seguinte forma: convencidos por Aristágoras, os atenienses 

enviaram vinte navios à Anatólia para ajudar os jônios na tomada de Sardis.
286

 Eles 

enfrentaram os persas, mas, após a derrota final dos jônios, não enviaram mais forças de 

auxílio.
287

 Foi uma participação tímida, cujos efeitos não poderiam ser comparados às 

invasões dos persas de 490-479 a.C. Como afirma Margaret Miller, “a invasão de Xerxes de 

480-479 a.C. permitiu a mais gregos mais oportunidades de ver mais persas do que nunca 

antes”.
288

 Em outras palavras, tais episódios providenciaram a ocasião mais oportuna até 

então para a obtenção e troca de informações culturais entre gregos continentais e persas.  
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  O contato pontual de atenienses com a periferia do império não deve ter sido difícil, 

pois somos informados por Heródoto das viagens de Sólon, o “reformador”, pela Lídia de 

Creso e o Egito de Amasis.
289

 Mesmo que o encontro de Sólon com Creso não tenha sido real, 

a narrativa de Heródoto indica que sua audiência estaria familiarizada com a possibilidade de 

viajantes atenienses no Oriente. Em relação à fixação de atenienses no coração do império, a 

situação é diferente. Ao menos um caso, entretanto, chama atenção. Segundo Tucídides e 

Heródoto, Hípias, tirano de Atenas (527-510 a.C.) e filho de Pisístrato, teria se refugiado na 

corte de Dario I após ser expulso da Ática pelos alcmeônidas.
290

 O exílio na corte se deu 

pouco depois de sua expulsão da pólis, por volta de 510 a.C. Vinte anos depois, o tirano 

tentou recobrar seu poder em Atenas por meio da intervenção persa em Maratona.  

  A história dos contatos greco-persas se reflete, em parte, nos relatos biográficos que 

conhecemos, os quais devem representar apenas “a ponta do iceberg” da circulação de 

aristocratas atenienses no Oriente Próximo.
291

 Josef Hofstetter nos informa sobre a crescente 

informação prosopográfica disponível sobre os gregos no Império Persa, de seis nomes, sob 

Ciro I (558-530 a.C.), a quarenta e dois, sob Dario I (521-486 a.C.).
292

 Os gregos continentais 

a serviço regular do império antes das Guerras Médicas representam uma fatia pequena do 

grupo. A história de Hípias, acima, se encaixa nessa faixa. Ao lado dele, somos informados 

sobre a presença do médico Democedes de Croton,
293

 que foi da Magna Grécia a Atenas e, 

finalmente, à Pérsia, a partir de Samos,
294

 chegando a residir na corte do rei, e sobre o caso do 

general ateniense Milcíades, filho de Címon, vassalo de Dario I que, por ocasião da campanha 

contra os citas, chegou a colaborar com o rei, sem, entretanto, residir na corte. Tão 

excepcional é o caso de um grego continental na administração do império, como Milcíades, 

que sua menção é acompanhada por onze nomes de tiranos da Ásia Menor (do Helesponto, da 

Jônia e da Eólia).
295

 Outro caso, já no início das Guerras Médicas (c. 490 a.C.), seria o de 

Demarato, rei de Esparta deposto por um complô de Cleômenes I.
296

 Anos depois, ele 
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marcharia com Xerxes contra os gregos.
297

  

  Assim, a informação biográfica que temos sobre gregos continentais no Império Persa 

indica um fluxo relevante nas Guerras Médicas (490-479 a.C.), mas também na 

pentekontaetía (480-431 a.C.) e depois dela. Dentre os mais interessantes relatos biográficos, 

devemos três deles a Tucídides. Pausânias, comandante espartano de estirpe real, obteve 

reconhecimento generalizado com a notável vitória em Plateias (479 a.C.). No entanto, suas 

elevadas ambições o tornaram impopular entre os aliados de Esparta, cidade-estado que então 

exercia hegemonia sobre a Hélade. Pausânias, conforme nos diz Tucídides, tinha uma imagem 

tão inflada de si mesmo que não conseguia agir como os outros gregos, mas, pelo contrário, 

adotava costumes persas.
298

 Cercado por egípcios e persas e banqueteando à maneira persa, 

Pausânias se tornou suspeito aos olhos dos espartanos, e foi convocado em juízo e privado do 

comando das forças gregas.
299

 Entre as acusações, encontravam-se o “medismo” (isto é, a 

colaboração com a Pérsia) e a pretensão de se tornar tirano. Tucídides afirma que Pausânias 

tinha, de fato, a intenção de contrair matrimônio com uma filha de Xerxes I e ajudar o rei a 

conquistar a Grécia,
300

 mas acabou sendo preso e, após ser posto em liberdade, morreu de 

fome como suplicante ao tentar fugir de uma segunda prisão.
301

 Mesmo não tendo obtido 

sucesso em sua empresa, a história de Pausânias demonstra que a opção pelo exílio na corte 

persa era crescentemente plausível no início do século V a.C.  

  Na mesma época, o campeão ateniense das Guerras Médicas, Temístocles, também foi 

acusado de “medismo”. Antes que fosse capturado por atenienses e espartanos, Temístocles 

fugiu, passando por Córcira e obtendo refúgio na Molóssia. Conseguiu, por fim, navegar até a 

Ásia e chegar à Pérsia a partir de Éfeso, quando Artaxerxes I acabava de assumir o trono (c. 

465 a.C.). Na corte, finalmente, Temístocles teria se tornado uma personalidade de destaque, 

supostamente pela esperança de conquistar a Grécia para o rei.
302

 

 Mais tarde, durante a Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.), o jovem e ambicioso 

Alcibíades também se coloca a serviço do monarca persa. Descendente de uma respeitada 

família ateniense, Alcibíades havia promovido a retomada do conflito com Esparta por puro 

orgulho pessoal.
303

 Em um de seus discursos contra Nícias, que leva os atenienses à 

desastrosa decisão de empreender a “campanha siciliana”, ele demonstra claros sinais de 
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arrogância e delírios de grandeza.
304

 Fugindo de um julgamento em Atenas por sacrilégio, 

Alcibíades se instala em Esparta e, mais tarde, devido a uma desavença com um rei espartano, 

Agis, acaba se instalando brevemente na corte do rei Xerxes II (c. 411 a.C.), onde fornece 

valiosos conselhos estratégicos.
305

  

 Poderíamos mencionar, ainda, outros casos famosos desse tipo de interação greco-

persa, como o do mercenário Xenofonte no final do século V a.C. e, por volta de 440 a.C., o 

caso de um persa ilustre, Zópiros, que teria se exilado em Atenas.
306

 Não podemos duvidar 

que essas figuras atuavam como verdadeiros vetores de transmissão de tradições entre os dois 

mundos.
307

 Assim, além da experiência militar, os atenienses tiveram muitas outras vias de 

acesso a informações sobre os persas.
308

 Os gregos asiáticos, por sua vez, conheciam bem as 

realidades aquemênidas desde a queda da Lídia, no século VI a.C., e as Guerras Médicas não 

constituem, nesse sentido, uma ruptura revolucionária nas relações greco-persas, mas apenas 

um momento de intensificação do contato entre a Grécia Continental e a Pérsia, que, a bem da 

verdade, se aprofunda após 479 a.C.   

 

2.1.1 HOSTILIDADE À PÉRSIA EM ATENAS 

 

 

 Os casos de Temístocles, Pausânias e Alcibíades são interessantes, não apenas por 

demonstrarem a intensificação do contato entre a Grécia Central e a administração persa ao 

longo do século V a.C., mas por revelarem algo sobre a associação, no imaginário ateniense 

da segunda metade do século V a.C., entre a Pérsia e a tirania grega.
309

 Como se sabe, a 

ideologia democrática ateniense conferira grande importância à figura dos tiranicidas 

Harmódio e Aristógiton, que, em razão de uma querela privada, teriam assassinado Hiparco, 

irmão de Hípias, numa conspiração. Enxergando nesses dois os “liberadores” da pólis, os 

atenienses teriam erigido monumentos públicos em sua homenagem
310

 e veiculado narrativas 

populares sobre sua vitória contra os Pisistrátidas.
311

 A história da resistência heroica dos dois 

homens contra os tiranos havia se tornado, portanto, parte essencial da ideologia política 
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ateniense. Nesse contexto de enaltecimento da democracia, a associação dos persas à tirania 

foi especialmente conveniente, na medida em que forneceu aos atenienses um elemento 

comum entre o adversário externo, o Império Aquemênida, e o inimigo interno, o tirano, 

justificando, simultaneamente, sua política doméstica e internacional. 

  As histórias de Pausânias e Alcibíades claramente demonstram a percepção de que a 

arrogância e a busca desmedida por honra estariam atreladas a pretensões tirânicas, amiúde 

combinadas a um projeto de conquista da Hélade em favor dos persas. Ainda que Tucídides, 

em sua narrativa, demonstre simpatia por Temístocles, o paralelo de sua biografia com a de 

Pausânias faz pensar inevitavelmente na relação entre arrogância, pretensões tirânicas e a 

Pérsia. E os atenienses, ao menos, acreditaram nas acusações de medismo formuladas contra 

seu campeão. O mesmo projeto tirânico fora alimentado por Hípias que, após sua deposição e 

exílio na Pérsia, acreditou poder voltar a governar Atenas sozinho. O diálogo de Milcíades 

com Histieu nas Histórias demonstra a crença de que as tiranias gregas na Ásia Menor só 

poderiam sobreviver graças ao patrocínio de Dario I,
312

 e essa ideia talvez faça sentido para a 

política persa da segunda metade do século V a.C., quando a obra foi redigida.
313

 Antecipe-se, 

contudo, que Heródoto problematiza a associação, da qual certamente não era um legatário 

acrítico, ao nos informar que os persas haviam instalado democracias na Jônia após a 

supressão de sua revolta.
314

  

  De toda forma, essa problemática faz pensar nas variadas representações negativas dos 

persas em Atenas durante esse período. A associação da Pérsia e dos bárbaros com a húbris
315

 

e outros atributos negativos é comum no drama ático.
316

 A essa altura, Xerxes I era lembrado 

como o déspota que tentara, sem sucesso, submeter a Hélade a um domínio estrangeiro, e os 

persas eram reconhecidos como inimigos militares. No final do século V a.C., Eurípídes podia 

destacar o potencial destrutivo dos cultos orientais, além de associar o não-grego à 

beligerância e à loucura.
317

 O poeta Simônides, provavelmente compondo no final do século 

VI e início do V a.C., produziu diversas elegias comemorando o combate contra os persas e 
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situando tais episódios numa esfera privilegiada da memória coletiva grega.
318

 Os Persas, de 

Ésquilo, apesar de conterem uma imagem nuançada do rei Dario I,
319

 apresentam os rivais de 

Atenas como inimigos vulneráveis e inferiores. Como vimos, a obra foi definida por Edward 

Said como a primeira forma conhecida de orientalismo.
320

 Não sem razão, alguns intérpretes 

viram no Zeus tirânico de Prometeu Acorrentado a imagem do próprio despotismo persa.
321

 

 O êxito dos atenienses na guerra contra os persas também foi celebrado em múltiplos 

monumentos, relevos e pinturas na Acrópole, na Ágora e em Delfos. Logo após a vitória de 

Maratona, os atenienses erigiram na Acrópole um monumento a Calímaco, o polemarco de 

490 a.C., com uma inscrição que associava a batalha à luta “pelos helenos”.
322

 Cerca de vinte 

e cinco anos depois, Maratona foi representada por uma pintura na Stoá Poikíle (“Pórtico 

Pintado”), na Ágora, contendo, entre outras imagens, cenas de persas derrotados e em fuga.
323

 

Em Delfos, no caminho sagrado, os atenienses construíram um monumento votivo a 

Maratona, um pedestal de quinze metros de comprimento, incluindo treze estátuas 

representando Atena, Apolo, Milcíades e os dez heróis epônimos de Atenas.
324

 Além disso, 

foi erigido um tesouro ateniense, hoje a estrutura mais bem preservada no Santuário de Apolo, 

contendo em suas métopas imagens de Héracles e Teseu, figuras importantes para a 

identidade da pólis. Ao lado do tesouro, uma plataforma triangular teria exibido parte do 

butim persa capturado na Batalha de Maratona. Em consonância com essa celebração da 

vitória, a representação dos persas na cerâmica ática dos anos 480-460 a.C. se caracterizou, 

predominantemente, por cenas de combate militar, nas quais os persas geralmente são os 

perdedores.
325

  

 A partir da década de 450 a.C., se inicia o conhecido “programa de construções” de 

Péricles. Na Acrópole, o maior monumento à ascensão imperial ateniense foi, sem dúvida, o 

Partenão, projetado pelo célebre Fídias. As métopas do Partenão representavam quatro temas 

bélicos em cada uma das alas do templo. Na parte leste, foi retratada a “gigantomaquia”, a 

narrativa cosmológica da batalha entre os deuses do Olimpo e os gigantes, agentes do caos.
326

 

A parte oeste traz imagens da amazonomaquia, o combate de atenienses, liderados pelo rei 

                                                           
318

 LENFANT, 2011, p. 370.   
319

 A. Per. 839 et seq. 
320

 Cf. capítulo 1, infra. 
321

 BROWN, 2001, p. 78   
322

 IG I² 609. 
323

 MILLER, 1997, p. 6; CASTRIOTA, 1992, p. 76-79. 
324

 SCOTT, 2010, p. 81. 
325

 MILLER, 2011, p. 126-132. 
326

 ELEFTHERATOU, 2017, p. 202. 



65 
 

mítico Teseu, contra as amazonas.
327

 A parte norte, por sua vez, representa a narrativa da 

queda de Troia, com episódios célebres, como a cena de Helena buscando refúgio junto à 

estátua sagrada de Atena.
328

 Por fim, na parte sul, são expostas imagens das batalhas de 

lápitas, um povo da Tessália, contra centauros, a chamada “centauromaquia”.
329

 Segundo a 

opinião dominante dos especialistas, tais temas iconográficos constituiriam alegorias da 

vitória grega contra os bárbaros, da imposição da ordem sobre o caos e da superioridade 

helênica.
330

     

 A partir da década de 450 a.C., templos e edifícios que haviam sido destruídos pelos 

persas nas invasões de 490 e 480/479 a.C. foram estrategicamente refeitos, ao lado de novos 

monumentos encomiásticos à superioridade ateniense. Em Sunião, por volta de 444-440 a.C., 

foi erigido o Templo de Poseidon, trazendo em seu friso cenas da centauromaquia e da 

gigantomaquia. Na Ágora, o templo de Hefestião também traria imagens da centauromaquia 

no seu friso traseiro. O templo de Atena Níkē, construído, na Acrópole, entre 426 e 421 a.C., 

conteria no friso sul imagens da vitória contra os persas em Maratona, desta vez ao lado de 

cenas de batalhas contra outros gregos, provavelmente os lacedemônios.
331

 Uma balaustrada 

do templo também traria placas com cenas da vitória militar contra persas e outros gregos.
332

  

  Com efeito, seja em Atenas, seja na Ásia Menor, a Pérsia foi representada como a terra 

das intrigas da corte, do luxo, das riquezas e do caráter amolecido e afeminado.
333

 Sob essa 

ótica, as histórias de Ctésias de Cnido (c. séc. V a.C.) sobre os eunucos e o exotismo da corte 

aquemênida demonstrariam um interesse pela inversão ao forjar uma imagem 

predominantemente estereotipada do Irã Antigo, “o grande outro”.
334

 Na segunda metade do 

século V a.C., um comediógrafo como Aristófanes podia, em seus Acarnenses, apresentar os 

persas como glutões e o oriente como um “Eldorado”, uma terra de riquezas,
335

 dialogando 

com o imaginário popular ateniense.
336

 A percepção de um governo débil, sujeito às 

influências de mulheres, fez dos persas os inimigos afeminados da Grécia, fragilizados pelos 

luxos do Oriente.
337

 Edith Hall chegou a argumentar que a figura dos eunucos na imaginação 
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grega resumiria a “feminização” sistemática da Ásia, entendida como voluptuosa, emotiva e 

servil.
338

  

  Parte desse retrato negativo da Ásia e, em especial, dos persas, foi amparado por 

teorias mesodeterministas da época. Na literatura médica do final do século V a.C., os 

asiáticos são vistos como covardes e fracos em razão do clima. O autor dos Ares, Águas e 

Lugares, por exemplo, afirma que “quanto à pusilanimidade e à covardia dos habitantes, a 

principal razão pela qual os asiáticos são menos belicosos e mais dóceis do que os europeus é 

a natureza das estações, que não sofrem grandes mudanças em relação ao calor ou frio”.
339

 

Heródoto, conhecedor das vertentes clássicas de determinismo ambiental, também atribui as 

maravilhas da Índia a sua localização geográfica no mesmo parágrafo em que elogia as 

estações da Grécia.
340

 No final das Histórias, Heródoto confere a Ciro uma fala que associa a 

dureza de um povo às características da terra,
341

 sugerindo que as regiões férteis engendrariam 

homens fracos. 

 Segundo a historiografia convencional, como vimos, a hostilidade à Pérsia foi 

decorrência de uma estratégia ideológica ateniense na busca de um amálgama com o qual 

justificar seu domínio imperial crescente.
342

 A partir da derrota dos persas no conflito que 

justificara a formação da Liga de Delos, os atenienses passaram a divulgar uma imagem dos 

bárbaros e, em particular, dos persas, que promovia a unidade dos aliados contra a ameaça 

externa. Destarte, a “invenção” do arquétipo do bárbaro, que podemos entrever, sobretudo, 

por meio da tragédia ática, e, mais tarde, na retórica de oradores, estaria estreitamente 

relacionada à dinâmica da política externa ateniense e à condição social dos estrangeiros na 

Atenas escravista. Essa perspectiva é, em muitos aspectos, procedente.   

 

2.1.2 RECEPTIVIDADE À PÉRSIA EM ATENAS 

 

 

 Assim, os exemplos analisados indicam, pelo menos no nível popular, certa 

hostilidade contra a Pérsia, sobretudo nas décadas seguintes às Guerras Médicas. Essa, 

contudo, não é a única tendência de interação com o Oriente observada no século V a.C. Na 
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verdade, é fácil contornar o famigerado modelo da polaridade quando nos damos conta das 

diferentes vertentes de interação possíveis entre gregos e persas em várias esferas da vida. 

 O drama ático, por exemplo, não se prestou apenas a declarações diretas de 

superioridade helênica, em que pese a tendência geral à depreciação do não-grego. Em 

Aristófanes, o limite entre gregos e não-gregos é flexível, uma vez que bárbaros são, às vezes, 

apenas gregos disfarçados.
343

 A tragédia, ao destacar a primazia ateniense, como em Íon, de 

Eurípides, ou ao relevar o caráter destrutivo das disputas entre helenos, como em Sete Contra 

Tebas, de Ésquilo, expõe também as fraturas internas à helenicidade.
344

 As Bacantes, de 

Eurípides, sublinham as origens orientais da Hélade e de suas tradições.
345

 A comédia nunca 

confere grande destaque aos “bárbaros cômicos”,
346

 apesar de todos os seus preconceitos e 

clichês. A superioridade grega é pouco clara e frequentemente problematizada pela tragédia, 

seja por meio de contradições entre discursos e práticas das personagens gregas ou ao insinuar 

paralelos entre condutas “bárbaras” e a postura de algumas cidades-estado helênicas no 

presente.
347

  

 Em várias ocasiões, os preconceitos gregos em relação à Ásia foram substancialmente 

mitigados. No caso do determinismo ambiental, é especial o exemplo de Heródoto, que, 

apesar do que poderiam indicar as passagens sobre Ciro e as estações da Grécia, acima 

referidas, não adere sistematicamente a uma visão mecânica e vulgar da relação entre caráter 

étnico e o ambiente físico, preferindo explicações culturais para o sucesso ou fracasso das 

nações.
348

 Igualmente, os supostos clichês de Ctésias de Cnido, como sua alegada 

representação negativa dos eunucos, foram questionados por Dominique Lenfant, para quem 

não é certo que o médico grego tenha empregado a instituição como instrumento de 

censura.
349

 Segundo Lenfant,  

 

O mundo persa não foi somente representado como o inverso do mundo 

grego, não foi também em todos os aspectos e em todos os casos o objeto de 

uma visão dominante e ideológica que seria precursora do orientalismo do 

século XVIII. Mesmo que essas abordagens interpretativas tenham cada uma 

seu mérito, elas não devem conduzir às facilidades da analogia sem nuances 

e menos ainda à caricatura, que é precisamente o que elas procuravam 
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denunciar.
350

     

 

  

 É igualmente incerta a extensão da hostilidade aos persas contida na iconografia 

clássica. As representações dos bárbaros na cerâmica ática raramente demonizavam o inimigo 

persa e, em alguns casos, chegaram a ressaltar seu valor militar.
351

 As alegorias míticas em 

monumentos públicos atenienses também não encerravam exclusivamente críticas aos 

inimigos persas, mas, possivelmente, referências a adversários internos e opositores 

domésticos, como a aristocracia anti-democrática.
352

     

 No plano das trocas culturais, por fim, os atenienses demonstraram notória 

receptividade
353

 a utensílios e produtos persas desde antes da pentekontaetía (480-431 a.C.). 

A phiálē aquemênida, uma espécie de tigela sem alça, é um dos mais conhecidos exemplos de 

imitação da cerâmica persa em Atenas, já no final do século VI a.C.
354

 Apesar de sua limitada 

difusão, elementos de vestimenta oriental e algumas adaptações, como o khitṓn de manga 

comprida, a ependútēs e o kándus, foram incorporados pela elite ateniense mais tarde como 

símbolos de riqueza e status.
355

 Por fim, é instrutiva a recepção dos atenienses a formas 

arquitetônicas e à iconografia aquemênidas, atestada, por exemplo, nos casos do Odeão de 

Péricles e do Partenão, e abordada em detalhe no capítulo 4 da presente tese. 

 Os contatos entre persas e atenienses foram possivelmente favorecidos por via do 

comércio entre a Ática e o Oriente no final do século VI a.C., que, pelo menos no caso da 

cerâmica, parece se manter estável ao longo do século V a.C.
356

 É provável, aliás, que os 

achados de dáricos e siclos em tesouros gregos no período clássico sejam evidência adicional 

dessas trocas comerciais.
357

 Nas palavras de Miller, 

 

É impressionante o quanto a difusão de cerâmica ática exportada no Oriente 

coincide com a variedade de fontes para produtos orientais importados na 

Ática conhecidos pela evidência literária. Apesar da preocupação acadêmica 

com o possível exagero na interpretação da cerâmica como evidência de 

comércio, e sua hesitação justificável em atribuir valor intrínseco excessivo à 

cerâmica ática, é instrutiva a evidência de locais com achados de cerâmica 

ática ao longo das satrapias ocidentais do Império Persa. Os padrões de 

importação, embora insignificantes como evidência de práticas comerciais e 
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mercadores, certamente testemunham a continuação do comércio da Ática 

com o Oriente (e presumivelmente vice versa) no curso da Pentekontaetia.
358 

 

 Também os persas e seus súditos manifestaram algum interesse pelas tradições gregas 

em geral, embora a escassez de fontes circunstanciais nos impeça de interpretar essa recepção 

em toda a sua complexidade. Na Anatólia aquemênida, alguns padrões de decoração, como 

figuras de animais em vasilhas de prata, sugerem adaptações de temas gregos.
359

 Também 

nessa região, a cunhagem de moedas de estilo grego representando sátrapas e reis persas é 

testemunho profuso da combinação de técnicas e formas helênicas com temas locais.
360

 Na 

Lícia, um relevo do Monumento das Nereidas (início do século IV a.C.), em Xantos, 

representa o monarca local trajado à maneira persa e cumprimentando emissários gregos 

trajados à maneira grega.
361

 Uma das “sete maravilhas do mundo”, o mausoléu de 

Halicarnasso (séc. IV a.C.), construído por ordem do rei da Cária, Mausolo, mesclava uma 

estrutura tipicamente oriental (um teto piramidal) a uma rica ornamentação grega.
362

 

Modelações e formas tipicamente helênicas são encontráveis, ademais, em monumentos de 

Pasárgada, Persépolis e Susa, isto é, no coração do império.
363

  

 Para além dos padrões decorativos, muitos presumem certo apreço do rei pela arte 

grega a partir de um provável conhecimento das tradições míticas dos adversários. Uma 

estátua de Penépole encontrada em Susa (para onde teria sido levada como presente ou butim) 

talvez reforce a possibilidade de apropriação de temas contidos na Ilíada e na Odisseia pelos 

aquemênidas,
364

 em consonância com duas passagens das Histórias nas quais os persas são 

descritos como plenamente cientes da tradição sobre a Guerra de Troia.
365

 Não podemos 

duvidar de que os persas tenham efetivamente conhecido e se engajado com as tradições 

gregas quando estas lhes interessavam,
366

 sendo ilustrativo o caso de Perseu, herói 

responsável por decapitar a górgona Medusa, e instrumentalizado para vincular 

genealogicamente as casas reais de Argos e da Pérsia (por exemplo, em oferta de aliança à 

pólis por parte de Xerxes).
367

 Ele teria sido, afinal, filho da princesa argiva Dânae, penetrada 

por Zeus sob a forma de uma chuva de ouro, mas também o pai de Perses, de quem os persas 
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teriam derivado seu etnônimo.
368

 Mais especificamente vinculada ao caso dos atenienses é a 

abdução das estátuas dos tiranicidas Armódio e Aristógiton e sua presumível exposição em 

Susa por séculos,
369

 provavelmente, aos olhos dos persas, simbolizando alguma espécie de 

troféu ou refletindo vagamente uma prática próximo-oriental de sequestro de estátuas divinas. 

 De um lado, portanto, a documentação disponível demonstra que atenienses e persas 

mantiveram, sobretudo a partir do século V a.C., vínculos culturais sistemáticos, sendo 

possível afirmar que uma ampla porção de gregos asiáticos e europeus tiveram alguma 

experiência pessoal com os persas e seu império. De outro, a evidência permite supor que, do 

ponto de vista de um grego médio, os persas poderiam ser vistos e representados de forma 

consistentemente depreciativa. No entanto, mesmo nesse caso, a hostilidade ateniense aos 

persas é temperada por reflexões complexas e sofisticadas, disputas internas pela definição de 

helenicidade e, enfim, pelo questionamentos da própria identidade grega. Em resumo, era 

certamente possível a um grego do século V a.C. adquirir informações específicas acerca do 

Império Persa e inclusive dominar tradições amplamente difundidas no Oriente e, de um 

ponto de vista epistemológico, a ideologia pan-helênica e sua imagem enviesada dos 

estrangeiros seria um obstáculo indubitável à abordagem ponderada das tradições orientais. 

No entanto, a relação greco-persa admite alguns matizes e a perspectiva helênica do “outro” 

não era unilateral ou polar. 

 

2.1.3 “ANTES QUE ANOITEÇA”: O MUNDO DE HERÓDOTO 

 

 Assim, nem tudo a respeito da Pérsia era ruim, e isso é particularmente verdadeiro em 

Heródoto. Se é verdade que a maioria dos autores clássicos revela um interesse pelas tramas e 

luxos da corte persa, pela derrota militar dos aquemênidas ou pelo aspecto despótico do 

domínio estrangeiro, é igualmente verdadeiro que o investigador de Halicarnasso, viajante 

oriundo das margens do império, encontrou oportunidades para elogiar os monarcas persas e 

os costumes de seu povo. Considerado um “relativista” cultural, ele foi descrito por Paul 

Cartdlege como deliberadamente interessado em mitigar a polaridade entre gregos e 

bárbaros.
370

 Assim, ao contrário do que se poderia imaginar, Heródoto é um historiógrafo 

ponderado, disposto a dialogar com as tradições orientais e apresentá-las numa roupagem 

menos binária do que aquela pressuposta pela historiografia convencional. Mas quem foi 
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Heródoto? Como explicar essa ponderação?  

  A rala informação biográfica que temos sobre o autor das Historias vem da sua própria 

obra ou de tradições tardias pouco confiáveis.
371

 De acordo com um verbete da Suda, 

poderíamos apresentá-lo como o brilhante historiógrafo que, nascido em Halicarnasso por 

volta de 480 a.C., envolveu-se em disputas políticas com o tirano Ligdamis, exilou-se em 

Samos, realizou leituras públicas em Atenas e fez o garoto Tucídides derramar copiosas 

lágrimas, tendo falecido em Túrio, na Magna Grécia,
372

 local citado por alguns como sua 

cidade de origem.
373

 Mais útil é, entretanto, construir o retrato de Heródoto a partir de sua 

própria obra, identificando os locais pelos quais passou, os eventos mais recentes que 

registrou e as ideologias que veiculou.  

  Halicarnasso, a cidade natal de Heródoto, era uma pólis de origem dórica e com uma 

população híbrida de gregos e cários, localizada na parte ocidental da Anatólia. Heródoto 

escreveu no dialeto jônico que, no período clássico, foi um dos principais dialetos literários 

consagrados pela tradição, ao lado do ático, o dórico e o eólico.
374

 Evidentemente, os dialetos 

literários não devem ser confundidos com a imensa variedade de dialetos efetivamente falados 

pelos gregos.
375

 De toda forma, em que pese a origem dórica de Halicarnasso, sabemos por 

meio da evidência epigráfica que sua população já havia adotado um dialeto jônico na fala 

desde (pelo menos) o período arcaico.
376

 

 Ao longo de sua obra, Heródoto alega conhecer a Cária, a Jônia, a Eólia e a Lídia, 

além de ter viajado para o Egito,
377

 a Babilônia,
378

 a Beócia
379

 e a Fenícia.
380

 Especialistas 

modernos, como Fehling e Armayor, questionaram, com alguma razão, a veracidade das 

alegações de Heródoto e consideraram suas viagens fantasiosas, mas tal posição é hoje 

considerada excessiva e dificilmente sustentável.
381

 Em alguns casos, é indubitável que 

Heródoto detinha informações autênticas sobre as regiões que descreveu, apesar de muitas 

distorções e imprecisões factuais.
382

 Assim, nem todos os seus deslocamentos podem ser 
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descartados como meras invencionices, o que, aliás, resultaria em dúvidas sobre vários outros 

viajantes gregos.
383

 

 Sobre a metodologia das Histórias, o tema foi fartamente estudado
384

 e, recentemente, 

explorado com propriedade por Hartog em A Evidência da História.
385

 Em relação à 

concepção herodotiana da história, em particular, o seguinte parágrafo da obra consubstancia 

o que é geralmente destacado: 

 

Μέχρι μὲν τούτου ὄψις τε ἐμὴ καὶ γνώμη καὶ ἱστορίη ταῦτα λέγουσά ἐστι, τὸ 

δὲ ἀπὸ τοῦδε Αἰγυπτίους ἔρχομαι λόγους ἐρέων
386

 κατὰ τὰ ἤκουον· 

προσέσται δέ τι αὐτοῖσί
387

 καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος. 

 

 

Até aqui, o que foi dito constitui minha visão, raciocínio e investigação, mas, 

a partir daqui, eu vou contar as histórias egípcias de acordo com as coisas 

que escutei: e também algo de meu testemunho será acrescido a elas.
388

 
 

 

 Para o autor de Halicarnasso, portanto, a escrita da história, ou melhor, sua 

investigação (pois não há que se falar em “gênero” historiográfico antes de Heródoto)
389

 se 

fundamenta no testemunho ocular, nos relatos orais e no uso da crítica racional. Como 

outrora, no mundo homérico, as tradições orais encontram uma posição de destaque nas 

Histórias, sendo corriqueiras as referências às narrativas de informantes locais ou à poesia 

helênica. A autópsia, por sua vez, é privilegiada como forma de aferição da verdade, assim 

como será em Tucídides ou Políbio. Por fim, integra a metodologia do autor a crítica racional, 

à qual os próprios “logógrafos” (Hecateu de Mileto, por exemplo), precursores de Heródoto, 

já submetiam suas fontes. Todos esses elementos rementem à noção de “pesquisa” ou 

“investigação”,
390

 historíē, que, nos autores dos séculos V e IV a.C., correspondia à prática 

“científica” de exame dos fenômenos da natureza.
391

    

  O “mundo grego” em que Heródoto viveu foi aquele dos anos 460 a 420 a.C. Ao 

contrário de Tucídides, Heródoto não fazia “história do presente”, mas relatava eventos muito 

anteriores ao momento em que seu texto atingiu a forma final. Além dessas vagas pontuações, 
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contudo, não temos informações precisas para a data de publicação das Histórias. À luz da 

informação providenciada por Tucídides, podemos apenas deduzir que elas devem ter 

refletido as condições dos anos 430-420 a.C., pois fazem referência a episódios da Guerra 

Arquidâmica (431-421 a.C.), isto é, à primeira fase da Guerra do Peloponeso.
392

 Certas 

citações e alusões da comédia e da tragédia atenienses do século V a.C., geralmente mais 

polêmicas e incertas, também têm servido de base para determinar um terminus ante para a 

publicação da obra.
393

  

 Três relevantes posições quanto à data de publicação das Histórias foram fornecidas 

por Charles Fornara, Justus Cobet e, mais recentemente, Elizabeth Irwin. Fornara, 

questionando supostas alusões às Histórias nos Acarnenses, de Aristófanes,
394

 entre outras 

alegadas paráfrases e referências do drama grego, descarta a datação tradicional de 425 a.C. 

Em favor de uma datação tardia, na Paz de Nícias, por volta de 414 a.C., o autor mobiliza 

referências de Heródoto à passagem completa do reinado de Artaxerxes I,
395

 à “importância 

cardinal” de Citera no discurso de Demarato a Xerxes,
396

 e uma expressão associada a 

Decélia.
397

 Elizabeth Irwin, por sua vez, defende uma datação ainda mais tardia para a obra, 

isto é, após a Guerra de Decélia (a fase final da Guerra do Peloponeso), o que, se provado 

correto, revolucionaria nosso entendimento das Histórias. Heródoto, afinal, teria a inteira 

catástrofe da guerra diante de seus olhos.
398

 Evidentemente, toda a cautela é exigida diante de 

uma análise tão inovadora que ainda não encontrou amplo respaldo. Justus Cobet, por fim, viu 

com desconfiança a datação tardia de Fornara, reavaliou a evidência contemporânea do teatro 

grego e manteve como terminus ante os primeiros anos da Guerra do Peloponeso, durante a 

Guerra Arquidâmica, por volta de 424 a.C.
399

 Para Cobet, a oposição de Fornara à 

interpretação das Histórias como reflexo direto das Guerras Médicas independe de uma 

datação tardia, sendo suficiente a posição tradicional.
400

 Como Cobet continua a ser seguido 

pela maioria dos especialistas, e considerando a incerteza de fixar fronteiras nesta seara, é 

prudente adstringir-se à sua proposta, que situa Heródoto, portanto, num contexto anterior à 

trágica derrota de Atenas. 
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 Se Cobet estiver certo, é preciso situar Heródoto em um contexto histórico 

especialmente significativo. Após os conflitos entre gregos e persas em 479 a.C., Atenas se 

tornou hegemônica, constituiu uma aliança militar com outras póleis (a Liga de Delos, em 478 

a.C.) e continuou liderando campanhas militares nas margens do Império Persa. Em 454 a.C., 

a tentativa ateniense de promover uma revolta egípcia no delta do Nilo terminou em desastre 

e, a partir de então, parece que os gregos negociaram uma trégua com o rei dos reis. O período 

de produção das Histórias não foi, portanto, marcado pelas hostilidades contra a Pérsia, mas 

antes pela crescente inimizade entre Atenas e Esparta, que desencadeou a “Primeira Guerra do 

Peloponeso” (c. 460-445 a.C.). Afinal, enquanto Esparta (presumivelmente) detivera uma 

autoridade superior no período que antecede a pentekontaetía, sua situação se degradara 

crescentemente face às pretensões expansionistas atenienses na década de 450 a.C. A disputa 

pela proeminência política entre Atenas e Esparta é, pois, o verdadeiro pano de fundo da obra 

de Heródoto. 

 As Histórias tinham, pelo menos em parte, uma audiência ateniense, fato que, além de 

facilmente demonstrável pela própria narrativa, é reforçado por Eusébio e pela tradição que 

chegou a Suídas.
401

 Ao contrário do que a tradição biográfica poderia indicar, contudo, é 

altamente improvável que Heródoto tenha atingido ampla difusão e popularidade em leituras 

públicas de eventos massivos.
402

 Sua obra é extensa, o dobro de qualquer poema homérico 

tomado individualmente, além de ter sido redigida em prosa, o que dificultaria a 

memorização.
403

 Uma leitura pública completa de sua obra tomaria 50 horas ou mais, de 

acordo com uma estimativa de Stewart Flory,
404

 ou 24 horas, se acreditarmos em William 

Johnson.
405

 A alegada “oralidade” estilística de Heródoto é inferida a partir de evidências 

vagas e, muitas vezes inespecíficas, como a “composição em anel”.
406

 Seu texto também 

dificilmente poderia ser lido por um ávido conjunto de leitores. A evidência para 

alfabetização na Atenas Clássica, afinal, sugere a existência de um amplo grupo de letrados, 

mas com uma alfabetização mínima e rudimentar, útil apenas para textos curtos.
407

 E o fato de 
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que a leitura de textos em voz alta era a regra na Antiguidade certamente depõe contra a 

possibilidade de uma leitura concentrada de tão vasta obra.
408

 

 Na verdade, os especialistas concordam que os leitores das Histórias, pelo menos em 

Atenas, compunham uma pequena elite letrada.
409

 As citações de Heródoto em Aristófanes e 

Eurípides testemunham a familiaridade desses grupos com suas Histórias, mas certamente 

não corroboram a ideia de que estas seriam conhecidas por “qualquer ateniense”. Ademais, a 

tradição biográfica tardia sobre as leituras públicas de Heródoto é altamente duvidosa
410

 e a 

própria natureza de sua obra, repleta de referências a porções anteriores e ulteriores da 

narrativa, não parece viabilizar mesmo uma leitura isolada de trechos.
411

    

 Nesse sentido, não é plausível a conclusão de Janet Morgan, abordada no primeiro 

capítulo, para quem Heródoto seria uma espécie de Péricles, democratizando o acesso à 

informação privilegiada sobre o Oriente e a Pérsia.
412

 Ainda que se possa admitir a leitura de 

trechos da obra em recitações públicas, o fato é que Heródoto, cuja obra representa uma 

unidade, não poderia ter tido por intenção atingir um público muito amplo por meio da 

publicação de um vasto texto em prosa. 

 Embora Heródoto narre os eventos que teriam levado à constituição da democracia 

ateniense radical no século V a.C., a fiabilidade da informação que ele providencia sobre a 

tirania de Pisístrato e seus filhos em Atenas é duvidosa, sendo mais relevante na medida em 

que informa o historiador sobre as preocupações e ideologias que predominaram mais tarde. 

Assim, é certo que Heródoto viveu uma época de entusiasmo pelo regime democrático 

ateniense, que, após as reformas de Efíaltes e Péricles, na mesma época, atingiu uma forma 

mais radical e se tornou, no imaginário local, como que intrinsecamente vinculada ao caráter 

ateniense. Também transparece na obra de Heródoto a preocupação com o crescente caráter 

imperial do domínio exercido por Atenas sobre seus aliados. A Liga de Delos deixava de ser 

uma associação voluntária para se tornar uma entidade de filiação compulsória,
413
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especialmente após a imposição da aliança à ilha de Naxos, pouco antes da “Primeira Guerra 

do Peloponeso”.414  

  Do ponto de vista de seu milieu intelectual, Heródoto certamente foi influenciado 

pelos gêneros de literatura em prosa surgidos no século V a.C. Rosalind Thomas e Jonas 

Grethlein demonstram, por exemplo, a relação de Heródoto com a retórica médica e forense e 

as convenções da oratória ensinadas pelos sofistas, na medida em que ele incorporou à obra 

historiográfica a necessidade de apresentar tekmḗria (evidências) para amparar suas visões, 

ou, por exemplo, devido a sua insistência na convencionalidade dos costumes humanos,415 

temática que também aparece na caracterização do Protágoras de Platão.416 A ideia de historíē, 

dissemos, também revelaria a associação da obra com outros discursos intelectuais da 

época.417 E, como já tivemos a oportunidade de afirmar, Heródoto manifesta um interesse por 

temas da investigação médica de sua época ao pesquisar, por exemplo, hábitos alimentares, 

doenças e informações fisiológicas sobre diversos povos.418 

  Ideologicamente, Heródoto é geralmente descrito como um admirador da democracia 

ateniense e crítico do imperialismo exercido por esta pólis após a formação da Liga de Delos 

(478 a.C.).
419

 Kurt Raaflaub,
420

 Sara Forsdyke
421

 e Ann Ward
422

 são alguns dos autores que 

esposam a visão de que Heródoto era um partidário da democracia ateniense, embora 

geralmente cientes de que a crítica implícita do autor ao imperialismo de Atenas ponderava o 

retrato positivo de seu regime. Segundo essa corrente de autores, Heródoto acreditava que a 

democracia radical seria um elemento característico de Atenas e intrinsecamente relacionado 

ao seu sucesso militar.
423

 Além de associá-la às proezas militares das Guerras Médicas, 

Heródoto vincularia a democracia e a história da expulsão dos tiranos com o início da Revolta 

Jônica, como que sugerindo que Atenas deveria primeiro ser democrática para depois resistir 

aos persas.
424
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 É preciso, contudo, tomar cuidado com a conclusão que se pode tirar da reprodução 

dessa ideologia nas Histórias. Heródoto, escrevendo para uma audiência ateniense, reproduziu 

uma série de tradições locais, certamente mais por motivos retóricos e literários do que por 

pura convicção pessoal. Não por acaso, a apresentação da tirania em contextos atenienses é 

predominantemente negativa,
425

 certamente em razão do conhecimento que Heródoto tinha 

das tradições locais. No entanto, se a democracia era apropriada em Atenas, isso não quer 

dizer que fosse o regime mais adequado em qualquer contexto, ou que Heródoto não tenha 

apresentado críticas implícitas à democracia dos atenienses.
426

   

  Se a visão de Heródoto sobre a democracia não pode ser entendida de forma unívoca, 

o mesmo vale para o problema da avaliação de Heródoto sobre o governo de um único 

homem (“monarquia”). Tradicionalmente, a representação enviesada da Pérsia em Heródoto 

tem sido interpretada dentro de um modelo teórico político mais amplo da dicotomia entre 

liberdade e servidão, entre república e monarquia. Essa é, por exemplo, a perspectiva 

advogada por Hartog em O espelho de Heródoto, quando diz que:  

 

Poderíamos pensar que é com as Guerras Médicas que o par se constitui e passa para 

o saber comum, e que bárbaro passa a significar, em particular, o persa. (...) Ora, os 

persas obedecem a um rei: eles são os súditos daquele que, em grego, chamamos de 

Grande Rei. Os bárbaros conhecem, portanto, o poder real; ou, mais precisamente, 

há um liame entre barbárie e monarquia: entre os bárbaros a forma normal de 

exercício do poder tende a ser a monarquia. E também, de maneira recíproca, a 

monarquia corre o risco de ter algo de bárbaro (...).
427

  

 

 

 É verdade que as entidades estatais não-gregas são quase sempre associadas ao 

exercício de um poder monárquico. No entanto, Heródoto conhecia regimes monárquicos 

gregos e seria difícil demonstrar que considerava todos esses regimes, bárbaros e gregos, 

necessariamente ruins. Além disso, como nota Asheri, Heródoto considera a monarquia 

apropriada para grandes Estados
428

 e, mesmo nos casos gregos, não vê problema em elogiar o 

governo inicial de Pisístrato
429

 ou as atitudes de Síloson.
430

 Erich Gruen questiona a evidência 

textual usada para sustentar o modelo teórico de Hartog e afirma, com base na descrição do 

Debate Constitucional, que Heródoto não via a autocracia como um elemento ínsito ao caráter 
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persa − e, portanto, inerentemente bárbaro.
431

 De fato, a fórmula usada por Otane para sugerir 

o estabelecimento da democracia a partir de uma monarquia espelha os casos de Cós e Samos, 

e Heródoto fala da instituição de democracias pelos persas nas cidades da Jônia.
432

 Desta 

forma, como sistema político, a monarquia não parece carregar nenhuma carga forçosamente 

negativa e essencialmente bárbara em Heródoto, o que discutiremos em detalhe no quinto 

capítulo da presente tese.   

  Em resumo, portanto, Heródoto expressaria uma simpatia condicionada e 

circunstancial por Atenas, uma perceptível preocupação com o tema do imperialismo e uma 

perspectiva intelectual nutrida pelos desenvolvimentos da literatura médica, forense e do 

relativismo sofístico de sua época. Como veremos a seguir, este investigador foi capaz de 

valorizar a diversidade cultural dos diversos povos de que teve conhecimento e conduziu sua 

narrativa com relativa abertura quanto a essa variedade étnica e de costumes. Ironicamente, a 

história da recepção de Heródoto é bem menos positiva e, sem dúvida, projeta uma sombra 

escura sobre sua obra, como veremos. 

 

2.1.4 OS PERSAS DE HERÓDOTO 

 

 

 A perspectiva de Heródoto sobre os persas poderia ser interpretada a partir de dois 

“personagens” das Histórias: de um lado, temos o Império Persa (e seus reis), de outro, o 

povo persa propriamente dito. O império é protagonista da trama axial das Histórias, mas a 

etnografia dos persas faz parte de uma estrutura fasciculada em lógoi sobre diversos povos.
433

 

Nesses relatos, políticos e etnográficos, uma intenção difamatória dificilmente pode ser tida 

como predominante ou única.
434

  

 Essa divisão, é claro, é apenas didática, e não é correto interpretar tais lógoi como 

unidades formais da obra de Heródoto.
435

 Sem dúvida, houve na literatura acadêmica quem 

interpretasse a diversidade de lógoi contidos na obra como sinal de uma composição 

fragmentada e incompleta. Contra essa perspectiva, analítica, insurgiu-se uma abordagem 

unitária, que viu integração temática e padrões narrativos ao longo das Histórias. Hoje 
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predomina a vertente unitária, que autoriza uma análise sistemática dos conceitos ou 

fenômenos apresentados por Heródoto em todos os seus nove “livros” (assim dispostos pela 

convenção alexandrina).
436

   

  Do ponto de vista das descrições etnográficas herodotianas, os persas são descritos 

como um povo grandioso, que valoriza a coragem e a verdade.
437

 Eles são, também, um povo 

complexo, com uma história própria, de uma origem pobre e austera a uma vida rica e 

luxuosa.
438

 Mesmo quando descritos em termos negativos, Heródoto se esforça para entender 

os motivos específicos que levam os persas a optar por determinadas condutas. Os costumes 

que os persas não seguem não são indicativos de sua deficiência, mas de uma opção cultural, 

geralmente fundada em valores louváveis, como a condenação da mentira. Nas palavras de 

Vignolo Munson, 

 

 

na etnografia persa, descrições negativas são motivo de orgulho, indicando não 

aquilo que os persas não podem ter, mas aquilo que eles optaram por não ter ou 

fazer. Os persas não representam os deuses em forma humana e consideram tolos 

aqueles que o fazem [como os gregos] (1.131.1); (...) eles não urinam, vomitam ou 

cospem nos rios ou em público (1.138.2; 1.133.3) (...) eles absolutamente não usam 

mercados públicos. Ciro (...) disse “não tenho respeito por povos (i.e. os gregos) que 

têm um lugar determinado no meio da cidade onde se encontram para enganar uns 

aos outros” (1.153.1).
439

 

 

  

 A descrição herodotiana do “Império Persa” é decerto mais negativa. No entanto, 

enquanto os historiadores geralmente destacam o retrato depreciativo que Heródoto pinta dos 

persas e seus reis, é preciso admitir que, mesmo aqui, a realidade é mais nuançada. Um rei 

como Xerxes I, por exemplo, principal inimigo militar dos gregos durante as Guerras 

Médicas, pode ser justo e inclusive suscitar simpatia na audiência das Histórias.
440

 Em nossa 

opinião, três relatos empáticos sobre o monarca persa se destacam (embora outros possam ser 

mencionados): o tratamento dispensado por Xerxes aos embaixadores gregos, sua tolerância 

com os espiões gregos e sua reflexão sobre a vida humana no Helesponto. 

 Ao requerer a submissão de Atenas e Esparta, Dario I enviara embaixadores a essas 

cidades antes de mover-lhes guerra. Em resposta, os atenienses lançaram os embaixadores 
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persas no Báratro, enquanto os lacedemônios os jogaram num poço.
441

 Mais tarde, quando as 

entranhas das vítimas sacrificadas recorrentemente auguravam coisas ruins aos espartanos, 

estes decidiram expiar a morte dos embaixadores persas com a morte de seus próprios arautos. 

Chegando a Susa, os arautos espartanos se entregaram ao rei para que fossem executados, mas 

Xerxes I, demonstrando grandeza de alma, recusou-se a agir da mesma forma que os 

espartanos, poupando a vida de seus enviados.
442

   

  Mais tarde, três espiões gregos na Ásia foram capturados e torturados por ordem dos 

comandantes persas. Xerxes I, querendo fazê-los retornar vivos à Grécia para fornecer 

informações sobre a magnitude de seu exército, censurou os generais e enviou os espiões sãos 

e salvos à pátria.
443

 Ainda que sua preocupação, nesse caso, tenha sido mais pragmática que 

moral, a intervenção do rei demonstra, ao contrário da brutalidade esperada, seu caráter 

ponderado, e deve ter soado positiva para a audiência grega das Histórias.
444

  

  Uma última passagem revela a sensibilidade do rei dos reis e sua capacidade de se 

apiedar dos homens perante a miséria da fortuna humana. Segundo o historiógrafo de 

Halicarnasso, 

 

ὡς δὲ ὥρα πάντα μὲν τὸν Ἑλλήσποντον ὑπὸ τῶν νεῶν ἀποκεκρυμμένον, πάσας δὲ 

τὰς ἀκτὰς καὶ τὰ Ἀβυδηνῶν πεδία ἐπίπλεα ἀνθρώπων, ἐνθαῦτα ὁ Ξέρξης ἑωυτὸν 

ἐμακάρισε, μετὰ δὲ τοῦτο ἐδάκρυσε. μαθὼν δέ μιν Ἀρτάβανος ὁ πάτρως, ὃς τὸ 

πρῶτον γνώμην ἀπεδέξατο ἐλευθέρως οὐ συμβουλεύων Ξέρξῃ στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν 

Ἑλλάδα, οὗτος ὡνὴρ φρασθεὶς
445

 Ξέρξην δακρύσαντα εἴρετο τάδε· Ὦ βασιλεῦ, ὡς 

πολλὸν ἀλλήλων κεχωρισμένα ἐργάσαο νῦν τε καὶ ὀλίγῳ πρότερον· μακαρίσας γὰρ 

σεωυτὸν δακρύεις. ὁ δὲ εἶπε· Ἐσῆλθε γάρ με λογισάμενον κατοικτῖραι ὡς βραχὺς 

εἴη ὁ πᾶς ἀνθρώπινος βίος, εἰ τούτων γε ἐόντων τοσούτων οὐδεὶς ἐς ἑκατοστὸν ἔτος 

περιέσται. 

 

Quando viu todo o Helesponto oculto sob os navios e todas as planícies e as costas 

de Abido cheias de homens, Xerxes se declarou feliz, mas logo depois chorou. 

Percebendo-o, Artábano, seu tio paterno, aquele que primeiro apresentara sua 

opinião  livremente, aconselhando que Xerxes não marchasse contra a Grécia, esse 

homem, notando Xerxes chorar, indagou o seguinte: “Quão muito se distingue, ó rei, 

o que fazes agora daquilo de há pouco, pois, tendo declarado a ti mesmo feliz, 

choras.” E ele [Xerxes] disse: “me veio a compaixão ao considerar quão breve é toda 

a vida humana, dado que nenhum de tantos homens restará dentro de cem anos.”
446
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 Em suma, se Heródoto encontrou oportunidade para expor a fragilidade e covardia 

militar dos persas, os horrores praticados por Cambises e outros dados que reproduziriam ou 

alimentariam a antipatia dos gregos pelos bárbaros, ele também foi suficientemente moderado 

a ponto de mostrar-nos as proezas e qualidades dos persas e de seus monarcas. Ciro I, Dario I 

e Xerxes I são personagens complexas, que atraem, muitas vezes a simpatia da audiência 

ateniense. Da mesma forma, o povo persa não é sumariamente desqualificado na etnografia de 

Heródoto, mas elogiado em diversos aspectos. A identidade do desenvolvimento histórico 

persa com a trajetória ateniense, ademais, deve ter sido tão relevante quanto a alteridade dos 

costumes para a apreensão das realidades iranianas. Afinal, os persas também construíram um 

domínio rico e grandioso a partir de uma origem relativamente humilde e obscura, 

enfrentando os mesmos desafios que os atenienses contemporâneos a Heródoto.  

  Para Pascal Payen, Heródoto contrapõe aos incipientes valores de helenicidade 

professados pelos personagens de sua História a realidade crua e contraditória da política 

grega. Em momentos de inversão, os persas são elogiados por valorizarem os homens 

corajosos
447

 e os gregos são censurados por reproduzirem modelos de frugalidade.
448

 Payen 

chega a dizer que “o conceito de bárbaro é, em Heródoto, amplamente heterogêneo e 

ambivalente”.
449

 E, a partir da ideia de que gregos e bárbaros partilham dos mesmos métodos 

de dominação, continua: “o investigador contribui para fixar os termos de uma tradição − 

gregos e bárbaros, centro e confins, Maratona e Salamina −, mas a conquista aparece como 

um revelador que impede de os situar em polaridades demasiado rigorosas”.
450

  

  Conclui-se, portanto, que Heródoto estava em uma situação privilegiada para 

apreender e interpretar as realidades políticas aquemênidas, não apenas por sua proximidade 

cultural com o império, mas também por seu olhar relativamente menos enviesado dos persas. 

O julgamento mais ponderado de Heródoto, é importante frisar, não se funda apenas em sua 

origem greco-asiática, e a fragilidade desse argumento é exposta em face do caráter 

“orientalista” da obra de Ctésias de Cnido, ele próprio um grego asiático que, aliás, residiu na 

corte do rei. Em parte, a singularidade do historiógrafo de Halicarnasso diz respeito à sua 

percepção pessoal e a peculiaridades biográficas infelizmente elusivas. Seja como for, é 

necessário reconhecer que Heródoto não pode ser reduzido a um “espelho grego” opaco e 
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intangível: pelo contrário, ele é um autor que, pelo contexto político em que viveu e por suas 

experiências pessoais, esforçou-se para apreender a Pérsia e seu “império”. 

   

2.1.5 HERÓDOTO, O MENTIROSO. 

 

 

   Quais são, afinal, as “fontes clássicas” geralmente invocadas para a construção de uma 

narrativa política a respeito da Pérsia aquemênida? Ctésias e Xenofonte, embora 

frequentemente citados, raramente são considerados fontes especialmente válidas para o 

estudo do passado remoto da Pérsia. A obra original de Ctésias se perdeu. As informações que 

dela temos a respeito do passado persa mais antigo são tidas como geralmente fantasiosas e 

até falsificações propositais.
451

 A Ciropédia de Xenofonte, por sua vez, é geralmente encarada 

como uma fonte conscientemente filosófica ou literária e não “um livro de história”.
452

 Resta-

nos Heródoto.  

  Ora, o uso recorrente do historiógrafo de Halicarnasso na reconstrução da trajetória 

política aquemênida certamente surpreende, pois a reputação de Heródoto como um 

mentiroso é elementar na história de sua recepção desde a Antiguidade clássica.
453

 Tucídides 

foi dos primeiros a rejeitar a historiografia herodotiana (recusando, inclusive, o uso do termo 

historía) por considerá-la subordinada ao prazer da audiência e não à utilidade política. Ao 

contrário de Heródoto, Tucídides julgava virtualmente impossível a obtenção de qualquer 

informação confiável a respeito do passado remoto, ocupando-se, portanto, da história 

recente.
454

 Para Tucídides, o conhecimento verdadeiro deveria ser obtido preponderantemente 

por meio da autópsia, isto é, seu próprio testemunho ocular,
455

 enquanto Heródoto não via 

problema em apresentar informações obtidas por meio da tradição oral.
456

 Por isso, o 

historiógrafo ateniense debochava dos “contadores de histórias” como Heródoto que, na sua 

opinião, se preocupavam mais em agradar os outros.  

 A má fama de Heródoto na Antiguidade não é inferida apenas pelo julgamento de 

Tucídides. Ctésias de Cnido, por exemplo, alegava que a obra de Heródoto estava pejada de 
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erros e inconsistências.
457

 Parecia autorizado a tecer tais críticas na posição de médico da 

corte persa. Aristóteles considerava Heródoto um “contador de histórias”.
458

 Em um ensaio do 

primeiro século cristão, Plutarco acusou o historiógrafo de Halicarnasso de ser um 

“filobárbaro”.
459

 Originário da Beócia, Plutarco tinha motivos de sobra para desqualificar a 

obra do “pai da história”, uma vez que Heródoto relatava a colaboração dos tebanos com os 

persas durante as Guerras Médicas.
460

 Em “Da Malícia de Heródoto”, lemos o seguinte: 

 

A muitos, ó Alexandre, o discurso simples e fácil de Heródoto, que não se 

aprofunda nos acontecimentos, ilude. A maioria vivencia isso em razão de 

seu caráter, pois, como afirma Platão, não é somente de extrema injustiça, o 

que não é parecer ser justo, mas também é obra de elevada malícia imitar um 

temperamento doce e generoso para que ela seja escondida.
461

  

 

 

  Segundo Plutarco, para mencionar apenas algumas das supostas “mentiras e calúnias” 

que ele vê em Heródoto, nosso investigador teria difamado os deuses (e atribuído suas 

próprias blasfêmias a Sólon),
462

 teria ofendido Ío, filha de Ínaco, ao descrevê-la como uma 

fugitiva voluntária ao lado dos fenícios
463

 e, ainda, teria desqualificado a própria Guerra de 

Troia ao questionar sua motivação, o rapto de Helena.
464

 Não sem alguma razão, o biógrafo 

notava como Heródoto semeara críticas contra seus adversários de forma ardilosa, em especial 

quando o autor reportava uma acusação sabidamente falsa que, mesmo sendo rebatida, 

permanecia suspensa para que os próprios leitores a avaliassem.
465

  

  Como Ctésias, Aristóteles e Plutarco, Cícero também tinha reservas em relação à obra 

de Heródoto. Ao mesmo tempo em que reconhecia em Heródoto o pai da história, atribuindo-

lhe um título que ainda hoje encontra respaldo, o orador romano alinhava o investigador a 

autores tidos como mentirosos.
466

 Em uma ocasião, Cícero também externa dúvidas quanto à 
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autenticidade do oráculo sobre a guerra entre Creso e Ciro,
467

 relatado por Heródoto.  

  Do ponto de vista metodológico e temático, a tradição historiográfica herodotiana 

parecia ter sucumbido já na antiguidade: Xenofonte e Políbio estavam, em certo sentido, 

muito mais próximos de Tucídides. Heródoto fazia uma história do passado remoto, enquanto 

Xenofonte e Tucídides se ocupavam de fatos recentes. Heródoto tinha um pronunciado 

interesse pela história cultural e pela descrição etnográfica, mas Políbio produzia uma história 

de pretensão global com uma matéria eminentemente política. É verdade que Heródoto 

forneceu as balizas essenciais do que viria a se tornar o gênero historiográfico, mas, ao 

mesmo tempo, é igualmente inegável que ele foi superado em vários aspectos, em especial 

porque, como demonstra sua fama, suas convenções literárias já não eram suficientemente 

persuasivas. 

 Sem dúvida, a reputação de Heródoto sofreu alguma recuperação entre o final da Idade 

Média e o início da Era Moderna. Petrarca, por exemplo, não conseguia entender o status 

ambíguo deste autor na tradição clássica: ou era pai da história, ou era mentiroso. Como 

demonstrou Arnaldo Momigliano, a era dos descobrimentos reforçou a impressão de que as 

maravilhas apresentadas por Heródoto não eram absolutamente implausíveis.
468

 Isso levou 

vários autores modernos a tentar reabilitá-lo, entre eles o jesuíta Antonio Possevino, que, ele 

próprio um viajante, explicou como “aqueles que nunca pisaram em terras estrangeiras acham 

muitas coisas difíceis de acreditar. Uma vez que viajam à Ásia, à África ou à Índia, eles 

mudam de opinião”.
469

 Mais tarde, no final do século XVI, Isaac Casaubon alegaria que 

Heródoto teria feito o máximo possível para coletar e apresentar informações fidedignas sobre 

os eventos que relatava.
470

  

  Essa tímida retomada de Heródoto, contudo, foi revertida na Idade Contemporânea, 

quando o autor foi geralmente considerado menos fidedigno ou mais imaginativo que os 

outros. No início do século XIX, por exemplo, Thomas Babington Macaulay podia escrever 

que “a história de Tucídides difere da de Heródoto da mesma forma que um retrato difere da 

representação de uma cena imaginária”
471

 ou que “os erros de Heródoto são os erros de uma 

mente simples e imaginativa”.
472

 Tal atitude se explica, é claro, pelo advento da História 

enquanto disciplina moderna, em rigorosa observância aos ideais do positivismo científico 

europeu, – ainda que não tenha faltado um Melville a ironizar, em Moby Dick, que 
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alguns habitantes de Nantucket desconfiam da historicidade da história de 

Jonas e a baleia. Mas também houve gregos e romanos céticos que, 

afastando-se dos pagãos ortodoxos de sua era, também duvidaram da história 

de Hércules e da baleia e de Árion e o golfinho. No entanto, o fato de eles 

duvidarem dessas tradições não as tornou em nada menos verdadeiras.
473

  

  

 

 No início do século XX, a polêmica em torno da figura de Heródoto se centrou, 

especialmente, no debate sobre a natureza das fontes empregadas pelo historiógrafo de 

Halicarnasso. Por algumas décadas, Heródoto foi reabilitado pelo consenso científico, 

consubstanciado nas publicações de Felix Jacoby,
474

 segundo o qual as fontes mencionadas 

por Heródoto poderiam ser consideradas, em grande medida, autênticas. Em 1971, contudo, 

Detlev Fehling reagiu à communis opinio em uma monografia crítica sobre as fontes de 

Heródoto. Fehling se perguntava como o investigador poderia mencionar fontes estrangeiras 

para histórias que seriam “obviamente o produto do pensamento grego”. A história do rapto 

de Ío pelos mercadores fenícios, por exemplo, que Heródoto atribui a fontes persas, foi 

considerada essencialmente grega pelos comentaristas. Segundo Fehling, seria “inconcebível 

que essas citações de fontes pudessem ser objetivamente verdadeiras no sentido de que 

representariam tradições locais genuínas”.
475

 

 Assim, ao lado de estudos similares de Armayor, Fehling contribuiu para uma 

tendência geral de desconfiança em relação aos dados fornecidos por Heródoto. À sua crítica 

das fontes se somaram, ademais, as dúvidas levantadas pelos crescentes corpora de 

documentação oriental traduzidos e analisados ao longo do século XX. É verdade que 

descobertas como a do famoso cilindro de Ciro impactaram positivamente a opinião 

acadêmica a respeito da fiabilidade do “pai da história”, pelo menos num primeiro 

momento.
476

 Também é verdade que, com base em tais descobertas, especialistas de renome 

consideravam o autor grego geralmente confiável. Não obstante, a noção de que a evidência 

oriental corroborava as informações providenciadas pelas Histórias foi rapidamente 

desconstruída à luz de estudos aprofundados que demonstravam significativas discrepâncias 

entre as informações disponíveis.
477

 A descrição que Heródoto faz do Egito, por exemplo, foi 
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considerada preponderantemente ficcional pelos comentaristas.
478

  

  Recentemente, as tentativas de generalização parecem ter sido abandonadas, embora 

predomine, em muitos autores, uma tendência ao ceticismo. Por outro lado, a noção de que 

Heródoto estava “deliberadamente escrevendo ficção” ou “inventando” histórias foi 

duramente criticada por W. Kendrick Pritchett, que parece ter razão ao afirmar que essa 

posição exagerada se precipita ao traduzir toda falta de evidência externa em “invenção de 

fontes”.
479

 Abordagens menos céticas, como as de Flower
480

 e Vignolo Munson,
481

 também 

têm ganhado força. Vignolo Munson, por exemplo, ao estudar os persas de Heródoto, 

considera que o autor teve acesso a tradições autenticamente orientais e enxerga a adoção de 

tradições heroicas gregas pelos próprios persas onde Fehling via apenas invenções.
482

 

Naturalmente, as principais dúvidas sobre a credibilidade das alegações de Heródoto hoje são 

avaliadas à luz da análise comparativa, em especial através dos dados trazidos pela 

arqueologia. É o caso dos estudos de Rollinger et. al. em que as descrições herodotianas da 

Babilônia são consideradas inautêntica (“estão condenadas todas as tentativas de salvar a 

descrição de Heródoto da cidade como autêntica”)
483

 ou Thordarson, que defende o acesso de 

Heródoto a fontes genuínas a respeito dos rituais funerários dos citas.
484

  

 Esse longo percurso crítico parece nos sinalizar o quão estéril é insistir na simples 

dicotomia entre verdade e mentira em Heródoto. Na realidade, as Histórias contêm múltiplas 

camadas de uma mesma narrativa, uma vez que, ao buscar o engajamento de suas audiências, 

Heródoto (ou suas fontes) decerto não poderia reproduzir as tradições orientais na sua forma 

original, mas, antes, foi forçado a traduzi-las para um contexto propriamente helênico, 

adaptando-as e modificando-as.
485

 Assim, não é sempre fácil saber exatamente o quanto do 

que nos é contado por Heródoto corresponde a um “fundo histórico” autêntico.  

 A esse respeito, uma abordagem instrutiva nos é fornecida por Rosalind Thomas, em 

interessante capítulo sobre mitos orientais nas Histórias, no qual a autora defendeu um fundo 

oriental e persa para duas narrativas contadas pelo investigador. Ao abordar a história do lídio 

Pítio e seu filho, alegadamente cortado em dois por ordem de Xerxes, tendo cada parte do seu 

corpo disposta de um lado da estrada pela qual marcharia o exército aquemênida, Thomas 
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retoma uma vasta literatura sobre sacrifícios de humanos e animais no Oriente, com a 

subsequente separação de seus cadáveres em dois lados de uma estrada, em um ritual de fins 

apotropaicos.
486

 Ela considera que Heródoto teria interpretado esse ato dentro da temática 

grega da crueldade persa e dos excessos do despotismo, reelaborando-o como sinal da 

agressividade de Xerxes.
487

 Da mesma forma, a narrativa “helenizada” sobre o medo Déjoces, 

apesar da ausência de fontes medas sobre um tal monarca, apresenta alguma relação com o 

tema oriental do rei dispensador de justiça, ainda que se confundindo, nas Histórias, com a 

figura do tirano grego.
488

 Em ambos os casos, é possível que uma história propriamente persa 

(ou “oriental”) tenha sido interpretada por Heródoto dentro de um enquadramento helênico, 

de forma a fazer sentido para sua audiência.   

 Em suma, toda análise das fontes persas de Heródoto deve levar em consideração o 

processo natural pelo qual esse material seria “helenizado” nas Histórias, isto é, traduzido em 

termos familiares para sua audiência. Essa noção nos ajuda a superar as variadas abordagens 

acadêmicas das Histórias que reproduzem, conscientemente ou não, a ideia de um Heródoto 

“mentiroso”, propenso a invencionices. Nos ajudam, ademais, a evitar pensar em Heródoto 

como um reprodutor puro e direto de tradições locais. Assim, é preciso superar certa postura 

dicotômica que, sem descartar Heródoto, o preserva em condição virtualmente esquizofrênica, 

pela qual, por vezes, é encarado como mero literato cujos relatos não passam de fantasmas de 

um imaginário grego e, por outras, como fidedigno cronista de realidades passadas.  

 

2.1.6 UMA ÉTICA DA MODERAÇÃO 

 

 

 Para avaliar a orientação preponderante das Histórias ou a leitura que delas se deve 

fazer, parece lícito, saindo do texto, encadeá-lo numa sequência mais ampla de produções 

culturais helênicas para apreciar um fenômeno que nos parece especialmente relevante. De 

Homero aos clássicos, a ambição, arrogância ou busca desmedida por honra e poder são 

geralmente apontadas como causas do desastre ou do fracasso dos agentes políticos. Contra 

essas condutas irrefletidas e emocionais (em alguns casos conducentes à húbris), geralmente 

incitadas por algum conflito, os antigos apresentavam os conselhos da moderação, externados 

pela boca de algum sábio. Em Heródoto, a figura do conselheiro sábio foi classificada e 

                                                           
486

 THOMAS, op. cit., p. 235-240. Cf. também ROLLINGER, 2000. 
487

 Ibid., p. 240-244. 
488

 THOMAS, 2012, 244-253. 



88 
 

sistematicamente descrita por Lattimore, em 1939,
489

 sendo conhecidos os casos de avisos 

“trágicos” (isto é, o conselho pessimista, geralmente desobedecido e frequentemente correto) 

e “práticos” (de natureza estratégica)
490

  nas Histórias. Felizmente, a figura do conselheiro 

pode nos dizer muito sobre juízos do autor, que raramente são explicitados. 

 A noção do aviso de sábios moderados, cuja desobediência tem repercussões trágicas, 

remonta a Homero. Na Ilíada, por exemplo, vemos um mundo no qual a nobreza obriga e 

exige dos homens posturas que preservem sua reputação pessoal, ao mesmo tempo em que a 

ira e a ambição cegam e turvam a razão, conduzindo os heróis a más decisões. Aquiles, tendo 

sua honra ofendida por Agamenão (herói inicialmente tomado pela insensatez), decide se 

retirar do combate contra Troia e, não contente em recusar os conselhos do sábio ( “ὅ ἐὺ 

φρονέων”) Nestor, pede à mãe que interceda junto a Zeus para garantir o fracasso dos aqueus 

como vingança.
491

 Fênix, mais tarde, também tenta persuadir Aquiles a abandonar sua ira 

(mẽnis) irrefletida e retornar à peleja, mas nem mesmo a perspectiva de grandes riquezas é 

suficiente para reverter a decisão fatal.
492

 Esse ato de “loucura” de Aquiles, sabemos, estará 

na origem da morte de Pátroclo, gerando grande sofrimento ao herói e aos aqueus. Destarte, a 

recusa em escutar a voz da sabedoria volta-se contra o próprio herói, que perde seu 

companheiro na guerra.   

  O comportamento dos troianos não difere, nesse aspecto, da conduta dos aqueus. Por 

glória, Heitor recusa o sábio conselho de Polidamante,
493

 que pede aos troianos a prudência de 

não atacarem os aqueus, retornando a Ílion e evitando, assim, a ira de Aquiles. Mais tarde, 

Heitor reconhece a prudência do conselho de Polidamante dizendo envergonhar-se perante os 

troianos (aidéomai) por levá-los à ruína, mas afirma que, no caso em que tivesse seguido o 

conselho, perderia o “respeito” (aidṓs) de Aquiles e morreria vergonhosamente, “como 

mulher”.
494

 Mais uma vez, uma consideração irrefletida de honra e orgulho, ignorando os 

limites da moderação, tem um desfecho trágico.   

  No período clássico, as mesmas lições sobre ímpeto, insensatez e moderação 

ressurgem, agora sob uma avaliação mais rigorosa devido à sobreposição cada vez maior do 

vínculo comunitário às pretensões de vantagens e glórias individuais. Em Tucídides, por 

exemplo, os lacedemônios iniciam a Guerra do Peloponeso em situação desvantajosa, o que 

poderia ter sido evitado se eles tivessem escutado o conselho do sábio e prudente rei 
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Arquídamo.
495

 Os espartanos, representados por certo éforo, Estenelaidas,
496

 optam por travar 

um combate despreparados. Fazem-no pela exigência de Corinto, desejosa de vingança, e por 

perceber a inação, mesmo que momentânea, como motivo de vergonha. Sob a liderança de 

Péricles, descrito por Tucídides como um homem poderoso por sua dignidade e pela 

inteligência (τῇ γνώμῃ), os atenienses seguem o conselho acertado e levam vantagem na 

primeira fase do conflito. Apenas o imprevisível advento da peste os priva de uma vantagem 

esmagadora. 

 As trajetórias de Cleão e Brásidas também revelam como as considerações pouco 

lógicas de reputação individual prevaleceram em oposição a julgamentos racionais e 

moderados. No momento em que a guerra não convinha, objetivamente, aos atenienses, Cleão 

foi um dos principais apoiadores do retorno ao conflito. Brásidas, descrito como um hábil 

general espartano, insistiu numa estratégia agressiva por falta de moderação. A natureza das 

condutas de ambos, contrárias às considerações racionais, é sintetizada por Tucídides no livro 

quinto de sua obra.
497

 Em outro momento, esse mesmo Cleão defende que a “arrogância” 

(húbris) dos habitantes de Mitilene seja punida com a execução de todos os cidadãos homens 

desta pólis, sendo nitidamente movido por ímpetos emocionais que, cumpre observar, haviam 

sido igualmente capazes de convencer os atenienses, mesmo que momentaneamente.
498

 Certo 

Diodotus, contudo, moderado em seu discurso, diz opor-se a decisões movidas por “pressa e 

raiva” (τάχος τε καὶ ὀργήν) e, expressando-se em termos que remetem à racionalidade ou à 

moderação (representada pelas noções de sṓphron e sophrosúnē), consegue dissuadir os 

atenienses de aplicar o cruel castigo ao demonstrar que ele iria contra os próprios interesses de 

Atenas.
499

 A vitória de Diodotus nesse debate, contudo, é um episódio isolado de lucidez na 

história da guerra.  

  No diálogo meliano, em que delegados atenienses tentam convencer representantes de 

Melos a se render pacificamente durante uma invasão de sua ilha, a tensão entre os princípios 

da razão e da insensatez reaparece. Os atenienses sinalizam aos melianos que um combate 

entre os dois lados seria francamente desigual, e pedem que eles deliberem moderadamente 

(sōphrónōs) a respeito da proposta de rendição. Os atenienses também insistem que a decisão 

não poderia ser tomada em vista de considerações de reputação e vergonha. Em oposição à 

argumentação ateniense, contudo, os melianos preferem agir conforme seu senso de justiça e 
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honra, declarando, também, confiar na ajuda dos aliados espartanos, tendo em vista, 

sobretudo, a vergonha que uma invasão da ilha lhes causaria. Após o diálogo, os melianos 

optam pela decisão emocional e acabam mortos ou escravizados.
500

 

 Citemos um último caso: Alcibíades liderava um grupo que queria encerrar a “paz de 

Nícias”. Suas motivações, Tucídides conta, eram relativas à dignidade pessoal e familiar.
501

 O 

mesmo Alcibíades, mais tarde, defende ardorosamente a expedição siciliana por desejo de 

competir contra Nícias e obter reputação (dóxa) para si mesmo em combate.
502

 Como se sabe, 

ambas as decisões, ainda que agravadas pela má sorte, resultaram em sérias reviravoltas aos 

atenienses e determinaram sua derrota final. 

 Em Heródoto, como notou acertadamente Payen, a loucura ou a insensatez 

frequentemente está do lado daqueles que alimentam pretensões imperialistas.
503

 Na boca de 

alguns sábios, vemos um discurso de moderação que, quando ignorado, conduz às piores 

decisões. Esse é o caso, por exemplo, do lídio Sandanis, que tenta convencer Creso a evitar 

qualquer enfrentamento com os persas.
504

 Essa voz da razão, entretanto, é incapaz de vencer 

as três motivações pouco sensatas por trás da decisão de Creso: oráculos mal interpretados, a 

ambição imperialista (ampliação de território) e, da mesma forma que Aquiles, Alcibíades e 

Estenelaidas, o desejo de vingança.
505

   

  Outro conselheiro emblemático é Artábano, irmão de Dario e tio de Xerxes, que, 

reiteradamente, tenta dissuadir esses reis de seus empreendimentos militares. Primeiramente, 

Dario, desejando vingar-se dos citas por terem invadido a Média, resolve organizar uma 

campanha contra esses nômades da Eurásia.
506

 Artábano, no entanto, o aconselha contra essa 

expedição.
507

 A recusa em escutar o bom conselho do irmão, contudo, conduz Dario a duras 

reviravoltas. Da mesma forma, Heródoto conta que Xerxes teria sido motivado a fazer guerra 

contra os atenienses devido à insistência de Mardônio, cujos interesses eram todos pessoais, e 

pelo desejo de vingar a derrota de Dario em Maratona.
508

 Artábano, no entanto, alerta o 

sobrinho para as dificuldades que enfrentaria e tenta, honestamente, dissuadi-lo da 

expedição.
509

 A decisão contrária é fortalecida por um sonho que, certamente, é uma alusão 
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ao óneiros enganoso que Zeus envia a Agamenão, iniciando sua vingança em favor de 

Aquiles.
510

 Talvez uma indicação de que, à insensatez dos monarcas orientais, se somava o 

incontornável desígnio dos fados, pois o próprio Creso estava destinado à derrota por um 

oráculo sobre Giges e Candaules.     

  Em suma, portanto, Heródoto, Tucídides e Homero estão reproduzindo nessas 

passagens elementos da moral grega clássica que são instrumentalizados para explicar o 

advento de determinados eventos políticos e militares.
511

 O nexo de causalidade, como em 

alguns discursos historiográficos modernos, é, entre os gregos, pertinente à qualificação moral 

das ações de indivíduos e póleis. A incapacidade de ponderar demoradamente e tomar as 

decisões mais moderadas conduz os atores da guerra ao fracasso que, muitas vezes, é mais 

vergonhoso do que a vergonha que inicialmente queriam evitar. Pensemos em Heitor, Xerxes, 

Creso, Alcibíades e Melos, por exemplo. No período clássico, ademais, outra decorrência 

dessa concepção de racionalidade será a oposição entre interesse comum e interesse 

particular, essencial para explicar o resultado das condutas humanas. Atenas, por exemplo, 

sacrifica sua pretensão individual (enquanto pólis) à honra do comando militar em nome da 

liberdade de todos os aliados, conforme nos relata Heródoto.
512

 As consequências advindas 

dessa opção são as melhores para os gregos, pois, afinal, caso os atenienses tivessem 

disputado pela supremacia e deixado de oferecer resistência, a Hélade inteira teria caído nas 

mãos dos reis persas.
513

 Em Tucídides, de forma similar, os fracassos de Cleão, Brásidas e 

Nícias se explicam por sua busca exclusiva de glória pessoal. Por outro lado, as melhores 

resoluções militares estariam vinculadas à busca do bem coletivo. Péricles é o núncio por 

excelência dessa perspectiva moral.
514

           

 A questão que surge, portanto, é de saber em que medida o discurso da moderação 

pode nos fornecer pistas sobre o julgamento que Heródoto queria despertar em suas 

audiências, familiarizadas com tal moral da temperança. Como dissemos, autores que adotam 

o “modelo da polaridade”, como Hartog, acreditam que a crítica central da obra de Heródoto 

não se volta aos conquistadores genericamente, mas aos bárbaros, que seriam a encarnação 

desse espírito imperialista. Outros, ainda, veem no modelo monárquico, grego ou bárbaro, o 

verdadeiro objeto de censura das Histórias. Para Payen, essa divisão não é totalmente 

verdadeira. “A guerra entre os gregos”, diz ele, “pertence, de fato, à categoria dos 
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empreendimentos de dominação”.
515

  A expedição dos lacedemônios contra Samos seria um 

exemplo de “empreendimento de dominação”. Além disso, segundo esse autor, Heródoto não 

conceberia a tirania ou a monarquia como  as constituições exclusivamente propícias a esse 

comportamento agressivo. Na verdade, a oposição entre a democracia ateniense e a ilha de 

Egina também seria, segundo ele, um exemplo de agressão típica dos conquistadores, como 

vimos.  

 Assim, alguns dos intérpretes de Heródoto defendem que a falta de moderação está 

geralmente associada aos costumes bárbaros (e, portanto, indiretamente à monarquia), 

enquanto outros acreditam que a intemperança é humanamente universal e se manifesta na 

atribuição de posições específicas, como no caso dos conquistadores ou dominadores. A 

primeira perspectiva parece deficiente, uma vez que um juízo de censurabilidade equivalente 

recai sobre ações de agentes bárbaros e agentes gregos mais de uma vez. Os conflitos e 

vinganças egoístas dos reis Demarato e Cleômenes, por exemplo, atrapalham a política 

espartana em Egina e na Tessália.
516

 A vingança de Demarato se volta contra o próprio autor, 

levando à sua deposição. As vinganças de Cleômenes e do corrupto Leotíquides têm desfecho 

similarmente desfavorável.
517

 Mesmo considerando procedente a aproximação de todos esses 

casos operada por Hartog, para o qual há um liame constitucional entre reis persas, espartanos 

e tiranos arcaicos, restar-nos-ia o já referido caso de Atenas e Egina, indicativo de que as 

considerações de ordem emocional e individual não estão circunscritas à monarquia.
518

     

  Ainda de acordo com essa primeira perspectiva, cumpre observar, haveríamos de 

identificar como fundamento da alteridade persa sua submissão servil aos caprichos emanados 

de uma manifestação volitiva real. Os gregos, mormente adstritos à observância de retas 

normas, ver-se-iam como substancialmente distintos do modelo persa, o que, segundo os 

defensores dessa corrente, poderia ser averiguado em mais de um discurso dos lacedemônios 

nas Histórias.
519

 Na mais famosa dessas passagens, por exemplo, lemos que: 

 

ὣς δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι κατὰ μὲν ἕνα μαχόμενοι οὐδαμῶς εἰσι κακίονες ἀνδρῶν, 

ἁλέες δὲ ἄριστοι ἀνδρῶν ἁπάντων. ἐλεύθεροι γὰρ ἐόντες οὐ πάντα ἐλεύθεροι εἰσί: 

ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νόμος, τὸν ὑποδειμαίνουσι πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἢ οἱ σοὶ σέ.

  

 

Assim também os lacedemônios, lutando individualmente, não são piores do que 

quaisquer homens, mas, juntos, são melhores do que todos os homens, pois, sendo 
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livres, não o são em todas coisas: o direito, ao qual eles temem ainda muito mais do 

que os teus temem a ti, é o seu senhor.
520

  

 

  

 Irônico, entretanto, é o fato de que tal conformação às normas (ainda que, nesse caso, 

especificamente militar) seja alegada por um rei injustamente destronado e, pior, um traidor. 

Além disso, em ambas as passagens mencionadas, a ideia de submissão absoluta à lei em 

oposição ao servilismo oriental é peça do discurso espartano, sendo delicado dilatar seu 

alcance.
521

 Como veremos adiante, os gregos não ignoravam o respeito dos persas pelas 

normas e, como já tivemos a oportunidade de destacar, foi Xerxes, e não os gregos, quem 

demonstrou moderação e respeitou o ius gentium nascente, observando a imunidade 

diplomática dos embaixadores (“τὰ πάντων ἀνθρώπων νόμιμα”).
522

 Por fim, a própria 

narrativa de Heródoto comprovará, mais tarde, que a alegação de Demarato é, no mínimo, um 

exagero.
523

      

  A segunda perspectiva é apropriada, ainda que com alguns retoques. De fato, gregos e 

bárbaros são igualmente capazes de tomar decisões apressadas, insensatas e até insanas na 

narrativa de Heródoto. Gregos e bárbaros são, além disso, igualmente detentores da iniciativa 

de guerra. No entanto, uma cesura entre gregos e bárbaros parece ser identificável na natureza 

política do próprio “império”, ao qual, como veremos, é ínsita a avidez territorial e o 

expansionismo insensato. Destarte, a diferença essencial entre Atenas, Esparta e seus aliados 

em comparação aos Persas derivaria desse tipo de exercício de poder, desse tipo de Estado ou 

configuração política. O vínculo genético da ideia de império com a noção de poder ou 

monarquia (os primeiros impérios tinham regimes monárquicos) favorece, sem dúvida, a 

confusão dos dois fenômenos, mas é mais fácil ver no império a propensão quase natural a 

uma conduta irrefletida e imoderada.     

  Assim, parece que qualquer tentativa de colocar gregos e bárbaros em pé de igualdade 

quanto ao imperialismo nas Histórias deve ser ponderada. A censura da intemperança, como 

vimos, se aplica a gregos e não-gregos indistintamente, especialmente na guerra. No entanto, 

participar de conflitos, agredir e vencer são dimensões absolutamente genéricas da política 

antiga e não relativizam um dos problemas principais das Histórias, que é o império oriental, 

sua natureza política e sua expansão. No âmbito internacional, o império é o mecanismo da 

conquista que engendra o excesso e a agressão. Em Heródoto, ele também é essencialmente 
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alheio ao mundo grego. É verdade que, nesse ciclo de dominação imperial, os atenienses já 

eram percebidos, em parte, como os herdeiros de um modelo político alienígena. No entanto, 

tal fato apenas reforça a concepção herodotiana de uma cultura dinâmica e permeável, não 

alterando o juízo negativo sobre e o estranhamento causado pela noção de “império”. Essa 

proposta será aprofundada e discutida adiante, no quarto e quinto capítulos da presente tese. 

 

 

2.2 ESTADO: CONCEITOS E NOÇÕES   

 

 

 Ferramentas teóricas e heurísticas são necessárias antes de darmos continuidade às 

nossas reflexões.  

 O Estado é, como todos sabemos, um conceito moderno, com conotações históricas 

específicas que, quando empregado indiscriminadamente para se referir a realidades antigas, 

pode suscitar leituras equivocadas e anacrônicas.
524

 Assim, pelo bem da clareza, poderíamos 

apresentar uma definição idiossincrática de Estado, esclarecendo os motivos pelos quais 

acreditamos ser aceitável empregá-la nesse estudo, ou, melhor, perscrutar o entendimento 

corrente e hodierno do termo, esclarecendo seus limites e empregando-o, conscientemente, 

em nível puramente estrutural. Este último caminho parece mais pertinente. 

  Há, como se sabe, controversa e numerosa literatura sobre os significados desse 

conceito.
525

 O Estado (Staat, state, État etc.) foi variavelmente definido como “uma 

organização política de operações contínuas” que “com sucesso sustenta a pretensão do 

monopólio legítimo da força física para a imposição de sua ordem”
526
, como “a organização 

da força” cujo único objetivo é “a dominação”
527

 e também como a “divisão do corpo social 

entre dominantes e dominados” ou um “órgão separado do poder político”.
528

 Quando 

recorremos, no entanto, às definições mais correntes, utilizadas pelos próprios burocratas 

estatais na condução do governo e das relações entre Estados no mundo contemporâneo, 
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temos uma visão mais ampla do que seria essa entidade, geralmente associada às noções de 

espaço, poder e povo. Esse ponto de vista, pragmático, origina-se da conceituação jurídica 

elaborada por ramos como a Teoria Geral do Estado (Allgemeine Staatslehre), o Direito 

Internacional e o Direito Constitucional, fortemente enraizados no pensamento político 

moderno.  

 Embora muitas definições de Estado possam ser encontradas na sociologia e na 

filosofia, o estudo de ideias difundidas e correntes na Antiguidade se harmoniza melhor com a 

concepção fornecida pelo mundo prático das ciências jurídicas. Mogens Herman Hansen, em 

seu estudo sobre as putativas equivalências da concepção de pólis com o conceito moderno de 

Estado, também dá preferência a essa definição, justificando-se da seguinte maneira: 

 

(...) à primeira vista, pode parecer uma abordagem limitada e conservadora que uma 

definição baseada em conceitos que são primordialmente discutidos por juristas, em 

uma disciplina especificamente jurídica, tenha preferência sobre um amplo espectro 

de diversas definições fornecidas por estudantes de ciência política e filosofia. Mas se 

sairmos das salas de estudos e de conferência  e adentrarmos o mundo da política e da 

opinião pública, temos que admitir que é essa definição basicamente jurídica do 

conceito de Estado que levou a melhor.
529

 

  

 Na literatura mencionada, inspirada profundamente pelo pensamento de Georg 

Jellinek (1851-1911), o conceito de Estado envolve, de um ponto de vista objetivo, uma 

intrincada articulação de três componentes principais: território (Gebiet), povo (Volk) e o 

poder exercido sobre estes últimos (Gewalt).
530

 Na sua Allgemeine Staatslehre (Teoria Geral 

do Estado), Jellinek conduz o leitor por uma galeria de teorias sobre a natureza do Estado, 

classificadas por ele entre teorias “subjetivas” e “objetivas”. Dentre as teorias objetivas, 

Jellinek aborda aquelas que identificam o Estado a um de seus três elementos empíricos (Der 

Staat als identisch mit einem seiner Elemente).
531

 No terceiro livro de sua Teoria Geral do 

Estado, Jellinek define os três elementos de um ponto de vista jurídico, caracterizando-os de 

forma mais clara.
532

 Mais uma vez, o autor fala da necessidade de “um território determinado” 

para que um Estado “possa ter existência”, afirmando (como até mais tarde se afirmou)
533

 que 

os antigos gregos e romanos não concebiam o Estado de forma territorial.
534

 O jurista destaca, 

entre outras coisas, a integração indireta do território ao governo, por meio do exercício de 

poder direto sobre a população que ocupa determinado território, constituindo-se como direito 
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reflexo.
535

 Ao evocar a noção de “povo” enquanto elemento essencial do Estado, Jellinek 

estabelece uma importante distinção funcional, admitindo a existência do povo enquanto 

sujeito da ação política (sujeito de direitos) ou como “objeto” sobre o qual incide a atividade 

do Estado.
536

 De certa forma, a distinção engloba, mas não traduz, outra divisão comum, entre 

povo em sentido demográfico e povo em sentido estritamente político, pois apenas o conjunto 

de cidadãos pode corresponder exclusivamente à noção de povo-sujeito. Na posição de objeto, 

por outro lado, se encontra a totalidade dos habitantes de um Estado, incluindo-se aí os 

cidadãos e não-cidadãos. Jellinek, observando a teoria de Gierke, também defende a 

importância de vínculos diretos e horizontais entre os membros de uma comunidade para que 

uma entidade política se configure efetivamente como Estado.
537

 Por fim, o autor acrescenta a 

esses elementos a figura de um governo, que exerce um tipo de poder peculiar, dotado de 

força para se fazer obedecer (coercitivo).
538

 A partir dessa articulação de elementos, Jellinek 

produz uma definição jurídica do Estado, basicamente presente na literatura hodierna, a saber, 

que “o Estado, em seu aspecto jurídico, é a força de dominação originária de que está dotada a 

corporação de um povo sedentário”.
539

   

  A definição acima se coaduna, grosso modo, com aquilo que encontramos nas 

definições correntes sobre o Estado. Assim, por exemplo, Hansen cita uma resolução da ONU 

de 1991, na qual se diz que “o Estado é normalmente definido como uma comunidade que 

consiste em um território e uma população sujeita a uma autoridade política organizada”.
540

 E 

não é outra a concepção de Estado difundida pelos manuais acadêmicos de sociologia, direito 

e relações internacionais.
541

 Podemos, portanto, circunscrever uma definição “clássica” e 

“pragmática” oriunda do pensamento jurídico: o Estado seria um fenômeno autônomo 

denotando, alternada ou simultaneamente, um povo, um território e um governo.   

  Sem dúvida, para além da definição clássica, centrada nos três elementos essenciais 

apontados por Jellinek (povo, território e governo), há uma série de retratos mais sofisticados 

do Estado, que merecem breve consideração. Assim, o Estado moderno, segundo Pierangelo 

Schiera, seria caracterizado pela “organização do poder”, a “afirmação do princípio da 
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territorialidade” e “a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político”.
542

 

Poderíamos pensar, ainda, em outros pressupostos definidores, como a existência de uma 

burocracia, de uma ordem jurídica e de uma sistema tributário. É comum que os autores 

façam referência à clássica definição de Max Weber, segundo a qual o Estado deve deter o 

“monopólio legítimo da coerção física”, o que implica centralização e, sobretudo, legitimação 

do poder por meio de um ordenamento jurídico.
543

 Por fim, os especialistas também se 

referem recorrentemente ao conceito de soberania.
544

 

  Entende-se melhor a pluralidade das definições de Estado quando se leva em conta o 

contexto histórico em que o conceito se originou e se desenvolveu. Afinal, o Estado, enquanto 

fenômeno histórico, certamente apresentou distintas configurações ao longo do tempo e, da 

mesma forma, suas conceituações variaram, ainda que por uma dinâmica própria, em face de 

suas particularidades concretas.
545

 Assim, por exemplo, a noção de burocracia ou de 

“monopólio” legítimo da força, presentes em algumas das definições mencionadas acima, só 

parecem encontrar correspondência plena em entes políticos altamente racionalizados, frutos 

de um processo que alguns historiadores acreditam ter se iniciado na Idade Moderna. O 

aparecimento do conceito num contexto propriamente moderno, aliás, explicaria o porquê da 

ênfase em elementos que dificilmente encontraríamos em entidades anteriores ou alheias à 

dinâmica ocidental.  

  Além da variação histórica do fenômeno, pode-se dizer que o olhar “interessado” dos 

diferentes observadores foi, e continua sendo, um fator determinante a explicar a profusão de 

definições e representações do Estado. Nesse plano, das definições, uma primeira dificuldade 

advém do predomínio da noção de Estado liberal nas academias ocidentais contemporâneas, 

de forma que esta entidade é usualmente representada como um ente impessoal plenamente 

distinto da chamada “sociedade civil”, que se caracteriza, principalmente, por meio de noções 

jurídicas consolidadas pelas teorizações constitucionais de matriz oitocentista. Uma oportuna 

exemplificação dessa noção de Estado pode ser encontrada no discurso de Benjamin Constant, 

de 1816, sobre a liberdade dos antigos contraposta à liberdade dos modernos. Para Constant, a 
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liberdade dos antigos consistiria, fundamentalmente, na titularidade imediata do poder 

decisório, isto é, no direito efetivo que os cidadãos da pólis tinham de participação política. A 

liberdade dos modernos, por outro lado, traduzir-se-ia na existência de determinados direitos e 

garantias de não intervenção na vida privada, que o Estado deveria observar. Embora os 

conceitos de “Estado ” e “sociedade” em Constant sejam usados de forma livre, muitas vezes 

se confundindo, emerge claramente a distinção, no caso moderno, entre uma entidade política 

estatal e a soma dos cidadãos a ela submetidos.
546

 A mesma ideia aparece em A Cidade Antiga 

de Fustel de Coulanges, que afirma que, ao contrário do que ocorre no mundo liberal 

moderno, “o cidadão” antigo “estava submetido em todas as coisas e sem qualquer reserva à 

cidade”.
547

 Assim, nas teorizações liberais, o Estado envolveria uma oposição entre a soma ou 

a articulação dos cidadãos (“a sociedade civil”, mais tarde) e o governo.
548

   

  É inegável que a ênfase nos componentes liberais da definição de Estado fez escola e 

tornou-se hegemônica. Atualmente, a noção de Estado não apenas passou a compreender, em 

alguns casos, elementos como os direitos civis e humanos,
549

 como também se enriqueceu 

pela absorção de novos componentes, como a noção de “soberania popular”, de inspiração 

democrática. Não obstante, o predomínio desta conotação liberal e democrática de Estado é 

meramente ideológico, com pouca ou nenhuma influência nas denotações de Estado, isto é, na 

extensão de objetos aos quais o termo é efetivamente aplicado. Apesar de se declararem 

formalmente democráticos ou “de direito”, muitos países atuais não seguem tais preceitos e, 

mesmo assim, poucos contestariam seu status de Estado. Além disso, os próprios autores 

oitocentistas, como Fustel de Coulanges, não recusavam ao fenômeno da pólis a denominação 

de Estado, ainda que o entendessem como um ente onipotente, fundido à própria sociedade 

civil. 

 Ainda tratando-se de representações, um segundo problema teórico advém da noção 

moderna de soberania, que Jellinek acreditava inexistir entre os antigos. O Estado 

necessariamente qualificado como soberano é indubitavelmente uma invenção moderna, 

embora essa conceituação não se aproxime tanto do que nós, contemporâneos, por ela 

entendemos. Como bem notou Hansen, o célebre Jean Bodin entendia a soberania como 

ilimitada e indivisível (“a soberania não é limitada nem em poder, nem em responsabilidade, 

nem por tempo determinado”)
550

 e o soberano, consubstanciado na figura do príncipe, como 
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uma pessoa acima da lei civil.
551

 No entanto, nossa soberania é, a rigor, divisível pelo 

princípio de divisão de poderes (ou mesmo pelo federalismo) e potencialmente limitável 

perante os avanços do direito internacional.
552

 Mais importante, o soberano, coletivo ou não, 

não está acima da lei, pois a ação dos órgãos legiferantes nos Estados modernos é geralmente 

limitada por uma constituição, sendo o poder constituinte originário o único a ser definido 

como “ilimitado”. No Reino Unido, onde, a rigor, inexiste constituição escrita e predomina a 

noção da “soberania do parlamento” ou “supremacia do parlamento”, os legisladores podem, 

a princípio, criar, extinguir ou modificar qualquer relação jurídica. Na realidade, contudo, eles 

estão limitados por uma série de tradições e princípios não escritos que são balizas 

virtualmente imunes a transgressões.
553

 Destarte, o conceito contemporâneo de soberania é 

marcadamente distinto daquilo que Bodin teorizou. Do ponto de vista da entidade concreta, 

ademais, o poder do Estado corresponde ainda menos a essa representação, especialmente se 

levarmos em consideração a ação decisiva de agentes internacionais na política doméstica de 

qualquer nação. A existência de jurisdições internacionais, ainda que voluntárias, também 

depõe contra a noção de um Estado soberano na contemporaneidade.  

   No mundo antigo, como se sabe, inexistia um único conceito capaz de traduzir as 

diferentes facetas da noção moderna e contemporânea de soberania. Ainda assim, Hansen 

localiza na noção grega de kúrios a substância correspondente ao que hoje entendemos por 

soberania. Na opinião desse autor, tal conceito, empregado na representação das póleis 

antigas, apenas reforçaria a identidade do conceito grego de pólis com a noção moderna de 

Estado.
554

 Veremos mais sobre isso no próximo tópico. 

 Em resumo, há diversas definições de Estado que levam em consideração 

componentes definidores dificilmente encontráveis em entidades políticas anteriores à Idade 

Moderna. A fim de evitar fazer referência a um conceito historicamente limitado, portanto, é 

preferível adotar uma definição mais elementar de Estado, de natureza “pragmática”, qual 

seja, a de uma entidade coletiva dotada de organização política e capaz de impor seu domínio 
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em determinado território. Essa entidade talvez tenda à obtenção do “monopólio legítimo da 

força” e, portanto, do poder supremo dentro de determinado território. No entanto, seria 

infrutífero tentar encontrar na Antiguidade Oriental ou Clássica, objetos de nossa pesquisa, 

um grau de burocratização e controle tão intensos quanto os atuais, por motivos óbvios. 

Assim, quando aplicado às realidades antigas, o moderno conceito de Estado é limitado 

quanto à intensidade do controle político que entendemos ser exercido por esta entidade. Do 

ponto de vista das representações, enfim, que é o que nos interessa, o Estado será entendido 

como um conceito que traduz, alternada ou simultaneamente, as noções de povo, território e 

de um poder governante, geralmente concentrado nas mãos de uma pessoa ou coletividade.  

 Lembremos, por fim, que o Estado pode ser concebido como um gênero que se 

desdobra em diferentes espécies. A essas espécies os historiadores chamam “tipo” ou “forma” 

de Estado (form of state, Staatstyp, forme d'État, type d'État etc.).
555

 Na linguagem técnica 

constitucional brasileira, ressalte-se, as expressões “forma de Estado”, “forma de governo”, 

“sistema de governo” e “regime (de governo)” são empregadas em sentido mais estrito, 

referindo-se, respectivamente, à distribuição do poder conforme o território (federalismo ou 

unitarismo), à forma pela qual se investe o chefe de Estado (monarquia ou república), à 

relação entre chefe de Estado e chefe de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) e à 

“constituição” de um Estado (democracia ou ditadura).
556

 É preciso esclarecer que, ao 

falarmos de “tipo” ou “forma” de Estado, não nos referimos a essa classificação. Por fim, 

note-se que a ideia de regime político, aqui empregada como sinônimo de espécie 

constitucional, jamais se confunde com a própria noção de Estado. 

 

2.2.1 POLIS, UM TIPO DE ESTADO? 

 

 

 Muito foi dito sobre o conceito de pólis, o “Estado” antigo e as diferentes formas de 

comunidade política presentes no período arcaico, clássico e helenístico. A pólis, em 

particular, tem sido um tema de destaque nas pesquisas e publicações sobre a Grécia Antiga. 

Atualmente, graças às pesquisas desenvolvidas pelo Copenhagen Polis Centre,
557

 os 

historiadores contam com um profuso e detalhado conjunto de publicações sobre os 

significados e as realidades da pólis no mundo grego e sua relação com o conceito moderno 
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de Estado ou, como geralmente se diz, cidade-estado. Os avanços da pesquisa arqueológica e 

outras publicações já clássicas, como a importante monografia de Sakellariou
558

 sobre o 

conceito antigo de pólis, são alguns dos exemplos de tratamentos exaustivos dados ao tema na 

pesquisa recente, com resultados substanciais. As teorias modernas sobre a pólis, com suas 

construções enviesadas e agendas ideológicas próprias, também foram analisadas criticamente 

por autores como Gawantka
559

 e Vlassopoulos.
560

  

 A mais elevada forma de “associação” (koinonía) no pensamento aristotélico,
561

 a 

pólis foi, segundo alguns, “a base de toda a civilização grega”.
562

 Geralmente apreciada como 

uma forma de comunidade pelos historiadores modernos, a pólis tinha mais de um sentido na 

Antiguidade, e seu conceito foi consistentemente empregado pelos gregos clássicos para se 

referir a uma zona urbana, a um território, a uma coletividade humana ou à entidade política 

organizada em torno desse núcleo urbano. Entre os vocábulos amiúde usados sinonimamente 

com a pólis se encontram: (a) ástu e polísma, indicando uma cidade; (b) chṓra e gḗ, indicando 

um território; (c) ekklḗsia, indicando a assembleia de cidadãos, isto é, o órgão de governo; e 

(d) ánthrōpoi e polítai, indicando uma comunidade de homens ou cidadãos.
563

 Nesse sentido, 

a pólis congregava diferentes aspectos, embora, como notado por muitos especialistas, maior 

ênfase fosse atribuída ao seu componente pessoal.
564

 Finalmente, a pólis poderia ser uma 

entidade personalizada, isto é, apresentada como o sujeito de diversas ações que, na prática, 

eram realizadas por seus oficiais ou órgãos de governo.
565

 Nesse sentido, a pólis seria um tipo 

de assentamento urbano específico e uma entidade política altamente institucionalizada, 

correspondente ao que hoje chamaríamos de Estado. Ou, para ser mais preciso, uma cidade-

estado.
566

  

 É possível defender uma correspondência significativa entre a noção ou a realidade 

antiga da pólis e o moderno conceito de Estado, como faz a maioria dos estudiosos.
567

 Essa 

corrente de autores parte do pressuposto de que alguns fenômenos históricos, bem como suas 

respectivas representações, podem ser abstraídos de seus contextos originais e comparados a 
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realidades ulteriores (ou anteriores), desde que com os devidos cuidados metodológicos como, 

por exemplo, a análise exaustiva da evidência primária e a explicitação da natureza dos 

conceitos modernos mobilizados. Para especialistas como Hansen, ademais, esse tipo de 

abordagem não deve confundir “ser” (categoria ontológica) com “dever-ser” (categoria 

deôntica), colocando no mesmo grau de comparação uma realidade antiga e uma 

representação ou ideal contemporâneo. Assim, é ilógico contrastar a efetiva intervenção da 

pólis na vida privada dos cidadãos com o ideal fictício da não-intervenção do Estado 

moderno. Respeitados os devidos cuidados metodológicos, portanto, não haveria motivo para 

duvidar da substancial equivalência da pólis com o Estado moderno, ainda que diferenças 

acessórias possam ser apontadas.   

  Sem dúvida, há uma corrente minoritária de autores que questionaram esse consenso e 

negaram a natureza estatal da pólis. Gawantka, por exemplo, considerou que o conceito de 

pólis foi sistematicamente interpretado a partir de pressupostos e projeções modernas 

indevidas.
568

 Tal crítica, decerto válida, foi parcialmente superada pelo estudo exaustivo da 

evidência documental disponível em obras como a de Sakellariou
569

 e do Copenhaguen Polis 

Center. Por outro lado, o ceticismo geral quanto às aproximações históricas também advém de 

definições mais restritas de Estado ou de interpretações heterodoxas das fontes. Nesse último 

casos, os principais questionamentos à correspondência de pólis com a noção moderna de 

Estado seriam a ausência de “monopólio legítimo da força”, de “soberania” ou de 

“territorialidade” no mundo antigo.   

 Moshe Berent, por exemplo, argumenta que não havia, no universo das póleis, um 

“aparato estatal” disponível por meio do qual “a aplicação da violência” pudesse ser 

“monopolizada pela agência de uma classe dominante”.
570

 Para Berent, as póleis gregas 

seriam desprovidas de qualquer aparato coercitivo, e não apenas do monopólio absoluto da 

coerção, o que permitiria defini-las como “sociedades sem Estado” (Stateless societies).
571

 

Em oposição a Berent, Hansen alegou que os casos de autotutela admitidos nas póleis gregas 

eram limitados, e listou situações nas quais os cidadãos poderiam (mas não precisariam) 

recorrer aos magistrados para obter a punição dos delinquentes. Segundo Hansen, ademais, 

“em ações públicas, a execução do julgamento era uma obrigação que incumbia à pólis, e 

apenas oficiais tinham a permissão de punir”.
572

 Na mesma linha argumentativa, Jonathan 
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Hall listou algumas atestações de julgamentos públicos e de aplicação de penas pela pólis, 

contrariando a tese de Berent.
573

   

  Contra a visão dominante de que a pólis fosse uma cidade-estado, foram levantadas, 

ainda, outras objeções. Como vimos acima, ao discutir a definição de Estado, alguns autores 

defenderam que a soberania fosse uma de suas características essenciais. Para muitos, no 

entanto, os gregos não viam a pólis como uma entidade soberana e, portanto, a entenderiam 

como algo diferente da nossa noção de Estado. Assim, em seu Premier Livre de la 

Republique, Bodin diz que  

 

Entre os gregos não há um que tenha escrito a seu respeito [soberania] (...) 

salvo Aristóteles, Políbio e Dionísio de Halicarnasso, mas eles cortaram tão 

curto que se pode julgar a olhos vistos que eles não estavam muito seguros 

sobre essa questão.
574

  

 

 

 Jellinek, em sua Teoria Geral do Estado, também acreditava que os gregos antigos não 

tivessem um conceito correspondente à noção de soberania.
575

 Para ele, o conflito do Estado 

com outros poderes foi condição histórica necessária para a teorização do conceito de 

soberania e, na Antiguidade, não teria existido uma tal situação.
576

 Análoga é a opinião de 

Hinsley, que acreditava terem existido dois “obstáculos insuperáveis” à formulação da noção 

de soberania entre os gregos: em primeiro lugar, a estrutura do governo da pólis “não teria se 

separado suficientemente das relações de parentesco e limitações tribais” das comunidades 

originais, uma condição essencial para o surgimento do referido conceito. Em segundo lugar, 

os gregos não teriam a necessária concepção de um processo legiferante positivo e 

irrestritamente atualizável, central no positivismo jurídico moderno.
577

 Assim, segundo 

Hinsley, os gregos conceberiam a pólis como uma comunidade governada por leis e não por 

legisladores. Devido às limitações impostas pelas leis tradicionais, a própria noção de um 

legislador soberano deveria ser excluída. 
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 Como já tivemos a oportunidade de discutir, parte dessas críticas foram respondidas 

por Mogens Herman Hansen, para quem não há identidade entre o conceito moderno de 

soberania contido em Bodin e a noção contemporânea.578 Além disso, o diretor do 

Copenhaguen Polis Center entrevê em Aristóteles um conceito grego que se aproximaria da 

nossa ideia de soberania.
579

 De fato, necessidades teóricas e mudanças práticas teriam tornado 

o conceito de Bodin cada vez menos adequado para se referir à realidade do Estado (Staat), 

estando superada sua acepção de soberania.
580

 Nossas próprias teorizações admitem 

limitações do federalismo, do direito internacional, da constituição (escrita ou não) e do 

controle judicial de legalidade ao poder do legislador nacional. O próprio Jellinek, apesar de 

considerar que os antigos não tinham desenvolvido um conceito de soberania, admitia a 

existência de Estados soberanos e não-soberanos.
581

 Nesse sentido, a pólis dos gregos não só 

poderia ser um Estado, como se aproximaria muito mais da doutrina atual da soberania, já que 

a noção de um príncipe cuja vontade está colocada acima da lei causaria espanto a muitos 

gregos.
582

  

  Além do problema da soberania, por fim, há autores que discordam da noção de que a 

pólis fosse uma realidade territorial. Alguns vão tão longe a ponto de considerar que a pólis  

consistiria exclusivamente em um vínculo pessoal, independendo de uma área geográfica (a 

ideia da Polis ohne Territorium). Essa visão também nos levaria a concluir que a pólis não 

era, segundo os critérios já arrolados, um tipo de Estado. A mais célebre defesa da tese da 

pólis sem território é aquela avançada por Hampl. Ela foi, entretanto, categoricamente 

refutada pela maioria dos especialistas. Segundo Sakellariou, “uma das razões para atribuir à 

pólis o conceito de Estado foi precisamente a constatação de que as póleis históricas gozavam 
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de soberania dentro das fronteiras de uma região que elas possuíam e protegiam de ameaças 

externas.”
583

  

 Superadas essas reservas, não há dúvidas de que a pólis era concebida alternada e 

simultaneamente como uma entidade abstrata, como o conjunto de seus cidadãos, como um 

território envolvendo a ástu e a chṓra ou como as instituições de governança que exerciam 

controle sobre esse território e, nesse sentido, se enquadraria na concepção de Estado já 

apresentada.
584

 No entanto, tais correspondências podem legitimamente ser ponderadas à luz 

de algumas singularidades. Em primeiro lugar, a pólis era uma entidade minúscula, vinculada 

a apenas um núcleo urbano principal. Os Estados modernos, chamados por vezes de 

“territoriais”, são entidades amplas que congregam muitas cidades em seu território. Há 

poucas exceções a essa regra, como o caso do Principado de Andorra.
585

 É notável, ademais, 

que a pólis formasse uma unidade política, sem ser equivalente a uma unidade nacional ou 

étnica, como no caso de vários Estados modernos. Em segundo lugar, embora a pólis fosse 

uma realidade territorial, é inegável que, nas representações antigas, seu conteúdo pessoal 

tinha mais relevo do que seu conteúdo espacial. Os Estados modernos, por outro lado, são 

muito mais fortemente vinculados a uma realidade territorial específica do que a pólis, 

comparativamente. Em terceiro lugar, é verdade que a pólis não conheceu o “monopólio 

legítimo da força” por parte de seu governo como ocorre nos Estados contemporâneos. Havia, 

de fato, maior aceitação da autotutela nas cidades-estado gregas do que nos Estados 

modernos. Além disso, a justiça antiga tinha caráter privado, e o júri ateniense, selecionado 

dentre a massa de cidadãos, é que proferia sentenças e resolvia lides. 

 Uma última polêmica envolve a suposta natureza “democrática” da pólis grega. Com 

efeito, há um conjunto de historiadores que pensa a pólis em termos constitucionais, 

associando-a a determinados regimes políticos. Para Hinsley, por exemplo, a monarquia não 

poderia ser associada à pólis e, nessa linha de raciocínio, ele define a pólis como 

“instintivamente antimonárquica”.
586

 Certa coloração constitucional prevalece mesmo nas 

definições de autores mais críticos, como Wolfgang Schuller e Mogens Hansen. O primeiro, 

na busca dos “princípios” característicos da pólis, fala da brevidade dos mandatos (tempo de 

permanência do cidadão em um cargo público) e da vedação à iteração, alegadamente 

presentes em póleis democráticas, oligárquicas e aristocráticas sem distinção.
587

 Mesmo 
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admitindo a existência de póleis monárquicas, Hansen credita às culturas de póleis antigas o 

legado democrático da modernidade ocidental, pois a pequena extensão territorial das 

cidades-estado teria favorecido o surgimento de instituições de autogoverno.
588

 Por outro 

lado, outros autores acreditam que a pólis era perfeitamente compatível com regimes 

monárquicos, aristocráticos ou oligárquicos, não se confundindo com critérios 

constitucionais.
589

 

 Em resumo, pode-se asseverar que a pólis expressava, ao mesmo tempo, uma 

realidade territorial e uma comunidade política. A pólis coincidia com o corpo de cidadãos, 

mas não deixava de referir-se à estrutura urbana e ao território, geralmente diminutos, nos 

quais eles residiam. Nesse sentido, a pólis era uma variedade de “microestado”. É verdade, 

por outro lado, que os gregos viam seu vínculo político como preponderantemente pessoal, e 

não territorial, o que torna a pólis particularmente distinta dos Estados modernos.
590

 A pólis 

também era uma comunidade política cujo cimento social se fundava na identidade política, e 

não na identidade étnica ou nacional. Ela não tinha soberania no sentido moderno do termo, 

muito menos o monopólio da coerção, parcelando, em alguns casos, o ius puniendi entre seus 

cidadãos. A pólis, por fim, não era uma entidade necessariamente independente. Pode-se 

dizer, assim, que ela era em tudo similar ao que entendemos por cidade-estado, tendo 

florescido num sistema inter-regional de trocas e relações políticas com outras póleis.  

 

2.2.2 ÉTHNOS E KOINÓN 

 

 

 Até aqui, falamos especificamente sobre a pólis, e concluímos que ela conotava, para 

os gregos, um tipo de Estado particular, ou, ao menos, um fenômeno subsumido 

indiretamente à categoria de Estado, caracterizado pela existência de uma comunidade 

política de cidadãos, a existência de um núcleo urbano e um território rural circundante 

geralmente de pequenas dimensões, constituindo algo próximo do que os modernos entendem 

por cidade-estado. No entanto, a pólis não foi a única, nem a mais importante ou “evoluída” 

entidade política grega, como certa historiografia nacionalista e essencialista poderia nos fazer 
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pensar.
591

 Na verdade, ela conviveu com outras organizações políticas muito longevas e 

bastante difundidas, que os gregos chamavam, por vezes, de éthnē.  

 Empregando a terminologia antiga, a historiografia tradicional classificou os Estados 

gregos em três categorias: a pólis, o éthnos e o koinón.
592

 O éthnos e o koinón, segundo a 

visão convencional, representariam variedades estatais correspondentes, respectivamente, a 

um Estado territorial tribal e um Estado federal. Pensou-se, frequentemente, em uma 

contraposição entre éthnos e pólis baseada no grau de “urbanização” de cada entidade.
593

 

Segundo Snodgrass, por exemplo, o Estado territorial tribal (Stammstaat), correspondente ao 

éthnos grego, caracterizar-se-ia por  

 

uma população levemente dispersa sobre um território sem centros urbanos, 

unida politicamente, em relação aos costumes e à religião, normalmente 

governada por meio de uma assembleia periódica num centro comum e 

idolatrando uma deidade tribal num centro religioso comum.
594

  

 

 

 Em geral, as definições acadêmicas também enfatizaram a maior amplitude da área 

ocupada pelo éthnos e a menor densidade de sua população.
595

 Fritz Gschnitzer falava em 

comunidades definidas por um local (Ortsgemeinde), as póleis, e comunidades vinculadas por 

laços tribais (Stammesgemeinde), os éthnē.
596

 O koinón, por sua vez, seria uma designação 

“oficial ou semi-oficial para as ligas gregas.”
597

 Na perspectiva tradicional, evolucionista e 

teleológica, os éthnē representariam estágios mais primitivos do desenvolvimento político 

grego, enquanto a pólis configuraria uma forma clássica e o koinón seria uma realidade tardia, 

predominante após a Guerra do Peloponeso.
598

   

  A teoria aparenta ser lógica e exaustiva. No entanto, esse entendimento e essa 

classificação são altamente questionáveis e partem de pressupostos ultrapassados. Do ponto 

de vista do desenvolvimento material, sabemos que não há uma escala evolutiva que coloque 

as comunidades apelidadas de éthnē forçosamente na condição de entidades primitivas do 
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mundo grego. Do ponto de vista terminológico, as expressões éthnos e koinón também eram 

usadas pelos gregos para se referir a fenômenos não estatais. Por fim, do ponto de vista 

conceitual, o termo éthnos tinha um conteúdo muito mais vago do que aquele fornecido pelos 

acadêmicos modernos.   

  Vejamos, primeiramente, o caso dos koiná. Os gregos tinham, de fato, Estados 

federais, isto é, associações de Estados geridas internamente por representantes federados 

autônomos e apresentando-se, externamente, como um agente único. O termo koinón, 

entretanto, podia expressar uma instituição desses Estados federados, a assembleia federal, e 

não forçosamente uma entidade estatal.
599

 Em tratados interestatais, é verdade, a expressão 

claramente indica uma federação,
600

 mas, apesar disso, é importante lembrar que os koiná 

poderiam ser decompostos em um conjunto de kṓmai (assentamentos dispersos) contendo 

diversos éthnē ou meramente em póleis (caso da Confederação da Beócia),
601

 fato que afasta 

qualquer interpretação evolucionista relativamente a esses três alegados tipos de Estado.
602

 

 A natureza política do éthnos é um tema igualmente controverso na literatura 

acadêmica. Para muitos especialistas, o éthnos corresponderia, na mentalidade grega, a um 

tipo de Estado (ou entidade política) primitivo, de caráter territorial, com habitantes dispersos 

em vilas. Ele corresponderia, por exemplo, a regiões como a Acaia, a Élida, a Acarnânia e a 

Etólia. A existência de tal noção seria comprovada, em especial, por algumas passagens de 

Aristóteles, pela denominação de Estados territoriais “tribais” como éthnos nas fontes antigas 

e pela oposição, comum nas fontes clássicas, entre pólis e éthnos. Essa interpretação do 

éthnos, no entanto, é apenas parcialmente sustentável.  

  Na Política, Aristóteles estabelece uma distinção entre a pólis e as alianças 

(symmachíai) ou éthnē quanto à identidade dos seus componentes fundamentais. Essa 

passagem, na qual se lê que “a pólis difere do éthnos quando quer que sua população não 

esteja dispersa em vilas (kṓmai), mas organizadas como os arcadianos”,
603

 deu margem à 

interpretação de que os gregos teriam uma concepção de Estado territorial específica, mais 

primitiva que a pólis. Na realidade, de acordo com o contexto geral da passagem, o que 

Aristóteles deve ter tentado dizer é que a pólis seria formada por uma junção de pessoas de 
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diferentes tipos, enquanto o éthnos poderia ser a junção de unidades do mesmo tipo, isto é, 

inclusive uma união de póleis.
604

 Nesse sentido, o éthnos poderia ser formado por póleis (uma 

espécie de federação de cidades-estado) ou por uma população dispersa em kṓmai.   

   Do ponto de vista terminológico, as dificuldades são ainda maiores. Com efeito, 

éthnos é uma palavra usada para se referir a uma enorme variedade de agrupamentos 

humanos, sendo tardia a referência a uma organização política. Isso é particularmente 

verdadeiro de Heródoto, onde encontramos referências ao éthnos da Ática,
605

 aos éthnē da 

Beócia e da Calcídia
606

 e inclusive aos éthnē do Peloponeso.
607

 Como explica Catherine 

Morgan, não há um uso consistente do termo éthnos, similar àquele que ocorre com o termo 

pólis, antes do período clássico tardio.
608

 Em geral, essa noção é negativa e não indica mais 

do que o Estado que não é uma pólis.
609

 Assim, se podemos identificar uma distinção 

conceitual entre pólis e éthnos em Aristóteles, o mesmo não é seguro nas fontes anteriores ao 

final do século V a.C. e, mesmo mais tarde, o conteúdo de éthnos não é sempre claro. Um 

exemplo da complexidade do vocábulo pode ser encontrado na obra Anábase, de Xenofonte, 

onde a palavra éthnos é usada para indicar, presumivelmente, as póleis de origem dos 

mercenários gregos. Na passagem em questão, o autor conta que “cada um dos gregos” 

(ἕκαστοι τῶν Ἑλλήνων) teria se organizado “conforme seu éthnos” (κατὰ ἔθνος) e feito 

“procissões e torneios atléticos”.
610

 Assim, mesmo numa obra do século IV a.C., constata-se o 

uso do termo éthnos com um significado mais abrangente do que aquele pressuposto pela 

interpretação sistemática tradicional.
611

         

  Demonstrar que as regiões identificadas como éthnē fossem necessariamente mais 

“primitivas” que as demais é outra dificuldade. Segundo Jonathan Hall,  

 

(...) ethnos simplesmente designa uma população (...), não é [algo] mais 

primitivo por natureza. De fato, seria difícil defender que os ethne eram 

invariavelmente menos desenvolvidos que as regiões nas quais as póleis 

emergiram remotamente. À Acaia, por exemplo, se atribui um papel pioneiro 

e proeminente na colonização do sul da Itália.
612
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 Ainda quanto ao modelo evolucionista, diz Catherine Morgan que “em vários casos 

(na Arcádia, por exemplo) é possível reverter a sequência do desenvolvimento sugerida pelo 

modelo de Gschnitzer”, sem que Stammstaaten forçosamente precedessem Stadtstaaten.
613

 

Por último, é verdade que pólis e éthnos (organizado em kṓmai) poderiam ser contrapostos na 

Antiguidade, mas a palavra éthnos tinha um conteúdo muito menos preciso. Na verdade, 

conforme afirmar Hansen, “éthnos era normalmente usado para designar qualquer forma de 

comunidade política que não fosse propriamente uma pólis.”
614

 Assim, o par “póleis kaì 

éthnē” é usado nas fontes antigas para indicar a totalidade das organizações políticas 

existentes.
615

  

 Emily Mackil explica que a etnicidade partilhada, uma construção social altamente 

dinâmica, foi um argumento comum para justificar a cooperação política e a manutenção de 

Estados federais (koiná) na Grécia Antiga.
616

 Assim, mitos, santuários e genealogias comuns 

teriam sido instrumentalizados em diversos casos para promover a integração e cristalizar um 

sentimento de pertencimento à federação, como no caso dos beócios e dos aqueus.
617

 A certa 

altura, o argumento étnico do koinón teria se tornado tão fundamental para a sua manutenção 

que os próprios termos éthnos e koinón passariam a ser usados como sinônimos, designando, 

ambos, a entidade política federada.
618

  

 Assim, ao contrário de pólis, éthnos era um termo altamente polissêmico na 

Antiguidade, sem um sentido político consolidado ao menos até o século IV a.C. Mesmo no 

pensamento sistematizado de Aristóteles, aliás, não é sempre fácil saber qual seria o lugar do 

éthnos. Afinal, segundo o estagirita, uma comunidade com uma população muito numerosa 

não poderia ter uma politeía (constituição) propriamente dita e, além disso, careceria de 

cargos oficiais comuns e de um objetivo comum.
619

 Sem dúvida, contudo, a ideia do éthnos 

como um tipo específico de organização comunitária é parcialmente sustentável na Política, 

onde, segundo Hansen, geralmente há contraste descritivo entre o éthnos e a pólis.
620

 Uma 

leitura sistemática de Aristóteles permite ver, por exemplo, que os éthnē são geralmente 

bárbaros, enquanto as póleis são majoritariamente gregas.
621

 Os éthnē seriam mais amplos 
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territorialmente que a pólis.
622

 A monarquia seria um regime que prevaleceria entre os éthnē 

bárbaros, mas que já não era predominante entre as póleis gregas.
623

 Teríamos, portanto, um 

tipo de organização associada ao regime monárquico e territorialmente extensa. Ela também 

seria vinculada aos bárbaros e, por este motivo, poderia carregar uma valoração negativa.
624

 

As exceções à pólis helênica são raras, como no caso de Cartago
625

 e no exemplo complexo 

da Babilônia.
626

   

 Para concluir, portanto, é impossível encontrar uma tipologia sistemática de Estados 

como éthnos ou koinón nas próprias fontes gregas, pois o éthnos assume um significado 

técnico apenas mais tarde e somente em alguns textos gregos, enquanto o koinón é um termo 

formal inequívoco para o Estado federal mormente numa classe específica de documentos 

oficiais. Os vocábulos éthnos, koinón e pólis nunca são apresentados lado a lado como tipos 

de Estado numa classificação exaustiva produzida pelos próprios gregos clássicos. Isso, é 

claro, não quer dizer que não pudessem ser denominações para tipos de Estado ou 

comunidades políticas, segundo a definição de Jellinek, mas tão somente que a classificação 

tradicional é uma construção puramente moderna. Em segundo lugar, é difícil demonstrar a 

“estatalidade” de todas essas entidades conforme as concepções antigas, pois o próprio 

Aristóteles sugere que a associação dos éthnē não seria propriamente política. Em terceiro 

lugar, qualquer tentativa de estabelecer um escalonamento evolutivo desses tipos de Estado, 

como fez Fritz Gschnitzer, está fadada ao fracasso, pois é difícil entrever atraso ou 

inferioridade cultural das regiões designadas como éthnē. Além disso, como foi demonstrado, 

éthnē poderiam ser compostos por póleis, enquanto os koiná poderiam ser éthnē dispersos em 

póleis. 

 

2.2.3 A NOÇÃO DE IMPÉRIO 

 

 

  Se não é fácil optar por uma definição satisfatória de Estado, o mesmo é verdadeiro da 

noção de império, sendo comum, também aqui, que não haja coincidência significativa entre 

as diferentes descrições teóricas disponíveis. O império já foi definido, por exemplo, como 
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“um Estado vasto e composto por vários povos”,
627

 como “um controle efetivo, seja formal ou 

informal, de uma sociedade subordinada por uma sociedade imperial”,
628

 ou, finalmente, 

enquanto “uma grande expansão territorial habitada por uma ampla variedade de povos”.
629

 A 

primeira definição, de Maurice Duverger, enfatiza algo que não aparece, ao menos 

diretamente, nas outras duas, a saber, que o império é um tipo de Estado. Além disso, ela 

confere peso especial à ideia de diversidade étnica, em harmonia com a descrição de 

Muldoon, numa acepção que é, atualmente, bastante difundida. A segunda conceituação, de 

Doyle, por outro lado, prefere equivaler a noção de império ao controle de uma “sociedade 

política” sobre outras, sem dar muita importância à multiplicidade de povos dominados.  

 Quanto às espécies de império, a controvérsia não é menos significativa. Os autores 

falam em exercício de controle formal e informal,
630

 isto é, um império de domínio direto 

sobre determinados territórios, geralmente anexados, ou um exercício de poder indireto, em 

especial por meio de influência política ou cultural sobre regimes legalmente independentes. 

Por outro lado, há especialistas que, com alguma razão, consideram tal taxonomia 

improdutiva, pois sugeriria que as modalidades direta e indireta de controle seriam 

excludentes, o que não ocorre, forçosamente, na prática.
631

 

 Alguns atributos do império também variam conforme o olhar teórico. Assim, Mario 

Liverani assevera que é imprescindível para a noção de império a “missão imperial”, a 

pretensão ao controle universal ou a busca de submissão do mundo inteiro a um mesmo 

domínio.
632

 A ideia de “imperialismo”, por sua vez, geralmente atrelada à noção genérica de 

expansão violenta dos Estados imperiais, é alvo das mais diversas teorias políticas, em 

especial algumas correntes de interpretação marxista, de Vladimir Lênin a Rosa Luxemburgo, 

que a atrelam à “fase monopolista” e mais avançada do capitalismo,
633

 mas a expressão 

também é interpretada segundo modelos liberais e realistas.
634

  

 Sem dúvida, a polissemia da palavra império, esperada de um termo com tão longa 

história,
635

 intimida. Ainda assim, é possível fazer sentido de muitas definições mencionadas 

considerando-se alguns apontamentos teóricos pertinentes. Na obra Coerção, capital e 

Estados europeus, o especialista Charles Tilly fornece uma descrição organizacional de 
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Estado que contribui muito para o debate sobre a noção de império. Para Tilly, que segue, em 

alguma medida, o pressuposto de Doyle,
636

 acima, os Estados poderiam ser definidos como 

 

aquelas organizações que aplicam coerção, distintas da família e dos grupos 

de parentesco e que em alguns aspectos exercem prioridade manifesta sobre 

todas as outras organizações dentro de extensos territórios. O termo abrange, 

portanto, as cidades-estado, os impérios, as teocracias e muitas outras formas 

de governo, mas exclui como tais as tribos, as linhagens, as firmas e as 

igrejas.
637

 

 

 Tal definição de Estado, vista em contexto histórico, comporta os processos que 

levaram à formação de diferentes espécies de organização política, como a cidade-estado, o 

império e o Estado nacional.
638

 A mecânica da formação desses diferentes tipos de Estado 

explicar-se-ia, segundo Tilly, pelas diferentes condições de acumulação e concentração dos 

meios coercivos e de capital no tempo.
639

 Essenciais para elucidar o surgimento do império 

seriam as noções de acumulação e concentração da “coerção” (isto, de “toda aplicação 

combinada, ameaçada ou real, de uma ação que comumente causa perda ou dano às pessoas 

ou às posses de indivíduos ou grupos”).
640

 Em situações de guerra e conquista de territórios, 

quando os meios de coerção acumulados são baixos, mas muito concentrados nas mãos do 

governo, os “impérios” teriam emergido.
641

 Essa concentração da coerção teria acarretado, 

por sua vez, a delegação de autoridade longe dos centros, permitindo a manutenção de 

consideráveis graus de autonomia regional,
642

 ao contrário do que ocorreria nos Estados 

nacionais. 

 Em seu estudo do “Império” Ateniense, o historiador Ian Morris adota  parcialmente a 

ideia de Tilly ao aceitar que impérios e Estados nacionais sejam figuras de um mesmo 

fenômeno genérico (Estado), na medida em que se expressam como organizações coercitivas 

hierarquizadas.
643

 Ao contrário de Tilly, entretanto, e inspirando-se em Finley, Morris escolhe 

como outro eixo de análise, a percepção de pertencimento coletivo em um Estado. Nessa 

perspectiva, Estados nacionais seriam caracterizados por uma sensação de identidade entre 

governantes e governados, enquanto impérios seriam marcados por uma relação de 

                                                           
636

 TILLY, 1996, p. 244. 
637

 Ibid, p. 46, tradução de Geraldo Gerson de Souza. 
638

 Ibid., p. 47. 
639

 Ibid., p. 63 et seq. 
640

 Ibid., p. 67. 
641

 Ibid., p. 69. 
642

 Ibid., p. 68-74; 238-239. 
643

 MORRIS, 2009, p. 99-104. 



114 
 

estranhamento entre ambos.
644

 Em decorrência disso, Morris se recusa a aceitar que o domínio 

ateniense, etnicamente homogêneo, representasse um império em sentido estrito, embora 

estivesse a caminho de se tornar um, denominando-o, antes, “Grande Estado Ateniense”, a 

fim de diferenciá-lo dos impérios multiétnicos como o aquemênida.
645

 

 Na presente tese, o império será entendido como um tipo de Estado, da forma como 

expõem Tilly e Duverger. Assim, sem perder de vista que o Estado antigo era diferente do 

Estado moderno quanto à burocratização e centralização da coerção e de sua administração,
646

 

admitiremos que tanto as cidades-estado, quanto os impérios e os Estados nacionais eram 

expressões de um mesmo fenômeno e, nesse sentido, o império deve se relacionar com as 

categorias de povo, território e poder, ainda que de forma peculiar. No entanto, conferiremos 

especial importância a um elemento invocado por Doyle e Morris na definição de império, 

qual seja, a diversidade étnica desta entidade. É extremamente importante, assim, destacar que 

o império está fundamentalmente atrelado a uma questão de identidade. Se a extensão 

territorial cumpre um papel na definição deste tipo de Estado, sendo, em geral, muito difícil 

precisar um limite concreto como condição do “extenso”, também é claro que a variedade de 

povos sob domínio coercitivo é essencial para a sua caracterização. Sem dúvida, ademais, 

falar de império envolve considerar a noção de imperialismo e, como afirma Liverani, a 

chamada “missão imperial”. É um atributo característico dos impérios a sua pretensão de 

extensão contígua à orbe terrestre, ainda que dificilmente concretizável. É também comum à 

maioria dos impérios antigos a adoção de uma política expansionista agressiva sobre 

territórios vizinhos, em contínua extensão de seu poder original. O uso do termo 

“imperialismo”, em sentido lato, para descrever esse processo, parece plenamente justificável. 

 Por fim, se o império, ao contrário do Estado, abarca diversos povos e, por 

conseguinte, não se baseia num vínculo horizontal entre seus membros, mas na hierarquia 

entre dominadores e dominados, isso significa que ele é mais bem representado por um 

domínio exercido sobre territórios extensos, daí decorrendo, indiretamente, sua relação com 

os povos dominados. O Estado nacional se identifica, em geral, com a coletividade de 

cidadãos, enquanto o império, por sua natureza heterogênea, encontra o vínculo de unidade no 

território ou na autoridade política que a todos submete. Parece claro que da natureza do 

conceito decorre uma especificidade, que é a relação meramente indireta com a realidade 

pessoal deste ente político. O povo de um Estado moderno está geralmente unido por uma 
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identidade política ou cultural comum, por um status partilhado que permite a manutenção de 

um vínculo identitário entre seus membros. Isso não acontece dentro de um império, onde 

apenas a submissão jurídica ou de fato nos limites de um território a um mesmo poder pode 

aproximar partes tão distintas. Assim, ao identificar o conceito de império, é natural que nos 

deparemos principalmente com as noções de território e governo, ou que pensemos na 

coletividade dominante, sem sequer imaginar os nomes dos diferentes povos submetidos.  
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CAPÍTULO 3: O IMPÉRIO PERSA AQUEMÊNIDA 
 

 

 Ocupados em examinar discursos sobre o “outro” na Antiguidade, temos, não raro de 

forma injustificada, ignorado os discursos destes mesmos “outros”, negando-lhes agência na 

história do encontro com os gregos e latinos.
647

 Ainda se pensa, de uma forma ou de outra, 

que a tradição acadêmica ocidental remonta aos clássicos, estando assim numa posição mais 

confortável para interpretar suas obras e lamentar seus erros.    

 Esse fenômeno poderia ser ilustrado pelo caso da “Índia Antiga”, sobretudo no 

período helenístico. Durante o século XIX, quando a Índia esteve sob domínio colonial 

britânico, os historiadores europeus, percebendo-se herdeiros da tradição clássica, construíram 

uma narrativa “orientalista” do passado Indo-Grego que enfatizava o papel pretensamente 

preponderante e civilizador da matriz helenística.
648

 No século seguinte, que assistiria à 

independência da Índia e à ascensão da literatura pós-colonial, permaneceu a subsunção, 

expressa ou implícita, dos reinos Indo-Gregos ao modelo de dominação colonial moderno, 

desta vez sob uma roupagem negativa: os gregos antigos seriam “colonizadores” e 

exploradores à maneira britânica.
649

  

 Só que os antigos gregos não eram britânicos, nem sua presença no Oriente fora 

colonial. Assim, quando nos ocupamos dos preconceitos antigos como se fossem um 

prenúncio do discurso colonial moderno, estamos talvez pressupondo a mesma filiação 

ideológica que orientou as perspectivas históricas e sociológicas dos séculos XIX e XX. E, na 

tentativa de romper com práticas sabidamente lesivas de um passado não muito distante, 

mantemo-nos atrelados a uma tradição igualmente enganosa. Do que decorre, em suma, que 

não estamos necessariamente mais qualificados a julgar gregos e romanos do que para julgar 

persas e partos. 

 O caso da historiografia antiga é igualmente pertinente nesta seara. Em um de seus 

célebres ensaios, o autor piemontês Arnaldo Momigliano chegou a especular sobre o 

significado do ambiente político e cultural aquemênida para o desenvolvimento do gênero 
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historiográfico, aproximadamente na mesma época, entre os súditos gregos e judeus.
650

 Os 

persas, sabemos, não nos legaram fontes narrativas sobre sua própria história, mas 

Momigliano pensava que nossa ignorância acerca da existência dessas fontes não seria motivo 

suficiente para confirmar sua ausência entre os aquemênidas.
651

 Na verdade, esse especialista 

acreditava na presença de abundantes indícios e evidências indiretas conduzindo à suposição 

contrária. Nas palavras do próprio Momigliano, “eles [os persas] tinham sua própria 

historiografia, seja em persa, seja em aramaico”
652

 e, para provar isso, mencionava evidências 

como as referências de Ester,
653

 Esdras
654

 e Diodoro,
655

 bem como o testemunho direto da 

inscrição de Behistun.
656

   

 Pierre Briant, um dos mais ilustres historiadores da Pérsia aquemênida, refutou 

categoricamente essa hipótese em seu maior livro de síntese sobre o assunto. Para Briant, “o 

grande rei e os persas deixaram aos outros o controle de sua memória histórica”.
657

 Assim, a 

ausência de documentos narrativos historiográficos persas não seria resultado de uma carência 

presente, provocada pela inevitável seleção do acaso e do tempo, mas sim um sinal da 

inexistência, entre os persas, dessa tradição escrita.
658

 Na opinião de Briant, o redator de 

Esdras em 4:15 estaria se referindo aos arquivos administrativos aquemênidas, Diodoro 

representaria uma tradição tardia e duvidosa e, por fim, a inscrição de Behistun configuraria 

uma exceção “parcial” à regra.
659

 

 E por que a inscrição de Behistun não seria um exemplo de história, ou historiografia, 

em sentido mais preciso? Se alguns, como Eran Almagor, mantêm en passant que a inscrição 

é excepcional enquanto relato histórico,
660

 tal fato não parece autorizar uma classificação sob 

a categoria da história. Os motivos não são sempre claros. Para autores como John Van 

Seters, a história, em sentido estrito, dependeria de uma identidade coletiva, nacional, e os 

textos orientais, centrados na figura do rei, seriam meramente “historiográficos”.
661

 Para 

François Hartog, se os orientais tinham história e historiografia, eles não tinham historiador. 
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Este teria surgido, enquanto figura subjetiva, apenas na Grécia Clássica, com Heródoto.
662

 

Existem, é claro, aqueles que alargam os limites dos gêneros e admitem que tenha existido 

uma historiografia oriental, sobretudo no caso de alguns documentos ominosos 

mesopotâmicos,
663

 mas a maioria dos autores se esquiva do problema ao delimitar seu objeto 

como historiografia “grega” ou “latina”.
664

     

 De fato, seria pretensioso emitir uma avaliação sobre o lugar da literatura persa na 

história da historiografia antiga sem conhecimento de causa. Trabalhos comparativos desse 

porte geralmente exigem um esforço fenomenal. Além disso, a carência de evidências diretas 

no caso persa convalida a prudência da corrente majoritária.  

 De outro lado, é verdade que os orientais são descritos, num ramo particularmente 

sensível da tradição ocidental, a História, em termos de uma série de ausências: não fazem 

história nacional, não possuem historiador e, é evidente, não inauguraram um gênero 

equivalente, em absoluto, à historiografia grega. Mas seria talvez muito ousado supor que 

tenham trazido algo de novo (e típico) para esta tradição clássica que se desenvolveu sob seu 

domínio e que lhes é ulterior? 

 Dentro da própria historiografia grega, há uma grande variedade de métodos e 

concepções que é conhecida e inegável.
665

 Por sua vez, as inscrições reais possuem muitos 

pontos em comum com o gênero clássico. A inscrição de Behistun, por exemplo, expressa 

pretensão de objetividade mediante estratégias retóricas específicas,
666

 adota temática política 

e militar, vale-se amiúde de autópsia,
667

 confessa propósitos didáticos
668

 e demonstra algum 

interesse “etnográfico”.
669

 Não são essas as características metodológicas distintivas 

encontradas em Tucídides, Heródoto e Políbio? De fato, compreendendo-se as noções de 

verdade, identidade e poder no Oriente, sem recorrer a cotejamentos superficiais dos textos 

orientais com as fontes clássicas, a comparação poderia ser mais esclarecedora. Ou, dito de 

outra forma, os gêneros persa e grego deveriam ser analisados dentro de seus respectivos 

sistemas culturais, a fim de evitarmos a coincidência altamente suspeita do critério 

identificador da “História” com as categorias de Oriente e Ocidente.
670
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 Todos esses apontamentos exemplificam a multiplicidade de pré-concepções e 

entraves que permeiam as pesquisas acadêmicas sobre as relações entre as “civilizações 

clássicas” e os “outros”. Os problemas que representam são desafios inerentes a uma pesquisa 

sobre o Império Persa nas fontes gregas e, portanto, é preciso ter sempre em mente as 

armadilhas legadas por uma antiga tradição acadêmica sobre os estudos do Oriente, seja pelo 

viés do orientalismo, seja pela literatura pós-colonial, tentando evitar a ambas. Sem dúvida, 

esse empreendimento não é fácil ou simples, mas é absolutamente necessário em qualquer 

tese que se proponha a descrever a Pérsia Antiga. 

 No primeiro capítulo desta tese, discutimos brevemente a hipótese de Raaflaub sobre a 

importância da ideia persa de império na construção de seu homólogo ateniense do século V 

a.C.
671

 Essa hipótese, contudo, só faz sentido à luz do estudo dos discursos imperiais (da 

“ideologia” ou da “propaganda”)
672

 dos próprios aquemênidas e de seus antecessores. Que 

ideia faziam estes de seus impérios? Que discurso veicularam sobre a realeza, e que aparato 

terminológico e conceitual empregaram para descrever seu domínio sobre povos distintos? 

Subsidiariamente, como efetivamente constituíram e articularam suas estruturas imperiais? 

Teriam erigido um edifício político capaz de promover, por sua própria existência, a 

consciência de algo inteiramente novo? E como Heródoto os percebeu? As respostas a tais 

perguntas podem elucidar os usos de seus alegados correspondentes gregos e latinos. 

                                                                                                                                                                                     
político e instrumentalização pelas potências coloniais, como denunciado por Edward Said. Ao longo dos 

últimos séculos, o orientalismo se manifestou, por exemplo, por meio da imposição das perspectivas clássicas às 

realidades asiáticas ou graças à sobrevalorização das informações legadas pela antiguidade clássica “europeia” 

na escrita da história próximo-oriental. Por muito tempo, ademais, tal narrativa histórica foi interpretada como 

uma sucessão de reinos despóticos, bárbaros e economicamente estagnados, em parte graças às descrições 

enviesadas de gregos e romanos, inimigos militares dos persas aquemênidas, arsácidas e sassânidas. Mesmo após 

a descoberta de numerosas fontes orientais, com as escavações dos séculos XIX e XX, o saber acadêmico 

europeu continuou a privilegiar as interpretações greco-romanas sobre o “Outro”. Sendo tais interpretações peças 

de propaganda política ou relatos sujeitos a distorções ideológicas, aprofundou-se, naturalmente, o abismo entre 

as enunciações ocidentais e orientais sobre a História. Mogens Trolle Larsen, em um artigo sobre o orientalismo, 

demonstra como o saber acadêmico sobre o Oriente (a “aparentemente inocente” assiriologia) não apenas foi 

moldado pelo contexto político de sua constituição como também participou ativamente dele (LARSEN, 1987, p. 

112). O pensamento nacionalista, imperialista e antissemita alemão, por exemplo, foi componente estruturante de 

diversas interpretações acerca da documentação oriental. O alemão Friedrich Delitzsch, que em suas 

conferências sobre o Antigo Testamento, na primeira metade século XX, destacava a suposta dependência 

cultural israelita em relação às “civilizações” vizinhas, é um exemplo notável da proximidade entre ideologia e 

ciência na formação da assiriologia. Steven W. Holloway examinou os estreitos liames entre conhecimento e 

política no período formativo da assiriologia (HOLLOWAY, 2007, p. 27). Em especial, Holloway demonstra a 

recorrência da temática de um embate entre Oriente e Ocidente no pensamento político da Europa moderna e 

contemporânea. A clivagem binária entre os persas despóticos, de um lado, e os gregos “livres”, de outro, 

reforçada pela obra autores como Montesquieu, foi alimentada pelos conflitos internacionais revividos, por 

exemplo, em períodos de colonialismo ou de embate com o Império Otomano (cf. GROSRICHARD, 1988).  

Somando-se a esse imaginário as representações bíblicas, adotadas pelas civilizações ocidentais como 

referências históricas primárias, o estudo das realidades orientais se viu marcado por tendências helenocêntricas 

ou judeocêntricas determinantes. 
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 Neste capítulo, portanto, a evidência oriental para a noção de império será abordada 

em seus próprios termos. Para começar, discutiremos brevemente os discursos imperiais de 

outros povos orientais (3.1). Assírios, babilônios e hebreus conheciam o domínio “universal” 

e poder-se-ia esperar que tivessem elaborado um aparato terminológico ou conceitual peculiar 

para descrevê-lo.
673

 A seguir, um tópico essencial da presente tese, abordaremos a 

terminologia persa, em especial os substantivos bumi-, xšaça- e dahyu-, com destaque para 

outras formas da retórica imperial, como a iconografia persa (3.2). Por fim, será avaliada a 

natureza institucional de três entidades orientais descritas por Heródoto, numa breve 

contextualização histórica (3.3). 

 

 3.1 O PRIMEIRO QUE DISSE 
 

 

 O termo latino imperium, do qual resultou nosso império, tem uma história complexa 

na Antiguidade. No final do século III a.C. e ao longo do século II a.C., denotou 

especificamente, em sentido técnico, a autoridade ou poder de magistrados e promagistrados 

de Roma, entre os quais se incluíam o edil, o cônsul, o ditador e o pretor.
674

 No período tardo-

republicano, passa a designar Roma enquanto ente estatal ou o poder internacional do povo 

romano.
675

 Por fim, a partir de Augusto, o termo adquire uma conotação territorial.
676

 A 

concentração do imperium nas mãos de uma só pessoa, o princeps, foi, segundo Richardson, 

fundamental para essa mudança de significado.
677

 

 Roma configura o caso mais evidente de um império territorial antigo e, assim, sua 

história e sua nomenclatura têm atraído historicamente um reconhecimento especial.
678

 Antes 

dos romanos, contudo, existiram entidades que poderiam ser licitamente chamadas de 

impérios, como a Pérsia, a Babilônia e a Assíria. Antes de estudar, portanto, a nomenclatura 

grega e latina para designar os impérios orientais, seria frutífero conferir alguma atenção aos 

discursos sobre o poder elaborados pelos próprios impérios mesopotâmicos. 
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3.1.1 IMPÉRIO NEOASSÍRIO 

 

 

 O caso da Assíria merece atenção, em primeiro lugar, devido ao seu pioneirismo 

histórico
679

 e, em segundo lugar, em razão de sua profunda influência sobre as ideias 

imperiais dos aquemênidas. Sua história é geralmente dividida, mediante critérios linguísticos 

modernos, entre o período Assírio Antigo, Assírio Médio e Neoassírio (ou Assírio Tardio). 

Este último é o que mais nos interessa.
680

 

 Em meados do século XI a.C., o Reino Assírio Médio, centrado no Tigre superior, 

passou por uma fase de declínio econômico e político geral, normalmente associado pelos 

especialistas a movimentos migratórios massivos e condições climáticas adversas.
681

 No final 

do século X a.C., quando novamente se tem acesso a fontes escritas para a história da região, 

o cenário geopolítico havia se degradado consideravelmente, com aferíveis crises nas 

principais potências mesopotâmicas e a desaparição de antigos impérios. Nesse momento, ao 

recobrar alguma capacidade econômica e militar, a Assíria torna a expandir-se militarmente 

sobre territórios anteriormente detidos pelo Médio Império Assírio,
682

 em especial durante os 

reinados de Ashur-dan II, Adad-nirari II e Tukulti-ninurta (934-884 a.C.).
683

 Esse foi um 

período de consolidação do controle assírio sobre territórios antigos que presumivelmente 

haviam se rebelado durante um momento de crise prolongada, sem, contudo, envolver uma 

anexação imediata dessas regiões. Mais tarde, durante o reinado de Assurnasirpal II (883-859 

a.C.), a Assíria passa a criar guarnições e postos avançados em locais mais afastados do seu 

núcleo original, geralmente subordinando Estados vizinhos ao pagamento de tributos 

mediante a celebração de tratados de vassalagem.
684

 Durante o reinado de Salmanaser III 

(858-824 a.C.), o império submete também alguns Estados do norte da Síria e da Palestina à 

condição de clientes, além de interferir na política da Babilônia num momento de crise 

dinástica. Em todo esse período, não há continuidade da administração assíria sobre os 

territórios tributários, que são controlados, como veremos abaixo, através de um sistema de 

“rede”, com alternância de guarnições, Estados clientes e instituições provinciais 

originalmente esporádicas.    
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 A história do Império Neoassírio sofre uma reviravolta durante o período 

compreendido pelo reinado de Samsiadade V (824-811 a.C.), especialmente em razão de uma 

querela entre este e seu irmão, Ashur-da’in-apli, durando seis anos e resultando em grande 

instabilidade.
685

 O reinado subsequente de Adad-Nirari III (810-783 a.C.), com intervenções 

pontuais na Babilônia, demonstra que o império ainda mantinha considerável autoridade no 

plano internacional, embora a fragmentação em âmbito doméstico se observe até o fim do 

governo de Ashur-nirari V (754-745 a.C.).
686

 Tiglate-Pileser III (744-727 a.C.), um provável 

usurpador, põe fim à desagregação e reorganiza o centro do império com sucesso, além de 

derrotar os inimigos da Assíria, como Urartu, num período excepcionalmente breve.
687

 Mais 

tarde, outro usurpador, Sargão II (721-705 a.C.), continua o processo de centralização 

encetado por Tiglate-pileser III, com a repressão das últimas resistências no corredor sírio-

palestino, a construção de uma nova capital em Dur-Sharrukin (Khorsabad), a 

provincialização dos Estados neo-hititas e algumas intervenções na Babilônia.
688

 O império 

encontra seu apogeu nos reinados de Senaqueribe (705-681 a.C.), Assaradão (681-669 a.C.) e 

Assurbanípal (668-627 a.C.), quando há repressão e reorganização do domínio assírio na 

Babilônia, grandiosas atividades edilícias em Nínive e uma série de expedições exitosas 

contra o Egito (em que pese a brevidade do controle efetivo dos assírios sobre esse país).
689

 

Nesse período, de máxima extensão, o Império Neoassírio dominou um território que 

compreendia a área entre a cordilheira de Zagros e o Levante, parte do Egito e o sudeste da 

Anatólia.
690

 Surpreendentemente, o império sofreria uma queda abrupta, pouco depois, nas 

mãos dos caldeus e dos medos (609 a.C.).
691

 

 Ao longo dessa trajetória, os assírios criaram um Estado militarista e o maior império 

visto até então no Oriente Próximo. Eles veicularam um discurso áulico, no qual seu rei era 

tido como um representante terreal do deus Ashur, com atribuições judiciais, militares e 

administrativas.
692

 Como núcleo da retórica imperial assíria, emergiu a identificação de seu 

domínio a um projeto divino, de escopo universal.
693

 A partir de então, qualquer resistência a 

seu império e a suas exigências fiscais passou a ser vista como uma afronta à própria vontade 
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divina.
694

 Os reis, idealizando um domínio coextensivo com a terra, empreenderam uma 

expansão contínua, na tentativa de emular a ordem cósmica no mundo dos mortais.
695

 

 Uma série de estruturas administrativas foi criada para viabilizar o Império Assírio, 

cujo fundamento econômico principal era um aparato de arrecadação tributária coercitivo. 

Seja pelo uso imediato da força, seja pela ameaça de fazê-lo, os assírios obtinham de povos 

submetidos o pagamentos de tributos em metais, produtos e corveias. Essa estrutura foi, em 

grande medida, preservada pelos sucessores aquemênidas. Além disso, os assírios exerciam 

um controle estrito sobre todas as esferas da economia, deportando populações inteiras para 

campos esvaziados, concentrando a propriedade da terra e detendo monopólio sobre a 

mineração.
696

 

 O controle assírio das populações submetidas, geralmente descrito em duas fases, foi 

direto e indireto ao mesmo tempo.
697

 Numa faixa territorial que corresponderia às áreas do 

Médio Império Assírio, estabeleceu-se um domínio provincial, ao qual se deu o nome de māt 

Ashur, ou “terra de Ashur”, com presença assíria e funcionários regulares responsáveis por 

sua administração.
698

 Na faixa externa, os assírios celebraram tratados e sujeitaram entidades 

autônomas ao pagamento de tributo. A partir do reinado de Tiglate-pileser III, contudo, os 

assírios promoveram também uma “provincialização” de regiões anteriormente autônomas,
699

 

talvez em razão do fracasso em mantê-las subordinadas em meio à influência de vizinhos 

poderosos.
700

  

 A fim de melhor compreender a realidade e disposição do poder assírio, um modelo de 

“império em rede” foi avançado por Mario Liverani.
701

 Segundo esse autor, o velho 

paradigma do império territorial, caracterizado pela expansão progressiva e centrífuga, não 

seria suficiente para explicar o modelo neoassírio de conquista e de controle até o século VIII 

a.C., uma vez que não havia continuidade territorial e administrativa entre as zonas de 

influência assíria. A estratégia assíria de dominação se caracterizava, originalmente, pela 

criação de postos avançados, em áreas estratégicas, ao lado de territórios tributários 

autônomos e vizinhos hostis. Dessa forma, territórios isolados de controle direto se 

alternavam, por exemplo, com territórios governados autonomamente. Esse modelo se 

aproxima da figura de uma rede com vários nós, sem contiguidade territorial. Assim, é 
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possível ver que muitas campanhas assírias se destinavam ao fortalecimento dos “nós” (os 

postos avançados), mas em locais de prévia presença assíria ou controle tênue, sem acarretar 

um acréscimo progressivo de território.
702

 No entanto, como admite o próprio Liverani, o 

modelo de império territorial passa a ser adequado a partir das últimas décadas do império: 

 

 

A sequência é formada segundo o modelo do império tardio, que tinha um 

caráter territorial claro e que irá assumir, na segunda metade do século 

VIII a.C., uma organização por províncias. Nesse período, mais tardio, o 

processo de submissão ocorre por meio de fases de pilhagem, eventual 

pagamento de tributo, tributo regular e relegação a uma província. Nesse 

processo, toda a zona ou Estado nativo é territorialmente homogêneo, 

como é a Assíria.
703

   

 

 

 A titulatura real assíria está intimamente atrelada à sua retórica imperial. O rei se 

apresenta, em alguns casos, como “rei dos reis” (šar šarrāni) ou “senhor dos reis” (bēl 

šarrāni), expressão que indica seu controle sobre outros governantes e, portanto, sobre outras 

entidades políticas. Ele é, ainda, o “grande rei” (šarru rabû) e o “senhor dos países” (bēl 

mātāte). Ele governa os quatro cantos do mundo, de mar a mar, e o território que vai “do 

nascer ao pôr do sol”.
704  Esse conjunto de designações oficiais nada mais é do que uma 

lembrança constante do papel do rei enquanto chefe de uma entidade que abrange o mundo 

inteiro, à semelhança do que ocorre no plano cósmico. Não por acaso, ela serviu de inspiração 

à própria titulatura aquemênida, como em xšā a i a  a ar ka (grande rei), xšā a i a 

xšā a i ānām (rei dos reis) e xšā a i a daha unām (rei dos países).
705

     

 Os assírios, portanto, parecem representar o primeiro exemplo bem acabado de uma 

retórica imperial, revestindo seus mecanismos de conquista e exploração com um discurso de 

legitimação de ordem religiosa. Eles adotaram, ao mesmo tempo, títulos que expressam 

pretensões de domínio universal, alguns antigos e outros mais inovadores. Apesar disso, 

parece que a expressão māt Ashur foi o mais perto que se chegou de uma denominação 

imperial. Essa expressão, contudo, apresenta algumas limitações. Ela frequentemente designa 

a própria Assíria em sentido estrito, com os territórios formalmente anexados, e é duvidoso 
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que tenha regularmente denotado o império inteiro em sentido orgânico. Por fim, recorde-se 

que seu sentido é precipuamente territorial. Essa limitação da concepção de império talvez se 

explique pela natureza do imperialismo assírio em rede, acima examinado, que teria inibido a 

percepção da soma de regiões sob controle real como um todo orgânico, pelo menos até as 

últimas décadas do império. Assim, como veremos, parece que uma inovação significativa na 

descrição do espaço imperial se deverá, em particular, aos aquemênidas, mais tarde. 

 

3.1.2 IMPÉRIO NEOBABILÔNICO 

 

 

 Além do Império Assírio, outro conhecido antecessor dos aquemênidas foi o Império 

Neobabilônico, vinculado a uma longa e antiga tradição política mesopotâmica. Durante o 

século VIII a.C., a região da Babilônia enfrentou várias intervenções, calamidades e disputas 

internas, passando finalmente ao controle assírio no século VII a.C. No século VI a.C., a 

região adquire autonomia, herda parte do antigo Império Neoassírio e passa a empreender 

campanhas na Palestina e no Elam.
706

 Infelizmente, nosso conhecimento sobre a 

administração desse império é bastante limitado e, além disso, suas características principais 

nos informam pouco sobre a natureza específica dos grandes impérios orientais. 

 A história do Império Neobabilônico se inicia com sua “liberação” da Assíria no final 

do século VII a.C. Até então, a região, caracterizada pela convivência e conflito entre as 

comunidades dos velhos centros urbanos, as tribos caldeias e as tribos dos arameus,
707

 havia 

estado sob controle estrangeiro, frequentemente contestado em rebeliões violentas.
708

 A 

postura assíria em relação à Babilônia oscilou entre a devastação e a brutalidade de 

Senaqueribe,
709

 de um lado, e a política conciliatória de Assaradão, de outro.
710

 O primeiro, ao 

reagir a uma rebelião regional, destruiu e saqueou os templos locais, levando embora a estátua 

do deus Marduk, principal deidade do panteão babilônico.
711

 O último, por outro lado, se 

engajou na reconstrução de estruturas locais e na restauração de altares e templos, inclusive 

com a devolução da estátua de Marduk à Babilônia.
712

 Uma visão panorâmica permite 

constatar que a situação da Babilônia estava longe de viabilizar qualquer pacificação a longo 
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prazo. No reinado de Assurbanípal, por exemplo, uma rebelião de Shamash-shum-ukin, seu 

irmão e governador da Babilônia, resultou numa violenta guerra civil entre 652 e 648 a.C.   

 Em 626 a.C., ascendeu ao trono da Babilônia um (suposto) general do rei assírio, 

chamado Nabopolasar, que, apesar de enfrentar grande resistência interna, sobretudo em 

cidades como Uruk e Nippur, obteve êxito na unificação local e procedeu à invasão e eventual 

conquista da Assíria no final do século VII a.C.
713

 Após a destruição da Assíria, os babilônios 

se tornaram alvo militar dos egípcios, contra os quais o filho de Nabopolasar, Nabucodonosor 

(604-562 a.C.), obteve mais de uma grande vitória, consolidando parcialmente a fronteira do 

recém conquistado império. Ao longo do reinado de Nabucodonosor, os babilônios 

asseguraram o domínio de regiões cobiçadas pelos egípcios, sobretudo no corredor sírio-

palestino, com a conquista de Jerusalém e algumas cidades fenícias.
714

 Nabucodonosor 

também enfrentou formidáveis inimigos no Elam
715

 e centrou esforços administrativos em 

construções monumentais na cidade da Babilônia, a partir de então eternizada no imaginário 

de viajantes por sua beleza excepcional.
716

 Com a morte de Nabucodonosor II, sucederam-se 

no trono da Babilônia rapidamente três reis, Evil-Marduque, Neriglissar e Labashi-Marduque, 

todos mortos em conflitos palacianos e complôs que geraram instabilidade até a ascensão de 

Nabonido.
717

 O reinado deste último foi marcado por um programa de construções e de um 

discurso de legitimação voltado a assegurar seu poder num contexto de ruptura dinástica.
718

 

Nabonido se engajou também em campanhas na Arábia por um longo período durante o qual 

a Babilônia foi administrada pelo herdeiro aparente, Baltazar.
719

 Finalmente, a Babilônia foi 

conquistada por Ciro, o Grande, que iniciou uma campanha difamatória contra Nabonido em 

busca de sua própria legitimação, imputando àquele rei a subversão da religião local e uma 

prolongada ausência.
720

 A historiografia moderna aceitou, acriticamente, a propaganda de 

Ciro, mas a realidade foi quiçá diferente.  

 Como no caso dos outros reis mesopotâmicos, a dinastia neobabilônica se modelou 

como expressão da vontade divina. Os reis, em geral, estavam encarregados de funções 

judiciais, apresentando-se como retos e justos, ao mesmo tempo em que participavam de 

rituais religiosos importantes, como a celebração do Ano Novo, vinculando-se 
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sistematicamente ao plano divino.
721

 A titulatura real, por sua vez, não se centrava no tema da 

conquista do mundo, dando maior enfoque à atividade administrativa do rei. Segundo 

Liverani, “a tradição política local era diversa, pois atinha-se a um modelo anti-

imperialista”.
722

 Ainda de acordo com esse autor, dois contextos diferentes explicariam 

posturas distintas dos assírios em relação aos caldeus. O discurso imperial assírio tinha uma 

carga mais agressiva, uma vez que se voltava a uma audiência externa que precisava ser 

aterrorizada e dissuadida da rebelião. Os reis neobabilônicos, por outro lado, mantinham um 

pacto de não agressão com os medos e uma política cautelosa com o Egito, não tendo 

interesse de expandir seu controle para além do que já haviam conquistado. Dessa forma, suas 

inscrições deveriam se destinar, sobretudo, a interlocutores internos, como as elites 

sacerdotais, a fim de legitimar o rei no plano doméstico.
723

 Nesse sentido, enquanto expressão 

de um “império”, os babilônios certamente se diferenciaram dos assírios pela extensão de seu 

domínio, seu discurso imperial e suas ambições imperiais, sendo seu caso pouco instrutivo no 

exame geral do surgimento da ideia de império. 

 

 

3.1.3 ANTIGO ISRAEL 

 

 

 Para os propósitos deste prelúdio, outro povo oriental particularmente relevante, em 

razão das fontes literárias de que dispomos, foram os hebreus, que, nos testemunhos antigos, 

figuram pela primeira vez, no século XIII a.C., como um conjunto de tribos de um 

agrupamento nomeado como “Israel”.
724

 Uma narrativa de sua história é contada pela “Bíblia 

hebraica”, um documento multifacetado que atingiu sua forma convencional somente após 

muitas fases de redação, edição e reelaboração, ao longo de diferentes períodos históricos. O 

núcleo, por assim, dizer, da narrativa bíblica é interpretado pela historiografia tradicional 

como resultado de diversas experiências traumáticas em meio à opressão dos grandes 

impérios orientais, como a Assíria e a Babilônia, sobretudo no período exílico e pós-
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exílico.
725

 Esse trauma é por vezes visto, de forma bastante concreta, como uma experiência 

psicológica coletiva, um choque causado por uma experiência de sofrimento extrema e que se 

revela, de formas indiretas, na memória e no comportamento do povo hebreu.
726

  

 Em síntese, a história remota das tribos hebraicas teria sido marcada pela veiculação 

de diversas tradições orais, como as de Moisés e Abraão, colocadas por escrito apenas num 

período tardio, de centralização política, induzida pela ameaça de poderosos vizinhos 

orientais.
727

 Num momento posterior, esses grupos teriam formado dois reinos organizados e 

distintos, Israel, no norte, e Judá, no sul, monarquias que, apesar de sua herança histórica 

comum, adotaram crenças, tradições e costumes próprios.
728

 Sobretudo durante a expansão 

assíria, o reino do norte, Israel, foi obrigado a prestar tributo e obediência ao império inimigo, 

vinculando-se por pactos de lealdade ao rei adversário e sofrendo opressão crescente até sua 

destruição total pela Assíria em 722 a.C.
729

 O livro profético de Oseias, composto no reino do 

norte e condenando os israelitas por práticas sacrílegas, é indicativo de uma reação traumática 

à ameaça assíria, uma vez que, como as vítimas do trauma, sugere a imputação da culpa pela 

tragédia à própria pessoa vitimada, como estratégia de reaver o controle sobre sua 

realidade.
730

 Ou, de forma mais clara, a partir de uma experiência extrema, a comunidade foi 

lançada em estado de aporia e, tentando evitar a decorrente perspectiva de um universo 

assustador e totalmente desprovido de ordem, se voltou a uma explicação racional: a ira 

divina promovida pela transgressão de normas religiosas. Essa estratégia dependeu, 

sobretudo, de uma lealdade total ao deus nacional, Jeová, um possível reflexo da identificação 

do trauma ao discurso imperial assírio e sua imposição de violentos tratados de vassalagem e 

lealdade aos povos submetidos.
731

 

 Judá, por outro lado, passou por uma experiência similar nas mãos dos assírios, sem 

contudo sofrer a aniquilação total (e mesmo resistindo), pelo menos até a tomada de 

Jerusalém, com a vinda dos caldeus. A combinação da memória de populações refugiadas do 

norte com a experiência de destruição limitada sofrida no sul resultou na reformulação radical 

de suas cosmologias, manifesta pela reforma inédita de Josias no século VII a.C. Tomando-se 

um documento legal de origem nortenha, o deuteronômio, e adaptando-o a novas 

necessidades, os escribas do rei Josias, de Judá, conferiram uma ênfase especial à “aliança” 
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com Deus, mais uma vez refletindo o trauma causado pela inobservância das demandas 

assírias de exclusividade e sacrifício.
732

 A conquista neobabilônica, com massacres e 

deportações forçadas das elites judaicas para a Babilônia, no início do século VI a.C., 

cristalizou o trauma, dessa vez expresso em vários livros proféticos, como os de Ezequiel, 

Jeremias e Isaías.
733

  A vivência dolorosa do desterro foi pano de fundo de reelaborações das 

tradições sobre Abraão e a lei mosaica, no Pentateuco.
734

 Por fim, com a conquista da 

Babilônia pelos persas e um tardio retorno das elites de deportados a Jerusalém, sob comando 

de Esdras, os hebreus mantiveram comportamentos pós-traumáticos, sobretudo em sua busca 

de pureza e rigorosa observância das normas reelaboradas durante o exílio.
735

    

 À luz de tantas experiências dolorosas dos hebreus nas mãos de grandes potentados 

orientais, pode-se pensar que a Bíblia hebraica seja uma fonte particularmente importante para 

examinar as respostas da periferia semítico ocidental ao imperialismo. Apesar de ser um 

documento que apresenta severos desafios de interpretação, possuindo, como vimos, uma data 

de redação tardia, motivada por propósitos ideológicos de um momento específico, a Bíblia 

hebraica poderia revelar uma reação à própria ideia de império, com suas consequências 

nefastas para uma comunidade subjugada.
736

 No entanto, segundo os especialistas, os hebreus 

careciam de uma expressão exclusiva para império, tendo antes se recusado a “dignificar” o 

conceito devido a sua suposta aversão cultural à ideia.
737

  

 Entre as poucas ocorrências do termo “império” nas traduções modernas da Bíblia 

hebraica, em especial na tradicional tradução inglesa do rei Jaime, encontram-se as passagens 

de Ester 1:20, Ester 10:1 e Daniel 11:3-4, todos excertos relativos ao Império Persa. Essas 

interpretações, contudo, foram decerto influenciadas por ideias históricas posteriores de 

império e imperialismo e, na maioria das traduções, como na Bíblia de Jerusalém, figuram 

corretamente apenas como “reino” ou “domínio”. Ainda assim, como os livros de Ester e 
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Daniel
738

 sofreram significativa influência do contexto persa e helenístico pós-exílico,
739

 seria 

razoável supor que trouxessem alguma novidade terminológica, o que justifica um breve 

exame das principais passagens.    

 Em Ester 1:20 e Daniel 11:4, no texto massorético, o termo hebraico traduzido por 

império é          (malḵûṯ), que, de fato, é a palavra hebraica genérica para “reino”.
740

 Em Ester 

10:1, temos a palavra          (hā’āreṣ), “a terra”, mesma expressão que figura no início de 

Gênesis com a criação “da terra e do céu” (“                          ”) e, em Daniel 11:3, o termo         

(mimšāl) isto é, o “domínio”.
741

 Essas expressões, contudo, são inespecíficas, referindo-se no 

texto bíblico a diversas entidades sociopolíticas monárquicas que carecem de configuração 

imperial. A passagem de Ester em 10:1, por outro lado, é interessante porque equivale o 

domínio dos aquemênidas à terra (e também aos territórios marítimos) em sentido universal, 

talvez refletindo um uso comum na documentação persa para bumi-, como veremos adiante. E 

Ester 1:20 qualifica o “reino” persa como “grande”,
742

 um uso que, constataremos, encontra 

paralelos na documentação persa e grega, provavelmente indicando um poder imperial. Em 

conclusão, é possível dizer que a evidência dos textos hebraicos, como em outros documentos 

próximo-orientais, refere-se especificamente à organização monárquica, em sentido abstrato e 

de forma inespecífica, salvo em alguns casos excepcionais, quando parece refletir a ideia de 

uma unidade territorial imperial. Seja como for, não parece que os hebreus tenham 

desenvolvido uma noção particularizada de império. 

 

 

3.2 TERMINOLOGA PERSA 
 

 

 A carreira político-militar de Ciro II, rei de Anshan, pode ser qualificada como 

“meteórica”. Em menos de trinta anos, o monarca de um pequeno reino que corresponderia à 

moderna província de Fars, no Irã, se tornou o líder de um vasto império que compreendia 

porções da Ásia central, o planalto iraniano e as antigas fronteiras da Lídia, Média e 
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Babilônia. Criado a partir de um golpe súbito, o primeiro Império Persa se desenvolveu 

durante um longo processo que emprestou dos antecessores suas estruturas administrativas e 

legou aos selêucidas, partos e sassânidas novas instituições e tradições políticas. Ele levou o 

Mediterrâneo Antigo a realizar, quiçá pela primeira vez, o ideal de uma monarquia de 

pretensão universal, cujas fronteiras compreendiam uma imensa porção do mundo conhecido. 

 Os persas, tendo governado a maior estrutura imperial que o Oriente Próximo havia 

visto até então, também desenvolveram uma terminologia especial para se referir ao seu 

próprio império. Por meio de inscrições e imagens, os reis aquemênidas veicularam a ideia de 

um Estado caracterizado pela cooperação entre governantes e governados, em posições 

hierarquizadas e funcionalmente diferenciadas. Essa cooperação, por sua vez, era voltada à 

sustentação de um ente político orgânico cuja origem era percebida como divina. Na 

terminologia persa, os termos que melhor manifestam essa reflexão sobre o poder são, como 

veremos, xšaça- e bumi-. O surgimento de tais ideias nesse momento histórico se deveu, 

aparentemente, a uma unificação inédita de uma parcela significativa do mundo conhecido 

nas mãos de um só soberano, dentro de uma estrutura provincial contígua e concebida como 

uma entidade política multifacetada e colaborativa. Ideais religiosos de perfeição e unidade 

também podem ter cumprido um papel relevante nesse processo.
743

 

 

3.2.1 O AVESTA 

 

 

 É certamente legítimo se perguntar qual foi o arcabouço terminológico desenvolvido 

pelos próprios persas para descrever o império que haviam erigido, em todas ou algumas de 

suas dimensões. Infelizmente, a natureza da evidência disponível é complexa, dado que as 

inscrições reais aquemênidas, indispensáveis para tal empreendimento, foram redigidas em 

mais de uma língua e grafia. Além disso, a pertinência dos textos avésticos como testemunho 

do pensamento áulico continua a ser um tema espinhoso. 

 Sobre a religião dos aquemênidas, ressalte-se que uma corrente majoritária,
744

 na qual 

se incluem os escritos da renomada Mary Boyce, continua a defender que fosse 

zoroastrista.
745

 Mas o Avesta, o livro sagrado do zoroastrismo, foi colocado por escrito 
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tardiamente
746

 e, embora sua transmissão oral remonte, no caso do avéstico antigo, ao 

segundo milênio a.C.,
747

 sua forma e o estado de sua difusão no período aquemênida nos são 

desconhecidos. O ambiente cultural de produção do Avesta é uma região espacialmente 

afastada de Fars.
748

 As aferíveis similaridades entre o livro sagrado e a religião persa deste 

período podem indicar apenas um conjunto de crenças comuns anteriores, sem 

correspondência direta.
749

  

 Algumas práticas pregadas pelo Avesta também não parecem ter sido seguidas no Irã 

aquemênida. A regra da exposição dos cadáveres dos zoroastristas contrasta fortemente com a 

evidência arqueológica, já que os reis aquemênidas se fizeram enterrar em mausoléus e 

tumbas.
750

 As fontes gregas e latinas mencionam numerosos casos de relações homoeróticas 

entre homens na Pérsia Aquemênida,
751

 apesar da rigorosa proibição à homossexualidade 

contida no Videvdad (8.26-32).
752

 Note-se, por fim, a fragilidade da evidência para o incesto 

entre parentes próximos,
753

 uma união promovida pelo zoroastrismo.
754

 

 O uso dos textos avésticos para a reconstrução dos conceitos políticos aquemênidas é, 

portanto, um tanto problemático.
755

 Em que pese a força de uma corrente majoritária sobre o 

zoroastrismo dos aquemênidas,
756

 a prudência exige que o Avesta seja colocado em segundo 

plano em favor da evidência direta encontrada nas inscrições reais. “Tendo em vista tamanha 

diversidade de opiniões”, diz Sancisi-Weerdenburg, 

 

a única abordagem acadêmica correta é deixar a questão em aberto (...). 

Apenas distorceremos severamente a discussão, neste momento, se 

tentarmos explicar o comportamento político e a política persas através do 

conhecimento possivelmente anacrônico dos textos zoroastristas.
757
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3.2.2 A INSCRIÇÃO DE BEHISTUN 

 

 

 Na estrada que liga Hamadã a Bagdá, a cerca de 32 quilômetros da capital da 

província do Kermanshah,
758

 no noroeste do Irã, eleva-se o penhasco de Behistun (também 

grafado Bisutun, Bisotun, Bisutun ou Bisitun), aproximadamente 3.400 metros acima do nível 

do mar.
759

 Aqui, por volta de 520 a.C., o rei Dario I fez inscrever em três línguas e grafias 

(elamita, acadiano babilônico e persa antigo) a narrativa de sua ascensão ao trono após a 

derrota do usurpador Gaumata. Trata-se da mais importante e extensa inscrição do período 

aquemênida, com um papel determinante na história da decifração do cuneiforme.
760

 Por essa 

razão, ela é amiúde comparada à Pedra de Roseta e considerada fundamental para a história 

do Antigo Oriente Próximo.
761

 

 A formação rochosa era sagrada para os antigos, de que é testemunho a etimologia de 

seu nome: *baga-stāna, em persa antigo, significaria “lugar consagrado ao(s) deus(es)”.
762

 

Citando Ctésias, Diodoro Sículo (2.13.1-2), no século I a.C., acreditava, corretamente, que o 

Βαγίστανον ὄρος, seria consagrado a “Zeus”. Ele acrescenta, contudo, que a semimítica 

rainha Semíramis teria sido responsável por grafar a inscrição que lá se encontrava, uma 

informação notoriamente equivocada.
763

 A sacralidade da região, somada à importância da 

rota local, que ligava a Babilônia a Ecbátana, explica a riqueza de seu patrimônio 

arqueológico. Os arsácidas e sassânidas também deixaram vestígios na área, para não 

mencionar as dinastias iranianas modernas e alguns povos pré-históricos. Na mesma rota, 150 

quilômetros a oeste de Behistun, encontra-se um relevo do rei dos lullubi, Annubanini, cuja 

data remonta a cerca de 2000 a.C., uma presumível inspiração para a obra de Dario.
764

 

 O monumento aquemênida talhado em pedra contém, além do texto, relevos de nove 

rebeldes acorrentados perante a figura do rei Dario I. O rei, representado em proporções 

gigantescas, pisa sobre o inimigo Gaumata enquanto o deus Ahura-Mazda, na forma de disco 

solar, contempla, do alto, a cena. O conjunto imagético e textual ocupa uma área de 18 metros 
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de largura por 7 metros de altura.
765

 O relevo em si tem apenas 3 por 5,48 metros de 

extensão.
766

 O ponto mais próximo que se pode alcançar do texto é uma plataforma artificial e 

o monumento é dificilmente acessível sem recurso a técnicas de alpinismo, o que, nas 

palavras de Matheson, nos permite “apreciar a coragem de Sir Henry Rawlinson”, quem, em 

1839, “se suspendeu por cordas a partir do topo do penhasco para copiar a longa inscrição nos 

painéis abaixo”.
767

 De fato, o registro e a decifração do cuneiforme persa por Rawlinson, 

seguido por Edward Hincks e precedido por Georg Friederich Grotefend, entre outros 

eruditos, foi essencial para o conhecimento moderno do acadiano.
768

    

 Uma vez que o monumento foi instalado numa elevação sagrada e não poderia ser 

facilmente lido ou acessado,
769

 alguns especialistas pensaram que teria como audiência os 

próprios deuses. Essa hipótese, contudo, parece superada devido aos achados de cópias da 

inscrição, em aramaico e acadiano, em outras partes do Império Aquemênida.
770

 À luz desse 

fato, a natureza do texto é variadamente interpretada. Para a maior parte dos autores, trata-se 

de uma espécie de “propaganda” real, com a função de legitimar a monarquia após a ruptura 

dinástica representada pela ascensão de Dario e a supressão de diversas rebeliões, inclusive no 

coração do Império.
771

 Por outro lado, o texto possuiria certo caráter histórico ou 

historiográfico, ao menos na opinião de especialistas como Arnaldo Momigliano
772

 e Eran 

Almagor.
773

 Até mesmo Pierre Briant concede que o texto represente uma exceção “parcial” à 

ausência de histórias narrativas entre os Aquemênidas.
774

 No mais, a narrativa deve ser 

considerada um exemplo do gênero das “inscrições reais”, já conhecidas no período 

neoassírio.
775

         

 Do ponto de vista da composição, os especialistas acreditam que a primeira porção 

significativa da inscrição teria sido grafada em elamita, até então a língua oficial da corte 

aquemênida.
776

 Após a finalização da versão elamita, à direita do relevo, a versão em 

acadiano babilônico teria sido acrescentada, à esquerda, provavelmente no início de 519 
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a.C.
777

 A versão persa, no centro, seria a última da sequência. Uma seção adicional da versão 

persa (sobre a invenção do próprio cuneiforme persa por Dario) inexiste na versão babilônica 

e foi postumamente inserida na versão elamita.
778

 Em relação à versão elamita, George 

Cameron demonstrou, de maneira persuasiva, que ela teria sido completada antes da vitória de 

Góbrias contra os elamitas e de Dario contra os citas (as últimas batalhas de Dario). Tal fato 

motivou o acréscimo da imagem de um cita ao conjunto e, para tanto, foi necessária a 

destruição de parte do texto elamita original. Como resultado, o texto elamita foi 

minuciosamente recopiado em outra parte do penhasco.
779

  

 A narrativa se inicia com o assassinato de Bardiya pelo irmão Cambises, filho de Ciro. 

Mais tarde, Cambises parte para o Egito, onde teria morrido “sua própria morte” (pasā a 

Kaᵐbuji a u āmarši uš amari atā; lit. “depois disso, Cambises morreu de morte própria” –  

DB § 11),
780

 até que um sósia de seu irmão, Gaumata, se rebela e toma o poder imperial. O 

“falso” Bardiya é então derrotado por Dario, que também é impelido a combater outros 

rebeldes pelo Império. Vitorioso em numerosas batalhas, Dario restaura templos e domínios e 

se apresenta como defensor da Verdade e inimigo da Mentira. 

 A história se assemelha ao que se conhece pelo terceiro livro de Heródoto, mas uma 

série de divergências indicam rupturas na sua transmissão, além de motivações narrativas 

particulares.
781

 Diferenças incluem detalhes cronológicos,
782

 a fabulosa descrição de um 

ataque ao palácio em Susa
783

 e o envolvimento tardio de Dario.
784

 Comparações entre os dois 

relatos, com conclusões amiúde céticas quanto à relevância de Heródoto, são fornecidas por 

Jack Balcer,
785

 Pierre Briant
786

, David Asheri,
787

 Matt Waters
788

 e Fritz Gschnitzer.
789

 

Prevalece, de um ponto de vista historiográfico, a visão de que a versão oficial preservada 

pelas duas fontes se prestava à legitimação de um usurpador, e de que o “falso” Bardiya 

(“Esmérdis”, em Heródoto) seria, na verdade, o autêntico filho de Ciro.
790
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 A literatura especializada sobre Behistun é abundante e remonta às descrições de 

viajantes pioneiros, bem como ao exame do mencionado Sir Henry Rawlinson.
791

 Os 

principais trabalhos arqueológicos na região foram conduzidos pela equipe do professor Heinz 

Luschey. Um artigo panorâmico de sua autoria se encontra disponível na Encyclopaedia 

Iranica.
792

 O conhecido guia arqueológico de Sylvia A. Matheson detalha as condições de 

visita do monumento antes da revolução de 1979 e é um inestimável registro científico e 

histórico.
793

 A iconografia de Behistun foi analisada recentemente por Margaret Cool Root, 

que acredita ver na representação do rei Dario a combinação de elementos divinos e 

mundanos que enfatizam seu papel como intermediário entre Ahura Mazda e os homens, 

expressando uma dualidade que encontra correspondência na ideia medieval dos “dois corpos 

do rei”, proposta por Ernst Kantorowicz.
794

 A melhor introdução geral à inscrição é, sem 

dúvida, aquela fornecida por Rüdiger Schmitt.
795

 Análises valiosas são também encontradas 

em Pierre Lecoq,
796

 Amélie Kuhrt
797

 e, mais recentemente, Matt Waters.
798

 

 As mais importantes traduções da versão persa para o inglês foram estabelecidas por 

Roland G. Kent
799

 e Amélie Kuhrt.
800

 Em língua francesa, existe uma tradução do monumento 

por Pierre Lecoq.
801

 Em alemão, deve-se mencionar traduções parciais de Wilhelm 

Brandenstein e Manfred Mayrhofer
802

 e, mais recentemente, aquela de Rüdiger Schmitt.
803

 

Uma tradução da versão babilônica foi publicada por Elizabeth von Voigtlander.
804

 A versão 

elamita foi traduzida para o francês por Grillot-Susini, Herrenschmidt e Malbran-Labat
805

 e, 

mais recentemente, por Saber Amiri Parian.
806

   

 A edição crítica para o texto cuneiforme continua a ser aquela de Leonard William 

King e Reginald Campbell Thompson,
807

 sujeita a correções apontadas em transliterações 

posteriores (sobretudo SCHMITT, 1991; 2009). Em razão de desgastes causados pela ação do 

tempo e do clima, além de intervenções humanas (Schmitt relata os danos causados ao 
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monumento por soldados durante as duas guerras mundiais),
808

 alguns trechos são ilegíveis, 

embora muitas vezes presumíveis, graças às outras versões. 

  O persa antigo é uma língua indo-europeia pertencente ao grupo indo-iraniano. Seu 

estudo é geralmente empreendido por indogermanistas e especialistas familiarizados com o 

método e o conhecimento da linguística histórica. Devido à carência relativa de documentos 

em persa antigo, estudos comparativos nos fornecem valiosas informações para o exame 

morfológico e semântico da língua. O sânscrito, de um lado, e as línguas iranianas antigas (em 

particular, o avéstico), de outro, são as mais pertinentes para tal exercício de comparação. As 

principais gramáticas e léxicos do persa antigo foram produzidas há mais de meio século por 

Christian Bartholomae,
809

 Roland G. Kent,
810

 Wilhelm Brandenstein e Manfred Mayrhofer.
811

 

Mais recentemente, foi publicado um Wörterbuch der altpersischen Königsinschriften, de 

Rüdiger Schmitt.
812

 Discussões importantes sobre termos políticos persas foram empreendidas 

por esses mesmos autores. 

 O cuneiforme persa consiste num sistema silábico, mas também compreende 

logogramas, estes últimos ausentes na inscrição de Behistun. Símbolos determinados 

correspondem a sons consonantais em “a”, “i” ou “u” (Ca, Ci, Cu), na sua grande maioria 

pertencentes ao primeiro grupo, ou às vogais “ā”, “ă”, “i” ou “u”. Na inscrição de Behistun, o 

divisor de palavras corresponde ao símbolo / iniciado na metade da linha, e o mesmo ocorre 

com a primeira cunha em y.
813

 O “c” de <ca>, c , deve ser lido como no italiano ciao. Na 

sílaba <xa>, x, o som de “x” corresponde ao alemão “brauchen”. A sílaba <θa>, F, é um “t” 

aspirado, como no inglês “top”. A sílaba <ça>, q, tem valor fonético incerto. Outras 

consoantes não apresentam dificuldades específicas. As convenções de transliteração do 

silabário são encontráveis em Roland G. Kent
814

 e são seguidas nas transcrições aqui 

empreendida.
815
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 Como é convencional, o texto é identificado pela inicial do monarca responsável e sua 

localização: DB, ou Dario, Behistun. A inscrição sói ser dividida por “parágrafos” iniciados 

pela fórmula “θātiy Dārayavauš xšāyaθiya” (“proclama o rei Dario”). Utiliza-se, assim, a 

identificação da inscrição acrescida de um parágrafo qualquer, como “DB, § 16”. Na tabela de 

abreviações da presente tese, encontram-se as referências para as principais inscrições reais 

aqui abordadas. Em alguns casos, os especialistas outrora recorriam à divisão entre colunas e 

linhas. A coexistência dos dois sistemas é fruto de alguma confusão e, quando necessário, 

indicaremos a equivalência aproximada. 

 

 

 3.2.3 XŠAÇA-, DAHYU-, BUMI- 

 

 

 Excetuando-se algumas inscrições de autenticidade duvidosa,
816

 a inscrição de 

Behistun (DB) é, portanto, a primeira evidência do persa antigo para a denominação do 

império. O mais provável, como dissemos, é que a primeira versão da narrativa tenha sido 

grafada em elamita, a língua oficial da corte aquemênida até a invenção de uma escrita 

cuneiforme persa.
817

 Outra versão, em acadiano babilônico, foi inscrita no mesmo relevo.    

 O elamita é uma língua isolada
818

 e foi falada por milênios em todo o planalto 

iraniano, possivelmente do atual Azerbaijão ao Baluchistão.
819

 No período aquemênida, 

contudo, a região de “Elam” se restringia à atual província iraniana do Khuzistão.
820

 Trata-se 

de um idioma relativamente obscuro, do qual pouco sabemos, falado por uma civilização 

igualmente mal conhecida, com uma longuíssima história.
821

 Frequentemente envolvido em 

disputas com os acadianos, babilônios e assírios, o reino de Elam foi finalmente destruído no 

século VII a.C. e o vácuo de sua autoridade foi preenchido pelos recém chegados iranianos, 

logo intitulados “reis de Anshan”, à maneira neo-elamita.
822

 Com isso, o elamita se tornou 

uma língua administrativa da corte aquemênida, o que seria natural no contexto de fixação de 

um grupo dominante de origem ágrafa.  
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 Na versão da inscrição de Behistun em elamita, traduzida para o francês por por 

Grillot-Susini, Herrenschmidt e Malbran-Labat,
823

 e para o inglês, mais recentemente, por 

Saber Amiri Parian,
824

 um bom candidato à tradução por “império” seria o termo sunki-me, a 

mais usual versão do persa xšaça- (DB §5, DB §11, etc.). Trata-se de um logograma para rei 

(sunki) seguido de um sufixo de substantivos de terceira pessoa (me) que geralmente indica 

abstrações (“reino” ou “reinado”).
825

 Muitas vezes, onde o persa traz a palavra para rei 

(xšā a i a), o elamita a traduz pela forma perifrástica “aquele que detém o reino/reinado” 

(sunki-me). Em DB §4, por exemplo, temos, em persa, a seguinte passagem: 

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: 8 manā taumāyā tayaiy paruvam  xšāyaθiyā 

āha; adam navam; 9 duvitāparanam
826

 vayam xšāyaθiyā  amahy. 

 

Diz Dario, o rei: [há] oito [membros] da minha família que foram reis antes; 

eu sou o nono; nós somos nove reis, agora como antes.  

 

 

 Embora o persa antigo em nenhum momento traga o substantivo xšaça-, atributo da 

realeza, o elamita traz duas vezes a derivação sunki-me. Os tradutores apresentam as seguintes 

versões: “há oito reis de minha família que detiveram a realeza”
827

 ou “(...) oito reis de minha 

estirpe tomaram posse da realeza anteriormente”.
828

 E, na sequência, “eu tive o nono 

reinado”
829

 ou “eu, o nono, exerço o reinado”.
830

 Na versão elamita portanto, a posição do rei 

(persa antigo: xšā a i a) poderia ser expressa pela posse da “realeza” (sunki-me), 

possivelmente em sentido abstrato. A origem do termo elamita, contudo, não permite aferir 

uma especificidade “imperial”. Pelo contrário, trata-se, como dito, de uma derivação do termo 

genérico para rei e, assim, aplicado a qualquer forma monárquica, sem distinções, como em 

várias outras línguas antigas. 

 Da mesma forma, a versão em acadiano babilônico da inscrição de Behistun não 

acrescenta muito à nossa análise, ao menos isoladamente. O acadiano, como se sabe, foi uma 

língua franca da Mesopotâmia do terceiro ao primeiro milênio a.C., tendo sido usada também 
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nas inscrições do Império Neoassírio, cuja trajetória foi brevemente analisada acima. Na 

versão acadiana de Behistun, temos como denominação do império o termo šarrūtu,
831

 que 

nessa língua se refere ao poder monárquico, mais geralmente em sentido abstrato,
832

 algo 

parecido com o caso elamita. 

 O elamita e o acadiano precederam o persa enquanto sistemas de escrita, e o elamita 

foi a primeira língua utilizada para grafar a inscrição de Behistun. No entanto, é presumível 

que, a esta altura, ambos tenham sido colocados a serviço dos ideólogos persas, conformando-

se a novas ideias. Como afirma Rüdiger Schmitt, 

 

(...) o texto em persa antigo da inscrição principal é o original, ao menos no 

sentido de que um ditado do Grande Rei nesta língua está na origem da 

versão escrita mais antiga, isto é, a elamita. Tal afirmação parece reforçada 

pelo fato de que todas as outras versões demonstram óbvias influências do 

persa antigo em sua sintaxe e em seu léxico.
833

 

 

 Além disso, segundo uma teoria influente, proposta por Ilya Gershevitch (a hipótese 

da “aloglotografia”), as inscrições aquemênidas teriam sido ditadas pelo rei ou seus ideólogos, 

em persa, a escribas que as traduziam imediatamente para o elamita escrito, de forma que o 

persa original poderia ser prontamente recuperado, pela retradução, mais tarde. A versão persa 

subsequente configuraria, assim, uma tradução do elamita escrito, numa segunda fase, mas 

também uma versão razoavelmente fidedigna da composição original.
834

 A teoria de 

Gershevitch, embora conjectural, jamais foi rebatida,
835

 e é aceita por vários especialistas.
836

 

Os convincentes e sofisticados argumentos do autor envolveram desde a etimologia do verbo 

persa para “ler” (patipar sa) até alguns “erros” na versão persa advindos de imprecisões 

incontornáveis da tradução elamita. Um exemplo notável é a seguinte passagem, com nossos 

grifos (DB §14): 

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: xšaçam, taya hacā amāxam taumāyā 

parābar atam āha,
837

 ava adam patipadam
838

 akunavam. adamšim gāθavā
839
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avāstāyam yaθā paruvamciy, avaθā adam akunavam āyadanā tayā Gaumāta 

haya maguš viyaka. adam niyaçārayam kārahayā abicariš
840

 gaiθāmcā 

māniyamcā vⁱθbišcā tayādiš Gaumāta haya maguš adinā. adam kāram 

gāθavā avāstāyam Pārsamcā Mādamcā utā aniyā dahayāva.
841

 yaθā 

paruvamciy, avaθā adam, taya parābar tam, patiyābaram. vašnā 

Aʰuramazdāha ima adam akunavam, adam hamataxašaiy, yātā viθam tayām 

amāxam gāθavā avāstāyam yaθā paruvamciy. avaθā adam hamataxašaiy, 

vašnā Aʰuramazdāha, yaθā Gaumāta haya maguš viθam tayām amāxam naiy 

parābara. 

 

Diz Dario, o rei: o império que havia sido roubado de nossa família, aquele 

eu reestabeleci no lugar. Eu o estabeleci no lugar como antes, então eu 

construí os templos que Gaumata, o mago, destruíra. Eu devolvi para o 

povo a propriedade, o gado, os servos e as casas, aqueles que Gaumata, 

o mago, havia roubado. Eu estabeleci o povo no lugar, o persa, o medo e os 

demais países. Assim como antes, assim eu recuperei o que havia sido 

roubado. Pelo favor de Ahura-Mazda eu fiz isso, eu me esforcei, até que eu 

tivesse reestabelecido nosso domínio no lugar, exatamente como antes. 

Assim eu me esforcei, pelo favor de Ahura-Mazda,  de tal sorte que 

Gaumata, o mago, não tomasse nosso domínio. 

 

 

 Em elamita, a palavra ak, proclítica, servia a dois propósitos, podendo demarcar o 

início de um parágrafo ou sentença ou simplesmente significar “e”, exercendo uma função 

similar à da enclítica latina -que. O persa, por sua vez, utilizaria a enclítica -cā (ou o termo 

utā, que, em regra, vem antes da palavra adicionada) para indicar adição. Na passagem acima, 

temos um complicado trecho com uma sequência de quatro elementos restaurados ao povo 

pelo rei Dario: a propriedade, o gado, os servos e as casas. Em persa, a sequência poderia ser 

expressa, esquematicamente, como “A-cā B-cā C-cā com D” (isto é, D estaria no caso 

instrumental) ou como “A B-cā C-cā com D”, mas jamais acrescentando-se um -cā ao 

substantivo no caso instrumental, como aparece em Behistun. A explicação provável para o 

erro é que o rei Dario teria ditado ao escriba “A-cā B-cā C-cā com D” e este, tentando evitar 

traduzir o primeiro -cā pelo elamita ak, pelo que poderia indicar equivocadamente o início de 

uma sentença, omitiu-o no primeiro termo. Ao mesmo tempo, por uma tradução mecânica, 

quis traduzir todos os três “-cā” ditados por Dario, de forma que acrescentou indevidamente 

um ak ao quarto termo, o que conduziu ao equívoco na retradução, com um -cā diante do 
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instrumental plural de  i -. No entanto, Dario presumivelmente ditou a sentença de forma 

correta, como abicarišcā  gai āmcā māni amcā  ⁱ biš.
842

    

 Tendo em vista as inúmeras dificuldades apresentadas pela língua elamita e, ademais, 

o fato de que a versão original da inscrição fora provavelmente ditada em persa, é preciso 

investigar agora o próprio uso de xšaça- na epigrafia real. Trata-se de um termo de gênero 

gramatical neutro, com forma do nominativo e acusativo singular xšaçam, geralmente 

traduzido como “reino” ou “reinado”.
843

 A princípio, os especialistas interpretaram este termo 

como denotando, ao mesmo tempo, uma realidade física (o território imperial) e outra, 

abstrata (o poder real).
844

 Nesse sentido expressou-se Benveniste: 

 

Dessa mesma raiz, o iraniano tirou vários outros termos. Primeiro, o avéstico 

xšaθra, que corresponde ao sânscrito kṣatra, e cuja forma persa específica é 

xšaça; ela é, ao mesmo tempo, o poder e o domínio onde se exerce esse 

poder, a realeza e o reino. Quando Dario, nas suas bendições, diz “Ahura-

Mazda me conferiu este xšaça”, trata-se de um e do outro, o próprio poder e 

o reino.
845

   
 

 David Asheri, percebendo uma preponderância do sentido físico no período 

aquemênida, aduziu que:  

 

Na língua persa dos reis aquemênidas, a partir da inscrição de Behistun, é 

recorrente o termo khshasa, “reino”, na sua dupla acepção de “poder” real e 

de território dominado pelo rei, e supôs-se que o termo persa tenha sofrido 

um desenvolvimento semântico análogo ao do imperium latino; mas talvez 

seja mais fácil documentar um desenvolvimento semântico em sentido 

oposto, de “território” a “poder” real.
846

 

 

 Onorato Bucci acreditava que xšaça- se referiria ao conjunto de dah ā a (países) 

submetidos, contando, portanto, com um sentido imperial.
847

 Invocando o valor semântico de 

seu correlato avéstico, xša ra,
848

 Bucci também defendeu que o termo denotaria, ao mesmo 

tempo, uma realidade abstrata e outra, concreta. “Em relação à nova estrutura estatal que 

Dario acabava de criar, xšaça- é, de um lado, o Imperium, o poder real em sentido abstrato”, 
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 GERSHEVITCH, 1979, p. 129-131. 
843

 KENT, 1950, p. 181. 
844

 Com sentido exclusivamente abstrato (Herrschgewalt, Obergewalt, Herrschmacht) em BARTHOLOMAE, 

1904, p. 542; Mas Herrschaft, Königtum, Reich em BRANDENSTEIN & MAYRHOFER, 1964, p. 126.  
845

 BENVENISTE, 1969, p. 19. 
846

 ASHERI, 2006, p. 35-36, tradução de P. Butti de Lima. 
847

 BUCCI, 1985, p. 673. 
848

 Ibid., p. 676-678. 
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diz o autor, “mas também (...) o império em sentido concreto, o dominium (...) e, portanto, 

intercambiável com o nosso Kingdom”.
849

 

 Essa perspectiva, contudo, foi fortemente contestada por muitos especialistas e, hoje, o 

consenso não acredita que os antigos persas detivessem uma terminologia específica para o 

império
850

 ou que xšaça- denotasse uma realidade abstrata (o “poder” imperial).
851

 Claudia 

Tanck, por exemplo, assegura que a palavra se referiria a uma área, seja à província da Pérsia 

ou, mais comumente, ao conjunto de todas as províncias do império, isto é, o território 

imperial.
852

 Mais especificamente, Gherardo Gnoli argumentou que xšaça- teria sentido 

exclusivamente territorial, devido às passagens que o descrevem como tendo “bons homens e 

bons cavalos” e, ademais, por ser intercambiável, nas fórmulas reais, com o conceito de 

dahyāuš (país).
853

 Também a evolução semântica do termo no persa médio (šahr), com 

sentido inequivocamente territorial, foi invocada em defesa de tal posição.
854

   

 Divergem de Gnoli e Tanck autores recentes, como Lori Khatchadourian e Bruce 

Lincoln. Khatchadourian assevera que “a solução mais duradoura” para o debate tem sido 

admitir ambos os sentidos de xšaça-, invocando, para tanto, estudos de Bartholomae e 

Kellens.
855

 No entanto, muita discussão sucedeu os apontamentos de Bartholomae, de 1902, 

enquanto Kellens, adotando uma posição diametralmente oposta à de Gnoli, defendeu que o 

próprio sentido territorial de xšaça- seria questionável.
856

 Bruce Lincoln, por sua vez, recorreu 

às já mencionadas posições de Benveniste e Kellens para defender a dualidade semântica de 

xšaça-,
857

 mas, como vimos, a discussão de Benveniste é muito breve e Kellens tende à defesa 

de um sentido abstrato do termo, além de ter sido especificamente rebatido por Gnoli em 

artigo de 2007, que mereceria apreciação apartada. Tanto Lincoln e Khatchadourian, contudo, 

abordam a questão apenas marginalmente, ocupando-se de temas mais amplos como a relação 

entre religião e império e a administração satrapal.
858

  

 À luz, portanto, do consenso consubstanciado na posição de Gnoli, gostaríamos de 

reavaliar a evidência das inscrições reais aquemênidas. Abaixo há uma relação das 
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ocorrências do termo, segundo as convenções presentes em Schmitt (2009), pela sequência 

cronológica dos reis persas.
859

 

 

Tabela 1: ocorrências de xšaça- nas inscrições reais aquemênidas. 

OCORRÊNCIAS DE XŠAÇA- NAS INSCRIÇÕES REAIS 

n. Localização Excerto 

1 DB §5(D) Ahura-Mazda me conferiu este xšaçam... 

2 DB §9(B) Ahura-Mazda me conferiu este xšaçam... 

3 DB §9(D) Até que eu mantivesse este xšaçam unido... 

4 DB §9(F) Pelo favor de Ahura-Mazda, detenho este xšaçam. 

5 DB §11(Q) Ele tomou o xšaçam... 

6 DB §11(S) Assim ele tomou o xšaçam... 

7 DB §12(B) esse xšaçam... que Gaumata... roubou 

8 DB §12(D) esse xšaçam ... Foi de nossa família 

9 DB§ 13(E) ...roubar o xšaçam 

10 DB § 13(W) Eu tomei o xšaçam dele 

11 DB § 13(Z) Ahura-Mazda me conferiu este xšaçam 

12 DB § 14(B) O xšaçam... Que havia sido tomado à nossa família 

13 DB § 16(R) Ele tomou o xšaçam que havia na Babilônia  

14 DHa §2(B) Este xšaçam que eu detenho... 

15 DPd §1(D) Ele lhe conferiu o xšaçam 

16 DPh §2(B) Este xšaçam que eu detenho... 

17 DSf §3(F) 
Ele me conferiu este xšaçam, que é grande, que 

contém bons homens e bons cavalos... 

18 DZc §1(G) 
... Que conferiu a Dario, o rei, o xšaçam, que é 

grande, que contém bons homens e bons cavalos... 

19 XPa §4(C) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

20 XPb §3(H) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

21 XPd §3(F) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

22 XPf §5(C) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

23 XPg §1(N) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

24 XSc §2(G) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

25 XVa §3(M) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

26 A¹P §3(G) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

27 D²Ha §3(G) 
Que Ahura-Mazda me proteja... e o xšaçam que me 

foi concedido... 
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28 A²Hc §3(D) Ahura-Mazda me conferiu o xšaçam 

29 A²Hc §3(F) Que Ahura-Mazda proteja... meu xšaçam 

 

 Nota-se, primeiramente, que depois de Dario, isto é, de Xerxes I a Artaxerxes II, o 

termo aparece apenas na fórmula apotropaica “que Ahura-Mazda, junto com os deuses, 

proteja a mim e a meu xšaçam” (mām Aʰurama dā pātu / hadā bagaibiš/ utamai xšaçam), 

com uma exceção (A²Hc §3). Esta fórmula parece sugerir um sentido concreto, territorial do 

termo, o que poderia ser confirmado pelo uso, em fórmulas similares, do termo dahyu- (país) 

como seu correspondente (por exemplo, em A³Pa§B-E). A ideia é que os deuses protejam o 

rei e seu país, com aquilo que ele contém, embora pudéssemos talvez imaginar que os 

aquemênidas desejassem, por esse pedido, assegurar a perpetuidade do poder em si.  

 Durante o reinado de Dario, pelo menos quatro passagens apontam um sentido 

inequivocamente territorial do termo: DHa§2(B), DPh§2(B), DSf§3(F) e DZc §1(G). Nos dois 

primeiros casos, o rei indica a extensão territorial do seu xšaça- (precedido de um pronome 

dêitico de proximidade, ima) em termos dos países ou povos por ele submetidos. Em DSf 

§3(F-H) e DZc §1(G), o rei Dario qualifica seu xšaça- como “grande”, contendo “bons 

homens e contendo bons cavalos”, com um evidente sentido concreto. Foi, aliás, esta 

passagem que Gnoli comparou com fórmulas idênticas, nas quais dahyu- é usado como 

sinônimo de xšaça-.
860

     

 Em Behistun, muitas passagens não permitem aferir se o sentido do termo seria 

territorial ou abstrato, imperial ou meramente monárquico. Em DB §5, por exemplo, lê-se: 

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: vašnā  Aʰuramazdāha adam xšāyaθiya amiy; 

Aʰuramazdā xšaçam manā frābara. 

 

Diz Dario, o rei: pelo favor de Ahura-Mazda, eu sou rei. Ahura-Mazda me 

deu o reino. 

  

 Aqui o xšaça- é objeto de uma concessão divina, provavelmente indicando a totalidade 

do império. Sua natureza, contudo, não pode ser determinada. Da mesma forma, em DB §11: 

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: pasāva 1 martiya maguš āha, Gaumāta nāma; 
hauv udapatatā hacā Paišiyāuvādāyā, Arakādriš nāma kaufa, hacā avadaša, 

Viyaxnahya māhayā 14 raucabiš θakatā āha,
861

 yadiy udapatatā, hauv 
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kārahayā avaθā adurujiya: “adam Bar diya amiy, haya Kurauš puça, 

Kaᵐbujiyahayā brātā”; pasāva kāra haruva hamiçiya abava hacā Kaᵐbujiyā 

abiy avam ašiyava, utā Pārsa utā Māda utā aniyā dahyāva; xšaçam hauv 

agar bāyatā, Garmapadahaya māhayā 9 raucabiš θakatā āha, avaθā xšaçam 

agar bāyatā; pasāva Kaᵐbujiya uvāmaršiyuš amariyatā.
862

 

 

Diz Dario, o rei: então havia um certo
863

 mago, de nome Gaumata. Ele se 

rebelou
864

 a partir de Paišiyāuvadā, uma montanha de nome Arakadriš, de lá 

[ele se rebelou].
865

 Eram passados14 dias do mês de Viyaxna quando ele se 

rebelou (e) mentiu assim ao povo: “eu sou Bardiya, o filho de Ciro, irmão de 

Cambises”. Então, o povo inteiro se rebelou contra Cambises e se bandeou 

para aquele [Gaumata] - a Pésia, a Média e outros países. Ele tomou o reino. 

Eram passados 9 dias do mês de Garmapada quando ele tomou o reino. 

Então, Cambises faleceu. 

 

 Na revolta de Gaumata, o xšaça- é algo que pode ser roubado, tomado a outrem. Tal 

fato não esclarece, contudo, o conteúdo específico dessa palavra.  

 Há, entretanto, duas passagens em Behistun nas quais o termo deve representar um 

sentido abstrato, ao contrário do que prega o atual consenso. Na sequência da passagem 

acima, DB §12, a narrativa discrimina dois momentos distintos da atuação de Gaumata, o 

usurpador, como se a tomada do xšaça- não conduzisse, automaticamente, à apropriação do 

conjunto das províncias do império (o território imperial).  

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: aita xšaçam, taya Gaumāta, haya maguš, adinā 

Kaᵐbujiyam; aita xšaçam hacā paruviyata amāxam taumāyā āha; pasāva 

Gaumāta, haya maguš, adinā Kaᵐbujiyam utā Pārsam utā Mādam utā āniyā 

dahyāva; hauv āyasatā, uvāipašiyam  akutā;  hauv xšāyaθiya abava. 

 

Diz Dario, o rei: Gaumata, o mago, roubou esse reino a Cambises; esse reino 

desde muito tempo pertenceu à nossa família. Depois, Gaumata, o mago, 

roubou a Cambises a Pérsia, a Média e os demais países. Ele [os] tomou, ele 

[os] tornou sua propriedade. Ele se tornou rei. 

 

 Aqui, Gaumata primeiro toma o xšaçam e apenas depois (pasā a) ele se apropria dos 

países (dah ā a) que comporiam este xšaça-. Em outras palavras, ele se apropria de uma 

esfera da realeza que não compreende tout court o território imperial, sendo, com toda 

                                                                                                                                                                                     
haviam passado” (1950, p. 82). Outra possibilidade é fornecida por WINDFUHR: “Do mês de Viyaxna, pelos 14 
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probabilidade, uma referência ao poder ou ao governo do império. Também não faria sentido 

pensar na distinção entre um ato pontual (tomada do poder) e um processo efetivo de controle, 

uma vez que a segunda etapa da usurpação envolve expressamente o “roubo” dos territórios. 

Um comentário de Lecoq sobre a “redundância” desta passagem, implicando a tomada pela 

força e a apropriação jurídica como fases distintas, deve se referir apenas à segunda parte da 

descrição (ao uso do verbo      e uma expressão com     ).
866

  

 Se esse apontamento for correto, é possível que uma grande parte das passagens 

análogas de valor semântico “indeterminável” também se refiram ao poder real, em sentido 

abstrato. Ressalte-se que o próprio Schmitt assim traduz o termo (por Herrschaft, em sentido 

abstrato, e não Reich) em alguns destes casos (DB §5(D), DB §11(Q) etc.).
867

  

 Outra passagem, em particular, dá o que pensar. Em DB §16, diz-se: 

 

utā 1 martiya Bābiruviya, Nadiⁿtabaira nāma, Āinairahayā puça, hau 

udapatatā Bābirauv kāram avaθā adurujiya: “adam Nabukudracara amiy 

haya Nabunaitahayā puça”. pasāva kāra haya Bābiruvaiya haruva abiy avam 

Nadiⁿtabairam āšiyava. Bābiruš hamiçiya abava. xšaçam taya Bābirauv hau 

agaṛbāyatā. 

 

E um homem de nome Nadintabaira, filho de Ainaira, ele se rebelou na 

Babilônia e mentiu para o povo assim: “eu sou Nabucodonosor, o filho de 

Nabonido”. Então o povo babilônico inteiro bandeou-se para aquele 

Nadintabaira. A Babilônia se tornou rebelde. Ele tomou o poder que havia na 

Babilônia. 

 

 Neste trecho, relata-se uma revolta na província da Babilônia e a tomada do xšaça- por 

um falso Nabucodonosor. A revolta é local, de forma que o objeto da apropriação não poderia 

designar, de forma plausível, o próprio império.
868

 Mais importante, o xšaça- é circunscrito, 

mediante um pronome relativo, por uma localização, especificada pelo uso do locativo 

(Bābirau ): “o que [havia] na Babilônia”.
869

 Seria redundante ou ilógico informar que 

Nadintabaira (ou Nadintu-Bel) teria tomado o território numa outra área compreendida por 

este mesmo império. E, a bem da verdade, este não é o caso, já que a reivindicação do 

rebelde, que se identifica a uma linhagem regional, não poderia se confundir com uma 

pretensão mais ampla. Por fim, seria desnecessário o uso do locativo para indicar a província, 

em sentido territorial, se o próprio termo xšaça- tivesse conteúdo físico, e essa redundância 
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certamente teria sido evitada pelo escriba mediante outra formulação. Nessa passagem, 

portanto, xšaça- deve ser traduzido pelo “poder” ou “governo” da Babilônia.  

 Não parece correto Gnoli ao colocar esse caso ao lado de outros dois que envolvem, na 

verdade, uma disputa pelo império entre Dario e Gaumata (DB §13).
870

 Na passagem por ele 

invocada, onde um sentido abstrato também é possível, as províncias são objeto indireto da 

apropriação, não sendo indicado, ademais, o local da ação. Também ao mencionar a descrição 

da revolta de Āçina, no Elam, Gnoli ignora que o termo xšaça- não aparece na sequência 

sobre este rei rebelde e, portanto, que não é pertinente ao caso de Nadintabaira.
871

  

 Também não é convincente a posição de Claudia Tanck, que mobiliza em sua análise 

menos da metade das passagens atestadas. Além disso, tanto Tanck quanto Gnoli atribuem 

grande relevância em sua argumentação aos paralelos entre xšaça- e dahyu- em algumas 

inscrições reais,
872

 mas, como notaram Bucci e Kellens, xšaça- poderia ser um termo mais 

amplo, pelo qual dahyu- estivesse compreendido.
873

 A ausência de uma correspondência 

direta é comprovada, ademais, pelo fato de que dahyu- não é um termo expressamente 

utilizado para designar a totalidade do território imperial, porquanto xšaça- preponderantente 

o é. Não há, em verdade, outras associações expressas de xšaça- a uma “província” nas 

ocorrências listadas.
874

   

 Antes de tecer algumas conclusões, é preciso considerar brevemente a evidência 

indireta das fontes gregas para o termo xšaça-. E, em que pese a grande barreira cultural e 

linguística entre helenos e persas,
875

 existem pelo menos três motivos para acreditar que essas 

fontes tenham algum valor para o presente estudo: (i) os autores são contemporâneos, ou 
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possuem fontes contemporâneas, ao Império Persa Aquemênida; (ii) os gregos chegaram a 

adotar palavras oriundas de línguas iranianas (satrapia, por exemplo);
876

 (iii) a inscrição de 

Behistun atesta que a documentação oficial era traduzida para a língua dos súditos, dos quais 

os gregos faziam parte.
877

             

 O primeiro caso deriva da reconstrução de uma sentença persa em Aristófanes por 

Mayrhofer e Brandenstein. Na peça Acarnenses, Pseudartabas pronuncia uma sentença em 

persa que, para alguns autores,
878

 não teria um sentido claro, mas apenas a intenção de 

provocar riso. Brandenstein, contudo, argumenta que “ια ρταμανε Ξαρξα ναπισσ-(Ι)ονα 

σατρα” (como ele reconstrói a sentença)
879

 corresponderia a “ha a artamanā Xša āršā 

napaišu   aunam xšaçam”, ou “o Xerxes de mente piedosa [saúda] o reino
880

 grego nas 

águas”.
881

 Seria talvez este o reconhecimento do “império” ateniense como um equivalente, 

em sentido territorial? A verdade é que, como afirma Miller, essa reconstrução exige alguma 

“boa vontade”
882

 e, por segurança, deve ser descartada. 

 O segundo caso é o epitáfio de Ciro em Pasárgada, registrado por Aristóbulo de 

Cassandreia, o historiador oficial de Alexandre, e transmitido por três autores tardios: 

Arriano, Plutarco e Estrabão. De acordo com Arriano, Aristóbulo teria sido incumbido de 

restaurar a tumba de Ciro.
883

 Ele afirma, ainda, que a inscrição original teria sido grafada em 

cuneiforme persa,
884

 o que também é sugerido por Plutarco, segundo o qual Alexandre teria 

mandado traduzir a inscrição para o grego.
885

 As três versões são as seguintes: 

 

[Versão de Plutarco] 

Ὦ ἄνθρωπε, ὅστις εἶ καὶ ὅθεν ἥκεις, ὅτι μὲν γὰρ ἥξεις, οἶδα, ἐγὼ Κῦρος εἰμὶ 

ὁ Πέρσαις κτησάμενος τὴν ἀρχήν. μὴ οὖν τῆς ὀλίγης μοι ταύτης γῆς 

φθονήσῃς ἣ τοὐμὸν σῶμα περικαλύπτει
886

 

 

Ó homem, quem quer que sejas e de onde quer que venhas, porque eu sei 

que virás: eu sou Ciro, aquele que adquiriu a archḗ  para os persas. Não me 

invejes, por conseguinte, essa pouca terra que cobre meu corpo. 

 

[Versão de Estrabão] 
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Ὦ ἄνθρωπε, ἐγὼ Κῦρος εἶμι, ὁ τὴν ἀρχὴν τοῖς Πέρσαις κτησάμενος καὶ τῆς 

Ἀσίας βασιλεύς · μὴ οὖν φθονήσῃς μοι τοῦ μνήματός.
887

 

 

Ó homem, eu sou Ciro, aquele que adquiriu para os persas a archḗ e o rei da 

Ásia. Não invejes, por conseguinte, o meu monumento. 

 

[Versão de Arriano] 

Ὦ ἄνθρωπε, ἐγὼ Κῦρος εἰμί, ὁ Καμβύσου ὁ τὴν ἀρχὴν Πέρσαις 

καταστησάμενος καὶ τῆς Ἀσίας βασιλεύσας· μὴ οὖν φθονήσῃς μοι τοῦ 

μνήματός.
888

 

 

Ó homem, eu sou Ciro, filho de Cambises, aquele que fundou a archḗ para 

os persas e que governou a Ásia. Não invejes, por conseguinte, o meu 

monumento. 

 

 David Stronach demonstrou, de forma convincente, que tal “epitáfio” teria uma 

trajetória tortuosa e, longe de representar uma fonte autêntica do reinado de Ciro, expressa 

anseios dos próprios gregos. As inscrições atribuídas a Ciro em Pasárgada (CMa, CMb, CMc) 

não trazem um tal texto.
889

 Além disso, elas não poderiam remontar à era do fundador, já que 

seu cuneiforme é posterior a Behistun, sendo mais provável que tenham integrado o projeto de 

legitimação do próprio Dario.
890

 A comitiva de Alexandre, por sua vez, parece ter imprimido 

uma nova leitura às inscrições, acrescentando-lhes noções que se harmonizariam com as 

pretensões do macedônio ao governo da “Ásia” (isto é, do Império Persa).
891

 Como Ciro era, a 

esta altura, um conhecido monarca da tradição clássica (nas obras de Heródoto e Xenofonte), 

a associação com a sua personalidade seria duplamente conveniente. O próprio título de “rei 

da Ásia” não consta das fontes aquemênidas.
892

   

 De fato, é difícil imaginar qual poderia ter sido a mensagem original deste documento 

em persa. Mas seria talvez lícito indicar que algumas de suas fórmulas encontram possíveis 

correspondências nas inscrições de Dario, na provável época de sua confecção, e que seu 

estilo, pelo menos nas versões mais sóbrias, não é de todo absurdo. É comum, por exemplo, 

que as inscrições reais contenham mensagens aos interlocutores, iniciando-se por um vocativo 

e dirigindo-se ao leitor com ordens e conselhos, como em DNa §6, “marti ā, ha ā 

Aʰurama dāhā frāmānā, hautai gastā mā  ada a”,
893

 ou, “homem, aquilo que é o comando 
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de Ahura-Mazda, que isto não te pareça ruim”.
894

 E o título “rei da Ásia” poderia ser uma 

leitura da fórmula “xšā a i a ah ā ā bumi ā” (“rei nessa terra”, p.e., DSd §1), já que, para 

os gregos, os persas concebiam seu território como a totalidade da Ásia.
895

 Nesse caso, o 

candidato mais provável para o grego archḗ seria o persa xšaça-, aqui com sentido territorial. 

Mas, a fim de evitar um dispêndio infrutífero de tempo, essa hipótese deve ser descartada pela 

natureza enviesada das fontes, e discutida adiante, no caso grego. 

 Reunindo a evidência acima analisada, conclui-se, primeiramente, que o termo xšaça- 

teria, de fato, um preponderante conteúdo territorial. Ainda assim, algumas passagens da 

inscrição de Behistun, a mais antiga evidência para o persa antigo, parecem indicar que o 

termo tivera originalmente também uma conotação abstrata, atenuada com o tempo. Sem 

dúvida, a evidência para os reinados de Xerxes e seus sucessores não autoriza que se fale num 

sentido precipuamente abstrato. Além disso, o termo parece especificar-se ao longo do tempo 

como designador do império, e não de qualquer outra entidade territorial. Na maior parte dos 

casos, designa o conjunto dos domínios do rei dos reis. É o império territorial dos persas. 

 É preciso ressaltar que os antigos iranianos conheciam palavras para designar o poder 

real, o que se confirma pelo significado abstrato do avéstico xša ra. Alguns especialistas 

aventaram até mesmo a hipótese de que o indo-iraniano possuiria originalmente duas formas 

com acentuações diferentes (*ksatrá- e *ksátra-), de sentido respectivamente abstrato e 

territorial, o que seria aferível pelas diferenças de sentido entre os correspondentes em védico, 

avéstico e persa.
896

 

 Sobre o médio persa šahr, foi dito que adquiriu um sentido inequivocamente territorial 

sob os sassânidas,
897

 uma dinastia iraniana que governou a Mesopotâmia e a Pérsia dos 

séculos III ao VII d.C. Tal fato tem sido usado para argumentar em favor do sentido 

exclusivamente concreto de xšaça- no persa antigo. Com efeito, o termo denota uma área 

física, e foi empregado em ŠKZ (inscrição de Sapor ou “Šapur” I, em Kava-i Zardust') para se 

referir a países inespecificamente, como a Assíria (ŠKZ, 10), a Dácia (ŠKZ, 19) e Roma 

(ŠKZ, 6). Sua tradução, nas versões gregas, para éthnos e archḗ, não parece indicar sentidos 

especialmente distintos, já que o primeiro termo poderia denotar uma província e o segundo é 

atribuído à imperícia do escriba.
898

 Ainda assim, o conceito criado pelos sassânidas para 
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designar seu império foi Ērānšahr (terra, império dos arianos)
899

. Destarte, mesmo com 

conotação territorial, o sucessor de xšaça- continuou a cumprir um papel importante no 

programa ideológico em que se baseou a própria ideia de Irã.
900

    

 Ao longo do exame de xšaça-, outro termo com o qual nos deparamos reiteradamente 

foi o persa dahyu- (nominativo, singular: dah āuš), que é um substantivo feminino, 

originalmente entendido como “distrito”, “província” ou “província administrativa”.
901

 Muitas 

vezes, o termo aparece na forma do plural,
902

 antecedido por um pronome dêitico de 

proximidade, a fim de indicar um rol de países que segue (geralmente países rebeldes ou 

dominados).
903

 Dois debates envolvem o significado deste termo, a saber: (i) se ele teria um 

conteúdo demográfico, territorial ou ambos; (ii) se ele teria um significado técnico, 

designando uma circunscrição administrativa. Ao fim e ao cabo, como veremos, é um 

candidato fraco para a acepção de império, porque frequentemente denota entidades menores, 

que compõem a xšaça-. 

 Até a década de 1990, autores destacados, como Pierre Lecoq, defendiam que esse 

termo denotaria uma realidade demográfica.
904

 Segundo Lecoq, “nas versões persas antigas, a 

palavra que significa povo é dahyu” (enquanto os textos babilônicos falariam apenas de 

“países”).
905

 Cuyler Young Jr., na CAH, também defendeu essa interpretação ao tratar das 

listas de dah ā a: “argumentou-se que teríamos catálogos de províncias em várias inscrições 

persas antigas (...) mas essas são, antes, listas de alguns dos povos dominados”.
906

 Até 1973, 

esta visão também foi esposada por George Cameron, para quem, 

 

Listas, de fato, todas elas são, mas eu não estou mais convencido de que 

sejam listas de províncias ou de satrapias administrativas. Com a possível 

única exceção da quinta lista (XPh), me parece que os grandes reis (ou seus 

burocratas escribas) não estão enumerando terras, mas vários grupos de 

povos que eles julgavam dignos de menção específica.
907
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 Pierre Briant, admitindo os dois sentidos (povo e país), também chegou a rejeitar que 

as listas de dah ā a fossem um registro de circunscrições administrativas, em parte devido às 

variações entre as principais listas antigas que conhecemos: DB, DPe, DSe, DNa e DSa.
908

 

Nas palavras de Briant,  

 

Deve-se admitir que nem as listas nem as representações constituem 

catálogos administrativos que refletiriam uma imagem realista do espaço 

imperial. Não são circunscrições administrativas as que os grandes reis 

fizeram representar. O termo utilizado nas inscrições é dahyu (povo). Os reis 

não tinham a intenção de transmitir uma lista completa e precisa: as listas 

inscritas não são nada mais do que uma seleção de países subjugados.
909

 

  

 

  

 Essa posição, contudo, está hoje superada. O consenso aponta que o significado 

principal do termo em persa antigo é o de uma área geográfica.
910

 A argumentação de 

Cameron, baseada na versão elamita, foi especificamente rebatida por Gershevitch
911

 e a 

evidência documental foi reavaliada por Schmitt.
912

 Entre outros argumentos, invoca-se 

novamente a alternância do persa antigo dahyu- com xšaça-, sendo forçoso um sentido 

territorial.
913

 

 Sobre o segundo ponto, a opinião acadêmica representou um percurso, em certa 

medida, circular. Nos léxicos e dicionários,
914

 a palavra apareceu desde cedo com significado 

técnico (província), e assim foi entendida por um especialista do calibre de Ernst Herzfeld, em 

1968: “nas inscrições do persa antigo, nós temos presentemente seis listas de províncias, 

dah āuš”.
915

 No entanto, a inconstância do número de países nas inscrições reais e as 

divergências em relação a Heródoto fomentaram dúvidas, e alguns autores, como Pierre 

Briant
916

 e Christopher Tuplin,
917

 desconfiaram de seu sentido técnico. 

 Heródoto relata que Dario, após ascender ao trono, teria realizado uma reforma 

administrativa no império, dividindo-o em algumas circunscrições. Em suas palavras, 
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ποιήσας δὲ ταῦτα ἐν Πέρσῃσι ἀρχὰς κατεστήσατο εἴκοσι, τὰς αὐτοὶ 

καλέουσι σατραπηίας· καταστήσας δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ ἄρχοντας ἐπιστήσας 

ἐτάξατο φόρους οἱ προσιέναι κατὰ ἔθνεά τε καὶ πρὸς τοῖσι ἔθνεσι τοὺς 

πλησιοχώρους προστάσσων, καὶ ὑπερβαίνων τοὺς προσεχέας τὰ ἑκαστέρω 

ἄλλοισι ἄλλα ἔθνεα νέμων.   

 

E tendo feito essas coisas na Pérsia, ele [Dario] estabeleceu 20 províncias, 

que eles [os persas] denominam satrapias. E, tendo estabelecido as 

províncias e indicado governadores, ele ordenou que lhe pagassem tributos 

por povos, juntando a esses povos os adjacentes, ou passando por cima dos 

vizinhos e distribuindo os povos restantes mais afastados entre outros.
918

  

 

  A informação providenciada por Heródoto é terminologicamente complexa e 

historicamente confusa. Ela é terminologicamente complexa, pois, se Heródoto usa o termo 

satrapēíē, ele o faz apenas duas vezes ao longo das Histórias (1.192.2 e 3.89.1, acima). As 

realidades políticas às quais ele pretende se referir por meio da terminologia persa são, 

preferencialmente, designadas por conceitos como archḗ e nomós
919

 e, como pode-se inferir 

pela passagem acima, estas entidades seriam pluriétnicas. Com efeito, Heródoto considera 

cerca de 70 subdivisões étnicas ou toponímicas a partir destas 20 províncias.
920

 Além disso, o 

termo grego satrapia não tem correspondente exato em persa. A inscrição de Behistun (DB § 

38) traz somente a palavra cognata xšaçapā ā para se referir ao sátrapa da Báctria: 

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: Marguš nāmā dahayāuš, hauvmaiy hamiçiyā 

abava. 1 martiya Frāda nāma mārgava, avam maθištam akunavaⁿtā. pasāva 

adam frāišayam Dādaršiš nāma, pārsa, manā baⁿdaka, Bāxtriyā xšaçapāvā, 

abiy avam. avaθāšaiy aθaham: “paraidiy avam kāram jadiy haya manā naiy 

gaubataiy”. pasāva Dādaršiš hadā kārā ašiyava hamaranam akunavauš hadā 

mārgavaibiš. Aʰuramazdāmaiy upastām abara. vašnā Aʰuramazdāha, kāra 

haya manā avam kāram tayam hamiçiyam aja vasaiy. Açiyādiyahaya 

māhayā 23 raucabiš θakatā aha avaθāšam hamaranam kar tam. 

 

Diz Dario, o rei: um distrito de nome Margiana, ele se rebelou contra mim. 

Um homem de nome Frāda, eles o tornaram seu líder. Então eu mandei um 

persa de nome Dādaršiš, meu servo, sátrapa da Báctria, contra aquele. Assim 

eu lhe disse: “vai e destrói aquele exército que não se diz meu”. Então 

Dādaršiš partiu com o exército (e) travou batalha contra os margianos. 

Ahura-Mazda me trouxe ajuda. Pelo favor de Ahura-Mazda, o meu exército 

destruiu completamente aquele exército rebelde. Eram passados 23 dias do 

mês de Açiyādiya quando eles travaram batalha. 
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 Etimologicamente, o termo significa o “protetor do xšaça-”.
921

 A versão grega 

“satrapia”, contudo, deve ter se originado de um outro dialeto iraniano, e não, diretamente, do 

persa antigo.
922

  

 Historicamente, ademais, o relato de Heródoto se complica quando comparado às 

fontes persas. A inscrição de Behistun (§6) faz referência à existência original de 23 dah ā a. 

Ainda que numericamente próxima da descrição das Histórias, a informação apresentada pela 

inscrição persa não pode ser facilmente conciliável com as divisões administrativas 

apresentadas pelo historiógrafo de Halicarnasso. A décima sexta “província” de Heródoto, por 

exemplo, inclui quatro povos (partos, corasmos, sogdianos e ários), enquanto as fontes persas 

indicam a existência de agrupamentos separados para os mesmos dahyāva.
923

 

 Supondo que as fontes persas falem de circunscrições administrativas, a evolução do 

sistema persa de satrapias poderia ser analisada até Xerxes I (486-465 a.C.). Uma inscrição 

em persa antigo e elamita na tumba de Dario I (522-486 a.C.)  elenca as dahyāva persas ao 

final de seu reino e atinge a soma de 29 divisões (excetuando-se a Pérsia).   

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: vašnā Aʰuramazdāhā, imā dahyāva, tayā adam 

agar bāyam, apataram hacā Pārsā, adamšām patiyaxšayaiy,
924

  manā bājim 

abaraha, tayašām hacāma aθaⁿhaya, ava akunava, dātam, taya manā, avadiš 

adaraiya: Māda, Uvaja, Parθava, Haraiva, Bāxtriš, Sᵘguda, Uvārazmiš, 

Zraⁿka, Harauvatiš, Θataguš, Gaⁿdāra, Hiⁿduš, Sakā haumavargā, Sakā 

tigraxaudā, Bābiruš, Aθurā, Arbāya, Mudrāya, Armina, Katpatuka, Sparda, 

Yauna, Sakā tayaiy paradraya, Skudra, Yaunā takabarā, Putāyā, Kušiyā, 

Maciyā, Kar kā.
925

 

 

Dario, o rei, proclama: pelo favor de Ahura Mazda, esses são os países que 

eu conquistei fora da Pérsia: eu os governei, eles me pagaram tributos: 

aquilo que lhes foi dito por mim, isso eles fizeram, a lei, que era minha, isso 

os manteve: Média, Elam, Pártia, Ária, Bactria, Sogdiana, Corasmia, 

Drangiana, Aracósia, Satagídia, Gandara, Índia, os citas que bebem hauma, 

os citas com chapéus pontudos, Babilônia, Assíria, Arábia, Egito, Armênia, 

Capadócia, Sardis, Jônia, os citas além do mar, Trácia, Jônios que vestem 

petasos, Líbia, Núbia, Maka, Cária. (DNa §3)  
 

 

 Mais tarde, as 30 províncias persas acima elencadas se tornam 32 “satrapias” no 

reinado de Xerxes I, de acordo com informações providenciadas por uma inscrição trilíngue 
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encontrada em Persépolis.
926

 Em nenhum desses casos, há correspondência direta com a 

evidência grega. 

 Seria possível comparar tais informações com o que nos dizem os textos hebraicos? O 

livro bíblico de Ester conta a história da rainha persa de origem hebraica, Hadassa, que teria 

intercedido junto ao rei dos reis (provavelmente Xerxes) para evitar um massacre de judeus 

orquestrado pelo vilão Amã. O livro, apesar de conter muitas referências autenticamente 

históricas, é considerado por alguns uma ficção tardia devido a várias incongruências: a 

rainha Vasti
927

 é desconhecida da história, a ordem de massacrar os judeus contrasta com a 

tolerância relativa dos aquemênidas
928

 e é no mínimo improvável que um banquete do rei 

tenha durado cento e oitenta dias.
929

 Entre as polêmicas do texto, encontra-se a referência às 

127 províncias do império aquemênida, que os especialistas consideram contrastar com as 20 

satrapias históricas persas ou carecer de corroboração “específica”.
930

   

  Não obstante, o autor de Ester menciona 127 províncias do Império Persa utilizando 

um termo aramaico que, segundo Briant, consta da documentação administrativa aquemênida 

para se referir às subdivisões das províncias persas:          , m dînāh.
931

 Acrescente-se a isso o 

que diz o professor Israel Eph’Al, que, em capítulo na CAH, considera m dînāh a 

terminologia específica para as subdivisões do império aquemênida (cf., por exemplo, Esdras 

5:8).
932

 Essa visão pode ser, ainda, corroborada pela referência de Ester 8.9 a sátrapas e 

governadores separadamente, distinguindo satrapias de seus subdistritos (cf. também Ester 9.3 

e Esdras 8:36). Nesse sentido, William Shea respondeu a Moore alegando que os dados 

disponíveis sobre a subdivisão administrativa da satrapia de “Além do Rio” (Síria e Palestina) 

forneceriam uma ratio de “províncias por satrapias” compatível com o número apresentado 

pelo livro de Ester.
933

   

  Mesmo essa interpretação, é claro, poderia ser igualmente criticada. O autor do livro 

de Daniel, à semelhança de Ester, faz referência a 120 províncias persas.
934

 A diferença é que, 

em Daniel, a terminologia usada vem associada especificamente aos sátrapas.
935

 Da mesma 
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ordem de grandeza que Ester, a referência do livro de Daniel a 120 satrapias persas (referente 

ao reinado virtualmente ficcional de “Dario, o medo” após a conquista da Babilônia) parece 

indicar a existência de uma tradição comum a ambas as fontes a respeito da divisão 

administrativa persa em cerca de 120 satrapias. O historiador judeu Flávio Josefo 

aparentemente também “exagera” o número de satrapias persas, chegando a afirmar a 

existência de 360 delas.
936

 A evidência indireta, portanto, não contribui para nossa 

compreensão dos fatos. 

 Recentemente, a visão tradicional das listas de dahyāva como listas de povos foi 

desafiada e quase completamente superada, optando os historiadores e filólogos pela tradução 

de dahyu- por “país” ou “país contendo um povo”, geralmente com o sentido técnico de 

unidade administrativa. Essa superação envolveu, em grande medida, o abandono de 

Heródoto como fonte para o estudo da organização administrativa persa, uma vez que as 

incoerências às quais aludimos acima passaram a ser interpretadas como ignorância e 

distorções gregas insanáveis.
937

  

 Gherardo Gnoli afirma que a tradução de dahyu por “satrapia” nas inscrições 

aquemênidas é certa,
938

 seguindo o entendimento de Schmitt.
939

 Essa posição, atualmente 

difundida,
940

 está em conformidade com aquela de Bruno Jacobs, que procedeu à reconstrução 

da estrutura administrativa persa a partir das listas de dahyāva e de referências tardias.
941

 

Jacobs explica as eventuais incongruências entre as fontes persas afirmando que a inserção ou 

remoção de nomes ao longo dessas listas variaria conforme a posição hierárquica das 

províncias, razões programáticas e o eventual interesse de enfatizar a expansão territorial 

persa. Saliente-se, contudo, que alguns autores recentes evitam o debate, empregando ambos 

os sentidos de “povo” ou “país” sem discriminar o que é diretamente visado.
942

 

                                                           
936

 Joseph. AJ 10.249. Além disso, o termo aramaico m d nāh, embora por vezes utilizado em associação com os 

subdistritos persas, como em Esdras 5:8 (onde se fala da “província de Judá”), figura também como terminologia 

para os dah ā a persas, entre eles a Média (Esdras 6:2) e a Babilônia (Esdras 7:16). Consideradas divisões 

administrativas por Heródoto (Heródoto 3.91-92), essas regiões são geralmente apresentadas como dah ā a 

pelas fontes persas (DNa §3). Não é necessário, portanto, entender o emprego de m d nāh como correspondente 

às subdivisões administrativas persas. 
937

 Cf. a crítica pioneira de HERZFELD, 1968, p. 288-365. Foi aventada a possibilidade de duas organizações 

autônomas, uma política-geográfica e outra tributária. Cf. TANCK, 1997, p. 228-229. 
938

 GNOLI, 2011   
939

 SCHMITT, 1999, Apud HUYSE, 2001. 
940

 BROSIUS, 2006, p. 49. 
941

 JACOBS, 2011. 
942

 WATERS, 2014, p. 96-97. Cf. também. WIESEHÖFER, 2006, p. 59- 62. KUHRT, 2007, p. 152  .  
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 É importante notar que dahyu- é um termo que aparece com frequência nas fontes.
943

 

O título “rei dos países” (xšā a i a dah unām) evidentemente se relaciona ao seu equivalente 

assírio,
944

 indicando um domínio de natureza imperial (sobre outras entidades sociopolíticas). 

E, além das listas acima indicadas, o termo aparece em Behistun múltiplas vezes para indicar 

o local de uma batalha.
945

  

 Os pontos mais importantes da discussão sobre seu significado talvez possam ser 

ilustrados pela passagem de DB §11, citada integralmente acima. Lá, parece claro que o plural 

dahyāva pode indicar o conjunto de territórios sujeitos à autoridade do rei. De interesse, 

contudo, é o seguinte trecho:   

 

pasāva kāra haruva hamiçiya abava hacā Kaᵐbujiyā abiy avam ašiyava, utā 

Pārsa utā Māda utā aniyā dahyāva; 

 

Então, o povo inteiro se rebelou contra Cambises e se bandeou para aquele 

[Gaumata] - a Pésia, a Média e outros países. 

 

 Aqui, há um evidente paralelo entre kāra (povo ou exército) e dah ā a (países), o que, 

poderia justificar posições como a de Cameron e Lecoq. No entanto, segundo Gershevitch, o 

plural de kāra era evitado em persa, como no alemão Leute,
946

 motivo pelo qual dah ā a seria 

usado, excepcionalmente, para indicá-lo.
947

 Assim, podemos concluir que o termo dahyu-, 

muito provavelmente, não é referência a uma unidade demográfica. E, ademais, que não 

denotava uma realidade imperial, mas entidades menores. 

 A relação do rei persa com o espaço imperial também é expressa por meio do termo 

bumi-, um substantivo feminino indicando a “terra”.
948

 A palavra é usada, principalmente, em 

fórmulas sobre a criação divina do céu e da terra e na titulatura real. Abaixo encontra-se uma 

lista das ocorrências do termo nas inscrições reais aquemênidas, acompanhadas dos excertos 

pertinentes.
949

 

 

                                                           
943

 Apenas para se ter uma ideia, AmHa  §2(B; G); AsHa §2 (E; H); DB §1(E), §6(B), §6(M), §7(B), §11(P), 

§12(H), §13(U), §14(L), §21(C), §25(N), §29(L), §30(D), §32(C), §38(B), §40(D), §46(D), §48(B), §49(F), 

§54(B), §55(G), §70(C), §71(E), §71(R), §74(O); DBa §1(E); DEa §2(D); DNa §2(D), §3(C), §4(M), §5(I); DGa 

§1(D); DPa §1(D); DPd §2(B), §3(D); etc. Cf. SCHMITT, 2014, p. 88-89. 
944

 Via Urartu. 
945

 DB §30(D), §32(C), §38(B), §40(D), §46(D), §48(B), §49(F) etc. 
946

 Como no português “gente”. 
947

 GERSHEVITCH, 1979, p. 160. 
948

 KENT, 1950, p. 200-201. 
949

 Cf. também a listagem de SCHMITT, 2014, p. 87. O autor inclui também ocorrências em inscrições de 

objetos (WDb, WDc, WDd e WDg), aqui ausentes. 
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Tabela 2: ocorrências de bumi- nas inscrições reais aquemênidas. 

OCORRÊNCIAS DE BUMI- NAS INSCRIÇÕES REAIS 

n. Localização Excerto 

1 DEa §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

2 DEa §2(E) Rei nessa grande bumiyā
950

... 

3 DNa §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

4 DNa §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

5 DNa §4(C) 
Quando eu vi esta bumim alvoroçada... então ele 

[Ahura-Mazda] ma deu. 

6 DSb §1(E) Rei na bumiyā toda... 

7 DSd §1(E) Rei nessa bumiyā.... 

8 DSe §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

9 DSe §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

10 DSf §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

11 DSf §2(E) Rei nessa bumiyā.... 

12 DSf §4(E) 
... os dois viviam quando Ahura-Mazda me fez rei 

nessa bumiyā. 

13 DSf §5(B) 
Assim foi o desejo de Ahura-Mazda: ele me 

escolheu como seu homem na bumiyā inteira. 

14 DSf §5(C) Ele me fez rei nessa bumiyā. 

15 DSf §7(D) A bumi foi escavada fundo
951

... 

16 DSf §7(E) Até que eu alcancei a pedra na bumiyā. 

17 DSf §8 (A) A bumi foi escavada fundo... 

18 DSg §1(E) Rei nessa bumiyā... 

19 DSi §1(E) Rei nessa bumiyā... 

20 DSi §2(C) Quando Ahura-Mazda me fez rei nessa bumiyā... 

21 DSj §1(D) Rei nessa bumiyā... 

22 DSt §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

23 DSy §1(E) Rei nessa bumiyā... 

24 DSz §7(D) A bumi foi escavada fundo... 

25 DSz §7(E) Até que eu alcancei a pedra na bumiyā. 

                                                           
950

 A lista contém as formas originais, para que a morfologia possa ser apreciada pelo leitor. Na tradução, não 

faria sentido manter tal forma (bumiyā é a forma do locativo, portanto, “na terra”). 
951

 Literalmente, “para baixo”, p.a. “fravata”, Cf. KENT, 1950, p. 130.; Cf. também BRANDENSTEIN & 

MAYRHOFER, 1964, p. 111. 
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26 DSz §8(A) A bumi foi escavada fundo... 

27 DSab §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

28 DSab §3(E) Rei nessa grande bumiyā... 

29 DZb §1(E) Rei nessa grande bumiyā... 

30 DZc §1(C) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

31 DZc §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

32 XEa §1(C) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

33 XEa §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

34 XPa §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

35 XPa §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

36 XPb §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

37 XPb §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

38 XPc §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

39 XPc §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

40 XPd §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

41 XPd §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

42 XPf §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

43 XPf §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

44 XPf §3(J) Ele [Ahura-Mazda] o fez rei nessa bumiyā... 

45 XPh §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

46 XPh §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

47 XPj §1(E) Rei nessa bumiyā.... 

48 XPs [fragmento] Rei nessa bumiyā.... 

49 XVa §1(C) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

50 XVa §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

51 D²Ha §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

52 D²Ha §2(E) Rei nessa grande bumiyā... 

53 D²Ha §3(D) 
Pelo favor de Ahura-Mazda, eu sou rei nessa 

bumiyā. 

54 D²Sb §1(E) Rei nessa bumiyā.... 
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55 A²Ha §1(E) Rei nessa bumiyā.... 

56 A²Hc §1(C) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumim... 

57 A²Hc §2(E) Rei nessa bumiyā.... 

58 A²Hc §3(C) 
Pelo favor de Ahura-Mazda, eu sou rei nessa grande 

bumiyā... 

59 A²Sa §1(E) Rei nessa bumiyā.... 

60 A²Sc §2(E) Rei nessa bumiyā.... 

61 A²Sd §1(E) Rei nessa bumiyā.... 

62 A³Pa §1(B) 
Um grande deus é Ahura-Mazda, que criou esta 

bumām... 

63 A³Pa §2(E) Rei nessa bumiyā.... 

 

 Segundo esse inventário, bumi- amiúde designa o território sobre o qual reina o 

monarca. Dario é “rei nessa grande terra” (bûmiyā, locativo singular de bumi-). A terra, por 

sua vez, foi criada por Ahura-Mazda, o mesmo senhor divino que “fez Dario rei”. Nesse 

contexto cosmogônico, no qual a terra figura ao lado do céu, bumi- parece ser adequadamente 

entendida como “solo” e não como uma entidade sociopolítica específica. Em alguns casos, 

fala-se expressamente de se escavar a terra (bumim).      

  Há, entretanto, uma corrente de autores que interpreta esse termo como denotando o 

império territorial dos persas. Essa é, por exemplo, a posição de Clarisse Herrenschmidt.
952

 

Tucker Jr., seguindo Herrenschmidt, menciona que a palavra apareceria em dezoito inscrições 

aquemênidas com o sentido cosmogônico de solo, e que, em cerca de trinta ocorrências, 

surgiria associada ao rei (como no título “rei nessa grande terra”, DSab, §3) para designar 

uma realidade política.
953

 Seguindo Kellens, o autor Thierry Petit também indica tal 

significado para o termo persa antigo. Em suas palavras, “Kellens demonstrou que o conceito 

de império universal, o zam [termo avéstico], era anterior à dominação persa e correspondia 

exatamente ao bumi das inscrições aquemênidas”.
954

 A própria Herrenschmidt, contudo, 

esclareceu que tal termo (bumi-) se referiria principalmente à totalidade das terras imperiais, 

sem qualquer vínculo com a noção de governo, esvaziando-se, dessa forma, a possibilidade de 

uma correspondência com a concepção moderna de império.
955

 O parente sânscrito de bumi-, 

ademais, o termo bhumi, tem o inequívoco sentido de solo.
956

  

                                                           
952

 HERRENSCHMIDT, 1980, p. 72.   
953

 TUCKER JR, 2014. p. 27-28; Cf. LINCOLN, 2007, p. xiii; 71. Ambos a partir de HERRENSCHMIDT, 1977. 
954

 PETIT, 1990, p. 88. 
955

 HERRENSCHMIDT, 1980, p. 72.  
956

 BRANDENSTEIN & MAYRHOFER, 1964, p. 111. 
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 De toda forma, as passagens em que bumi- é descrita como “convulsionada”, como em 

DNa §4, indicam que o termo poderia denotar a ordem política, ao menos indiretamente.
957

 É 

interessante notar, ademais, que os precursores dos aquemênidas no Oriente Próximo, como 

os assírios, também haviam articulado suas ideias de dominação em torno de noções 

precipuamente territoriais. Além disso, o fato de o redator do livro de Ester empregar o termo 

hebraico       (’ereṣ, terra) para se referir ao Império Persa
958

 talvez reproduza fidedignamente 

um uso corrente da palavra bumi- para se referir ao domínio do rei dos reis. Recorde-se que o 

termo hebraico, à semelhança do persa, também figura em contexto cosmogônico.
959

 Assim, 

parece correto Bruce Lincoln ao afirmar que o termo “foi adotado pelos aquemênidas para 

denotar a formação política que eles introduziram, o que nós chamamos de império”.
960

 

 Curiosa, contudo, é a ausência de bumi- na primeira e mais importante inscrição 

aquemênida (DB). Se a expressão foi essencial para designar o território imperial, como 

sugeriu Herrenschmidt, sua ausência em DB só poderia ser explicada pela própria carência de 

uma conotação política especial do termo à época (o que não é surpreendente, dado que o 

programa imperial de Dario deve ter se desenvolvido ao longo dos anos subsequentes).
961

 De 

toda forma, a expressão “grande terra” parece designar antes uma pretensão ideológica do rei 

ao domínio coextensivo com o mundo criado pelos deuses, o que não é radicalmente diferente 

do que encontramos na titulatura real assíria. Bruce Lincoln, seguindo Herrenschmidt, explica 

que, na ausência de um termo prévio para designar um império, os persas teriam alterado o 

alcance semântico do termo bumi- para que este pudesse indicar uma agregação de povos e 

países sob domínio de um senhor,
962

 mas parece igualmente verdadeiro que tal “invenção” 

tenha sido promovida por ideias incipientes do Império Neoassírio, que, nas suas últimas 

décadas, como vimos, já havia concebido o domínio imperial parcialmente em termos 

territoriais.
963

    

 De acordo com a evidência disponível, portanto, os persas descreveram seu império 

em termos da diversidade de territórios submetidos (xšā a i a daha unām, “rei dos países”), 

à maneira de seus antecessores mesopotâmicos. Eles também incorporaram a ideologia de um 

domínio imperial análogo à ordem divina, na qual a terra e a “propriedade” real são 

                                                           
957

 Cf., contudo, SCHMITT, 2014, p. 155. 
958

 Est. 10:1. 
959

 Gn. 1:1. 
960

 LINCOLN, 2007, p. 13. 
961

 Visualmente, a época de Dario I marca uma ruptura significativa em relação aos reinados de Ciro e Cambises. 

Como seria de se esperar, alguns elementos do relevo de Behistun indicam certa pressa em se conferir expressão 

visual ao novo poder, o que levou a modificações da estrutura mais tarde (STRONACH, 1997, p. 46-50).  
962

 LINCOLN, op. cit., p. 70-71. 
963

 A tradução da titulatura persa em babilônico traz a noção de māt, Cf. SHAYEGAN, 2011, p. 288. 
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coextensivas. O plural de dahyu- e o termo bumi- são, portanto, empregados com frequência 

para denotar o império, mas de formas e em contextos específicos, e sempre com conotação 

territorial. Uma antiga concepção abstrata de poder (xšaça-), talvez pertinente ao universo 

indo-iraniano, pode ser aventada em DB, mas esta também teria dado lugar, mais tarde, a uma 

expressão territorial do império.   

 Isso quer dizer que os persas não detinham uma concepção de império? Pelo contrário. 

O mais provável é que as concepções de poder na Pérsia tenham se adequado a tradições 

locais, viabilizando um engajamento bem sucedido da retórica imperial com os públicos 

visados. No centro do império, o uso de convenções difundidas durante a hegemonia dos 

assírios se prestou a uma dignificação do poder imperial e à legitimação de um monarca 

fortemente contestado (Dario). Na periferia, por outro lado, o recurso a essas concepções 

dialogaria com o repertório das elites dominadas, há muito tempo familiarizadas com essa 

mensagem de legitimação imperial. O motivo da peculiaridade aquemênida, portanto, é 

puramente pragmático e não implica ignorância de outras formulações de poder. 

 No longo prazo, a explicação para a concepção eminentemente territorial dos impérios 

orientais merece esclarecimento. É pertinente, aqui, o caso do Império Romano, acima 

aludido. Uma vez que os impérios orientais nasceram sob o comando de monarcas, talvez 

fosse desde o princípio mais evidente a ideia desta entidade como uma unidade territorial.
964

 

Gregos e romanos, pelo contrário, expandiram seus domínios inicialmente sob regimes 

colegiados de governo, às vezes dividindo a autoridade “imperial” nas mãos de diferentes 

oficiais.  

  Por fim, há um fato que é importante destacar. A retórica imperial persa foi inovadora 

ao empregar termos que denotam o império inteiro enquanto unidade política orgânica, seja 

pelo emprego de bumi- para se referir à unidade territorial do império,
965

 mas, mais do que 

isso, pelo uso de xšaça- em associação à extensão do domínio imperial. As duas mais 

importantes passagens a demonstrar essa abrangência são DHa §2(B) e DPh §2(B), nas quais 

Dario I descreve a xšaça- como uma concessão divina que corresponde à articulação de vários 

países.  

 

θātiy Dārayavauš xšāyaθiya: ima xšaçam, taya adam dārayāmi, hacā 

Sakaibiš, taiyaiy para Sugdam, amata yātā ā Kušā. 

 

                                                           
964

 Como ocorrerá, p.e., em Roma. Cf. RICHARDSON, 2008, p. 185. 
965

 Cf. LINCOLN, 2007, p. 70. 
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Diz Dario, o rei: este é o império, que eu detenho, dos citas que estão além 

da Sogdiana, de lá até Kush.
966

 

 

 

 Nesse contexto, além de ter um sentido concreto, a xšaça- se vincula intimamente à 

noção de variedade étnica e geográfica das dah ā a sob controle do rei. A xšaça- atrela, 

ainda, a dimensão de uma prerrogativa divina de governo a um território concreto, mesmo que 

este último sentido prepondere. A recorrente qualificação de xšaça- e bumi- como “grandes”, 

por sua vez, configura decerto o reconhecimento de uma extensão imperial da entidade. A 

xšaça- que é “grande”
967

 e o “grande” rei
968

 que reina nesta “grande” bumi-
969

 são todos 

qualificados pelo mesmo adjetivo:  a ar ka.
970

 É possível que a noção do império como a 

unificação progressiva de vários povos em um extenso ( a ar ka) território que aspira à 

universalidade se atrele a uma tradição comum ao zoroastrismo, para a qual, como explica 

Lincoln, a diversidade humana é um sintoma de degeneração e um obstáculo a ser 

superado.
971

 Nesse sentido, a inspiração para esse modelo aquemênida da ideia de império 

estaria estreitamente associado a uma visão da perfeição inerente à unidade original e perdida 

em determinado momento da história.
972

 Seja como for, pode-se falar de uma nova noção de 

império veiculada pelas inscrições reais persas. Isso talvez se explique porque, pela primeira 

vez, a relação do rei com os súditos é concebida como uma integração funcional e 

colaborativa, ao contrário do antagonismo privilegiado pelos assírios. Tal concepção de 

império, cujas origens são elusivas, também pode ser constatada na iconografia da época.  

 

3.2.4 ICONOGRAFIA REAL 

 

 

 Interpretar a relação da arte com a política é um empreendimento complexo que exige, 

preliminarmente, considerações sobre a natureza da “arte” e seu lugar na sociedade. 

Seguindo-se a teoria da agência, de Alfred Gell, a relação entre arte e política deve ser vista 

de forma peculiar, como se a arte compusesse um sistema voltado a transformar o mundo 

                                                           
966

 DHa §2(B), em SCHMITT, 2009, p. 98. 
967

 DSf §3(F), em SCHMITT, op. cit., p. 128. 
968

 DSd §1(B), DSc §1(B), etc. 
969

 DNa §2(E) em SCHMITT, op. cit., p. 101. 
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 Cf. paralelo com Est. 1:20. 
971

 LINCOLN, 2007, p. 70. 
972

 Ibid., p. 67-81. 
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social, mais do que simplesmente “codificar proposições simbólicas sobre ele”.
973

 Gell vê os 

objetos de arte a partir de sua agência social, definindo situações de natureza artística (art-like 

situations) como aquelas nas quais o aspecto visual, o “objeto de arte”, permite a alguém 

inferir uma informação causal de alguma natureza, como as habilidades ou intenções de 

outrem.
974

 

 A teoria de Gell é particularmente relevante porque permite explorar a ação dos 

objetos enquanto partes ou veículos de relações sociais concretas.
975

 Isso ocorre mediante um 

processo de abdução da agência, uma operação racional que combina inferências semióticas e 

não-semióticas, realizada a partir de um “índice”, que, por sua vez, corresponde ao objeto 

visível, o que entendemos por “artefato” ou “obra de arte”.
976

 Objetos, como pessoas, devem 

ser vistos, segundo essa perspectiva, como entes dotados de agência, na medida em que as 

coisas veiculam, manifestam ou emanam a ação de outras pessoas.
977

 Ao contrário dos 

“agentes primários” (isto é, as pessoas humanas), os objetos constituem, em geral, “agentes 

secundários”, privados de intencionalidade, mas aos quais pode ser atribuída agência.
978

 Esse 

modelo é totalmente justificado numa interpretação relacional da agência, considerada como 

fenômeno ínsito à interação social, na qual todos os envolvidos assumem uma posição de ator 

ou paciente, e não como uma propriedade essencial dos entes.
979

    

 Entre as relações mais básicas possíveis da arte com seus espectadores, encontra-se, 

por exemplo, a abdução de um ato de manufatura a partir do índice, inferindo-se a capacidade 

e virtuosidade de um artista.
980

 Também pode-se pensar que o índice reflete o poder de um 

receptor, o rei ou patrono, que mobiliza a capacidade de vários artífices e povos para produzir 

um monumento ou um produto sob encomenda. Nesse sentido, o objeto de arte pode 

expressar a capacidade de mobilização e o poder de um monarca, de forma que o “receptor” 

(o patrono) é parcialmente ativo em relação ao índice.
981

 Mas um espectador ou receptor pode 

ser totalmente passivo perante o índice, como nos casos em que apenas contempla o objeto, 

sofrendo uma variedade de emoções que vão do fascínio ao temor. Do ponto de vista da arte 

“representativa”, isto é, aquela que procura reproduzir em algum grau as realidades externas, 

pode-se falar ainda da agência de um protótipo (a inspiração externa e concreta da 
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representação) sobre um índice, na medida em que o reconhecimento da figura representada 

dependerá da observância de traços específicos, limitando a liberdade do artista e a forma do 

artefato.
982

     

 A combinação de relações sociais variadas e complexas resulta em objetos de arte que 

se prestam a exames elaborados.
983

 Além de glorificarem patronos, os índices podem cativar 

seus espectadores, que, geralmente incapazes de imaginar os intrincados processos que 

levaram à produção do artefato, são lembrados de sua disparidade de capacidade ou poder em 

relação ao artífice.
984

 Índices também podem conter elementos abstratos, não icônicos, que 

cumprem uma função parcial num sistema imagético mais amplo, por vezes imprimindo 

agência ao índice por meio de padrões que reproduzem ideias de vivacidade e movimento.
985

 

Objetos podem integrar uma personalidade distribuída no espaço, como protótipos 

inseparáveis de uma determinada corporação e, nesse sentido, sua relação com as pessoas 

pode ser simbiótica.
986

 Nenhuma dessas relações, é claro, exclui a teoria meramente 

interpretativa, segundo a qual espectadores são receptores de sentido mediante 

reconhecimento de símbolos comuns, sendo apenas necessário identificar os múltiplos 

contextos em que objetos de arte exercem outro tipo de efeito sobre as pessoas.
987

 Como 

veremos, ambas as abordagens são relevantes quando pensamos na evidência persa. 

 Na iconografia áulica,
988

 os grandes reis, sobretudo a partir de Dario I,
989

 

comunicaram visualmente sua nova concepção de poder. Direcionando-se, presumivelmente, 

a uma audiência de elite (do centro e da periferia),
990

 os aquemênidas inovaram ao criar uma 

concepção orgânica da autoridade imperial, na qual súditos e governantes cooperariam para a 

manutenção da ordem. Essa nascente ideia de império se manifestou, em especial, pelo nexo 

entre a diversidade compreendida pelo território imperial e a unidade favorecida pelo controle 

persa, em termos de dependência. 
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 A principal discussão sobre iconografia no programa imperial aquemênida continua a 

ser a de Margaret Cool Root, de 1979.
991

 Comparando o conjunto das criações imagéticas 

persas aos programas bem atestados de monarcas posteriores, como Augusto e Carlos Magno, 

esta autora superou as perspectivas ultrapassadas dos aquemênidas como meros imitadores de 

temas e estilos estrangeiros. Para Root, o uso de tradições mesopotâmicas e a apropriação de 

elementos formais da arte de povos dominados teria sido feita consciente e deliberadamente 

pelos reis aquemênidas, com o propósito de veicular uma mensagem imperial. Em outras 

palavras, os elementos formais gregos e assírios presentes nos relevos persas não deveriam ser 

lidos como pura “influência” de artesãos e modelos estrangeiros, mas como uma decisão 

consciente de incorporação, adaptação e reelaboração, ordenada pela cúpula real.
992

  

 Um simples exemplo esclarece a proposta de Root. Em Susa, na província do 

Khuzistão, na margem oriental do rio Chaour, um tributário do Ab-e Diz, Dario mandou 

construir um palácio de proporções monumentais chamado Apadana.
993

 Precedido por um 

portão decorado com estátuas colossais, um pátio de 52,75 por 54,26 metros dava acesso ao 

salão hipostilo ao norte e a largas câmaras reais ao sul. O salão hipostilo de Susa, cobrindo 

uma área interna de 58 metros quadrados, trazia 36 colunas de calcário com cerca de 1,6 

metros de diâmetro cada.
994

 Inscrições espalhadas pelo sítio, em fundações ou nos tijolos da 

construção, enumeram a natureza e proveniência dos materiais usados pelo rei para a criação e 

ornamentação do palácio: ouro da Lídia, madeira nobre do Líbano, lápis-lazúli da Sogdiana, 

entre muitos outros recursos.
995

 Poderíamos pensar, nos termos do exame de Root e da teoria 

de Gell, que o índice, isto é, a arte monumental persa, conduziria os espectadores a inferir, 

mediante uma operação abdutiva, o poder e a diversidade de artistas e recursos à disposição 

do rei dos reis, produzindo fascínio e pondo em evidência a assimetria de poder entre súditos 

e patrono. A diversidade de traços estilísticos e as múltiplas proveniências dos materiais nas 

construções, ademais, não seriam indicativos de “cópia”, mas permitiriam inferir uma relação 

de poder entre, de um lado, o rei e os artífices de vários povos e, de outro, o rei e seus súditos, 

mediada pela agência do índice. 
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 Do ponto de vista simbólico, a articulação dos componentes do império se expressou 

em termos similares. Como se sabe, os persas elegeram uma série de símbolos relativamente 

padronizados como expressão de sua relação com os povos submetidos, manifestando uma 

noção inovadora de integração imperial. Dentre as mais diversas temáticas de representação, é 

de interesse especial o tema do monarca sobre o trono e carregado pelos súditos, que aparece 

nos relevos de Persépolis (na sala do trono do Palácio de Xerxes), Susa (estátua de Dario I) e 

Naqsh-i Rustam (fachadas das tumbas de Dario e seus sucessores).
996

 Essas imagens seguem 

um padrão recorrente e intrinsecamente ligado às concepções aquemênidas de poder. Elas 

foram interpretadas como uma “alegoria visual” de xšaça-, veiculando mensagens de unidade, 

magnificência e autoridade imperial.
997

 

 Naqsh-i Rustam, na província de Fars, abriga uma formação montanhosa de até 65 

metros que se tornou, a partir de Dario I, a necrópole real dos aquemênidas.
998

 Nesse sítio, 

quatro tumbas foram talhadas em pedra, sendo que apenas uma delas, a de Dario I, traz a 

identificação expressa do monarca a que pertence.
999

 Essa tumba, de fachada cruciforme, tem 

22,93 metros de altura e se divide em três partes principais. A primeira carece de qualquer 

decoração. Acima dela, uma área central de base extensa traz um pórtico decorado. A camada 

superior, de 10,9 por 8,5 metros, contém uma representação do rei sobre um pódio de três 

degraus diante de um altar de fogo sagrado, sobre uma plataforma de dois níveis, carregada 

por trinta figuras humanas que simbolizam os trinta países do império. Acima e de frente para 

o rei, flutua Ahura-Mazda.
1000

 Do lado esquerdo da terceira parte superior do relevo, a cena 

com o rei é emoldurada por três homens portando armas.
1001

  

 Em Susa, a leste do palácio real, foi descoberta uma estátua colossal de Dario pela 

Mission Archéologique Française, em 1972, diante de uma passagem de acesso a uma 

fortificação, no mesmo lugar em que esteve durante todo o período aquemênida.
1002

 De estilo 

egípcio, a estátua, sobre uma base retangular, traja vestes persas e adornos tipicamente 

iranianos. Um texto trilingue cuneiforme a acompanha, na vertical, inscrito sobre o lado 

direito da túnica real, enquanto um texto em hieróglifos egípcios figura nos dois lados da 

superfície da base. Quatorze figuras personificam países do império e são identificadas por 

inscrições em cartuchos egípcios. Elas se ajoelham sobre estes mesmos cartuchos e têm os 
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braços erguidos, como se carregassem o rei.
1003

 A estátua, fabricada no Egito nos últimos anos 

do reinado de Dario, decerto teve por objetivo atingir uma audiência local, mas foi trazida, 

mais tarde, para Susa.
1004

 

 Persépolis, a capital fundada por Dario I (e chamada Pārsa em persa antigo), foi 

explorada entre 1931 e 1939 pelo Oriental Institute of Chicago, sob direção de Ernst Herzfeld 

e Erich Schmidt, até passar à responsabilidade do Departamento Iraniano de Antiguidades.
1005

 

Apadana, em Persépolis, é um palácio imponente de base quadrada, medindo, em suas 

dimensões internas, 53 m², e dotado de 36 colunas.
1006

 O salão principal se ergue sobre um 

pódio de aproximadamente 2,5 metros de altura e possui portões e escadarias de acesso 

ricamente adornadas por relevos sofisticados.
1007

 Em uma das portas deste palácio, vemos 

outra famosa representação dos “carregadores do trono” dividida em três componentes 

principais. Na parte superior, o deus Ahura Mazda, em um disco solar, está suspenso. Logo 

abaixo, no centro do painel, pode-se ver a representação do rei sentado num trono, em face de 

um altar de fogo. Sob o rei, há uma plataforma subdividida em alguns níveis, abaixo dos quais 

algumas figuras humanas, personificando os países do império, sustentam a estrutura de 

braços erguidos.
1008

 

 De uma perspectiva puramente simbólica, a mensagem dessas imagens parece clara. O 

rei geralmente está acima de outras figuras humanas em dignidade, proporção e posição, o 

que reforça sua superioridade política. Em dois casos, Ahura Mazda contempla a cena do alto, 

pelo que as imagens expressam uma relação de hierarquia entre o deus e seu mandatário, mas 

também o vínculo da estrutura imperial com um desígnio divino. Os diversos povos do 

império, por sua vez, carregam o trono, demonstrando uma relação de suporte e dependência 

com o aparato imperial, comumente representado por uma plataforma física abaixo do assento 

real.
1009

 

 Segundo a influente interpretação de Root, tais imagens expressariam uma nova 

concepção da relação entre o monarca e os povos subordinados no império, com ênfase em 

“um esforço cooperativo de apoio voluntário ao rei”.
1010

 Isso porque os persas teriam 

remodelado a temática mesopotâmica da subjugação de povos estrangeiros
1011

 ao substituírem 
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o sofrimento dos cativos por imagens de júbilo.
1012

 Ao carregarem o trono, os súditos 

adotariam a “postura de Atlas”, antes associada a contextos religiosos e cosmogônicos,
1013

 

numa tentativa de expressar sua disposição cooperativa e seu suporte virtualmente sem 

esforço do trono.
1014

 Também da temática dos “nove arcos”, presente na iconografia egípcia, 

viria a inspiração para o tema do suporte e a individualização étnica dos povos vencidos.
1015

 

Singularizados, tais povos se tornariam personificações dos próprios países do império.
1016

 No 

entanto, à diferença da arte egípcia, os povos subordinados dos relevos aquemênidas seriam 

facilmente identificáveis e não seriam representados como cativos. Boardman, seguindo Root, 

nota que os aquemênidas evitaram retratar seu rei em ação ou em combate (com a exceção do 

relevo de Behistun), à diferença de assírios e egípcios.
1017

 E Pierre Briant percebe que “(...) os 

grandes reis não quiseram se fazer representar como guerreiros (ou caçadores) nos muros de 

seus palácios”.
1018

 Tal fato reforça a ideia de um programa imperial aquemênida 

fundamentalmente novo, centrado numa mensagem de plácida interação com os 

subordinados. 

 As imagens do trono, contudo, não são meras reproduções simbólicas da retórica 

imperial, mas partes de um mundo material que exerce, ele próprio, uma espécie de agência 

sobre seus espectadores. O projeto imperial aquemênida, afinal, consistia numa missão divina 

que, como já dito, deve ter encarado a diversidade humana e a desintegração como expressões 

de uma queda original. A unificação do mundo e o reestabelecimento da ordem mediante uma 

atividade edilícia são partes essenciais do discurso do rei persa sobre seu mandato divino.
1019

 

Em outras palavras, cabe ao rei, em sua luta contra o Mal, contribuir para que se atinja a 

perfeição tal qual fora concebida pelo deus Ahura Mazda. E a missão do rei se expressa 

mediante tais atividades e construções. As imagens dos carregadores do trono, portanto, 

cumprem uma função parcial num complexo arquitetônico mais amplo, geralmente palácios e 

tumbas reais, que atestam a atividade criativa e restauradora do rei, numa missão imperial 

validada pela deidade suprema. 

 A este propósito, é preciso pensar as imagens de carregadores em contexto, lembrando 

que, em alguns casos, como em Persépolis, elas estavam associadas a complexos 

característicos da arquitetura aquemênida, os salões hipostilos replicados em várias cidades do 

                                                           
1012

 ROOT, 1979, p. 145. 
1013

 Ibid., p. 149-150. 
1014

 Ibid., p. 151-153. 
1015

 Ibid., p. 138 et. seq. 
1016

 Ibid., p. 151. 
1017

 BOARDMAN, 2000, p. 140-149. 
1018

 BRIANT, 1996, p. 222. 
1019

 LINCOLN, 2007, p. 67-76. 



171 
 

centro do império.
1020

 Tais estruturas se caracterizam por numerosas fileiras de colunas 

colocadas lado a lado para sustentar as coberturas de imensas construções. Segundo a recente 

leitura de Lori Khatchadourian, esses salões teriam surgido no planalto norte do império, na 

Média e na Armênia (em Godin Tepe, Tepe Nush-i Jan e Erebuni), um século antes das 

conquistas de Ciro,
1021

 no contexto de desagregação dos grandes impérios orientais como a 

Assíria e Urartu.
1022

 Ao lado das populações pastoris e montanhesas dessa região, os salões 

teriam contribuído diretamente para uma recusa consciente e deliberada dos modelos 

mesopotâmicos de Estado e império, servindo a uma política descentralizada de deliberação 

conjunta das comunidades locais, substituindo elementos arquitetônicos encontradiços do 

prévio regime de dominação.
1023

 A disposição das estruturas, com múltiplas colunas 

rigidamente simétricas, implicaria recusa de direcionalidade, ausência de centro e negação da 

axialidade. Elas devem, portanto, ter sido propícias à reunião de grandes números de pessoas 

em momentos de deliberação coletiva.
1024

 Ironicamente, contudo, os reis aquemênidas teriam 

se apropriado dessas estruturas e as transformado em agentes e símbolos do império.  

 Na teoria de Khatchadourian, inspirada em autores como Alfred Gell e Bruno 

Latour,
1025

 a própria matéria física, os monumentos e suas propriedades, teriam um papel 

ativo na sustentação de impérios, cumprindo funções ancilares de dominação, mas também 

subordinando seus “idealizadores” a suas próprias necessidades. Khatchadourian emprega 

algumas categorias teóricas a fim de esclarecer a “política das coisas”, como a de “cativos”, 

objetos deslocados de seu contexto original e compelidos a cumprir um papel dominador,
1026

 

e o de “delegados”, objetos que participam da dominação imperial ao viabilizarem relações de 

controle, mas também como elementos dos quais seus mestres se tornam dependentes, por 

exemplo, devido a exigências constantes de manutenção e reprodução.
1027

 A partir dessa visão 

teórica, Khatchadourian explica os grandes salões hipostilos de Persépolis, Pasárgada e Susa 

como a apropriação de estruturas periféricas na forma de “cativos” e sua reelaboração a fim 

de cumprir uma função de “delegados”.
1028

 Nesse processo, os salões teriam sido  

inicialmente incorporados como tentativa de instauração de uma “monarquia participativa”, 
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por Ciro, como um apelo significativo entre as populações da Média e da Armênia.
1029

 Mais 

tarde, contudo, no auge do Império Persa, sob Dario, essas estruturas teriam sido 

reelaboradas, com estruturas como tronos externos, e situadas num complexo de palácios e 

outros símbolos de poder que teriam neutralizado seu potencial participativo original.
1030

 

Nesse sentido, as estruturas monumentais aquemênidas poderiam ser lidas como 

reminiscências de agentes imperiais que se modelaram a partir de um verdadeiro sequestro do 

legado das periferias. 

 Para outros autores, como Sophy Downes, tais estruturas imperiais, como o salão 

hipostilo em Persépolis, cumpririam uma função distinta. As colunas simétricas, por exemplo, 

teriam limitado o raio de visão dos visitantes e desorientado aqueles que se deslocavam no 

interior da construção, ainda mais em razão das inúmeras repetições de estruturas e temas 

decorativos. Nesse sentido, as construções monumentais seriam geralmente intimidadoras e 

confusas, capazes de imprimir no espectador uma sensação de impotência e controle, uma 

lembrança constante da subordinação ao rei.
1031

  

 Seja como for, adotando-se noções de agência comuns às duas correntes, poder-se-ia 

dizer que as próprias imagens atestariam a atividade edilícia do rei, testemunhando sua 

agência prática e efetiva na luta contra o Mal. Nessa leitura, as placas contendo imagens de 

carregadores, enquanto parte de um todo monumental e grandioso, cativariam sua audiência e 

a relembram constantemente de sua sujeição à virtuosidade real e divina. O trono e a 

plataforma seriam, ademais, índices que exerceriam agência sobre as placas e os espectadores, 

enquanto protótipos. Eles exigiriam da representação certa fidedignidade em respeito aos seus 

atributos, reconhecíveis em razão de sua importância, no mundo “externo”, como símbolos de 

domesticação e poder. Por fim, nessa relação de “parte e todo”, as imagens de carregadores do 

trono poderiam cumprir um papel decorativo (mas funcional), imprimindo às estruturas 

monumentais uma agência que se revelaria, por exemplo, no enfileiramento de indivíduos 

“em marcha”, veiculando uma noção de movimento que conferiria vida aos suportes 

materiais. Esse progresso se comunicaria com um projeto imperial dinâmico, aferível, por 

exemplo, pelo conteúdo variável da imagem dos carregadores ao longo do tempo, em especial 

com o acréscimo de novos povos dominados ao conjunto.
1032

 

 É altamente relevante a ênfase dos textos e da iconografia na variedade étnica dos 

súditos do império. Isso ocorre, em especial, nas imagens de povos trazendo tributos aos reis, 
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como as de Apadana, em Persépolis.
1033

 Os relevos, finalizados provavelmente antes de 490 

a.C., se localizam nas fachadas de escadarias de acesso à estrutura monumental de Persépolis. 

Uma ala das fachadas mostra uma comitiva de guardas, cavaleiros, carruagens e nobres 

persas. Em uma ala oposta, vê-se relevos de vários delegados de povos subordinados, vestidos 

de maneira característica e enfileirados, conversando entre si ou preparando-se para uma 

procissão que teria lugar naquele mesmo palácio. Os súditos trazem consigo o tributo que era 

devido ao rei num grande festival religioso, provavelmente as festividades do Ano Novo. O 

rei, em proporções sobre-humanas, é representado no centro da cena, sobre seu trono, 

acompanhado do herdeiro aparente. A cena retratada é a de uma “convergência iminente”, o 

momento prévio ao ritual propriamente dito.
1034

 A cena tem como protótipo o próprio salão de 

Apadana e a procissão que lá ocorreria, operando uma espécie de efeito multiplicador e 

hiperrealista. Por vários recursos estilísticos, ela representa a sujeição harmoniosa da 

diversidade, expressa em diferentes categorias sociais e étnicas, a uma mesma unidade 

política, com uma escala graduada, na qual o rei ocupa o papel de uma divindade maior, seus 

nobres o lugar de divindades menores e os súditos o papel de suplicantes à beira da 

apoteose.
1035

 

 Junto das imagens dos povos pagadores de tributo, é possível encontrar, por vezes, 

inscrições que descrevem os tributos pagos por cada país, geralmente produtos específicos, 

bem como os trabalhadores empregados no transporte e nas construções de obras 

monumentais. Abordamos, acima, o caso da “Carta de Fundação” de Dario, em Susa, onde se 

lê: 

 

θarmiš haya naucaina,
1036

 hauv Labnāna nāma kaufa, hacā avanā abaraiya. 

kāra haya Aθuriya, haudim abara yātā Bābirauv. hacā Bābirauv, Kar kā utā 

Yaunā abara yātā Çušāyā. yakā hacā Gaⁿdārā abariya utā hacā Kar mānā. 

 

A viga de cedro, esta foi trazida de uma montanha chamada Líbano.
1037

 O 

povo assírio, ele a trouxe até a Babilônia. Os cários e os gregos a levaram da 

Babilônia até Susa. A madeira
1038

 foi trazida de Gandara e da Carmânia.
1039

   

 

 

                                                           
1033

 KUHRT, 2007, p. 523-526 (fig. 11.23). 
1034

 ROOT, 1985, p. 109 et seq. 
1035

 Ibid., p. 113. 
1036

 Adjetivo: “de cedro”(-do-Líbano), Cf. KENT, 1950, p. 192. 
1037

 Literalmente: “a madeira de cedro, esta, um monte de nome Líbano, de lá foi trazida”. 
1038

 De Dalbergia sissoo. Cf. BRANDENSTEIN & MAYRHOFER, 1964, p. 155; Tradução aceita por KUHRT, 

2007, p. 492; 495. 
1039

 DSf §9. 
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 A inscrição continua elencando a contribuição individual de cada país subordinado. A 

ideia é claramente imperial, articulando diversidade geográfica e cultural a um único e mesmo 

poder. Já mencionamos, aliás, como a arte monumental persa, da qual esses relevos fazem 

parte, age sobre os espectadores, cativando-os pela abdução do controle ou poder do monarca 

sobre diversos recursos, sobretudo em razão dos próprios produtos utilizados na sua 

construção, característicos de cada região do império.  

 Em suma, inferências semióticas e não-semióticas se mesclam ao viabilizar uma noção 

de império centrada na unificação da diversidade. Ou, nas palavras de Amélie Kuhrt (que 

segue Root, 1979), 

 

Os novos sítios reais expressavam, mediante sua decoração iconográfica, as 

técnicas, os materiais e os artesãos que lá trabalharam, a diversidade étnica e 

os recursos massivos do império, e o poder do rei persa de mobilizá-los. Os 

elementos variados, em todos os níveis, foram usados para criar uma nova 

iconografia do poder real. Ela mostrava o rei persa carregado por, e no topo 

de, um império composto de muitos povos cujo caráter individual era 

enfatizado, e que, entretanto, eram postos juntos numa união harmoniosa 

para servir seu governante persa.
1040

 

 

 E, ainda, como aduz Briant, 

 

Insistindo na sujeição dos povos conquistados, numerosos relevos (povos 

carregando o trono, povos pagadores de tributo, listas de países etc.) indicam 

muito claramente que as novas capitais são pensadas como os espaços onde 

se exprimem, de uma só vez, o poder persa e a Pax persica. Graças às suas 

virtudes, adquiridas pela proteção privilegiada de Ahura-Mazda, o grande rei 

assegura uma unidade ideal de um mundo, cujas diversidades etno-cultural e 

geográfica são simultaneamente destacadas.
1041

 

 

 

 Essa evidência se coaduna, assim, com as conclusões extraídas da análise dos textos. 

Em síntese, a ideia de que os súditos (personificações de países dominados) sustentam o rei de 

boa vontade mitigaria noções de antagonismo militar, viabilizando a emergência de uma nova 

concepção de “império” enquanto unidade sociopolítica, fruto de um pacto imperial. Além 

disso, os próprios objetos, agindo sobre a audiência ou veiculando a agência do rei e seus 

artesãos, promoveriam reações de fascínio, temor ou desorientação, lembrando 

constantemente os espectadores de sua sujeição a um poder imperial ou atestando a atividade 

do monarca conforme uma missão divina. Noções de diversidade étnica, hierarquia e poder se 

                                                           
1040

 KUHRT, 2002, p. 669. 
1041

 BRIANT, 1996, p. 184. 
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combinam, dessa forma, à agência de objetos imperiais, permitindo inferir um conjunto de 

relações sociais que se estruturam em torno de uma nova concepção de império.  
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Figura 1: Carregadores do Trono, Persépolis. 

Detalhe de relevo da Sala do Trono, em Persépolis, com reprentantes dos países do império, 

individualizados, em posição de suporte. Cortesia do Instituto Oriental da Universidade de 

Chicago. 
1042

 

  

                                                           
1042

 Throne Hall, Throne Bearers on W Jamb, E Doorway in S Wall, P 323a and b. Courtesy of the Oriental 
Institute of the University of Chicago. 
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Figura 2: Tumba de Xerxes 

Detalhe de relevo da Tumba de Xerxes, em Naqsh-I-Rustam, retratando os países do império, 

personificados, a sustentar o monarca. O relevo reproduz aquele que se encontra na fachada 

da tumba de Dario. Cortesia do Instituto Oriental da Universidade de Chicago.1043  

                                                           
1043

 Naqsh-I-Rustam Tomb of Xerxes Top Register, P. 58722. Courtesy of the Oriental Institute of the University 
of Chicago. 
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3.3 OS MODELOS DE HERÓDOTO EM CONTEXTO HISTÓRICO 
 

 

 Além do Egito e da Cítia, há três entidades “orientais” descritas por Heródoto com 

maior riqueza de detalhes: a Média, a Lídia e a Pérsia aquemênida.
1044

 Os dois primeiros 

reinos, conquistados pela Pérsia nas décadas de 550 e 540 a.C., irradiavam sua memória de 

um tempo que, apesar de relativamente recente, já era suficientemente distante para se 

mesclar às projeções contemporâneas dos aquemênidas e dos próprios gregos clássicos. O 

império de Sardis, em particular, era uma realidade mais tangível para a poesia grega do 

período arcaico
1045

 do que para Heródoto, mergulhado em uma atmosfera geopolítica bem 

distinta. Assim, distorções e exageros são esperados nas descrições desses impérios, o que não 

implica descartá-las automaticamente como desprovidas de fundamentos históricos 

autênticos.    

 Os seguintes tópicos não têm o propósito de constituir uma descrição detalhada da 

história da Média, da Lídia e da Pérsia. A intenção principal é a de abordar discussões 

pertinentes da historiografia a fim de explicitar fatos e relações relevantes para análises da 

terminologia herodotiana e grega em geral. Buscaremos avaliar, em primeiro lugar, a medida 

em que tais entidades políticas próximo-orientais se revestiram de um caráter imperial que 

explicaria, ao menos em parte, seu tratamento diferenciado nas Histórias. Ressalte-se, 

contudo, que o “fato histórico” não mantém relação de identidade com o imaginário greco-

romano. 

 

3.3.1  A MÉDIA FOI UM IMPÉRIO? 

 

 

 Os medos, um povo de língua iraniana,
1046

 constituíram um importante ente político na 

Antiguidade. Sobre eles, temos numerosas informações providenciadas por Heródoto, 

licitamente decomponíveis em três categorias. Em primeiro lugar, temos as informações 

relativas à conquista da autonomia e à formação de uma monarquia unida. Em segundo plano, 

vem a descrição da conquista de outros povos e, em particular, o mito sobre a infância de 

                                                           
1044

 Abordamos a história da Assíria e da Babilônia acima. Em Heródoto, esses impérios são tratados de forma 

breve e incidental. 
1045

 Safo Fr. 218; Hipônax Fr. 42. 
1046

 Sobre os problemas de reconstrução do medo (língua) e a ausência de evidência direta, cf. SCHMITT, 2003. 
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Ciro. Por último, Heródoto apresenta informações difusas sobre o governo dos medos e seu 

relacionamento com os povos vizinhos. Que retrato podemos extrair desse conjunto?  

  Segundo Heródoto, os medos teriam conquistado sua independência (autonomía) após 

se sublevarem contra o Império Neoassírio.
1047

 Pouco depois, conforme nos é dito, os medos 

teriam decidido ser governados por um rei (basileúesthai), de nome Déjoces, homem 

ambicioso e ilustre por seu enorme senso de justiça. Antes do estabelecimento da monarquia, 

os medos viviam distribuídos em vilarejos (katá kōmas). O advento da realeza, contudo, levou 

os medos a construírem palácios e o grande forte originário da capital,
1048

 Ecbátana (atual 

Hamadã), contendo aposentos reais e um tesouro real.
1049

 Déjoces estabeleceu regras de 

acesso ao rei, impôs uma ordem legal coativa e se cercou de uma guarda real regular.
1050

 Ele 

teria unificado as tribos dos medos, enquanto seu filho, o rei Fraortes, teria sido responsável 

pela conquista dos persas e de vários povos da Ásia,
1051

 tendo sido eventualmente derrotado 

pelos assírios em combate.
1052

 O sucessor de Fraortes, Ciaxares, é apontado como o monarca 

que estabeleceu uma nova organização militar entre os orientais e, sobretudo, como aquele 

que derrotou os assírios em Nínive. Por fim, Heródoto nos informa que os citas teriam tomado 

o império dos medos de surpresa e, após esgotarem a terra conquistada com seus impostos 

(phóroi) e confiscos durante vinte e oito anos, foram expulsos da Ásia pelo mesmo 

Ciaxares.
1053

      

  O relato de Heródoto sobre o sucessor de Ciaxares, Astíages, está subordinado a um 

mito sobre a infância de Ciro. Nessa narrativa, Heródoto nos relata a existência de certa 

estratificação social entre os medos e de uma hierarquia dentro de seu domínio.
1054

 Também 

nesse período, Heródoto indica a utilização da escrita entre os medos ao relatar uma 

mensagem redigida por Hárpago, súdito de Astíages, a Ciro.
1055

 Segundo Heródoto, um ato de 

húbris de Astíages contra Hárpago teria levado este último a conspirar contra o rei dos medos 

ao lado de Ciro, resultando numa bem sucedida revolta e a derrota final da dinastia de 

Déjoces.
1056

      

  Outras referências difusas sobre a Média em Heródoto indicam que o império dos 

                                                           
1047

 Hdt. 1.95 
1048

 “πολίσμα”. 
1049

 Hdt. 1.96-98 
1050

 Hdt. 1.98-100 
1051

 “απ' ἄλλου ἐπ' ἄλλο ἔθνος” 
1052

 Hdt. 1.101-102.  
1053

 Hdt. 1.103-106.  
1054

 Hdt. 1.107; 114; 120.   
1055

 Hdt. 1.123.  
1056

 Hdt. 1.130. 
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medos era visto como um reino grandioso, comparável a outras entidades políticas orientais 

importantes. Sua organização política, segundo Heródoto, era descentralizada nas 

periferias.
1057

 No quarto livro, Heródoto diz que os medos “governaram a Ásia” antes da 

vinda dos citas, referência que traduz a noção de um domínio territorialmente extenso 

(idêntico ao Império Persa).
1058

 Curiosamente, o presságio que ameaça o reinado de Astíages 

é uma alegoria da vieira que cobre a Ásia inteira, não apenas em referência ao grande império 

que seria formado por Ciro, mas também como representação da pretensão imperial dos 

medos.
1059

 Em outra passagem, Heródoto acredita que o reino dos medos tenha sido tão 

poderoso a ponto de preocupar a grandiosa Babilônia.
1060

  

  Apesar da evidência fornecida por Heródoto, os historiadores não estão certos quanto 

à existência de um Império Medo no século VI a.C. Um estudo recente contando com a 

contribuição de vinte e três especialistas apresentou dez posicionamentos contrários à visão 

tradicional e cinco aderindo à noção de um império, sem que os autores restantes tomassem 

posição.
1061

 Subsiste, assim, grande incerteza quanto à hegemonia da Média no cenário 

próximo-oriental antes da queda da Assíria.     

  Instaurada por um artigo seminal de Sancisi-Weerdenburg, a perspectiva de que os 

medos não tenham constituído um império se fundamenta na interpretação da evidência 

oriental escrita e arqueológica e no exame crítico do relato de Heródoto.
1062

 Segundo essa 

autora, a austera narrativa de Heródoto sobre os medos careceria do substrato que 

identificaríamos como pertencente a uma tradição oral genuína sobre um rei ou herói 

fundador. Além disso, durante o período de 853 a 650 a.C., as fontes assírias descreveriam 

uma população de medos dispersa em várias cidades controladas por senhores locais, os bel 

ali, cenário incompatível com a imagem de um grande e poderoso império.
1063

 A imagem é 

reforçada pela leitura do livro profético de Jeremias, onde ouvimos falar nos “reis dos 

medos”,
1064

 ou em referências similares do livro de Isaías.
1065

 Por fim, as estruturas 

encontradas nos sítios arqueológicos da Média (Nash-i Jan, no sudeste da província de 

Hamadã, Godin Tepe, próximo à estrada para Hamadã e Baba Jan, ao sul da estrada para o 

                                                           
1057

 Hdt. 1.134.  
1058

 Hdt. 4.1 
1059

 Hdt. 1.108.  
1060

 Hdt. 1.185. 
1061

 WATERS, 2005.  
1062

 SANCISI-WEERDENBURG, 1988, p. 197-212. Cf. também SANCISI-WEERDENBURG, 1995. 
1063

 Cf. também LIVERANI, 2016, p. 745. 
1064

 Jr. 51:11; 27-28. 
1065

 Isa. 13:17; Cf. WATERS, 2014, p. 34. 
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Kermanshah)
1066

 não eram particularmente grandiosas e luxuosas e aparentam declínio no 

século VII a.C.
1067

   

  Sancisi-Weerdenburg, atendo-se a um rol de características estabelecidas por 

antropólogos para identificar um proto-Estado ou Estado “primitivo”, afirma que a própria 

narrativa de Heródoto permitiria verificar que os medos haviam formado tão somente uma 

ampla confederação tribal: segundo sua apreciação do relato, não haveria referência a uma 

estrutura tributária ou a um governo centralizado. Amélie Kuhrt acrescenta que o frágil 

desempenho dos medos em três embates militares (contra a Assíria, a Lídia e a Pérsia) 

evidenciam a fraqueza de sua entidade política.
1068

 Um balanço desse debate é oferecido por 

Pierre Briant de forma clara e pontual. Em suas palavras,  

 

Por numerosas razões, o relato medo de Heródoto é, ele próprio, altamente suspeito. 

(...) À época de seu primeiro confronto (835), os medos alcançados por Salmanaser 

III são descritos como uma sociedade desunida, no seio da qual vinte e sete reis 

exercem seu poder independentemente uns dos outros. (...) Quanto aos resultados 

das prospecções arqueológicas, eles permanecem sujeitos à precaução.
1069

 

 

 Se nos ativermos à nossa definição original de império como um tipo de Estado, tal 

argumento não autorizaria postular a existência de um “império” medo. No entanto, há alguns 

problemas na interpretação hegemônica. Um adversário moderado dessa corrente é 

Christopher Tuplin, para quem tanto a crônica de Nabonido quanto as referências hebraicas 

são compatíveis com a estrutura “federal” de governo que Heródoto credita aos medos em 

1.134. Para ele, ademais, a história de Déjoces pode ser uma reminiscência de tradições orais 

genuínas, do tipo que Sancisi-Weerdenburg afirmava inexistir em Heródoto. Outros 

apontamentos de Tuplin dizem respeito à influência dos medos na cultura imperial persa e à 

carência de informações assírias relevantes posteriores à data de 650 a.C.
1070

   

  No que diz respeito às fontes bíblicas, os problemas são inegáveis. Em primeiro lugar, 

os livros de Isaías e Jeremias, parcialmente oriundos de tradições pré-exílicas, sofreram 

edições e modificações que dificultam sua datação. Nas fontes hebraicas, é comum a confusão 

entre medos e persas, como ocorre no problemático livro de Daniel.
1071

 Tratando-se as 

                                                           
1066

 Cf. MATHESON, 1979, p. 107-139.  
1067

 LIVERANI, 2003. 
1068

 KUHRT, 1993, p. 654-655. 
1069

 BRIANT, 1996, p. 36-37.  
1070

 TUPLIN, 2004. 
1071

 Para uma posição minoritária sobre a possível composição do livro no período aquemênida, cf. MITCHELL, 

1997. 
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passagens mencionadas
1072

 de referências à destruição da Babilônia, é provável que os persas 

fossem os verdadeiros inspiradores das ameaças. Além disso, o plural presente em Jeremias 

51 pode meramente constituir um “plural de intensidade”, como notaram os comentaristas. 

Destarte, a melhor tradução continuaria sendo “rei” e não “reis” dos medos.
1073

  

  Stuart C. Brown, por sua vez, afirmou que a carência de referências assírias à Média é 

um simples sinal de que esta entidade política se desenvolveu para além de suas fronteiras.
1074

 

A evidência arqueológica disponível sobre os medos é insuficiente e, por si só, não garante a 

inexistência de um poderoso Estado. Stronach argumenta que os revisionistas não podem 

negar categoricamente a existência de um Império Persa após 615 a.C. devido à carência de 

escavações em sítios nos quais se esperaria encontrar evidência conclusiva.
1075

 Por outro lado, 

a fragilidade militar da Média mencionada por Kuhrt é bem relativa, pois o poderoso Império 

Assírio, derrotado pelos medos, não dava sinais de enfraquecimento no período 

imediatamente anterior a sua queda, de modo que, mesmo com o apoio dos babilônios, as 

forças da Média estariam enfrentando um formidável adversário. Além disso, como veremos, 

a Lídia de Creso preenche todos os requisitos de Sancisi-Weerdenburg para a identificação de 

um “Estado primitivo” e, ainda assim, como se sabe, não foi capaz de derrotar os medos em 

combate. 

 O que também continua a suscitar dúvidas é a fidedignidade do relato de Heródoto 

sobre os supostos reis dos medos. As fontes assírias não mencionam Déjoces ou Fraortes, mas 

outros monarcas ou líderes de múltiplos agrupamentos que teriam governado nesse 

período.
1076

 Assim, segundo Radner, a comparação da evidência assíria contemporânea à 

época de ambientação da narrativa herodotiana levanta suspeitas sobre a credibilidade do 

grego, cujo relato é interpretado como amplamente ficcional.
1077

 

 À luz de diversos estudos, contudo, pode-se dizer que a história de Heródoto sobre 

Déjoces mescla elementos da tradição grega sobre os tiranos a informações autenticamente 

orientais. De um lado, a ideia de um indivíduo célebre que almeja ardorosamente o poder e 

impõe um processo de unificação é uma reminiscência das tradições políticas sobre os tiranos 

gregos. De outro, a missão de Déjoces é expressa em termos de combate à anomia e 

                                                           
1072

 Isa 13:17 e Jr. 51:11 
1073

 LUNDBOM, 2004, p. 673; p. 446.   
1074

 BROWN, 1986, p. 116: “Assim, a evolução de complexos arquitetônicos como Godin Tepe e Nash-i Jan 

Tepe são possivelmente apenas sombras pálidas de um desenvolvimento similar, mas, em última instância, mais 

bem sucedido na própria Ecbátana”. Cf. também KUHRT, 2002, p. 654 e KHATCHADOURIAN, 2016, p. 83-

117. 
1075

 STRONACH, 2003. 
1076

 LIVERANI, 2016, p. 741-746. 
1077

 RADNER, 2013, p. 453-454. 
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imposição da justiça, elementos encontradiços na retórica imperial persa.
1078

 Além disso, as 

descrições de algumas instituições dos medos, como a reclusão do rei e a estrutura da capital, 

também se aproximam do que conhecemos sobre as cidades e a vida de corte no Oriente 

Próximo.     

  De toda forma, devemos notar que os critérios modernos da arqueologia e da 

antropologia devem ter sido, no mínimo, irrelevantes para Heródoto, que destacou o lugar da 

Média ao lado da Lídia e da Pérsia por meio de opções narrativas e terminológicas bastante 

precisas. Nas Histórias, a Média é, sem dúvida, uma archḗ, com controle sobre uma ampla 

diversidade de povos. Se ela não foi um império, e as tradições de Heródoto não são 

autênticas, é provável que tal  imagem dos medos seja em larga medida contaminada pelo 

contato contemporâneo com o Império Persa.
1079

 

  

3.3.2 A RICA LÍDIA 

 

 

 No imaginário grego, a Lídia figurava como um reino rico e poderoso, responsável por 

subjugar pela primeira vez um conjunto de cidades gregas da Ásia Menor.
1080

 O relato de 

Heródoto
1081

 é nossa principal fonte para uma história narrativa da Lídia, mas os 

historiadores, mais uma vez, reputam tais informações escassas e pouco verossímeis.
1082

  

  Segundo Heródoto, a Lídia teria sido governada inicialmente pela dinastia dos 

Heráclidas, cujo último rei, Candaules, fora destronado por um homem de sua confiança, 

Giges, inaugurando-se, assim, a dinastia dos Mermnadas (c. 680 a.C.). A história da ruptura 

dinástica, cujo apelo cativante reencontrou as audiências modernas através da narrativa de 

Katharine Clifton (personagem do filme e do romance homônimo O Paciente Inglês), fala da 

insistência de Candaules em desvelar a nudez da bela esposa a Giges, transgressão que 

enfureceu a rainha e forçou este último a matar o rei. O regicídio, afirma Heródoto, teria sido 

punido gerações mais tarde, como previra um oráculo, com a derrota de Creso em combate 

contra os persas.
1083

 Tais histórias, revestidas de um caráter ficcional e encadeadas numa 

narrativa moralizante, expõem a fragilidade das informações providenciadas por Heródoto, 
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 PANAINO, 2003; THOMAS, 2012. 
1079

 LIVERANI, 2003. 
1080

 Não menos em razão da fama de Creso. Na língua francesa há inclusive a expressão “riche comme Crésus”, 

isto é, “rico como Creso”, para indicar extrema opulência. 
1081

 Hdt. 1.6-94. 
1082

 Ainda que continuem a depender delas, Cf. LIVERANI, 2016, 709-715; KUHRT, 2002, p. 567-572. 
1083

 Hdt. 1.8-12. 
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embasando o ceticismo historiográfico supramencionado.  

  Quando recorremos a outras fontes, temos uma visão igualmente fragmentada sobre o 

passado remoto da Lídia. Antes do rei Lido, segundo Heródoto, os naturais da lídia eram 

chamados de meônios.
1084

 De fato, Homero se refere à região como Meônia (Mēoníē),
1085

 

associando-a ao marfim tingido que adornava seus corcéis.
1086

 Além de Homero e de 

referências esparsas da lírica grega arcaica,
1087

 as fontes assírias do século VII a.C.
1088

 

também relatam aspectos da história da Lídia, à época governada por Gugu (nosso Giges). 

Segundo essas fontes, o rei da Lídia teria sido impelido pelo conselho do deus Ashur a 

requisitar o auxílio de Assurbanípal no combate aos cimérios por volta de 665 a.C. Giges, 

com alguma ajuda assíria, teria então derrotado os invasores. Mais tarde, os anais de 

Assurbanípal contam que Giges rompeu sua aliança com os assírios, unindo-se ao Egito Saíta. 

Amaldiçoado pelos antigos aliados, Giges teria sido derrotado pelos inimigos. Seu filho, mais 

tarde, teria reatado a aliança com a Assíria.
1089

          

  Após o reinado de Giges, dependemos incontornavelmente de Heródoto e das 

informações providenciadas pela arqueologia para conhecer os feitos da Lídia com alguma 

clareza. Para o investigador de Halicarnasso, a trajetória dos reis de Sardis é uma história de 

expansionismo, culminando com a conquista dos gregos asiáticos. Temos, assim, uma 

sucessão de reis que estabelecem relações com os vizinhos (enviando ricos presentes a Delfos, 

cf. Hdt. 1.14; 25) e ampliam seu território gradualmente. O próprio Giges (c. 680-652 a.C.), 

por exemplo, teria avançado contra Mileto e Esmirna, conquistando Cólofon.
1090

 Ardis (c. 

652-630 a.C.), sucessor de Giges, teria sido responsável por tomar a cidade grega de Priene, 

mas também pela derrota perante uma nova invasão dos cimérios.
1091

 A obscuridade de 

Sadíates (c. 630-610), contrasta com a grandeza de seu sucessor, Alíates (c. 610-560), 

responsável por consolidar o domínio lídio com a expulsão dos cimérios e a conquista de 

Esmirna.
1092

 Creso (c. 560-540 a.C.), por fim, é descrito por Heródoto como um grande 

conquistador, ao qual se atribui a tomada de numerosas cidades gregas asiáticas,
1093

 a 

imposição de impostos e o domínio sobre os frígios, paflagônios e muitos outros povos a 
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 Hdt 1.7: “(...) οἱ δὲ πρότερον Ἄγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης τῆς χώρης ἦσαν ἀπόγονοὶ Λυδοῦ τοῦ Ἄτυος, 

ἀπ᾽ ὅτευ ὁ δῆμος Λύδιος ἐκλήθη ὁ πᾶς οὗτος, πρότερον Μηίων καλεόμενος.” 
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 AUTENRIETH, 1891, p. 191. 
1086

 Il. 4.141-145 
1087

 Safo, fr. 218; Hipônax, fr. 42. 
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 Inscrições do rei Assurbanípal. Cf. ROLLINGER, 2013. 
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 DELAUNAY, 2011; LIVERANI, 2016, p. 710-711.      
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 Hdt. 1.15. 
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oeste do rio Hális.
1094

 Heródoto lista, no total, treze povos sob o domínio de Creso.
1095

    

  O caráter expansionista do reino da Lídia também é atestado pela arqueologia. 

Segundo Amélie Kuhrt, o cerco e a captura da cidade de Esmirna por Alíates foi verificado 

arqueologicamente e, além disso, há evidência de controle lídio na Frígia já nesse período.
1096

 

Da mesma forma que faz com os medos, Heródoto enfatiza o domínio que os lídios, 

especialmente Creso, exerciam sobre outros povos. Assim, o monarca é descrito como 

“τύραννος ἐθνέων τῶν ἐντός Ἅλυος ποταμοῦ” (“rei dos povos a oeste
1097

 do rio Hális”)
1098

 e 

“βασιλεὺς πολλῶν ἀνθρώπων” (“rei de muitos homens”).
1099

 Notável quanto a essa natureza 

expansionista, ademais, é o já mencionado confronto da Lídia com a Média, encerrado em 

585 a.C. por ocasião de um eclipse solar.
1100

   

  Jack Martin Balcer, em artigo intitulado Herodotus, the 'Early State', and Lydia, 

analisa o desenvolvimento político dos primeiros Mermnadas e conclui que, atendo-se aos 

critérios estabelecidos por Sancisi-Weerdenburg, é possível identificar o surgimento de um 

poderoso Império Lídio a partir do relato de Heródoto, ao menos em sua última fase. Com 

esse propósito, Balcer destaca algumas informações encontradas em Heródoto: Creso teria 

sido capaz de impor a cobrança de tributos aos povos sob seu domínio,
1101

 de estabelecer 

vínculos diplomáticos
1102

 e produzir um excedente econômico.
1103

 Os lídios cunhavam 

moedas
1104

 e fundavam suas atividades políticas nos conselhos de oráculos.
1105

 Eles 

ampliaram seu território e garantiram a manutenção do império por meio de uma organização 

militar presumivelmente sofisticada.
1106

     

   Na década de 540 a.C., a história da Lídia autônoma encontra seu ocaso com a 

conquista de Sardis por Ciro, o Grande. Com sua incorporação pelo Império Persa, Sardis 

passa a ser a capital da província (satrapia) de Sparda, o que, segundo Dusinberre, deve 

evidenciar a preexistência de estruturas imperiais na capital (escribas, tesouros, acomodações 

etc.).
1107

 Destarte, apesar da ignorância que subsiste acerca da cultura, sociedade e mesmo 
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organização política do domínio lídio, parece claro que o reino de Creso desenvolveu, de um 

ponto de vista histórico e também na percepção dos gregos, uma espécie de império de 

considerável sofisticação. A capital, Sardis, permaneceria sendo um importante centro político 

ainda por muito tempo.  

 

3.3.3 PÉRSIA1108 

 

 

 A frequente associação entre medos e persas presente nas fontes clássicas pode nos 

conduzir à equivocada suposição de que o Império Persa teria se desenvolvido a partir da 

emulação (exclusiva ou preponderante) de práticas e instituições de um suposto Império 

Medo. Na verdade, como já se teve a oportunidade de indicar, o Império Aquemênida foi 

fortemente influenciado por outro reino localizado na atual província iraniana do Khuzistão: 

Elam.
1109

 

 Durante o período clássico de sua história (c. 1450-1100 a.C.), Elam foi um poderoso 

Estado cujos governantes utilizavam o título de reis de “Susa e Anshan”.
1110

 Construído por 

volta de 1250 a.C. pelo rei Untash-Napirisha, o complexo de Choga Zanbil, na mesma 

província iraniana do Khuzistão, é um testemunho bem preservado da grandiosidade desse 

antigo poderio oriental.
1111

 Segundo uma hipótese geralmente aceita, grupos de pastores 

iranianos devem ter migrado num processo longo e contínuo para a região de Elam entre os 

séculos  XI e X a.C., quando esse Estado estava em franca decadência, instalando-se em 

Anshan. Essa região, por sua vez, teria se tornado independente no século VII a.C., com a 

incursão de Assurbanípal em Susa, passando para as mãos de uma dinastia persa.
1112
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 A historiografia sobre a Pérsia Aquemênida é vastíssima. De destaque são as obras de OLMSTEAD, 1948; 
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 Num famoso cilindro que carrega seu nome, Ciro, o Grande, apresenta seus 

antepassados como reis de Anshan (21),
1113

 o que confirma a hipótese de que os persas 

tenham governado essa região por algumas gerações antes de derrotar os medos, apropriando-

se de um título local. O mesmo título, aliás, aparece em referência a Ciro II na Crônica de 

Nabonido (II.1)
1114

 e num selo real que deve se referir a Ciro I, seu avô.
1115

 A linguagem 

elamita, até hoje parcamente compreendida, como vimos, era utilizada pelos aquemênidas em 

suas inscrições reais, tendo sido decifrada graças à inscrição trilíngue de Behistun.
1116

 Que os 

persas tenham utilizado títulos e a linguagem elamitas é indicativo da próxima relação entre 

suas estruturas administrativas e aquelas de Elam.    

  Se a Pérsia anterior à expansão imperial nos é conhecida apenas de forma 

extremamente limitada, isso muda com a ascensão de Ciro II ao trono de Anshan em 559 a.C. 

A própria figura de Ciro é tão mítica e controversa a ponto de ter influenciado a produção de 

múltiplas biografias, das quais temos conhecimento graças a Xenofonte, Ctésias e Heródoto. 

Para Xenofonte, Ciro seria neto do rei dos medos, Astíages, pela via materna, tendo por pai 

Cambises, rei dos persas.
1117

 Ainda segundo Xenofonte, Ciro II teria obtido o reino da Média 

pacificamente do tio, Ciaxares, e teria falecido fora de combate.
1118

 Tais informações 

contrastam com os relatos de Heródoto e Ctésias. O primeiro, retomando motivos folclóricos 

orientais, também alega que Ciro seria neto de Astíages e fruto do matrimônio de Mandane, 

sua filha, com um nobre (não um rei) persa, Cambises,
1119

 mas desenvolve uma narrativa 

sobre a fracassada tentativa do monarca medo de se livrar do bebê Ciro, tido como um 

potencial usurpador do trono. Heródoto e a Crônica de Nabonido coincidem quanto à 

existência de uma revolta dos persas e alguns medos contra Astíages, daí resultando a 

conquista da Média. Nicolau de Damasco, baseando-se em Ctésias de Cnido, também 

menciona tal revolta. Quanto à sorte do rei, Heródoto e Ctésias fornecem relatos convergentes 

sobre uma morte em combate na Ásia Central.
1120

  

 Seja qual biografia for a verdadeira, o fato é que, entre 550 e 530 a.C., Ciro conquistou 

para os persas a Média, a Lídia, a Carmânia, a Gedrósia, a Aracósia, a Fenícia e a Babilônia, 
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formando um império de grandes proporções.
1121

 A incorporação das cidades gregas e da 

Fenícia ao império garantiram a apropriação de uma importante força naval, enquanto a 

tomada da Babilônia fez dos persas senhores do Oriente Próximo.
1122

 Entre os feitos de Ciro 

se encontra também a fundação de um complexo real, a cidade de Pasárgada
1123

 na qual o 

próprio rei seria futuramente enterrado.
1124

 Seu filho, Cambises II, adquiriu para o império o 

Egito, enquanto Dario I avançou contra os citas, incorporou a região noroeste da Índia
1125

 e 

estendeu sua influência até a Trácia
1126

 e a Macedônia. Juntos, esses monarcas adquiriram a 

maior porção do império, que permaneceu, em extensão, relativamente estável durante cerca 

de duzentos anos.   

  O notável sucesso do Império Aquemênida ao longo de tanto tempo não pode ser 

entendido apenas a partir da estratégia militar ou da conquista. Logo no início, soberanos 

como Ciro e Cambises obtiveram êxito em seu governo imperial graças a uma política de 

concessões e alianças na periferia do império. Na Babilônia e no Egito, os reis se aliavam às 

elites locais e recompensavam seus apoiadores com posições de poder. Ao mesmo tempo, os 

monarcas se apresentavam a partir de fórmulas locais, respeitando as tradições dos povos 

submetidos e evitando, assim, promover rebeliões.
1127

 No Cilindro de Ciro, o rei persa se 

apresenta como um babilônio
1128

 e, de forma similar, Cambises é apresentado pelo egípcio 

Udjahorresnet
1129

 como um faraó e filho de Rá.
1130

    

  Um dos episódios mais famosos da história política aquemênida, a ascensão de Dario I 
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 KUHRT, 2002, p. 663. 
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ao trono é descrita por Heródoto e a inscrição de Behistun (DB), cunhada, como vimos, por 

ordem do próprio Dario após a supressão de diversas rebeliões pelo império.
1131

 Na versão 

oficial, que Heródoto deve ter reproduzido em algum grau,
1132

 Cambises teria assassinado seu 

irmão secretamente e partido em campanha para o Egito. Enquanto estava ausente, um mago 

ambicioso
1133

 teria se passado pelo irmão de Cambises, Bardiya/Esmérdis, a fim de se 

apoderar do governo imperial. Antes de conseguir retomar o poder, Cambises teria falecido. 

Mais tarde, Dario I teria se levantado contra o usurpador e recobrado o trono.  

  Em realidade, como notaram muitos historiadores, o mais provável é que o verdadeiro 

usurpador fosse Dario I, líder de uma rebelião que teria assassinado o autêntico irmão de 

Cambises e filho de Ciro.
1134

 Em relação ao parentesco, os direitos de Dario I ao trono eram 

aparentemente marginais.
1135

 Além disso, a usurpação explicaria a onda de revoltas que teria 

atingido o coração do império após a entronização de Dario I.
1136

 Revoltas, aliás, que foram 

suprimidas pelo rei com sucesso, apesar de terem sido muito numerosas (nove no total): o 

monarca precisou apenas de um ano para reprimir insatisfações na Mesopotâmia, no Irã e na 

Ásia Central.   

  A transição de Cambises a Dario é tratada pela historiografia como um momento de 

verdadeira crise.
1137

 Nesse período, o império, tendo atingido grandes proporções territoriais, 

revela as tensões de uma competição pelo poder que colocou em polos opostos grupos da 

nobreza iraniana.
1138

 Justamente para manter a coesão dessa estrutura colossal, Dario se 

engajou na produção de uma retórica imperial e na reforma de instituições já existentes, como 
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a administração territorial e a estrutura tributária.
1139

 O príncipe aquemênida também se 

envolveu na construção de diversas obras imponentes, como a continuação do canal de Neco 

(Suez),
1140

 a fundação de Persépolis
1141

 e outros empreendimentos em Susa e Pasárgada.
1142

 A 

formação rochosa de Naqsh-i Rustam, por sua vez, se tornaria a sede das tumbas reais de 

Dario e mais três reis aquemênidas.
1143

  

  Xerxes (486-465 a.C.), sucessor de Dario, é conhecido, sobretudo, pela batalha que 

travou contra os gregos no front ocidental do império. Desse assunto já tratamos o bastante, 

cabendo observar que, apesar da derrota persa, há quem considere o balanço do reinado de 

Xerxes mais positivo que negativo.
1144

 O monarca, afinal, reprimiu, com sucesso, rebeliões no 

Egito e na Babilônia,
1145

 além de ter realizado algumas modificações para melhorar a 

eficiência da administração provincial.
1146

 Em agosto de 465 a.C., Xerxes e o herdeiro do 

trono foram assassinados numa conspiração que pode ter sido arquitetada por seu próprio 

sucessor, Artaxerxes I, embora os detalhes do acontecimento sejam obscuros.
1147

   

  A campanha persa contra os gregos foi continuada por Artaxerxes I (465 - 423 a.C.) e 

deve ter conduzido a algum tipo de acordo com os atenienses por volta de 450 a.C.
1148

 Dario 

II (423 - 405 a.C.), sucessor de Artaxerxes, após enfrentar e derrotar dois irmãos rebeldes com 

pretensões ao trono,
1149

 apoiou os espartanos na Guerra do Peloponeso tendo em vista o 

enfraquecimento de Atenas e sua derrota final.
1150

 Infelizmente, a parcialidade das fontes nos 

arrasta incessantemente para a fronteira ocidental, sem que possamos conhecer mais sobre a 

política desses reis em outras partes do império nesse período.    

  Com a morte de Dario II, seu filho Arses, que assumiu o nome real de Artaxerxes II 

(405 - 359 a.C.), ascendeu ao trono.
1151

 Apesar da transição aparentemente calma, o irmão de 

Arses, Ciro, armou uma conspiração contra o monarca e, após chegar muito perto de ser 

executado na corte por uma denúncia de traição, conduziu um exército de nobres persas e 
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mercenários gregos da Anatólia até a Babilônia, sendo derrotado e morto pelas tropas de 

Artaxerxes em Cunaxa (401 a.C.). A revolta de Ciro, o Jovem, é narrada por Xenofonte em 

seu Anábase, enquanto uma biografia laudatória de Artaxerxes II foi redigida tardiamente por 

Plutarco. Entre os feitos notáveis de Artaxerxes, encontram-se modificações nas fórmulas 

religiosas das inscrições reais, possíveis reflexos de mudanças no culto e na ideologia real 

aquemênida.
1152

  

  Três filhos de Artaxerxes II foram, segundo as fontes, violentamente assassinados por 

Oco, que viria a se tornar Artaxerxes III (359-338 a.C.).
1153

 Importante por recobrar o Egito e 

suprimir uma revolta das cidades fenícias, esse rei também teria sido assassinado, junto com a 

maioria de sua família, por um eunuco, Bagoas, que então teria entronizado o jovem Arses, 

cujo nome real (Thronname) seria Artaxerxes IV (338-336 a.C.).
1154

 Dois anos depois, Bagoas 

assassinaria o próprio Artaxerxes IV, instalando no trono Dario III (336-330 a.C.), quem 

finalmente encerraria o banho de sangue com a derradeira execução do eunuco.
1155

 As 

histórias dos assassinatos e intrigas das sucessões são narrada por Plutarco
1156

 e Diodoro 

Sículo.
1157

  

  Ao longo da maior parte dessa história, os reis aquemênidas desenvolveram e 

preservaram instituições e práticas de dominação que seriam essenciais para a manutenção de 

seu império. Além de uma organização administrativa “satrapal”,
1158

 os persas promoveram 

uma ideologia fundada numa espécie de direito divino à autoridade imperial. Eles 

acomodaram a aristocracia persa em posições de poder em todo o império, criando uma 

influente e relevante classe de oficiais para dar sustentação às pretensões do rei. E instituíram 

uma economia tributária e um sistema legal amplamente condizentes com as necessidades de 

um grande Estado multiétnico.          

  Em comparação com o Império Neoassírio, Dario e seus sucessores inovaram 

profundamente as práticas de dominação orientais pela adoção de uma política alegadamente 

menos hostil em relação aos súditos.
1159

 Os persas, diferentemente dos assírios, optaram por 

uma política de integração ideológica do império e consolidaram alianças políticas com as 

classes dominantes dos países submetidos por meio de concessões e matrimônios. O império 
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também permitia algum acesso dos povos dominados a posições importantes na corte, mesmo 

que de forma muito restrita.
1160

 Assim, elaborou-se uma política de cooptação e cooperação 

dos dominados, muito diferente do protótipo da conquista mesopotâmica. Para fins didáticos, 

discutiremos as diferentes manifestações do império em três âmbitos distintos: o direito, a 

economia e a religião.  

  O direito aquemênida, altamente sofisticado, em nada se assemelha à descrição 

negativa que dele fizeram os modernos.
1161

 Para o barão de Montesquieu, o direito público de 

modelo despótico seria corrompido pelo poder discricionário do rei, inimigo da propriedade 

privada e infenso a mecanismos de controle.
1162

 No caso aquemênida, essa posição se viu 

fortalecida pelo testemunho de autores clássicos como Platão,
1163

 Heródoto
1164

 e 

Aristóteles.
1165

 No entanto, como já tivemos a oportunidade de argumentar,
1166

 os próprios 

autores clássicos jamais recusaram que o rei persa governasse em conformidade com certas 

normas costumeiras
1167

 e protocolos.
1168

 Ele reconhecia, ademais, as normas locais, mediante 

um mecanismos de “autorização real”, conferindo-lhes vigência efetiva.
1169

 Um conselho de 

sete juízes ou nobres mencionados pelas fontes,
1170

 em que pese sua rarefeita autoridade 

prática,
1171

 testemunha a busca de legitimação monárquica no direito. 

 No plano judicial, destaca-se a ideia da irrevogabilidade da lei dos persas,
1172

 que, se 

verdadeira, deve ser lida como um mecanismo de preclusão de sentenças condenatórias, 

                                                           
1160

 GOLDSTONE & HALDON, 2009, p. 24.  
1161

 MONTESQUIEU, 2004, p. 69. Cf.  também p. 101. 
1162

 Para nossa discussão completa sobre o direito aquemênida, a visão das fontes clássicas e a perspectiva 

moderna, Cf. TREUK, 2016. 
1163

 Plat. Leg. 693d-696c. 
1164

 Em Heródoto, os espartanos qualificam Hidarnes como um “escravo” (Hdt. 7.135); Demarato contrasta a 

obediência dos espartanos à lei e a sujeição dos persas aos caprichos reais (Hdt. 7.104); Cambises suplanta uma 

norma costumeira a partir de outra norma que lhe dava poderes absolutos (Hdt. 3.31.). 
1165

 Arist. Pol. 1284b.35- 1285b.35; Pol. 1295a1-25; Pol. 1313a20-1313b10; Pol. 1327b25-30; Nic. 1160b27-31. 
1166

 TREUK, op.cit. 
1167

 O termo persa antigo para lei ou direito era dāta (SCHMITT, 2011b). Ele figura nas inscrições aquemênidas 

em referência aos comandos do rei, à ordem divina e à lei do rei sobre outros povos (DB §8°, DSe, §3°, XPh, 

§4°d). Em muitos casos, a “lei” persa deve se referir a regulamentos de ordem fiscal. Cf. BRIANT, 1996, p. 526-

528. 
1168

 A observância dos costumes restringia a ação dos reis, e o próprio Heródoto menciona uma norma (νόμος) 

persa segundo a qual não seria permitido ao rei executar um particular por apenas uma ofensa (Hdt. 1 137); 

Xerxes foi obrigado por uma norma (νόμος) a entregar a esposa do irmão a Amestris num festival real (Hdt. 

9.111); Mesmo um monarca insano como Cambises invoca normas para justificar seus abusos (Hdt. 9.111). 
1169

 A teoria, por vezes contestada, é de FREI, 2001. Um exemplo frequentemente citado é Esdras 7.25-26; O rei 

Dario I também teria ordenado ao ao sátrapa do Egito a compilação de normas locais do 44º ano do reinado de 

Amasis até 526 a.C. A comissão tomou 16 anos para cumprir esta tarefa. Cf. BRIANT, 1996, p. 490. 
1170

 Hdt. 3.31, Est. 1.10. 
1171

 BRIANT, op. cit., p. 142 : “é evidente, de fato, que a nomeação ou destituição de juízes reais provém 

somente da autoridade do rei (...). Embora os juízes façam referência à 'lei dos medos e dos persas', é evidente 

que a decisão provém unicamente da autoridade real.” 
1172

 Dan. 6:11; Est. 8:7-12. Esses textos falam de decisões para casos específicos, vereditos de natureza 

condenatória. Cf. LEFEBVRE, 2006, p. 100; nossa discussão em TREUK, 2018a. 



193 
 

implicando alguma segurança jurídica.
1173

 Alguns casos citados pelas fontes clássicas 

indicam, além disso, que o rei julgava de acordo com preceitos de contraditório e 

proporcionalidade.
1174

 Na Babilônia, o Império Persa contava com tribunais de templos, 

sátrapas e conselhos, reconhecia o “direito de ação” dos homens livres e formalizava o 

processo em fases racionais. As normas, além de preverem soluções para lides relativas a 

danos patrimoniais e pessoais, passaram a estruturar o funcionamento dos próprios tribunais, 

conduzindo a um incipiente “direito administrativo”.
1175

 O direito material, em continuidade 

com o que existia nos outros impérios orientais, continuou a regular basicamente as mesmas 

situações de “direito privado”.
1176

 Este, entretanto, não era codificado, isto é, não era similar 

ao sistema legal romano-germânico hodierno.
1177

   

   No campo econômico, o império também apresentava considerável vigor.
1178

 Como o 
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Império Neoassírio, seu congênere aquemênida procedeu a um exercício de poder imperial 

basicamente fundado na arrecadação tributária, fato que chamou a atenção de Heródoto, como 

vimos.
1179

 Para tanto, os persas fizeram uso de práticas e estruturas fiscais que já eram 

comuns no Oriente Próximo. É preciso admitir, contudo, que, no longo prazo, o peso da 

estrutura fiscal aquemênida pode ter sido responsável por sufocar as províncias.
1180

 

 A economia aquemênida, como as economias antigas em geral, era 

predominantemente agrícola. Na Babilônia aquemênida, a posse das terras produtivas era 

transferida pelo poder central a trabalhadores que, em troca, forneciam serviços e parte de sua 

produção ao poder central.
1181

 Embora o rei da Pérsia fosse, em tese, proprietário de todas as 

terras sob sua autoridade, podendo eventualmente confiscá-las, essa noção ideológica não 

deve ser dissociada da realidade econômica aquemênida. Vários particulares tinham a virtual 

“propriedade” de terras no império e, na prática, o rei não a confiscava senão em ocasiões 

ordinárias.
1182

 Mesmo assim, o direito sobre tais terras não era de propriedade em sentido 

pleno, sofrendo diversas limitações quanto à possibilidade de alienação.
1183

  

 A mão de obra escrava era marginal nas esferas produtivas do Antigo Oriente 

Próximo, restringindo-se, em geral, ao serviço doméstico.
1184

 Na verdade, conhecemos melhor 

o uso que os persas faziam do trabalho compulsório de certos indivíduos chamados de 

kurtaš.
1185

 Esses trabalhadores atuavam em atividades rurais e construções, e recebiam uma 

remuneração em alimentos ou dinheiro (prata),
1186

 mas não é claro se seriam trabalhadores 

livres exercendo uma espécie de corveia ou populações dependentes de deportados.
1187

  

 A economia persa não era extensivamente monetarizada, mas fundava-se na circulação 

de bens e metais pesados. A cunhagem de moedas se restringia à Ásia Menor e não parece ter 
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representado uma realidade relevante em todo o império.
1188

 Apesar disso, a maior circulação 

de ouro e prata como moeda é notável nesse período, provavelmente induzida pelo sistema 

tributário e suas exigências de pagamento em metal.
1189

 

  Quanto à economia tributária, o império extraía as receitas necessárias para a sua 

manutenção a partir de um sofisticado sistema que, embora tenha existido desde os reinados 

de Ciro e Cambises, parece ter sido fixado e reformado por Dario I.
1190

 Os povos submetidos 

ao rei persa pagavam tributos em metais ou em produtos (in natura), como prestações 

ordinárias ou contribuições extraordinárias.
1191

 Os pagamentos de impostos ordinários 

recaíam especialmente sobre a produção agrícola, mas também englobavam prestações em 

trabalho (o que temos chamado de “corveias”), impostos sobre o comércio e tributos sobre a 

extração de riquezas de minas. Os súditos também pagavam taxas para ter acesso à água de 

irrigação
1192

 ou, extraordinariamente, forneciam contribuições de hospitalidade para sustentar 

o rei e sua comitiva durante seus deslocamentos. Em troca do usufruto de lotes de terras reais, 

os súditos também eram obrigados a fornecer homens para servir no exército do rei.
1193

 

Também pode-se supor que houvesse proprietários particulares de minas de prata dentro do 

império, mas tal opinião é apenas uma conjectura.
1194

      

 O Império Aquemênida não tinha nenhum sistema financeiro, e a “casa de negócios” 

da família Murašû, que certamente fornecia crédito aos agricultores, focava-se precipuamente 

na gestão de terras, em geral sublocando-as a terceiros. Em troca do fornecimento de crédito, 

as casas de negócios da Babilônia, como a Murašû, vinculavam a produção agrícola futura 

dos pequenos proprietários como garantia para o adimplemento da dívida. Ao receber uma 

parte da produção agrícola, essas empresas vendiam os produtos por prata no mercado da 

Babilônia, adquirindo recursos para renovada oferta de crédito.
1195

  

  Os dados sobre flutuações de preços de produtos básicos na Babilônia indicam que lá 

haveria um mercado livre, isto é, sujeito à lei da oferta e da demanda.
1196

 O mesmo não 
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ocorria em Persépolis, onde os preços de alimentos parecem ter sido administrados pelo 

governo.
1197

 No intervalo de tempo registrado pela documentação, os preços normais de 

ovelhas, vinho e cevada variavam pouco, salvo durante um notável período de alta dos preços 

de grão entre dezembro de 467 e agosto de 466 a.C.
1198

 Um momento de escassez, 

possivelmente causado por um conflito contra os gregos? Não se sabe ao certo,
1199

 mas a alta 

parece atestar a precária integração dos mercados nesse período.
1200

  

  Talvez por inspiração de certa historiografia liberal do Império Romano, a “inflação” e 

a política fiscal aquemênida foram inserida no coração de um teoria sobre a decadência do 

império.
1201

 Para Albert Olmstead, algumas revoltas dos súditos e relatos sobre a condição de 

penúria das populações sujeitas ao domínio aquemênida indicariam os excessos da tributação 

no império. Segundo ele, a prata extraída das províncias seria entesourada pelo poder central, 

não voltando a circular e gerando endividamento dos proprietários, que recorriam ao crédito 

fornecido por instituições como a “empresa” da família Murašû, chegando a empenhar suas 

terras em garantia. Os elevados impostos combinados à contração de dívidas pelos pequenos 

proprietários tornariam precárias suas condições de vida, assim como as condições da 

população de uma forma geral. Ainda segundo Olmstead, essa situação teria gerado uma alta 

dos preços de produtos básicos no final do império, o que viria a agravar a crise.
1202

  

  Na verdade, como apontaram outros autores, a menor liquidez no império deveria ter 

gerado uma situação de queda dos preços, não inflação.1203 Além disso, a alta dos preços dos 
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mercados babilônicos observada durante o reino de Dario provavelmente se deveu ao 

aumento da oferta de prata, que, ao que tudo indica, circulava e não era retida pelo poder 

central.
1204

 A suposta escassez de prata deveria ter se refletido numa alta das taxas de juros, 

mas, segundo Stolper, a evidência da casa de negócios Murašû não comprova essa tese.
1205

 

Mesmo nesse período, ademais, os valores da remuneração dos trabalhadores empregados 

pela administração também subiram.
1206

  

 Apesar disso, talvez Olmstead não estivesse totalmente equivocado em sua 

argumentação. Uma queda considerável dos preços de produtos de demanda elástica e 

inelástica ao final do Império Aquemênida ainda carece de explicação adequada.
1207

 Sem 

dúvida, esse fenômeno se coaduna com um suposto e crescente entesouramento de metais no 

final do império.
1208

 Além disso, especialistas hoje apontam uma alta da taxa de juros ao final 

do período aquemênida.
1209

 E Jursa, apesar de recusar a tese do entesouramento (vez que os 

principais tributos seriam pagos em corveias e serviços), acredita numa crescente drenagem 

de recursos na Babilônia gerada pela avidez tributária da coroa.
1210

    

  Como já anteriormente dito, os persas do período aquemênida são geralmente tidos 

como praticantes do zoroastrismo. Zoroastro (o nome grego de Zarathustra) teria sido um 

profeta responsável pelo estabelecimento de uma religião dualista fundada na oposição 

cosmogônica entre o bem e o mal, representados, respectivamente, pelos deuses Ahura-Mazda 

e Arimã. Nesse universo, a vida dos próprios homens constituiria uma contínua peleja do bem 

contra o mal, compreendendo a possibilidade de redenção e ascensão ao paraíso. Os 

ensinamentos de Zoroastro foram preservados pelo livro sagrado do Avesta, cuja fração mais 

antiga corresponde, justamente, aos Gathas, os hinos do profeta. O problema é que a data da 

pregação de Zoroastro nos é completamente desconhecida, sendo as estimativas acadêmicas 

                                                                                                                                                                                     
reino de Dario I ou antes. Escassa informação dos séculos V e IV tardios sugere declínios modestos nos níveis de 

preços em relação aos preços do século VI.” In: STOLPER, 1985, p. 144 et seq. 
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1207

 HACKL & PIRNGRUBER, 2014, p. 117. 
1208

 Para o caso de Judá, Neh. 5 parece refletir uma situação crítica. Cf. BLENKINSOPP, 1998, p. 257-258: 

“important factors in the political unrest were, therefore Persian fiscal policy and economic disparity between the 

long-term residents of the province and the more wealthy Babylonian olim”. Cf., no entanto, a opinião crítica de 
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2003). 
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altamente incertas: o intervalo possível vai de 2000 a.C. ao século VI a.C. Ademais, embora 

alguns elementos da religião do Avesta sejam identificáveis nas inscrições antigas, como a 

representação de Ahura-Mazda na posição de deidade suprema e criadora, é difícil estabelecer 

qual forma doutrinária a religião havia atingido nesse período. Os próprios reis aquemêndias 

não mencionam o profeta Zoroastro.
1211

   

  A descrição da religião persa por Heródoto também deve ser interpretada com cautela. 

A alegação de que os persas não representariam seus deuses em forma antropomórfica, por 

exemplo, foi convincentemente rebatida por Mark Garrison.
1212

 Da mesma forma, a suposta 

ausência de templos sagrados e altares entre os persas é, muito provavelmente, 

equivocada.
1213

  

 As inscrições reais permitem aferir que os persas eram, no mínimo, “masdeístas” 

(expressando crença em Ahura-Mazda), sem que isso excluísse a existência de outros 

deuses.
1214

 A religião era um importante elemento do programa de legitimação iniciado por 

Dario I. Na epigrafia real, como vimos, o monarca se apresentava como uma espécie de 

mandatário do deus Ahura-Mazda. Apesar disso, os aquemênidas não impunham, como regra, 

a adoção de sua religião, mas, pelo contrário, admitiam e reconheciam as crenças dos outros 

povos, acomodando as diferenças na unidade. Essa política, interpretada por alguns autores 

como uma espécie de “tolerância aquemênia”,
1215

 era antes uma estratégia de dominação, e 

servia bem aos interesses do governo central. As exceções a essa regra de tolerância estão, em 

geral, associadas à repressão de rebeliões, da qual, muitas vezes, não escapavam os templos 

dos insurgentes. Apesar disso, casos de imposição da fé masdeísta por motivos teológicos são 

igualmente atestados.
1216

      

  Para concluir, pode-se dizer com segurança que os aquemênidas não apenas 

desenvolveram uma entidade imperial, mas que inovaram consideravelmente quanto aos seus 

antecessores. Contando com notável estratificação social, um poder centralizado capaz de 

proceder à manutenção da ordem e da lei, uma estrutura imperial capaz de impedir rebeliões, 

uma estrutura econômica capaz de produzir e extrair excedentes para a sustentação do aparato 

estatal e uma ideologia de legitimação da classe dominante, os persas erigiram um edifício 
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cuja solidez não pode ser recusada.
1217

 Derrotados por Alexandre e sua confederação de 

gregos no século IV a.C., nem por isso os persas podem ser acusados de debilidade ou 

decadência. Ao longo de históricos combates, Dario III demonstrou perfeita racionalidade em 

sua estratégia militar, assim como o império, de um ponto de vista institucional, não dava 

mostras de enfraquecimento.
1218

 Isso tudo atesta a força e originalidade dos aquemênidas, 

responsáveis por manter unidos povos tão díspares por meio de uma estrutura ideológica e 

fiscal profundamente eficiente.  
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CAPÍTULO 4:  NOMEANDO O INIMIGO: O IMPÉRIO AQUEMÊNIDA NAS FONTES 

CLÁSSICAS 
 

 

 Não se pode negar que a relação entre gregos e os “impérios orientais” tenha sido 

qualificada pelo antagonismo militar com os persas ao longo do período clássico. Se, de um 

lado, é reducionista a eleição das Guerras Médicas como um evento revolucionário, conforme 

notam alguns autores,
1219

 de outro, também não é lícito rechaçar em absoluto o papel da 

Pérsia e dos persas, enquanto inimigos militares, para o desenvolvimento de concepções 

helênicas de identidade e política. Na verdade, a literatura “revisionista” se insurge amiúde 

contra exageros na interpretação desse evento, sem recusar que tenha tido influência sobre o 

discurso grego dos bárbaros.
1220

  

 Apesar disso, como já tivemos a oportunidade de discutir, a posição dos persas 

enquanto adversários não pode ser isolada do contexto histórico mais amplo de convivência 

entre a Pérsia e o “mundo grego”. É a interação contínua com o inédito Império Aquemênida, 

e não um embate bélico em particular, que deve ser considerada determinante para a 

emergência de noções políticas específicas na Grécia Clássica. Trocas, adaptações, modelos e 

repertórios comuns constituem apenas algumas das modalidades possíveis de enquadramento 

desse convívio. 

 Três variedades de reação à agência persa podem ser notadas entre as póleis gregas, 

sobretudo na Jônia, em Atenas e, talvez, em Esparta.
1221

 Em primeiro lugar, a referência ao 

império bárbaro é instrumentalizada para servir a interesses internos, como a resistência,
1222

 a 

legitimação de facções
1223

 e a busca de unificação supranacional.
1224

 São variedades de 

“espelho grego”, em que a consciência da Pérsia se constrói mediante operações de inversão 

ou analogia, se subordinando a motivações helênicas. Há, ademais, o engajamento direto das 

elites e de póleis com um repertório comum imperial que viabiliza a compreensão de e certa 
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integração a um sistema internacional no qual a Pérsia é peça essencial. Por fim, práticas e 

concepções do império bárbaro são pragmaticamente adaptadas e emuladas em Atenas como 

parte de um discurso de dominação que contava com poucos antecedentes próprios.            

 Nesse cenário, Heródoto é um autor extremamente importante, porque revela, em mais 

de um sentido, uma virada nas reações gregas ao Império Aquemênida, pelo menos à luz da 

evidência disponível. Do ponto de vista da terminologia política, o autor é inovador se 

comparado aos seus antecessores do período arcaico ou mesmo do início do período clássico. 

Ele é igualmente peculiar quando posto ao lado de autores posteriores e, como veremos, não é 

sempre fácil explicar o uso peculiar que Heródoto faz de termos como archḗ e hēgemoníē, já 

que o primeiro, com o sentido de império, é limitado a contextos orientais, e o segundo, 

comumente associado a domínios consensuais, é por vezes usado para designar o Império 

Persa. 

 Heródoto viveu e compôs durante um período de transição e mudanças importantes no 

ambiente político grego, com a ascensão inédita de um “império” marítimo autenticamente 

helênico. Esse processo pressupôs um engajamento ativo dos atenienses com a retórica 

imperial persa e se traduziu na crescente percepção de que havia algo de comum entre Atenas 

e a Pérsia. Ao contrário do que se poderia pensar, contudo, havia mais de um motivo para 

continuar a diferenciá-las, pelo menos por algum tempo. Os atenienses, afinal, assumiram 

uma forma jurídica específica, a aliança (summachía), para conferir um verniz de legitimidade 

ao seu domínio e, ademais, exerceram controle sobre Estados percebidos como parte de um 

mesmo agrupamento étnico. Formalmente, portanto, atenienses e persas eram distintos.
1225

 

 Antes de Heródoto, a evidência para a denominação do Império Persa é escassa e 

errática. Curiosamente, Ésquilo chama o império inteiro de pólis, como fará Xenofonte, mais 

tarde. Depois de Heródoto, a semelhança substancial entre persas e atenienses viabiliza o uso 

do termo archḗ para designar impérios gregos e não-gregos. Desde o período clássico, 

ademais, o termo é usado com sentido abstrato (que é preponderante) e territorial. Termos 

como hēgemonía são geralmente evitados para designar os impérios orientais, com algumas 

exceções que merecerão exame minucioso adiante. No período helenístico e romano, por fim, 

hēgemonía é um nome geralmente usado para designar a liderança de Alexandre, o Império 

Romano e os impérios de assírios, persas e outros povos orientais, sem distinções. 

 A aversão tardo-republicana e imperial romana à “realeza” relega o uso do latino 

regnum a contextos bárbaros, mas esse não parece ser sempre o caso de basileía na Grécia 
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Clássica. Da mesma forma, apesar de sua ferrenha oposição aos partos, percebidos como 

herdeiros do Império Aquemênida, os romanos do período augustano não deixaram de 

dignificá-lo pelo uso da mesma denominação que reservavam a Roma: imperium, numa 

concepção que talvez se deva à chamada Zwei-Welten Theorie.
1226

 Essa atitude parece sofrer 

uma leve transformação no final da hegemonia romana, no embate com os sassânidas (224-

651 d.C.). 

 Através de um exame de longa duração da terminologia empregada para designar o 

Império Persa e considerando, ainda, a natureza das obras examinadas e o contexto histórico 

de sua produção, procuraremos demonstrar a especificidade de Heródoto e as implicações de 

sua percepção para o estudo das relações greco-persas e das próprias Histórias. Em especial, é 

preciso se perguntar por que Heródoto, escrevendo no início da Guerra do Peloponeso, não 

chamou o Império Ateniense “pelo seu nome”, por que insistiu em tratar o império dos persas 

como uma hēgemoníē e por que, afinal, evitou designar os quatro reis aquemênidas como 

“tiranos”, pura e simplesmente, como faz com Creso e Déjoces. 

 O tema da nomenclatura grega para o Império Persa foi apenas marginalmente 

trabalhado pelos especialistas. Um estudo frequentemente lembrado é Gemeinde und 

Herrschaft, de Fritz Gschnitzer.
1227

 Nele, o autor classifica os Estados antigos entre duas 

formas jurídicas opostas, as Gemeinde (subdivididas entre éthnos, koinón e pólis) e as 

Herrschaften (chamadas dunástai), fundando-se as primeiras em vínculos entre cidadãos, e as 

últimas no vínculo unipessoal com um senhor.
1228

 Tal dicotomia entre “comunidades” e 

“domínios”, segundo Gschnitzer, seria aferível mediante a instituição capaz de vincular o 

Estado em tratados internacionais.
1229

 O Império Aquemênida, corporificado em tais 

documentos pela figura do rei, seria uma espécie de Herrschaft.
1230

 

 Inspirada pela teoria do jurista alemão Otto von Gierke,
1231

 a obra de Gschnitzer nos é 

de utilidade limitada. Em primeiro lugar, este autor não operou uma análise das percepções 

antigas, mas uma classificação objetiva de tipos de Estado, baseando-se na qualidade de seus 

representantes em documento oficiais.
1232

 Para Gschnitzer, na verdade, as fontes antigas 
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comuns testemunhariam uma visão difundida do Império Aquemênida como um Estado 

“comunitário” dos persas.
1233

 Em segundo lugar, Gschnitzer constata que, mesmo no período 

clássico, algumas póleis gregas teriam conhecido “domínios”, não havendo coincidência entre 

a categoria política e a fronteira étnica.
1234

 Por fim, o termo empregado por Gschnitzer para 

descrever as Herrschaften (dunástai) diz respeito, sobretudo, ao período helenístico, como o 

próprio autor deixa claro.
1235

 

 Tanck empregou a teoria de Gschnitzer em sua análise dos tratados mencionados por 

Tucídides.
1236

 No entanto, se as póleis gregas eram compatíveis com a monarquia e a tirania, 

configurando-se, muitas vezes, como Herrschaften,
1237

 seria infrutífero procurar nesse tipo de 

documento qualquer especificidade persa.
1238

 Na verdade, a autoridade capaz de vincular um 

Estado não parece dizer respeito à sua forma, mas antes ao que temos chamado de 

constituição ou regime político. Tiranos de póleis poderiam figurar como signatários de 

tratados, sem fazer referência ao nome da comunidade e sem que isso desconfigurasse a 

natureza particular da cidade-estado grega.
1239

   

 Outras leituras sobre a terminologia grega foram esboçadas por especialistas da Pérsia 

Aquemênida e de Heródoto. Como denominação do império, esses autores apontam, 

geralmente com reservas, as expressões archḗ e megálē archḗ. Briant traduz archḗ por 

“poder” real e diz que os antigos não tinham um conceito exato para “império”, o que 

implicaria um “poder territorial”.
1240

 Asheri também menciona o uso de archḗ ou megálē 

archḗ como uma simplificação usada para designar “impérios”.
1241

 Clarisse Herrenschmidt 

nota que, embora megálē archḗ seja frequentemente traduzida por império, a correspondência 

entre os dois não seria exata.
1242

   

 Claudia Tanck, cuja monografia se volta especificamente à terminologia grega usada 

para representar o Estado persa, acrescenta a essas expressões a palavra basileía,
1243

 também 

identificada difusamente por Briant,
1244

 enquanto Wickersham e Asheri reconhecem a 
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conotação de império em hēgemonía, sem tecer outras considerações.
1245

 Outros autores, 

como Tanck e Mogens Hansen, lembram, como mencionado acima, que algumas fontes 

chegaram a se referir ao império inteiro como uma pólis, mas consideram o caso anômalo.
1246

 

 As conclusões de Tanck para a terminologia grega usada na descrição do império 

podem ser sintetizadas em algumas proposições: os gregos não tinham um termo específico 

para designar o império oriental; quando aplicada aos persas, archḗ denotaria exclusivamente 

o fato de exercício de poder do rei persa e seu fraco componente territorial se explicaria pela 

concepção grega de Estado como um vínculo pessoal; a archḗ não poderia se referir, em 

sentido técnico, a um império oriental, pois também era usada para descrever outras 

entidades, como, por exemplo, a Liga de Delos.
1247

   

 Marie-Laurence Desclos, ao examinar as palavras empregadas na descrição do Império 

Ateniense, faz uma breve incursão pela terminologia de Heródoto para os persas, constatando 

três características especiais do termo archḗ. Segundo ela, este seria um poder frequentemente 

monárquico, pessoal e dinâmico.
1248

 Tal análise se aproxima da posição de Edmond Lévy, 

para quem archḗ é designação do poder absoluto, efetivo e reconhecido de um líder, 

predominantemente monárquico e abstrato, mas às vezes com conotação imperial e 

territorial.
1249

    

  Assim, de acordo com a communis opinio, os gregos, como os persas, careceriam de 

um termo específico para designar o império oriental enquanto estrutura política. Seu aparato 

terminológico, ademais, não apresentaria equivalência absoluta em relação à ideia moderna. A 

palavra archḗ, a mais lembrada nesse contexto, teria um caráter bastante genérico, de um 

poder monárquico reconhecido. 

 O exame da terminologia usada por Heródoto para descrever o império confirma 

algumas hipóteses e põe em dúvida outras. A consciência do Império Persa e seu papel como 

protótipo do regime monárquico e do imperialismo, ao lado da consolidação e expansão do 

“Império Ateniense”, devem ter contribuído para a emergência de novas ideias políticas que 

são veiculadas pelas Histórias. Nas últimas décadas do século V a.C., percebe-se o 

surgimento de uma inédita reflexão sobre o poder, promovida pela consciência de que o 

imperialismo traria consigo uma série de mazelas, em especial as guerras entre gregos. 
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 A fim de desvelar tal novidade, o presente capítulo abordará, inicialmente, o uso do 

termo archḗ em Heródoto e seus sucessores (4.1). A seguir, tratará dos termos pólis (4.2) e 

hēgemoníē (4.3) empregados em referência ao Império Persa ou outros impérios orientais. 

Outros aspectos do império oriental, sua forma monárquica e suas subdivisões étnicas, serão 

tratados no capítulo seguinte (5). Na mesma seção, discutiremos de forma integrada todos os 

achados destes dois capítulos finais (5.3).  

 

4.1 O IMPÉRIO PERSA COMO ARCHĒ 
 

 

 Heródoto de Halicarnasso é o primeiro autor conhecido a fazer uso de uma 

terminologia moderadamente consistente ao se referir às realidades políticas orientais, 

especialmente o Império Persa Aquemênida. Entre os termos empregados por Heródoto para 

se referir à Pérsia enquanto entidade política se encontram, como vimos, archḗ e, em menor 

grau, hēgemoníē.
1250

 Essas noções são igualmente usadas em contextos puramente helênicos. 

No entanto, Heródoto emprega archḗ apenas duas vezes para se referir ao exercício de 

controle político interestatal no mundo grego.
1251

 O segundo termo, hēgemoníē, aparece 

poucas vezes nas Histórias. Quase metade de suas ocorrências se refere ao comando supremo 

militar grego e a outra parte é usada em contextos orientais. 

 Marie-Laurence Desclos calcula 68 aparições da palavra archḗ ao longo das 

Histórias,
1252

 enquanto Edmond Lévy fala em 79 ocorrências.
1253

 Nossa própria busca 

também encontrou 79 aparições do termo, ao menos no campo semântico do poder, 

concordando com Lévy e Powell.
1254

 Para esse exame, foram circunscritas apenas as 

variações de archḗ, uma vez que as formas verbais (árchein) são notoriamente menos precisas 

que o substantivo. Por fim, como notou Lévy, o vocábulo aparece em Heródoto 
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1910, p. 19). 
1251

 Hdt. 6.98.2 e 7.150.3. 
1252

 DESCLOS, 2006, p. 26. Talvez a diferença se deva à exclusão dos plurais. 
1253

 LÉVY, 2006, p. 89. 
1254

 Hdt. 1.6.3; 1.7.4 bis; 1.13.1; 1.16.2; 1.53.3; 1.56.1; 1.72.2; 1.86.1; 1.91.4 bis; 1.92.1 [ou 1.91 in fine]; 1.92.2; 

1.92.4; 1.95.1; 1.96.2; 1.98.3; 1.102.1; 1.104.2; 1.106.2; 1.120.5; 1.120.6; 1.185.1; 1.188.1; 1.192.2 bis; 1.207.3; 

1.207.4; 1.207.4; 1.209.3; 2.147.4; 2.159.3; 3.15.2; 3.15.3 bis; 3.21.2; 3.30.3; 3.38.3; 3.42.2; 3.65.3; 3.68.1; 

3.73.1; 3.73.2; 3.75.3; 3.80.6; 3.83.2; 3.89.1; 3.89.2; 3.97.1; 3.126.1; 3.127.1 bis; 3.140.2; 3.142.1; 3.142.3; 

3.143.1; 4.1.2; 4.62.1; 4.147.3; 5.49.1; 5.67.4; 5.68.1; 5.72.1; 6.9.2; 6.13.2; 6.34.1; 6.35.3; 6.38.1; 6.67.1; 6.98.2; 

6.107.2; 7.2.3; 7.19.2; 7.150.3; 7.164.1; 8.44.2; 8.139; 9.106.3. Cf. também POWELL, 1960, p. 48. 
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predominantemente no singular e é frequentemente antecedido de artigo, indicando tratar-se 

“do” poder, e não de “um” poder qualquer.
1255

  

 O primeiro livro, tomado individualmente, é aquele com o maior número de 

ocorrências do termo. A tabela abaixo traz todas as aparições de archḗ nesse livro, no qual só 

se encontram referentes orientais. 

 

Tabela 3: ocorrências de archḗ no Livro I das Histórias. 

Ocorrências de archḗ no livro I das Histórias 

Localização Excerto (grego) Tradução Qualificação 

1.6.3 πρὸ δὲ τῆς Κροίσου 

ἀρχῆς πάντες 

Ἕλληνες ἦσαν 

ἐλεύθεροι 

Antes do domínio 

de Creso, todos os 

gregos eram livres.  

Reinado ou império 

bárbaro 

1.7.4 παρὰ τούτων 

Ἡρακλεῖδαι 

ἐπιτραφθέντες 

ἔσχον τὴν ἀρχήν ἐκ 

θεοπροπίου (...) 

A partir desses, os 

heraclidas foram 

confiados com o 

poder e o 

mantiveram, devido 

a um oráculo (...) 

Poder real, 

dinástico. 

Oriente, Lídia. 

1.7.4 (...) παῖς παρὰ 

πατρὸς 

ἐκδεκόμενος τὴν 

ἀρχήν, μέχρι 

Κανδαύλεω τοῦ 

Μύρσου. 

(...) o filho 

recebendo o poder 

do pai, até 

Candaules, filho de 

Mirsus. 

Poder real, 

dinástico. 

Oriente, Lídia 

1.13.1 ὡς γὰρ δὴ οἱ Λυδοὶ 

δεινόν ἐποιεῦντο τὸ 

Κανδαύλεω πάθος 

καὶ ἐν ὅπλοισι 

ἦσαν, συνέβησαν ἐς 

τὠυτὸ οἳ τε τοῦ 

Γύγεω στασιῶται 

καί οἱ λοιποὶ Λυδοί, 

ἤν μὲν τὸ 

χρηστήριον ἀνέλῃ 

μιν βασιλέα εἶναι 

Λυδῶν, τόν δὲ 

βασιλεύειν, ἤν δὲ 

Quando os lídios 

reputaram terrível a 

sorte de Candaules 

e estavam em 

armas, os 

partidários de Giges 

e os restantes dos 

lídios chegaram a 

um acordo,
1256

 

segundo o qual, se 

o oráculo dissesse 

que ele deveria ser 

rei dos lídios, ele 

Poder real, 

dinástico. 

Oriente, Lídia 

                                                           
1255

 LÉVY, 2006, p. 89-90. 
1256

 SLEEMAN, 2002, p. 157: “came to an agreement that”.  
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μή, ἀποδοῦναι 

ὀπίσω ἐς 

Ἡρακλείδας τὴν 

ἀρχήν. 

reinaria, caso 

contrário, 

entregaria de volta 

o poder aos 

heraclidas. 

1.16.2 ἄλλα δὲ ἔργα 

ἀπεδέξατο ἐὼν ἐν 

τῇ ἀρχῇ 

ἀξιαπηγητότατα 

τάδε. 

Outras façanhas ele 

realizou, estando no 

poder, sendo as 

seguintes as mais 

dignas de nota: 

Poder real, 

dinástico. 

Oriente, Lídia 

1.53.3 ἢν στρατεύηται ἐπὶ 

Πέρσας, μεγάλην 

ἀρχήν μιν 

καταλύσειν. 

Se enviasse um 

exército contra os 

persas, ele 

destruiria um 

grande império. 

Império. 

Oriente: Pérsia ou 

Lídia. 

1.56.1. (...) ἐλπίζων 

ἡμίονον οὐδαμὰ 

ἀντ᾽ ἀνδρὸς 

βασιλεύσειν 

Μήδων, οὐδ᾽ ὦν
1257

 

αὐτὸς οὐδ’ οἱ ἐξ 

αὐτοῦ παύσεσθαί 

κοτε τῆς ἀρχῆς. 

(...) Esperando que 

uma mula nunca 

reinaria sobre os 

medos no lugar de 

um homem e que, 

assim, nem ele 

próprio nem os seus 

sucessores seriam 

algum dia privados 

do poder. 

Poder real, 

dinástico. 

Oriente, Lídia. 

1.72.2 ὁ γὰρ οὖρος ἦν τῆς 

τε Μηδικῆς ἀρχῆς 

καὶ τῆς Λυδικῆς ὁ 

Ἅλυς ποταμός 

A fronteira do 

Império Médio e do 

Império Lídio era o 

rio Hális. 

Império 

(territorial). 

Oriental: Lídia e 

Média. 

1.86.1 Οἱ δὲ Πέρσαι τάς τε 

δὴ Σάρδις ἔσχον 

καὶ αὐτὸν Κροῖσον 

ἐζώγρησαν, 

ἄρξαντα ἔτεα 

τεσσερεσκαίδεκα 

καὶ 

τεσσερεσκαίδεκα 

ἡμέρας 

πολιορκηθέντα, 

κατὰ τὸ χρηστήριόν 

τε
1258

 

E os persas 

tomaram Sardis e 

fizeram prisioneiro 

o próprio Creso, 

tendo [este] reinado 

por 14 anos e 

sofrido um cerco de 

14 dias, pondo fim 

ao seu próprio 

grande império, 

conforme o oráculo. 

Império. 

Oriental: Lídia. 

                                                           
1257

 Cf. DENNISTON, 1996, p. 420. 
1258

 Para a posição de τε, cf. Ibid., p. 517. 
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καταπαύσαντα τὴν 

ἑωυτοῦ μεγάλην 

ἀρχήν. 

1.91.4 (...) ἢν στρατεύηται 

ἐπὶ Πέρσας, 

μεγάλην ἀρχὴν 

αὐτὸν καταλύσειν. 

(...) Se enviasse um 

exército contra os 

persas, ele próprio 

destruiria um 

grande império. 

Império. 

Oriental: Pérsia ou 

Lídia. 

1.91.4 (...) χρῆν εὖ 

μέλλοντα 

βουλεύεσθαι 

ἐπειρέσθαι 

πέμψαντα κότερα 

τὴν ἑωυτοῦ ἢ τὴν 

Κύρου λέγοι ἀρχήν. 

Se tinha a intenção 

de deliberar bem, 

era necessário que 

tivesse enviado 

inquirir outra vez se 

[o oráculo] falava 

de seu próprio reino 

ou do de Ciro. 

Império. 

Oriental: Pérsia ou 

Lídia. 

1.92.1
1259

 κατὰ μὲν δὴ τὴν 

Κροίσου τε ἀρχὴν 

καὶ Ἰωνίης τὴν 

πρώτην 

καταστροφὴν ἔσχε 

οὕτω. 

E assim se deu em 

relação ao Império 

de Creso e à 

primeira submissão 

da Jônia 

Reino, império. 

Oriental: Lídia. 

1.92.2 (...) συσπεύδων 

Πανταλέοντι 

γενέσθαι τὴν 

Λυδῶν ἀρχήν. 

(...) auxiliando a 

tornar o reino dos 

Lídios de 

Pantaleão. 

Poder dinástico, 

reino. 

Oriental: Lídia. 

1.92.4 ἐπείτε δὲ δόντος 

τοῦ πατρὸς 

ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς 

ὁ Κροῖσος (...) 

E Creso apoderou-

se do reino, tendo 

este sido conferido 

pelo pai. 

Poder dinástico, 

reino. 

Oriental: Lídia. 

1.95.1 Ἐπιδίζηται δὲ δὴ τὸ 

ἐνθεῦτεν ἡμῖν ὁ 

λόγος τόν τε Κῦρον 

ὅστις ἐὼν τὴν 

Κροίσου ἀρχὴν 

κατεῖλε, καὶ τοὺς 

Πέρσας ὅτεῳ 

τρόπῳ ἡγήσαντο 

τῆς Ἀσίης. 

Nossa história 

investiga a partir de 

agora quem foi 

Ciro, que tomou o 

império de Creso, e 

de que forma os 

persas governaram 

a Ásia. 

Poder dinástico, 

reino. 

Oriental: Lídia e 

Pérsia. 

1.96.2 ὁ δὲ δή, οἷα 

μνώμενος ἀρχήν, 

E ele, uma vez que 

cortejava o poder, 

Poder dinástico, 

reino. 

                                                           
1259

 Na edição de GODLEY, da Loeb, o locus é 1.91, in fine.* 
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ἰθύς τε καὶ δίκαιος 

ἦν. 

era reto e justo. Oriental: Média. 

1.98.3 ὁ δὲ ὡς ἔσχε τὴν 

ἀρχήν, τοὺς 

Μήδους ἠνάγκασε 

ἓν πόλισμα 

ποιήσασθαι (...). 

E quando ele tomou 

o poder, compeliu 

os medos a 

construírem uma 

cidade (...). 

Poder dinástico, 

reino. 

Oriental: Média. 

1.102.1 Δηιόκεω δὲ παῖς 

γίνεται Φραόρτης, 

ὃς τελευτήσαντος 

Δηιόκεω, 

βασιλεύσαντος τρία 

καὶ πεντήκοντα 

ἔτεα, παρεδέξατο 

τὴν ἀρχήν. 

O filho de Déjoces 

era Fraortes, que 

herdou o reino, 

tendo Déjoces 

falecido após 

governar 53 anos. 

Poder dinástico, 

reino. 

Oriental: Média. 

1.104.2 ἐνθαῦτα οἱ μὲν 

Μῆδοι 

συμβαλόντες τοῖσι 

Σκύθῃσι καὶ 

ἑσσωθέντες τῇ 

μάχῃ τῆς ἀρχῆς 

κατελύθησαν, οἱ δὲ 

Σκύθαι τὴν Ἀσίην 

πᾶσαν ἐπέσχον. 

Lá os medos 

travaram batalha 

contra os citas e, 

tendo sido 

derrotados em 

combate, foram 

privados do 

império. E os citas 

dominaram toda a 

Ásia. 

Império, reino. 

Oriental: Média, 

citas. 

1.106.2 καὶ τούτων μὲν 

τοὺς πλεῦνας 

Κυαξάρης τε καὶ 

Μῆδοι ξεινίσαντες 

καὶ 

καταμεθύσαντες 

κατεφόνευσαν, καὶ 

οὕτω ἀνεσώσαντο 

τὴν ἀρχὴν Μῆδοι 

καὶ ἐπεκράτεον τῶν 

περ καὶ πρότερον, 

καὶ τήν τε Νίνον 

εἷλον (ὡς δὲ εἷλον 

ἐν ἑτέροισι λόγοισι 

δηλώσω) καὶ τοὺς 

Ἀσσυρίους 

ὑποχειρίος 

ἐποιήσαντο πλὴν 

E Ciaxares e os 

medos massacraram 

a maioria deles, 

tendo-os entretido 

como hóspedes e os 

embebedado, e 

assim os medos 

recuperaram o 

império e 

controlaram 

exatamente aquilo 

que tinham antes, e 

capturaram Nínive 

(mostrarei em 

outras histórias 

como a capturaram) 

e sujeitaram os 

assírios, exceto pela 

Império, reino. 

Oriental: Média, 

citas. 
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τῆς Βαβυλωνίης 

μοίρης. 

porção da 

Babilônia. 

1.120.5 εἶπαν πρὸς ταῦτα οἱ 

μάγοι· ‘Ὦ βασιλεῦ, 

καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν 

περὶ πολλοῦ ἐστι 

κατορθοῦσθαι 

ἀρχὴν τὴν σήν. 

Em resposta a essas 

coisas, os magos 

disseram: “Ó rei, 

para nós próprios é 

de grande 

importância que 

prospere o seu 

reino”. 

Reino. 

Oriental: Média. 

1.120.6 οὕτω ὦν πάντως 

ἡμῖν σέο τε καὶ τῆς 

σῆς ἀρχῆς 

προοπτέον ἐστί. 

Assim, por 

conseguinte, temos 

que cuidar de você 

e de seu reino de 

toda forma. 

Reino. 

Oriental: Média. 

1.185.1 ἡ δὲ δὴ δεύτερον 

γενομένη ταύτης 

βασίλεια, τῇ 

οὔνομα ἦν 

Νίτωκρις, αὕτη δὲ 

συνετωτέρη 

γενομένη τῆς 

πρότερον ἀρξάσης 

τοῦτο μὲν 

μνημόσυνα ἐλίπετο 

τὰ ἐγὼ ἀπηγήσομαι, 

τοῦτο δὲ τὴν 

Μήδων ὁρῶσα 

ἀρχὴν μεγάλην τε 

καὶ οὐκ 

ἀτρεμίζουσαν, 

<ἀλλ᾽> ἄλλα τε 

ἀραιρημένα ἄστεα 

αὐτοῖσι, ἐν δὲ δὴ 

καὶ τὴν Νίνον, 

προεφυλάξατο ὅσα 

ἐδύνατο μάλιστα. 

E a segunda rainha 

depois dela, o nome 

dela era Nitócris, 

foi mais inteligente 

do que a que 

governara antes. De 

um lado, ela deixou 

monumentos, que 

eu mencionarei, de 

outro, vendo que o 

império dos medos 

era grande e 

irrequieto, e que 

outras cidades 

haviam sido 

capturadas por eles, 

entre elas Nínive, 

se precaveu como 

podia. 

Império. 

Oriente: Média. 

1.188.1 Ὁ δὲ δὴ Κῦρος ἐπὶ 

ταύτης τῆς 

γυναικὸς τὸν παῖδα 

ἐστρατεύετο, 

ἔχοντά τε τοῦ 

πατρὸς τοῦ ἑωυτοῦ 

E Ciro enviou um 

exército contra o 

filho daquela 

mulher, que tinha o 

mesmo nome do 

pai, Labineto, e 

Reino, Império. 

Oriente: Assíria. 
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τοὔνομα 

Λαβυνήτου καὶ τὴν 

Ἀσσυρίων ἀρχήν. 

[contra] o reino dos 

assírios. 

1.192.2 οὕτω τριτημορίη ἡ 

Ἀσσυρίη χώρη τῇ 

δυνάμι τῆς 

ἄλλης
1260

 Ἀσίης. 

καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς 

χώρης ταύτης, τὴν 

οἱ Πέρσαι 

σατραπηίην 

καλέουσι (...). 

Assim, a terra 

assíria representa 

um terço de toda a 

Ásia em poder. E a 

província desse 

território, que os 

persas chamam 

satrapia (...). 

Circunscrição 

administrativa. 

Oriente: Império 

Persa, Assíria 

1.192.2 (...) ἐστὶ ἁπασέων 

τῶν ἀρχέων πολλόν 

τι κρατίστη (...). 

[ela] é, de longe, a 

mais poderosa das 

províncias (...). 

Circunscrição 

admistrativa. 

Oriente: Império 

Persa, Assíria 

1.207.3 ἑσσωθεὶς μὲν 

προσαπολλύεις 

πᾶσαν τὴν ἀρχήν· 

Sendo derrotado, 

destruirás também 

o império inteiro: 

Império 

(territorial). 

Oriente: Pérsia. 

1.207.3 (...) δῆλα γὰρ δὴ ὅτι 

νικῶντες 

Μασσαγέται οὐ τὸ 

ὀπίσω φεύξονται 

ἀλλ᾽ἐπ᾽ἀρχὰς τὰς 

σὰς ἐλῶσι. 

(...) pois é evidente 

que, se os 

masságetas 

vencerem, não irão 

recuar, mas 

marcharão contra 

tuas províncias. 

Circunscrição 

administrativa. 

Oriente: Pérsia 

1.207.4 (...) ὅτι νικήσας 

τοὺς ἀντιουμένους 

ἐλᾷς ἰθὺ τῆς ἀρχῆς 

τῆς Τομύριος. 

Porque, tendo 

vencido os teus 

adversários, 

marcharás 

imediatamente 

contra o reino de 

Tomíris. 

Reino. 

Oriente: 

masságetas. 

1.209.3 ὡς δέ οἱ ἐδόκεε 

μεγάλη εἶναι ἡ 

ὄψις, καλέσας 

Ὑστάσπεα καὶ 

ἀπολαβὼν μοῦνον 

εἶπε· ‘Ὕστασπες, 

παῖς σὸς 

ἐπιβουλεύων ἐμοί 

E como isso 

pareceu a ele ser 

uma grande visão, 

tendo chamado 

Hístapes e 

recebendo-o 

sozinho disse: 

“Hístapes, teu filho 

Reino, Império. 

Oriente: Pérsia. 
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 SLEEMAN, 2002, p. 256: “idiomatic for τῆς πάσης”. 
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τε καὶ τῇ ἐμῇ ἀρχῇ 

ἑάλωκε· 

foi pego tramando 

contra mim e o meu 

reino”. 

 

 

 A palavra archḗ possui duas acepções distintas em grego antigo: pode significar 

simplesmente o “começo” ou “início” (este é o significado mais antigo),
1261

 mas também o 

poder exercido por um monarca. No sentido genérico de poder monárquico ou reino, archḗ 

aparece inicialmente em Píndaro,
1262

 Ésquilo,
1263

 Sófocles
1264

 e em Heródoto.
1265

 A partir 

desse sentido, de realeza ou poder monárquico, deriva-se um novo uso do termo: ele passa a 

ser utilizado para se referir a um império que é, a princípio, bárbaro e monárquico. 

 Como referência específica a um império oriental, archḗ figura primeiramente em 

Heródoto. É notável que Os Persas de Ésquilo, obra anterior, contenha referências ao Império 

Aquemênida como uma pólis
1266

 e não como uma archḗ. Nessa obra, Ésquilo emprega archḗ 

na acepção mais comum de “começo”,
1267

 utilizando também a palavra árchōn para se referir 

exclusivamente ao príncipe.
1268

 Antes, o poeta Arquíloco (c. 680-645 a.C.), do período 

arcaico,
1269

 havia falado da “grande tirania” de Giges, rei da Lídia, numa possível referência 

ao seu poderoso império.
1270

 A formulação, “μεγάλης... τυραννίδος”, lembra a noção de 

megálē archḗ que encontramos em Heródoto, Xenofonte e outros.
1271

 Nos escassos 

fragmentos de Helânico de Lesbos, presumível contemporâneo de Heródoto, encontramos 

uma referência à Περσικὴ χώρα (terra persa),
1272

 entre outras expressões, talvez atribuíveis 

aos autores tardios que o citaram.
1273

 Assim, Heródoto é o primeiro grego em cuja obra 

                                                           
1261

 Alguns exemplos: “(...) a origem (archḗ) da inimizade em relação aos helenos...” (Hdt. 1.5.1); “(...) pois, de 

início (archḗn), planejarei de tal forma que ela não descubra ter sido vista por você” (Hdt. 1.9.1); Hdt 1.58; Hdt. 

1.86.5; Hdt. 1.116.5; Hdt. 1.140.3 etc. 
1262

 Píndaro, na segunda ode olímpica (476 a.C.), se refere ao reino de Zeus no dativo (locativo): “sob a terra, um 

juiz julga as impiedades cometidas nesse reino de Zeus” “...τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει 

τις... ” (Pi. O. 2.64). 
1263

 Ésquilo se refere ao poder ou domínio de Zeus em Prometeu Acorrentado (A. Pr. v. 757; c. 429 a.C.). 
1264

 Sófocles utiliza a palavra com a acepção de poder real (S. OT v. 737). 
1265

 LIDDELL & SCOTT (LSJ), 1968, p. 252. CHANTRAINE, 1990, p. 121. SNELL, 1979, p. 1372. 
1266

 A. Per. 213, 511-512, 682, 715, 781. 
1267

 A. Per. 350. 
1268

 A. Per. 73. 
1269

 A maioria dos fragmentos de Arquíloco foi preservada graças às citações de autores tardios. Tais citações 

indicam que o jambógrafo gozou de notável reputação no período clássico e helenístico, sendo frequentemente 

associado a Homero, mas também com este contrastado, em razão da natureza satírica de sua poesia (CORRÊA, 

1998, p. 19-27). 
1270

 LÉVY, 1993, p. 7; Fr. 19, West. 
1271

 X. Cyr. 8.1.13; Para Heródoto, ver abaixo. 
1272

 Fr.G.H. 687a; JACOBY, 1958, p. 412-413. 
1273

 Tat. Orat. 1: (...) ἡ Περσῶν ποτε ἡγεσαμένη γυνή (...); Anon. Mul. 7: (...) διαδέξασθαι τὴν βασιλείαν (...). Cf. 

CAEROLS, 1991, p. 168-169. 
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podemos constatar a existência de uma terminologia razoavelmente clara para se referir ao 

Império Aquemênida e outras entidades orientais análogas.   

  Nas Histórias, como nas obras de outros autores clássicos, archḗ é um termo 

esmagadoramente usado em contextos monárquicos, para descrever o exercício de poder de 

um rei.
1274

 As ocorrências de archḗ em 1.6.3, 1.7.4, 1.13.1, 1.16.2 etc. estão associadas ao 

poder real ou governo de um monarca bárbaro, não necessariamente em contexto imperial. 

Em sua primeira aparição,
1275

 por exemplo, archḗ se reporta ao “reino” de Creso, na Lídia, 

expressando uma dimensão temporal (πρὸ δὲ τῆς Κροίσου ἀρχῆς πάντες Ἕλληνες ἦσαν 

ἐλεύθεροι).
1276

 Associada à noção de um governo exercido por apenas uma pessoa, a archḗ de 

Creso é também claramente situada num nível distinto da pólis e do éthnos, que podem ser 

objetos desse poder real − no caso, os povos às margens do rio Hális e as póleis da Jônia são 

descritos como sujeitos ao poder de Creso. 

 Com o sentido mais restrito de reino ou autoridade real, archḗ também é utilizada para 

se referir à Pérsia,
1277

 à Média,
1278

 à Etiópia,
1279

 aos masságetas,
1280

 aos citas,
1281

 à Assíria
1282

 

e ao Egito.
1283

 Como archḗ, nessa acepção, tem natureza eminentemente constitucional, ela 

também é compatível com as póleis governadas por tiranos gregos.
1284

 Como poder soberano, 

em sentido genérico, a archḗ poderia, inclusive, ser concedida ao povo para a constituição de 

uma democracia, como em Cós
1285

 ou Samos.
1286

 

 Que archḗ seja entendida, geralmente, como sinônimo de “poder real”, ou ao menos 

como gênero no qual a espécie se enquadra, fica ainda mais claro pela análise de algumas 

passagens das Histórias. Em 4.147.2-3, relata Heródoto a história da regência de Theras em 

Esparta e de seu desejo de continuar “detendo o poder”.  

 
ἐόντων δ’ἔτι τῶν παίδων τούτων νηπίων ἐπιτροπαίην εἶχε ὁ Θήρας τὴν ἐν 

Σπάρτῃ βασιληίην. αὐξηθέντων δὲ τῶν ἀδελφιδέων καὶ παραλαβόντων τὴν 

ἀρχήν, οὕτω δὴ ὁ Θήρας δεινὸν ποιεύμενος ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἄλλων, ἐπείτε 

ἐγεύσατο ἀρχῆς, οὐκ ἔφη μενέειν ἐν τῇ Λακεδαίμονι ἀλλ᾽ ἀποπλεύσεσθαι ἐς 

τοὺς συγγενέας. 

                                                           
1274

 Concordam DESCLOS, 2006, p. 26 e LÉVY, 2006, p. 89 et. seq. 
1275

 Hdt. 1.6.3. 
1276

 “Antes do domínio de Creso, todos os gregos eram livres.” Cf. tabela acima. 
1277

 Hdt. 1.95.1. 
1278

 Hdt. 1.98.3. 
1279

 Hdt. 3.21.2. 
1280

 Hdt. 1.207.4. 
1281

 Hdt. 4.1.2. 
1282

 Hdt. 1.188.1. 
1283

 Hdt. 2.159.3. 
1284

 Hdt. 3.142.1, 5.67.4 etc. 
1285

 Hdt. 7.164.1. 
1286

 Hdt. 3.142.3. 
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Sendo esses rapazes ainda crianças, detinha Theras o poder (τὴν βασιληίην) 

delegado em Esparta. Quando seus sobrinhos cresceram e receberam o poder 

(τὴν ἀρχήν), então, queixando-se de ser governado por outros, uma vez que 

ele mesmo provara do poder (ἀρχῆς), Theras disse que não permaneceria na 

Lacedemônia, mas que partiria de barco para a sua família. 
 

  

 Nesse trecho, basilēíē (poder real) e archḗ são conceitos fortemente associados. Em 

3.126, quando Heródoto se refere às práticas que levaram Dario I a punir Oroites, os termos 

são novamente usados de forma intercambiável. 

 

μετὰ γὰρ τὸν Καμβύσεω θάνατον καὶ τῶν μάγων τὴν βασιληίην μένων ἐν 

τῇσι Σάρδισι Ὀροίτης ὠφέλεε μὲν οὐδὲν Πέρσας ὑπὸ Μήδων 

ἀπαραιρημένους τὴν ἀρχήν· 

 

Após a morte de Cambises e o governo (τὴν βασιληίην) dos magos, tendo 

Oroites permanecido em Sardis, não ajudou em nada os persas a recobrar o 

poder (τὴν ἀρχήν) dos medos.  

 

  

 A dimensão temporal de basilēíē nesse contexto, aliás, é compatível com o uso de 

archḗ em 1.6.3, para citar apenas um exemplo, delimitando a duração de um governo.
1287

 

Outros termos usados sinonimamente com archḗ, nessa acepção, são hēgemoníē,
1288

 

mounarchíē
1289

 e turannís
1290

 − a maior parte dos quais está vinculada a um governo 

monárquico. A associação de archḗ com esses últimos dois conceitos (“monarquia” e 

“tirania”) indica, ademais, que o conceito poderia passar de uma noção genérica para 

representar algo mais circunscrito, um sistema político. Assim, é preciso admitir que, com 

essa acepção, predominante, archḗ carrega um conteúdo constitucional mais do que uma 

noção genérica de poder ou controle − ou mesmo império.   

  Não obstante, a archḗ, originalmente um “poder real”,
1291

 também deve ter adquirido, 

gradualmente, o caráter de uma entidade imperial. Isso é demonstrado por dezenas de casos 

em que o termo é empregado para se referir não apenas a um regime político ou ao território 

                                                           
1287

 E muito comum também na evidência epigráfica, que é, em sua maior parte, mais tardia. 
1288

 Hdt. 1.7.1-4. 
1289

 Hdt. 1.55-56. 
1290

 Hdt. 7.164.1. 
1291

 Como já dissemos, essa acepção (reino/poder real) aparece em Ésquilo, Píndaro e Sófocles. Píndaro, na 

segunda ode olímpica (476 a.C.), se refere ao reino de Zeus no dativo (O. 2. 58-59). Décadas depois (c. 429 

a.C.), Ésquilo se refere ao poder ou domínio de Zeus em Prometeu Acorrentado (A. Pr. 757). Sófocles também 

utiliza a palavra com a acepção de poder real (S. OT v. 737). 
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de um reino em sentido estrito, como no caso da Etiópia,
1292

 mas ao governo e ao território de 

um império (medo, persa, lídio etc.) ou quando, pelo uso de archḗ ou da expressão megálē 

archḗ, também se associa aos povos dominantes. De fato, é comum que os titulares desses 

impérios não sejam necessariamente monarcas individuais, como Creso ou Ciro, mas, muitas 

vezes, coletividades políticas, como os medos, os assírios e os lídios (4.1.2: καταπαύσαντες 

τῆς ἀρχῆς Μήδους, “privando os medos do império”; 1. 92.2: Λυδῶν ἀρχήν, “o império dos 

lídios”; 1.188.1: Ἀσσυρίων ἀρχήν, “o império dos assírios”). 

 Notavelmente, Heródoto se refere várias vezes à archḗ como uma entidade concreta e 

tangível. Em sentido estritamente territorial e técnico, por exemplo, archḗ é empregada em 

7.19.2, onde se fala das províncias do Império Aquemênida, mas também em 3.89.1-2, no 

plural, onde o historiógrafo de Halicarnasso registra essas mesmas divisões territoriais.
1293

 O 

termo, usado no plural, manterá esse sentido técnico até a República e o Principado de Roma. 

 Noutros casos, mais interessantes para nossos propósitos, Heródoto se refere, 

evidentemente, ao território de uma entidade imperial. Em 1.106.2, por exemplo, a archḗ dos 

medos, descrita como um domínio sobre vários povos, tem inequívoca conotação espacial. 

Segundo Heródoto, os medos teriam “recuperado” sua archḗ, capturando Nínive e os assírios, 

com a exceção “da porção da Babilônia”.
1294

 Outra passagem interessante é 1.72.2., onde se 

diz que “a fronteira” (ὁ οὖρος) entre os impérios medo e lídio seria o rio Halis.
1295

 O sentido 

diretamente visado, nesse contexto, é evidentemente territorial. Quando Ciro enfrenta os 

masságetas e a rainha Tomiris, Heródoto relata o conselho dado ao monarca persa por Creso, 

à época transformado em conselheiro do rei:
1296

 

 

ἑσσωθεὶς μὲν προσαπολλύεις πᾶσαν τὴν ἀρχήν· δῆλα γὰρ δὴ ὅτι νικῶντες 

Μασσαγέται οὐ τὸ ὀπίσω φεύξονται ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀρχὰς τὰς σὰς ἐλῶσι. νικῶν δὲ 

οὐ νικᾷς τοσοῦτον ὅσον εἰ διαβὰς ἐς τὴν ἐκείνων νικῶν Μασσαγέτας ἕποιο 

φεύγουσι· τὠυτὸ γὰρ ἀντιθήσω ἐκείνῳ, ὅτι νικήσας τοὺς ἀντιουμένους ἐλᾷς 

ἰθὺ τῆς ἀρχῆς τῆς Τομύριος. 

 

Sendo derrotado, destruirás também o império inteiro: pois é evidente que, 

se os masságetas vencerem, não irão recuar, mas marcharão contra tuas 

províncias. E, se tu vencê-los, não terás uma vitória equivalente àquela que 

terias se cruzasses o país deles e, vencendo os masságetas, os perseguisse em 

                                                           
1292

 Hdt. 3.21.2. 
1293

 Cf. também Hdt. 1.192.2. 
1294

 Hdt. 1.106.2: καὶ τούτων μὲν τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης τε καὶ Μῆδοι ξεινίσαντες καὶ καταμεθύσαντες 

κατεφόνευσαν, καὶ οὕτω ἀνεσώσαντο τὴν ἀρχὴν Μῆδοι καὶ ἐπεκράτεον τῶν περ καὶ πρότερον, καὶ τήν τε Νίνον 

εἷλον (ὡς δὲ εἷλον, ἐν ἑτέροισι λόγοισι δηλώσω) καὶ τοὺς Ἀσσυρίους ὑποχειρίους ἐποιήσαντο πλὴν τῆς 

Βαβυλωνίης μοίρης. 
1295

 Hdt. 1.72.2: ὁ γὰρ οὖρος ἦν τῆς τε Μηδικῆς ἀρχῆς καὶ τῆς Λυδικῆς ὁ Ἅλυς ποταμός (...). 
1296

 O caráter territorial da realidade designada não é citado por TANCK, mas é corretamente identificado por 

LÉVY, 2006, p. 96. 
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fuga. Eu compararei o mesmo àquilo, porque, tendo vencido os teus 

adversários, marcharás imediatamente contra o reino de Tomíris.
 1297

  

 

 Fica claro, neste trecho, o vínculo entre o território imperial (Ciro perderia πᾶσαν τὴν 

ἀρχήν, i.e., “todo o império”, pois os masságetas avançariam contra as ἀρχὰς, isto é, as 

províncias do império) e o poder real, vez que a archḗ de Tomiris representa o poder real e, 

também, o território dominado pela rainha. Aqui como em alguns dos exemplos anteriores, a 

noção de territorialidade, igualmente presente na ideologia monárquica da epigrafia persa, é 

marcante, e a relação do conceito de archḗ com o território imperial, note-se, é ligeiramente 

mais pronunciada do que tem sido alegado.
1298

  

  A questão da territorialidade da pólis pode ser usada como paralelo para entender o 

desenvolvimento semântico de archḗ. Como vimos, o termo pólis foi usado consistentemente 

pelos gregos antigos para se referir a uma área urbana ou a um Estado. Ao que parece, pólis 

significou, originalmente, uma pequena zona fortificada (acrópole).
1299

 Mais tarde, esse termo 

passou a ser usado como metonímia para denotar uma área urbana sob essa fortificação. Ora, 

essa área urbana logo se tornou o núcleo institucional de um governo que controlava uma área 

mais ampla que o assentamento original. A partir da atividade governamental conduzida pelos 

cidadãos nas assembleias da pólis, passou-se a conceber esta última como referência a um 

Estado.
1300

 E o território circundante sob controle dos órgãos políticos da cidade logo foi 

abarcado pelo termo pólis também. Em suma, o local do governo passou a ser usado para 

referir-se à atividade estatal de forma genérica.  

 O itinerário de archḗ é um tanto distinto daquele da pólis, pois o primeiro termo 

aparece preponderantemente com o sentido de um governo ou sistema político (monarquia) 

para apenas mais tarde desdobrar-se num sentido concreto. Não é de um assentamento, 

portanto, que será derivada a noção de império, mas do sistema político, como projeção, no 

plano internacional, da sujeição interna a um senhor. E esse fenômeno se expressa, por 

metonímia, espacialmente. A archḗ não é mais apenas o domínio exercido pelo monarca sobre 

seus súditos, nacionais ou estrangeiros, mas também o controle exercido por um povo sobre 

outros povos, compreendendo-se por esse termo o território habitado por esses povos 

dominados.  

 As referências à archḗ “dos medos”, “dos citas”, isto é, ao domínio de agrupamentos 

étnicos, indica, como já dito, uma percepção do “império” oriental enquanto entidade de 

                                                           
1297

 Hdt. 1.207.3-4.  
1298

 TANCK, 1997, não menciona essa passagem, ao contrário de LÉVY, 2006, p. 96. 
1299

 HANSEN, 2006, p. 39-47. 
1300

 Cf. SAKELLARIOU, 1989, p. 211. 
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dominação coletiva, “à grega”. Curiosamente, a estrutura do Império Persa é reiteradamente 

descrita em termos de um domínio sobre “povos” (éthnē) subdivididos em cidades (póleis), 

como em 7.96.2:  

 

  

οὔτε γὰρ ἔθνεος ἑκάστου ἐπάξιοι ἦσαν οἱ ἡγεμόνες, ἔν τε ἔθνεϊ ἑκάστῳ ὅσαι 

περ πόλιες τοσοῦτοι καὶ ἡγεμόνες ἦσαν. 

 

Não são dignos de menção os líderes de cada povo, e em cada povo havia 

tantos líderes quanto era o número de suas cidades. 
 

  

 Heródoto concebe, inclusive, um corpo de cidadãos (polítai) no império bárbaro, isto 

é, o grupo daqueles que partilham da mesma etnicidade que o monarca.
1301

 Quando, por 

exemplo, Astíages, rei dos medos, convoca os magos para se aconselhar sobre o menino Ciro, 

estes dizem que têm tanto interesse em que o poder real (archḗ) permaneça nas mãos de 

Astíages quanto o próprio monarca, pois, do contrário, seriam “escravizados” por um 

estrangeiro.
1302

 A passagem é importante por revelar uma concepção orgânica do vínculo 

entre os membros de uma coletividade dominante dentro de um império.  

  Nesse sentido, de um domínio coletivo sobre outros Estados e agrupamentos, contando 

com expressão territorial e política, Heródoto deu plena forma intelectiva ao império 

territorial aquemênida. Essa ideia, por sua vez, é patentemente similar à noção moderna de 

império, que insiste em elementos como diversidade étnica, extensão territorial e 

subordinação de outros entes políticos.
1303

 No entanto, como o termo archḗ é usado em 

sentido preponderantemente monárquico ou como um poder, em sentido lato, ele não pode ser 

tomado como termo “técnico” para o império oriental. 

 Em que pese tal limitação, o uso da locução megálē archḗ proporciona outras leituras. 

Em seu relato sobre o reino da Lídia, Heródoto nos diz que Creso, equivocado sobre as 

palavras dos oráculos, acreditava que, marchando contra “os persas”, iria destruir (katalúsein) 

“um grande império” (megálēn archḗn; 1.53.3). Em realidade, os oráculos se referiam ao 

próprio império de Creso.
1304

 Na íntegra, é isso que nos relata Heródoto em 1.53.3:  

 
οἳ μὲν ταῦτα ἐπειρώτων, τῶν δὲ μαντηίων ἀμφοτέρων ἐς τὠυτὸ αἱ γνῶμαι 

συνέδραμον, προλέγουσαι Κροίσῳ, ἢν στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην 

                                                           
1301

 Hdt. 3.36. 
1302

 Hdt. 1.120.5-6. 
1303

 Cf. capítulo 2. 
1304

 Hdt. 1.86.1, 1.92.2-4. 
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ἀρχὴν μιν καταλύσειν: τοὺς δὲ Ἑλλήνων δυνατωτάτους συνεβούλευόν οἱ 

ἐξευρόντα φίλους προσθέσθαι. 

 

Eles perguntaram isso, e as respostas de ambos os oráculos concorreram para 

o mesmo: anunciar a Creso que, se guerreasse contra os persas, ele destruiria 

um grande império: e aconselharam que ele descobrisse os mais poderosos 

dentre os gregos para tê-los como aliados.  

 

  

 O verbo katalúsein, usado em associação com megálē archḗ nos trechos referidos, 

talvez indique que seu objeto se reporta a um corpo político. O verbo katalúsein é, por 

exemplo, associado à “dissolução” da boulé em Atenas por Cleômenes,
1305

 à destruição e 

tomada do território do Império Medo pelos citas,
1306

 e, em outra passagem, ao 

desmembramento de instituições ou sistemas políticos.
1307

 É provável, portanto, que Heródoto 

se refira ao Império Persa (ou lídio) nesse contexto, e não ao poder real de Ciro ou Creso.
1308

 

O paralelo da archḗ com um etnônimo (“os persas”), que na antiguidade costumava dar nome 

a uma comunidade política, reforça essa interpretação. E, cumpre observar, o etnônimo “os 

persas” é também usado para se referir a povos sob o domínio persa, ou seja, ao império de 

forma geral.
1309

  

  De particular interesse é o uso de archḗ, qualificada como megálē, em 1.185.1. Aqui, 

Heródoto diz que Nitócris, rainha da Babilônia, vendo que a archḗ dos medos era megálē e 

não permanecia inativa (οὐκ ἀτρεμίζουσαν), tomou precauções para se proteger.
1310

 Como 

ocorre com o Estado no uso moderno, megálē archḗ ganha vida própria nesse trecho, 

figurando como uma entidade autônoma, que “não permanece quieta”, expressão que remete 

ao temperamento de seus titulares.
1311

 O uso deste particípio para caracterizar o império dos 

medos é, ademais, um procedimento similar ao que ocorre com a pólis, descrita como uma 

espécie de poder público personificado nos textos gregos.
1312

 E os lexicógrafos parecem 

corretos ao afirmar que a qualificação se destine a “nações” (isto é, Estados ou povos) 

agressivas.
1313

  

  Por fim, é digno de nota que a utilização de megálē archḗ como organização política 

apareça sempre em contextos imperiais, isto é, relacionada a Estados de grande vastidão 

                                                           
1305

 Hdt. 5.72.1. 
1306

 Hdt. 1.104.2. 
1307

 Hdt. 5.92.A. 
1308

 Powell lista tais ocorrências como “império de uma nação sobre a outra”. Cf. POWELL, 1960, p. 48. 
1309

 ROLLINGER, 2003. Cf. Hdt. 1.53.3, acima. 
1310

 Hdt. 1.185.1. 
1311

 Hdt 8.68b; Hip. Aër. 16.10-20. 
1312

 Cf. HANSEN, 1998, p. 67-73.  
1313

 LIDDELL & SCOTT (LSV), 1901, p. 245. 
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territorial e manifesta diversidade étnica.
1314

 A Lídia de Creso foi descrita como um domínio 

sobre “povos” subjugados num processo de expansão militar iniciado pelos primeiros 

Mermnadas,
1315

 e o mesmo ocorre no caso da Pérsia e da Média. Em 1.53, por exemplo, Creso 

é descrito como “ ὁ Λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθνέων βασιλεύς” (rei dos lídios e outros povos). O 

domínio militar e multiétnico dos medos e persas, por sua vez, é descrito recorrentemente em 

1.72.1-2, 1.106.2, 1.188.1, 1.207 etc. Se megálē archḗ aparece apenas nas descrições dos três 

impérios orientais cujo processo de expansão imperial Heródoto relata detalhadamente, resta 

pouca dúvida sobre sua associação com o modelo oriental de dominação imperial.  

 

4.1.1 A ARCHĒ DOS GREGOS 

 

  

 Embora o termo archḗ figure sobretudo em contextos orientais, há uma parcela 

significativa de ocorrências relacionada ao poder de reis
1316

 e tiranos gregos.
1317

 Com sentido 

de poder monárquico, portanto, o termo não é exclusividade de gregos ou persas.  

 A acepção de archḗ enquanto império, por outro lado, não surge atrelada ao caso de 

Atenas ou a qualquer domínio grego. Apesar da onipresente percepção clássica de que Atenas 

tinha desenvolvido uma forma de imperialismo,
1318

 archḗ, significando “império”, é um termo 

usado quase sempre para se referir a realidades políticas orientais em Heródoto. A palavra, 

afinal, aparece pouquíssimas vezes
1319

 nas Histórias para se referir a um contexto de disputas 

interestatais gregas. Uma dessas ocorrências é 6.98.2,
1320

 onde Heródoto diz que: 

 

ἐπὶ
1321

 γὰρ Δαρείου τοῦ Ὑστάσπεος καὶ Ξέρξεω τοῦ Δαρείου καὶ 

Ἀρτοξέρξεω τοῦ Ξέρξεω, τριῶν τουτέων ἐπεξῆς γενεέων, ἐγένετο πλέω 

κακὰ τῇ Ἑλλάδι ἢ ἐπὶ εἴκοσι ἄλλας γενεὰς τὰς πρὸ Δαρείου γενομένας, τὰ 

μὲν ἀπὸ τῶν Περσέων αὐτῇ γενόμενα, τὰ δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν κορυφαίων περὶ 

τῆς ἀρχῆς πολεμεόντων. 

 

Na época de Dario, filho de Hístapes, de Xerxes, filho de Dario, e de 

Artaxerxes, filho de Xerxes, três gerações subsequentes, mais males 

                                                           
1314

 Cf. capítulo 2 da presente tese. 
1315

 Hdt. 1.7-16. 
1316

 Hdt. 4.147.3; 5.49.1; 6.67.1. 
1317

 Hdt. 6.9.2; 6.13.2; 6.34.1; 6.35.3; 6.38.1. 
1318

 Cf. LOW, 2008. 
1319

 Apenas nas duas passagens abaixo (Hdt. 6.98.2; 7.150.3). 
1320

 Muitos autores pensam que se trate de uma referência ao “império”. Cf. POWELL, 1960, p. 48, que insere 

essa passagem nas referências ao império e LÉVY, 2006, p. 94, onde a passagem é interpretada como um “poder 

imperial”. Da mesma forma, PAYEN, 1996, p. 195. 
1321

 Usado com o genitivo como fórmula de datação (CRESPO et. al., 2003, p. 174-175). 
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sobrevieram à Grécia do que em vinte outras gerações anteriores a Dario, 

sendo que alguns desses males lhe foram causados pelos persas e os outros 

pelas potências que disputavam pela proeminência (περὶ τῆς ἀρχῆς).
1322

 

  

 

 Nesse contexto, no entanto, Heródoto não parece estar se referindo a nenhuma 

entidade política, mas simplesmente a uma atividade política internacional: o poder ou 

controle exercido sobre outros Estados. Nesse sentido, as cidades-Estado disputam pelo 

controle político da mesma forma que os filhos de um soberano disputam pelo poder 

monárquico.
1323

 A dimensão territorial, por exemplo, embora geralmente subsidiária, está 

ausente neste trecho. Em Tucídides, pelo contrário, o império (archḗ) ateniense é muitas 

vezes territorializado.
1324

 E o contexto, ademais, indica que Heródoto está usando o termo 

archḗ para designar a hegemonia ou a liderança da Hélade, que está em disputa. 

  Supondo que Heródoto, referindo-se à disputa por archḗ no contexto da Guerra do 

Peloponeso, pensasse no caso de um “império” grego ou especificamente ateniense, teríamos 

de explicar o porquê de o historiador usar o mesmo termo para se referir à hegemonia de 

Esparta mais adiante,
1325

 quando diz que os argivos sabiam que os lacedemônios não 

“partilhariam do poder” quando requisitados a fazê-lo (“ἐπισταμένους ὅτι οὐ μεταδώσουσι 

τῆς ἀρχῆς Λακεδαιμόνιοι μεταιτέειν”). Nesse contexto, Heródoto utiliza archḗ em sentido 

lato, como gênero no qual se enquadra a espécie hēgemoníē. Ele se refere, portanto, ao 

comando supremo militar grego, o que reforça nossa leitura sobre a passagem de 6.98.2.
1326

 

 Além disso, ao diluir a responsabilidade pela guerra entre as “potências” helênicas, 

Heródoto evita se referir especificamente ao exemplo paradigmático de Atenas.
1327

 Não por 

acaso, o investigador denuncia o caráter “expansionista” dos próprios lacedemônios, por 

exemplo, quando relata que os argivos preferiam ser governados por bárbaros a serem 

submetidos a Esparta.
1328

 Em 1.66, ademais, Heródoto fala que os espartanos, logo após as 

reformas de Licurgo, não conseguiam se manter em paz (hēsukíēn) e logo desejaram a 

Arcádia, empregando uma linguagem similar à adotada na qualificação, por exemplo, de Ciro, 

                                                           
1322

 Para questões de datação e referências da passagem, cf. MCQUEEN, 2000, p. 183. 
1323

 Hdt. 7.2.3. 
1324

 Th. 1.67.4, 1.139.1 etc. Cf. tópico abaixo. 
1325

 Hdt. 7.150.3. 
1326

 LÉVY, 2006, p. 95, n. 43: a exceção e, 7.150.3 é indicada e explicada como menção a um poder em sentido 

amplo. Curiosamente, o caso de 6.98.2 é tratado de forma diferente. 
1327

 Cf., a esse respeito, WICKERSHAM, 1992, p. 20: “Além disso, Heródoto faz com que tanto Atenas quando 

Esparta ‘disputem pelo império’, enquanto Tucídides decidiu que apenas uma das duas estava realmente 

progredindo rumo à arkhê”. 
1328

 Hdt. 1.149.3. 
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rei dos persas, que buscara impor seu jugo sobre os vizinhos.
1329

 Os próprios atenienses eram 

conhecidos por sua natureza dinâmica e igualmente expansionista, em termos análogos.
1330

 

Assim, a disputa por poder não é algo especificamente ateniense, e a archḗ, aqui, deve 

simplesmente se referir à hegemonia ou liderança sobre os gregos.   

 Sabemos, contudo, que Heródoto tornou sua obra pública após os primeiros anos da 

Guerra do Peloponeso, de forma que ele decerto conhecia o uso de archḗ em referência ao 

“Império Ateniense”. É altamente provável, portanto, que o silêncio de Heródoto a esse 

respeito tenha sido intencional. O motivo não é claro e, geralmente, não é perscrutado pelos 

especialistas.
1331

 De um lado, se aceitarmos a hipótese de uma elevada simpatia do autor pela 

democracia ateniense, é possível que Heródoto tenha apenas evitado expor os defeitos do 

objeto de sua admiração.
1332

 Tal interpretação não se sustenta, contudo, à luz dos mais 

recentes estudos das Histórias, que revelam ironias acerbas e alusões inequívocas ao 

imperialismo ateniense no retrato dos persas.
1333

 

 De outro lado, aceitando como principal temática das Histórias o tema da “conquista e 

da resistência”,
1334

 e considerando as diversas críticas “veladas” ao imperialismo ateniense, é 

mais provável que Heródoto tenha adotado uma postura ambivalente na sua avaliação da 

política de Péricles. Dessa forma, ao mesmo tempo em que sugere uma aproximação entre 

gregos e bárbaros no que tange ao expansionismo desenfreado, Heródoto evita expor tout 

court a natureza imperial de Atenas (ou mesmo de Esparta), como se insinuasse que o império 

é radicalmente “outro”, bárbaro. Numa retórica de alerta e dissuasão, Heródoto insiste no 

caráter originalmente oriental do “império”, cuja representação nas Histórias é 

substancialmente negativa, a fim de alertar seus interlocutores, em especial os atenienses. 

Perceba-se, por exemplo, que a ideia de império, em Heródoto, está frequentemente associada 

à sujeição de múltiplos povos,
1335

 um característica que dificilmente poderia ser imputada a 

Atenas. De toda forma, o investigador, assistindo à ascensão de Atenas e Esparta, estava 

consciente de que os gregos poderiam escolher a via do império e se “barbarizar”, mas 

destaca o berço estrangeiro e o potencial destrutivo desse costume no passado. Infenso à 

                                                           
1329

 Hdt. 1.206.2. 
1330

 “ἡσυχίης εἶναι”. Cf. RAAFLAUB, 1987, p. 227-228, que, contudo, não considera o mesmo tipo de 

qualificação aplicado por Heródoto aos espartanos. 
1331

 Uma exceção notória é PAYEN, 1996, p. 218. 
1332

 LATEINER, 1989, p. 186. 
1333

 Cf., infra, capítulo 1 e discussões neste capítulo. Cf., em especial, MOLES, 2002. 
1334

 PAYEN, 1997. 
1335

 1.6.3, 1.106.2 etc. 
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guerra entre gregos, Heródoto via com reservas o expansionismo de atenienses e adotou uma 

unívoca retórica anti-imperialista.
1336

 Exploraremos essa questão em maior detalhe adiante. 

 

4.1.2 DEPOIS DE HERÓDOTO 

 

 

 O uso de archḗ, às vezes com sentido territorial, às vezes personificada e não raro 

conferida a coletividades, é forte indicativo de que, no século V a.C., o termo poderia denotar 

um império de tipo oriental. Não é comum o uso do vocábulo com essa conotação em 

períodos mais recuados no tempo, o que nos dá uma pista sobre a origem histórica da noção 

de império. Em uma fase particular do pensamento helênico, combinado à consciência de uma 

entidade imperial jamais antes vista, ao surgimento de formas de expressão em prosa inéditas 

e ao contato com a ideologia oriental, os gregos se viram impelidos a conceber novas 

categorias políticas.
1337

 O termo archḗ teve seu escopo ampliado, ao que parece, por dois 

motivos principais: historicamente, os primeiros grandes impérios foram também monarquias, 

às quais, como vimos, já se aplicava o termo archḗ em sentido constitucional; em segundo 

lugar, à semelhança da monarquia no plano doméstico, o império também representava, no 

plano internacional, o governo de um sobre os demais. 

 É possível que a ideia de império tenha sido associada, no princípio, exclusivamente 

aos impérios do Oriente Próximo, como a Pérsia, a Média e a Lídia, sendo comum que o 

presente aquemênida se confundisse no imaginário grego ao passado bastante modesto desses 

dois últimos reinos.
1338

 Da mesma forma, pode-se pensar que a associação de Atenas à noção 

de império tenha emergido como crítica, hipérbole ou retórica de resistência, embora a 

evidência não permita emitir um juízo seguro. De toda forma, “no período formativo do 

pensamento político grego (...) o imperialismo era algo que não-gregos (i.e. persas) faziam 

aos gregos”.
1339

 E, como notou Wickersham com precisão, Heródoto restringe quase 

totalmente tal uso de archḗ a contextos orientais.
1340

 Como já dito, a suposta exceção de 

6.98.2 é uma mera referência à disputa entre os helenos por proeminência internacional, pois a 

archḗ é entendida em sentido lato, talvez indicando a hēgemoníē.  

                                                           
1336

 Cf. Hdt. 1.96, 6.98.2 e 8.3.1, por exemplo. 
1337

 Cf. THOMAS, 2002. Cf. também GRETHLEIN, 2011. 
1338

 Sobre a já discutida existência de um “império” medo, Cf. WATERS, 2005 e infra, capítulo três. 
1339

 BALOT, 2006, p. 156. 
1340

 WICKERSHAM, 1994, p. 21: “archē, por outro lado, é em geral limitada a situações não-gregas”.  



223 
 

 Esse fenômeno se coaduna, em parte, com a visão majoritária que vê nas Histórias o 

prelúdio de uma imaginada polaridade política entre gregos e bárbaros.
1341

 Para a teoria da 

polaridade, contudo, um dos elementos distintivos da divisão entre ambos seria o regime 

monárquico, enquanto mais acertado seria dizer que fora preponderantemente o império a 

demarcar o limite entre gregos e persas. Atenas, é claro, poderia ser criticada como uma 

potencial sucessora dos abusos persas, mas essa pólis não foi imediatamente identificada à 

nova vertente de dominação. Heródoto, em sua crítica ao Império Ateniense, insiste na origem 

bárbara do império e, embora presumivelmente conhecesse o emprego de archḗ para se referir 

aos atenienses, mantém um silêncio intencional a esse respeito.  

 Tudo isso muda quando a palavra archḗ passa a descrever corriqueiramente o domínio 

coativo de Atenas sobre seus aliados, inclusive nas falas de seus próprios porta-vozes.
1342

 

Segundo uma corrente majoritária e tradicional, Tucídides, por exemplo, teria enfatizado, em 

sua narrativa, a diferença entre archḗ e hēgemonía, isto é,  o “império” e a “liderança 

consentida” de Atenas sobre outras cidades, o que corresponderia, respectivamente, à última e 

à primeira fase de sua trajetória imperial.
1343

 Essa leitura parte de uma passagem da História 

da Guerra do Peloponeso, na qual Tucídides afirma que “a história desses anos mostrará 

como se estabeleceu o império (archḗ) ateniense”.
1344

 Segundo alguns autores, Tucídides teria 

tentado relatar a história da transformação da Liga de Delos de uma aliança voluntária e 

simétrica a um domínio compulsório exercido por Atenas.
1345

 A hegemonia de Atenas, de 

acordo com essa corrente, equivaleria a sua liderança da aliança de cidades-estado,
1346

 

enquanto o processo de dominação teria se iniciado com a revolta de Naxos, frustrada por 

uma invasão ateniense.
1347

 Nesse contexto, o uso de archḗ associada a um império grego pode 

                                                           
1341

 HARTOG, 1980, p. 328-345; HALL, 1989, p. 56-69; HALL, 1997, p. 44; Id., 2002, p. 172-228. 
1342

 MORRIS, 2008, p. 128. 
1343

 ARNOLD, 1847, p. 428; GROTE, 1851, p. 291, n. 1; WICKERSHAM, 1994, p. 37-61; LEBOW, 2001, p. 

550. 
1344

 Th. 1.97.2. 
1345

 Para alguns historiadores, pelo contrário, os termos ἀρχή e ἡγεμονία poderiam ser usados de forma 

intercambiável em Tucídides e Heródoto. Vimos acima, por exemplo, que Heródoto se refere à ἀρχή dos 

espartanos em sentido similar, se não idêntico, ao de ἡγεμονία (Hdt. 7.150.3). Tucídides, por sua vez, usa o 

termo ἀρχή para se referir ao comando militar de Pausânias no Helesponto (1.128.3), o que, combinado às 

passagens em 1.94 e 1.96, indica sua conexão com o sentido da palavra ἡγεμονία. Para Winton, a Liga de Delos 

foi tida como uma ἀρχή desde a sua criação. Essa interpretação, contudo, nos diz pouco e é complicada por se 

fundamentar em informações nunca explicitadas diretamente por Tucídides. O importante, contudo, é notar que 

Tucídides não se preocupa em identificar com precisão o momento em que Atenas teria “se transformado” em 

um império, como pensavam outros autores. Cf. WINTON, 1981 e BLOEDOW, 1994. 
1346

 Th. 1.94. 
1347

 Th. 1.98. 
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ter aludido às realidades bárbaras e, por conseguinte, inspirado algum juízo de censura à 

política externa ateniense.
1348

 

 Essa visão se harmoniza com a representação do domínio de Atenas sobre seus aliados 

como uma “tirania” no século V a.C. Apesar da forte identidade política anti-tirânica na 

Atenas clássica, verificável, por exemplo, a partir do culto aos tiranicidas Harmódio e 

Aristógiton, há diversas ocorrências na literatura clássica de associações entre a pólis e o 

demos com a tirania. Assim, Os Cavaleiros, de Aristófanes, trazem a ideia de que o povo 

ateniense é detentor de um “poder” formidável, temível como um tirano.
1349

 O Péricles de 

Tucídides também afirma que aquilo que os atenienses detêm, o império (archḗ), é “como 

uma tirania”
1350

 e o mesmo faz seu Cleão, sem rodeios.
1351

 

 Adotando uma interpretação de Raaflaub, para o qual o conceito de tirania deixa de ser 

ambíguo nesse período, sendo utilizado necessariamente com conotação negativa,
1352

 deve-se 

concordar que o uso que Péricles e Cleão fazem dessa ideia nos mencionados contextos não é 

elogioso, mas visa a promover o medo.
1353

 Numa sociedade em que a aversão aos tiranos deve 

ter sido extremamente forte, ademais, a associação do império ateniense à tirania nos 

discursos de políticos proeminentes demonstra a força do vínculo histórico entre a própria 

ideia de império e o tipo de poder exercido pelos bárbaros, em particular os persas, a essa 

altura cristalizados no imaginário ateniense como “déspotas” e autocratas arbitrários. Apesar 

de não haver um liame necessário entre o império e a tirania, como lembra Raaflaub, a 

verdade é que as duas noções passam a manter uma relação próxima em Atenas, com 

conotação preponderantemente negativa.
1354

 

 Salvo por essa nova denotação, o uso de archḗ, tal como notado em Heródoto, 

permanece quase intacto ao longo do período clássico, com eventual conteúdo físico. 

Enquanto poder ou governo ateniense sobre os aliados gregos, o termo aparece diversas vezes, 

como na fala de uma delegação ateniense em Esparta em resposta às acusações de Corinto.
1355

 

Tucídides também emprega a palavra para falar do império “medo”,
1356

 do território do 

grande rei
1357

 e da satrapia de Tissafernes.
1358

 O próprio domínio ateniense é territorializado: 
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 Ar. Eq., v. 1111 et seq..; Th. 2.63.1-2; 3.37.2. Cf. também RAAFLAUB, 2003, p. 59-71. 
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 RAAFLAUB, 2003, loc. cit.  
1354

 Ibid., p. 80. Cf. Th. 6.85.1. 
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 Th. 8.43.3 
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 Th. 8.48.4. 
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fala-se da totalidade do Império Ateniense (“ἡ Ἀθηναίων ἀρχὴ πᾶσα”), descrita em termos 

geográficos e compreendendo a Jônia, a Eubéia e o Helesponto.
1359

 Menciona-se, ademais, a 

exclusão de Mégara dos portos localizados na archḗ ateniense.
1360

 Em Siracusa, Gyllipo, o 

general espartano, afirma que os atenienses desejavam conquistar a Sicília, o Peloponeso e, na 

verdade, toda a Grécia. Essa extensão territorial faria dos atenienses ainda mais poderosos, 

tendo em vista que eles já possuiriam “o maior império helênico do presente ou do 

passado”.
1361

 Por fim, poderíamos destacar a atribuição do exercício desse domínio a uma 

coletividade, os atenienses, bem como a caracterização dos aliados como “súditos” (hupḗkooi) 

do império.
1362

  

 Tucídides também chega a usar o termo archḗ para se referir ao poder dos 

lacedemônios, conjugando-o com hēgemonía. Em 6.82.2-3, o embaixador ateniense Eufemo 

afirma que seus conterrâneos teriam adquirido uma marinha e se libertado da archḗ e da 

hēgemonía espartanas. Cartwright defende que talvez a melhor tradução para archḗ nesse 

contexto seja “comando”, o que esclareceria parcialmente as dúvidas quanto à referência a um 

putativo império espartano.
1363

 Lembremo-nos do comando militar (archḗ) de Pausânias sobre 

as cidades aliadas
1364

 e como sua impopularidade teria conduzido à perda da hegemonia dos 

espartanos.
1365

 Note-se, entretanto, que a ideia do imperialismo espartano nessa época 

atenderia às necessidades retóricas do discurso de Eufemo ao justificar a política ateniense 

posterior ao conflito greco-persa. A retórica de “libertação” dos espartanos ao longo da guerra 

do Peloponeso não deve nos enganar, pois, mais de uma vez, Tucídides nos informa sobre as 

verdadeiras razões dos lacedemônios ao longo da guerra. Ocupados em conflitos domésticos 

com os hilotas, eles apenas não encontraram a oportunidade de se engajar num projeto 

imperial, ainda que o desejassem. Além disso, os espartanos frequentemente sacrificavam a 

autonomia das cidades gregas “liberadas” em favor de seus próprios interesses 

estratégicos.
1366

         

 Por fim, faz-se mister observar que o emprego do termo archḗ preponderantemente 

para designar uma realidade grega, o Império Ateniense, não causa espanto, uma vez que a 

narrativa de Tucídides apenas tangencia acontecimentos alheios ao mundo helênico. O mesmo 
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 Th. 8.5.5; 8.6.1. 
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 Th. 8.96.4-5. 
1360

 Th. 1.67.4. 
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 [καὶ ἀρχὴν τὴν ἤδη μεγίστην τῶν τε πρὶν Ἑλλήνων καὶ τῶν νῦν κεκτημένους], Th. 7.66.2. 
1362

 Th. 1.77. 
1363

 CARTWRIGHT, 1997, p. 247. 
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 Th. 1.94-96 e 1.128. 
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 O general espartano poderia, ademais, nutrir a esperança de obter o governo (ἀρχή) da Grécia (Th. 1.128.3).      
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 AHRENSDORF, 1999, p. 18-20. Cf. Tuc. 1.101-103, 4.81.2 e 4.117. Cf. também X. An. 6.6.9.  
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argumento não poderia ser usado, por exemplo, para explicar a ausência de referências 

explícitas a esse império helênico em Heródoto.    

 Xenofonte, na Marcha dos dez mil (Anábase), descreve a archḗ do rei da Pérsia como 

forte por sua quantidade de terras e homens, mas frágil quanto à extensão de suas estradas e 

dispersão de suas forças,
1367

 além de delimitar suas fronteiras imaginárias.
1368

 Alguns trechos 

são elucidativos, como as supostas palavras de Ciro, o Jovem, abaixo:  

 
(...) ὦ ἄνδρες, ἀρχὴ πατρῴα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ 

δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα: τὰ δ᾽ ἐν 

μέσῳ τούτων πάντα σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι.  

 

Companheiros, o império do meu pai se estende em direção ao sul até onde 

os homens não conseguem habitar devido ao calor, e para o norte até onde 

eles não podem habitar devido ao frio. E, entre esses limites, os amigos do 

meu irmão governam tudo na posição de sátrapas.
1369

  

  

 

 A palavra também aparece em outros casos para nomear puramente o poder real
1370

 ou 

as províncias do império.
1371

 Seus titulares são reis, mas também coletividades, como os 

persas e os medos.
1372

 Bastante interessante é um caso relativo não a um império, mas ao 

reino Odrísio (da Trácia), onde o rei Seutes II equaciona o domínio de seu pai às tribos por ele 

dominadas, o que retoma a identidade entre a entidade política e seus habitantes. In verbis:

  

 
ὁ δὲ εἶπεν ὧδε. Μαισάδης ἦν πατήρ μοι, ἐκείνου δὲ ἦν ἀρχὴ Μελανδῖται καὶ 

Θυνοὶ καὶ Τρανίψαι.  

 

E ele disse o seguinte: Measades foi meu pai, e o reino dele correspondia aos 

melanditai, aos thunios e aos tranípsae.
1373

  

 

  Na sua Ciropaedia, Xenofonte também faz um uso do termo consistente com o que 

vimos em Heródoto e Tucídides. Nessa obra, a archḗ tem sentido geográfico mais de uma 

vez,
1374

 além de contar com “receita”
1375

 e ser qualificada em termos que sugerem um sentido 
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 X. An. 1.7.6. 
1369

 X. An. 1.7.6. 
1370

 X. An., 2.1.11; 2.3.23. 
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 X. An., 2.4.29. 
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concreto.
1376

 Ciro teria estabelecido instituições para assegurar a manutenção do império 

(archḗ) para si próprio e os persas.
1377

 Ele teria permitido, assim, a segurança de “toda a archḗ 

persa”.
1378

 O rei teria criado mecanismos para lidar com a magnitude de seu império (τὸ 

μέγεθος τῆς ἀρχῆς), difícil de controlar por suas grandes distâncias.
1379

 O livro oitavo nos diz 

que:  

 
καὶ ἐκ τούτου τὴν ἀρχὴν ὥριζεν αὐτῷ πρὸς ἕω μὲν ἡ Ἐρυθρὰ θάλαττα, πρὸς 

ἄρκτον δὲ ὁ Εὔξεινος πόντος, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρος καὶ Αἴγυπτος, πρὸς 

μεσημβρίαν δὲ Αἰθιοπία. 

 

E desde aquela época, o império dele era limitado a oeste pelo Mar 

Vermelho, ao norte pelo Ponto Euxino [Mar Negro], no oeste por Chipre e o 

Egito e no sul pela Etiópia.
1380

     

    

 

 Platão, como demonstrou Claudia Tanck, utiliza archḗ mais de uma vez como um 

império oriental passível de ser parcelado em sete partes.
1381

 Na Política, já na segunda 

metade do século IV a.C., o filósofo Aristóteles faz uma comparação entre o mecanismo do 

ostracismo em Estados democráticos e um mecanismo de punição de Estados subordinados 

em impérios.
1382

 No primeiro caso, o ostracismo protege o governo contra a usurpação por 

parte de um cidadão poderoso e, no segundo caso, de forma análoga, os Estados que 

governam um império costumam retaliar os subordinados que competem pela posição de 

domínio. Curiosamente, os exemplos apresentados por Aristóteles são dois casos que 

conhecemos bem: Atenas e a Pérsia. Assim, essa passagem indica que o império poderia ser 

entendido como uma entidade política análoga ao Estado, na qual as coletividades 

corresponderiam aos cidadãos individuais. 

 Reforçando sua natureza coativa, os oradores áticos, como Demóstenes, traçam uma 

fronteira estrita entre a archḗ, de um lado, e a independência (eleutheria ou “soberania 

externa”) dos Estados, de outro.
1383

 Mesmo Isócrates, cujo uso de archḗ não é forçosamente 

pejorativo,
1384

 esboça, em certo momento, uma distinção conceitual entre os domínios 

coativos geralmente associados a esse termo e o “bom” exercício de uma liderança: “em 
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 BOUCHET, 2014, p. 40; 51; p. 54-55; p. 75 etc. 
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Sobre a Paz (...), a hegemonia é, ainda, em 355, uma ‘honra’ disponível aos atenienses. Para 

que ela se realize, é preciso que tenha uma nova forma, dissociada, portanto, da archè”.
1385

 

  Muito mais tarde, durante o domínio romano, Políbio (c. 200-118 a.C.) e Estrabão (c. 

64 a.C.-24 d.C.) continuam a usar o mesmo termo para se referir ao império dos aquemênidas 

ou arsácidas. Na Geografia, Estrabão usa o vocábulo archḗ preferencialmente para se referir a 

um exercício abstrato de autoridade,
1386

 mas não só: em algumas passagens, o termo teria 

presumivelmente um sentido territorial, mencionando-se o domínio da Ásia
1387

 ou a extensão 

territorial do Império Parto em relação a Roma.
1388

 Arriano (c.86-146 d.C.), um dos 

“historiadores de Alexandre”, também menciona a archḗ persa como o domínio da Ásia.
1389

 

Tanto Políbio e Estrabão empregam o termo igualmente para se referir ao Império 

Romano.
1390

 

 Políbio, não surpreendentemente, mantém uma expressão consagrada por Heródoto: 

fala da megálē archḗ dos aquemênidas como um império.
1391

 Essa expressão, que, vimos, 

encontra paralelos na epigrafia persa, ecoa um uso de Arquíloco para se referir aos lídios,
1392

 

além de ter figurado em Xenofonte para se referir ao império aquemênida
1393

 e em Isócrates, 

mais genericamente, em alusão aos poderios do oriente.
1394

 Ela encontra ecos em uma 

referência de Arriano ao Império Selêucida
1395

 e é adaptada por Dião Cássio para designar o 

Império Romano.
1396

  

 No período romano, de forma geral, archḗ “ocorre com maior frequência como 

equivalente do latim magistratus”.
1397

 O vocábulo também é usado como sinônimo de 

imperium e prouincia.
1398

 E Mason conclui: 

 

Por fim, ἡ (Ῥωμαίων) ἀρχή é uma expressão comum para o imperium 

Romanum, como em IGRom 4.566, ἐκ παλαιο[ῦ Ῥω]μαίων ἀρχή χρήσιμός. 
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 BOUCHET, 2014, p. 80-81. 
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 Str. Geo. 15.3.3; 15.3.24. 
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 Str. Geo. 15.3.7-8. 
1388

 Str. Geo. 11.9.3. 
1389

 Arr. An. 2.6.7; 3.18.11-12; 5.4.5 etc. 
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 Arch. Fr. 19 West. 
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 X. Cyr. 8.1.13. 
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 Arr. An. 7.22.5 
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1397

 MASON, 1974, p. 110. 
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Note-se também SEG 20.324, Hdn. 1.4.8, Luciano, Merc. Cond. 20. Mas, 

também com esse sentido, ἡγεμονία é o termo mais comum.
1399

 

 

 

 Sem surpresa, todas essas acepções (autoridade de magistrados,
1400

 província
1401

 e 

império)
1402

 já são constatadas em Heródoto. 

 Um interessante caso de estudo diz respeito ao epitáfio de Ciro em Pasárgada, 

abordado no terceiro capítulo da presente tese. O texto é citado por Arriano,
1403

 Estrabão
1404

 e 

Plutarco (c. 46-120 d.C.),
1405

 com algumas variações: “eu sou Ciro, aquele que adquiriu a 

archḗ para os persas e rei da Ásia. Não inveje, por conseguinte, este meu monumento”. Em 

linhas gerais, os epitáfios celebram a conquista da archḗ dos persas por Ciro, contrastando o 

império territorial à “modesta” estrutura funerária do rei ou, na versão de Plutarco, 

diretamente à pequena extensão de terra da tumba. Esse uso indica um sentido concreto, 

territorial da archḗ persa, cuja grandiosa amplitude é contraposta à humilde pretensão do 

finado monarca a um monumento ou a um pedaço de terra.
1406

  

 Dião Cássio, escrevendo no século III d.C., emula os historiadores áticos e apelida o 

Império Persa aquemênida de archḗ (40.14.2), um termo que, como vimos, também era usado 

para designar o próprio Império Romano, inclusive em sentido territorial. Como explica 

Freyburger-Galland, 

 

Trate-se do aspecto geográfico, político ou administrativo, na época 

republicana ou imperial, na maior parte das vezes Dião designa essa noção 

por ἀρχή (...), como fazem Heródoto e Tucídides para os impérios de seus 

tempos.
1407
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 Hdt. 5.72.1. 
1401
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1402
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1403
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4.1.3 CONCLUSÕES 

 

 

 O termo archḗ, como vimos, foi usado já na primeira metade do século V a.C. com o 

sentido de “reino” (concreto) ou “poder real” (abstrato). Píndaro, na segunda ode olímpica 

(476 a.C.), se refere ao reino de Zeus no dativo, indicando o espaço no qual ocorre a ação.
1408

 

Ésquilo, em sua peça Os sete contra Tebas (467 a.C.), utiliza o termo com o sentido abstrato 

de autoridade.
1409

 Com o significado de império, contudo, o termo aparece pioneiramente em 

Heródoto, nas passagens que analisamos. A archḗ, empregada preponderantemente em 

contextos não-gregos, passa então a compreender o território e o governo de entidades 

imperiais como a Lídia, a Média e a Pérsia. Tucídides e seus sucessores empregam o termo 

para designar realidades helênicas e orientais, sem distinção.  

 Sobre a archḗ na Grécia Clássica, algumas conclusões gerais foram estabelecidas. 

Segundo Claudia Tanck, o termo denotaria exclusivamente um exercício de poder abstrato, o 

que se explicaria pela concepção grega de Estado como um vínculo pessoal, diferentemente 

do que ocorreria entre os orientais.
1410

 No entanto, se, por um lado, é verdade que o sentido 

mais comum e original de archḗ é o de um poder abstrato, por outro, não se pode ignorar 

diversas passagens clássicas que reforçam o significado concreto, territorial da archē, direta 

ou indiretamente.  

 Quando aborda a Ciropaedia de Xenofonte, Tanck elege como passagens importantes 

apenas os trechos 8.1.7, 8.1.45 e 8.2.9. No entanto, ela omite uma referência à magnitude do 

império em 8.6.17 e outra a suas receitas em 8.1.13. Ao interpretar a passagem 8.1.45, Tanck 

considera que a apresentação do perigo político ao monarca como um levante dos 

subordinados reforça a interpretação da archḗ enquanto puro exercício de poder. No entanto, 

ao afirmar isso, a autora passa ao largo de um relevante fato: a archḗ é dita “inteira” ou 

“toda”, do que se infere que ela seria divisível, ou seja, possivelmente entendida em sentido 

físico.
1411

 Além disso, a territorialização do império em Heródoto,
1412

 uma passagem 
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 Pi. O. 2.58-59. 
1409

 A. Th. v. 196-198.  
1410

 TANCK, 1997, p. 245. 
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complexa da Anábase
1413

 e seu sentido geográfico em Tucídides
1414

 são deixados de lado pela 

autora.
1415

  

 Esse desenvolvimento semântico em nada surpreende e se aproximaria da trajetória do 

latino imperium, a cujo sentido abstrato primevo se soma um significado territorial no período 

posterior à morte de Augusto, sem prejuízo das acepções anteriores (“ordem”, “poder” etc.). 

Mais do que isso, é possível entrever por trás do termo o sentido de uma entidade política 

mais complexa, os desdobramentos da atividade governamental e as instituições do poder.
1416

 

 Tanck também acredita que os gregos não tinham um termo exclusivo para se referir 

às monarquias orientais, vez que teriam utilizado archḗ igualmente para se referir à Liga de 

Delos, ao domínio de Minos e aos espartanos.
1417

 Razão lhe assiste, sem dúvida, nesse ponto. 

A bem da verdade, contudo, archḗ é um termo genérico para situações de poder e o 

significado de império convive com alguns outros.
1418

 Notamos, contudo, que Heródoto evita 

citar expressamente os impérios helênicos em suas Histórias. 

 Marie-Laurence Desclos acrescenta que essa archḗ também teve uma dimensão 

dinâmica, estando amiúde associada à atividade contínua e à expansão de um poder 

imperial.
1419

 Essa observação é absolutamente válida, como é aferível inclusive muito mais 

tarde em discurso do César de Dião Cássio sobre o Império Romano,
1420

 e indica a percepção 

de que os impérios, como o persa, seriam marcados por uma ínsita e insaciável avidez 

territorial. Essa qualidade se coaduna com a definição de império privilegiada por Mario 

Liverani, segundo a qual esta entidade dependeria de um programa expansionista permanente 

e universal.
1421

 Para Pascal Payen, ademais, a archḗ de Heródoto seria “uma dominação que 

se inscreve no tempo (...) uma supremacia destinada a durar”.
1422

 Essa definição corresponde 

igualmente bem à ideia de império enquanto uma realidade concreta e institucional, um 

Estado imperial.  

 A partir de Tucídides, por fim, Marshall Sahlins pensa a archḗ como uma “hegemonia 

sem soberania”, um domínio baseado na demonstração de poder e na ameaça mais do que no 

                                                           
1413

 X. An. 1.5.9. 
1414

 Th. 8.48.4. 
1415

 Cf. também FOUCHARD, 2006, p. 40 
1416

 RICHARDSON, 2008, p. 118-194. 
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controle direto dos entes dominados, mantidos num estado de terror constante.
1423

 O autor 

estava ciente, contudo, de que esta ideia não teria validade quando aplicada ao contexto persa, 

cujo império também é chamado de archḗ. Nesse sentido, a ausência de controle direto não 

constitui um atributo característico de tal realidade. 

 De todo o exposto, podemos concluir que archḗ, originalmente um poder monárquico 

qualquer, passou a ser usada para descrever os impérios do Oriente Próximo, caracterizados, 

no mínimo, pelo domínio compulsório, variedade étnica e ampla extensão territorial. Restrito 

aos impérios bárbaros em Heródoto, em sentido concreto ou abstrato, o termo veio a ser 

designação corrente dos domínios helênicos já em Tucídides, possivelmente com uma 

conotação negativa, mesmo que aceita pelos atenienses publicamente. Mais tarde, durante o 

Império Romano, o termo foi usado para designar impérios bárbaros e não-bárbaros 

indistintamente, como vemos em Estrabão e Dião Cássio. Seu significado concreto e 

institucional se manteve ao longo desses muitos séculos.   

 

4.2 UM CONTO DE DUAS CIDADES: O IMPÉRIO PERSA COMO PÓLIS 
 

 

 A ideia de império deve ter tido papel primordial nas Persiká dos “logógrafos”,
1424

 

narrativas da história política do Império Aquemênida e dos costumes e leis persas. No 

entanto, diante do ralo material de que dispomos, é difícil aferir em quais termos o império 

oriental foi descrito. O que podem ter dito Hecateu de Mileto, Caronte de Lámpsaco, Dionísio 

de Mileto e Xanto da Lídia, permanecerá, no mais provável dos casos, para sempre 

inacessível. Helânico de Lesbos, como vimos, parece ter primeiro se referido à extensão 

territorial, a chṓra do Império Persa.
1425

 Seria esse talvez um reflexo de um contato primevo, 

mais próximo da noção física que os próprios persas detinham dessa entidade? A resposta 

deve ser negativa, ao menos se considerarmos a rica terminologia empregada nas obras 

“remotas” de autores como Heródoto e Ésquilo. 

 Grande cautela é exigida no exame das Persiká. Autores que nos são conhecidos 

apenas por citações tardias constituem, infelizmente, fontes secundárias. Afinal, do ponto de 

vista terminológico, o uso dos fragmentos está geralmente sujeito a muitas incertezas, uma 
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vez que não podemos precisar o grau de distorção sofrida ao longo da transmissão. Em alguns 

casos, como o de Ctésias de Cnido, sabe-se que a terminologia de inúmeras passagens foi 

adaptada por comentaristas ulteriores.
1426

 

 Dos autores de que temos testemunhos mais confiáveis, a tendência a chamar o 

Império Persa de pólis emerge como uma das mais antigas. No entanto, é preciso dizer desde 

já que tal uso de pólis para o império ou outras entidades não-gregas é estatisticamente 

desprezível. A palavra pólis, afinal, era uma expressão consagrada para designar a cidade-

estado grega. Alguns especialistas, é verdade, pensaram ver uma relativização dessa fronteira, 

como Hansen, abaixo: 

 

 
De fato, a visão fundamental de Aristóteles é de que a pólis é peculiar à civilização 

helênica e, a esse respeito, havia um abismo entre os gregos e os outros povos. Mas 

o abismo é mais entre Aristóteles e nossas outras fontes. Em Heródoto, Tucídides e 

Xenofonte, ouvimos falar de centenas de póleis bárbaras, frequentemente no sentido 

de cidade mais que Estado, mas, em alguns casos, obviamente no sentido de 

comunidade política. (...) a linguagem e os conceitos usados pelos historiadores não 

confirmam a impressão de que os gregos consideravam, eles próprios, que a pólis 

fosse uma das diferenças essenciais entre gregos e bárbaros.
1427

 

 

 Tal posição contudo, que Hansen não parece ter sempre endossado,
1428

 não encontra 

respaldo na evidência. Em contextos não-gregos, a pólis decerto poderia ser descrita pelos 

autores clássicos como capital de um Estado qualquer e, mais raramente, como o próprio 

Estado.
1429

 Heródoto descreve os assentamentos bárbaros em termos daquilo que conhecia no 

mundo grego, apresentando o desenvolvimento dos medos sob Déjoces, por exemplo, de uma 

vida dispersa em kómai rumo ao estabelecimento de uma capital fortificada (polísma).
1430

 Os 

povos bárbaros poderiam viver em kómai,
1431

 numa polísma ou mesmo em póleis, quase 

sempre em sentido físico.
1432

 No entanto, se o uso de pólis no sentido estatal poderia ser 

aplicado a contextos estrangeiros, sobretudo em referência a outras cidades-estado, como 

Cartago,
1433

 sua empregabilidade para se referir a Estados de larga extensão territorial é mais 

restrita.
1434

 Em outras palavras, a palavra pólis não poderia ser usada para se referir a qualquer 
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tipo de Estado, muito menos a um império, e Heródoto não a utiliza para o Império 

Aquemênida.
1435

  

 Nos Persas, entretanto, o tragediógrafo ateniense Ésquilo chega a apelidar o império 

inteiro de pólis,
1436

 inclusive em sentido francamente territorial.
1437

 O significado de pólis em 

algumas passagens, cumpre observar, foi alvo de debates. Em Per. v. 118, por exemplo, o 

termo parece ser sinônimo da ástu de Susa, indicando uma área urbana pura e simplesmente. 

Em Per. v. 213, por outro lado, diz-se que Xerxes, falhando, não seria passível de 

responsabilização perante a pólis (κακῶς δὲ πράξας, οὐχ ὑπεύθυνος πόλει), pelo que o autor 

evidentemente indica o Estado dos persas.
1438

 Outra passagem, Pers. v. 511-512, fala do luto 

da pólis dos persas pelos jovens perdidos com a guerra, onde o termo é interpretado por 

Groneboom como “o território, não a cidade dos persas”,
1439

 enquanto Tanck defendeu tratar-

se do território inteiro do Império Aquemênida.
1440

 No balanço final, contudo, é evidente que 

pólis, em muitas dessas referências, diz respeito ao Estado dos persas e, às vezes, a todo o 

Império Aquemênida.
1441

  

 Platão também chega a rotular o Estado persa de pólis em uma passagem de As 

Leis.
1442

 Aqui temos uma reflexão abstrata, na qual se denuncia a degradação da constituição 

(politeía) dos persas, mediante a supressão das liberdades e a introdução “do despotismo” (τὸ 

δεσποτικὸν δ᾽ ἐπαγαγόντες). Independentemente da referência ser ao império integralmente 

ou apenas ao Estado dos persas, em sentido estrito,
1443

 destaca-se o estranho uso do termo 

para um Estado “territorial”, diferente da cidade-estado.  

 Sabemos que também Xenofonte designa o império e o Estado dos persas como pólis e 

koinón na Ciropédia.
1444

 De fato, toda a descrição do reino persa primevo é carregada de 

projeções gregas, como quando se fala da “ágora” dos persas
1445

 e dos “cidadãos” (polîtai) 

persas.
1446

 O engajamento dos jovens persas na proteção da pólis e seu serviço ao koinón
1447

 

são claras referências a uma grandeza abstrata, o Estado dos persas. Em várias passagens da 

carreira de Ciro, essa terminologia é retomada para salientar o respeito do herói à 
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administração da coisa pública e aos valores cívicos dos persas.
1448

 Em algumas passagens, a 

palavra denota o Estado iraniano em sentido estrito,
1449

 e em outras, tem um escopo mais 

amplo, designando, pelo contexto, todo o império.
1450

 

 Esse fenômeno chamou a atenção dos especialistas sobre a cidade antiga, para os quais 

o caso seria absolutamente anômalo.
1451

 De fato, salvo nesses trechos específicos de Ésquilo, 

Platão e Xenofonte, não se verifica uma tendência entre os autores antigos de apelidar todo o 

Império Persa de pólis. Algumas hipóteses elucidativas, portanto, devem ser aventadas.  

  Quanto a Ésquilo, cuja obra Os Persas (472  a.C.) é considerada por Edith Hall “o 

primeiro inequívoco documento no arquivo do Orientalismo”
1452

, como já dito, o uso do 

termo pólis espanta devido à aproximação conceitual que opera entre dois modelos políticos 

que são, em tese, polarmente afastados. A peça, afinal, continua a ser lida como a 

contraposição consciente de dois sistemas de governo distintos, a democracia ateniense e o 

regime tirânico persa, opondo “os vícios persas às virtudes gregas”.
1453

 Como explicar, 

portanto, que tenha aproximado Atenas e Pérsia pela referência à pólis?  

 A esse respeito, Edmond Lévy assevera que: 

 

Na medida em que pólis designa uma entidade política, o termo pode se 

aplicar a um Estado que não é uma cidade, ainda mais porque os gregos não 

dispunham de outras palavras para designar um Estado organizado, diferente 

de um simples ethnos. Assim, Ésquilo utiliza o termo pólis para evocar o 

Império Persa (e.g. Persas 511-512).
1454

 

 

 Em suma, na falta de termo melhor, Ésquilo teria empregado a palavra pólis para se 

referir a todo o Império Persa. De certa forma, essa é também a opinião de Hansen, para quem 

os gregos, “por falta de palavra melhor, parecem ter usado pólis quando tinham que descrever 

o Império Persa ou suas satrapias enquanto unidades políticas ou administrativas”.
1455

 E 

Tanck, na análise de Platão, assevera que faltava em grego um conceito que correspondesse 

ao alemão Staat (nosso “Estado”), independente do tipo específico da cidade-Estado.
1456

 

 Como outra possibilidade explanatória, Hansen menciona o caráter literário das obras 

em que figuram tais usos excepcionais, lembrando que “Ésquilo fala de uma perspectiva 
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 TANCK,  op. cit., p. 184. 



236 
 

grega, como se as Guerras Médicas tivessem sido uma guerra entre duas póleis”.
1457

 E Tanck 

enfatiza a necessidade de Ésquilo de dialogar com seus espectadores atenienses, empregando 

um conceito comum que remetesse à ideia abstrata de Estado.
1458

  

 Dentre essas possibilidades, a hipótese da “falta” de termo melhor é reforçada pela 

ausência, em Ésquilo, de expressões para o “império” que mais tarde se tornariam correntes, 

como archḗ. Sem dúvida, o autor emprega esse termo com o sentido abstrato de poder ou 

autoridade
1459

 e sobre o domínio de Zeus,
1460

 mas jamais para se referir a um império 

territorial grego ou bárbaro.
1461

 Além disso, sendo Os Persas uma de suas obras mais antigas, 

ela representa uma fase inicial de reflexão sobre o império dos aquemênidas, com todas as 

dificuldades que isso poderia acarretar. Lembre-se, ademais, que Ésquilo era um autor ático 

com pouca experiência ou conhecimento da Pérsia, ao menos se comparado a autores gregos 

da Ásia Menor que, a essa altura, provavelmente teriam menos dificuldade em nomear o 

império de Xerxes.      

 O caso da Ciropédia de Xenofonte é diferente, uma vez que o ateniense, escrevendo 

muito mais tarde, conhecia e usou amplamente outras expressões, como archḗ, para se referir 

ao império dos persas, como vimos acima, mas restringiu o uso heterodoxo de pólis à sua obra 

“didática”.
1462

 A excepcionalidade dessa nomenclatura na Ciropédia sugere tratar-se de um 

uso literário consciente, provavelmente em razão da natureza da narrativa, que se pretendia 

um tratado político,
1463

 embora não caiba mais ver na Pérsia de Xenofonte uma espécie de 

projeção de Esparta.
1464

 O uso de pólis para designar o Império Persa em Platão se explica, 

por sua vez, em razão do caráter filosófico da obra. O termo, na passagem invocada, tem o 

significado genérico de “Estado”, e se prestava a uma discussão sobre governos ideais, em 

nível altamente abstrato.
1465 

 

 Em vez das explicações correntes, outra hipótese que poderia ser avaliada é o uso de 

pólis em associação aos persas como estratégia de aproximação empática com o “adversário”, 

de acordo com a motivação de cada narrativa. No entanto, essa possibilidade encontra óbice 

nas correntes majoritárias de interpretação sobre as obras de Xenofonte e Ésquilo.  

                                                           
1457

 “A maioria desses exemplos são oriundos de obras escritas em verso, nas quais a expressão poética é mais 

importante que a precisão terminológica” (HANSEN, 1998, p. 131). Cf. também ibid., p. 126.  
1458

 TANCK, 1997, p. 187. 
1459

 A. Th. v. 196; Pr. v. 231; Supp. v. 700; Ch. v. 864. 
1460

 A. Pr. v. 757; Supp. v. 595. 
1461

 DINDORF, 1876, p. 45; ITALIE, 1955, p. 36 
1462

 Cyr. 1.3.18; 1.4.25; 1.5.7 etc. 
1463

 GERA, 1993, p. 11-12. 
1464

 TUPLIN, 1994, p. 127-164. 
1465

 Cf., mais uma vez, TANCK, op. cit., p. 161-164; 186-187. 
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 A Ciropédia, por exemplo, é vista por muitos especialistas como um libelo contra o 

imperialismo, seja mediante referências à degeneração de Ciro após a conquista da 

Babilônia,
1466

 seja mediante a representação sutil e irônica do príncipe como um déspota 

autocrático ao longo de toda a obra.
1467

 Tais leituras, contudo, se desviam muito da percepção 

do leitor casual.
1468

 Na verdade, ao tentar dar conta da crítica à degradação do império asiático 

no final do livro oitavo da Ciropédia,
1469

 alguns autores se perdem em elucubrações muito 

incertas. Steven W. Hirsch parece mais correto ao destacar o caráter excepcional da Ciropédia 

como um elogio do Império Persa,
1470

 ou, nas palavras de Erich Gruen, “o mais deslumbrante 

peã de um grego a um persa”.
1471

 Sabemos que, na época de composição desta obra (século 

IV a.C.), ideias monárquicas e pan-helênicas estavam em voga, o que explicaria o interesse 

pela experiência persa.
1472

 Ciro, o Grande, foi elogiado por mais de um autor clássico.
1473

 E é 

conhecida a admiração de Xenofonte por Ciro, o Jovem, seu provável protótipo para o 

fundador do Império Aquemênida.
1474

 Assim, assumindo que a obra não constitua um 

conjunto de mensagens cifradas, a simpatia da Ciropédia pela Pérsia deve ser reconhecida,
1475

 

justificando o uso de categorias como pólis em favor de um viés universalistas e 

aproximativo.        

 O caso de Ésquilo é decerto mais polêmico, já que esse autor, dissemos, é comumente 

encarado como porta-voz do “orientalismo” grego.
1476

 Para uma corrente antiga, é verdade, o 

dramaturgo teria buscado “delinear, não com preconceito ou malícia, mas com imaginação 

empática, a tragédia persa tal qual ele pensara que teria afetado o povo persa”.
1477

 Mas essa 

posição foi rebatida com propriedade por Harrison
1478

 e mesmo um autor crítico como Gruen 

prefere não endossar uma suposta perspectiva “universalista” e “pacifista” da peça.
1479

 Sem 

dúvida, seria possível pensar numa posição intermediária, segundo a qual persas e gregos, 

apesar de sua rivalidade militar, pertencem a uma mesma raça e partilham da mesma condição 

                                                           
1466

 GERA, 1993, p. 285-299. 
1467

 NADON, 2001. 
1468

 Cf. a crítica de GRUEN (2011, p. 60) a NADON (2001). 
1469

 Majoritariamente tido como autêntico, embora alguns autores, como Hirsch, o considerem uma adição tardia. 

Cf. HIRSCH, 1985, p. 91-97; Cf. também a síntese de TATUM, 1989, p. 220-225. 
1470

 HIRSCH, 1985, p. 96-97. 
1471

 GRUEN, op. cit., p. 53. 
1472

 HIRSCH, op. cit., p. 65. 
1473

 Ibid., p. 72; Cf. também GRUEN, op. cit., p. 54-55. 
1474

 Ibid., p. 73-74; Cf. também GRUEN, op. cit., p. 55. 
1475

 Para a influência de realidades autenticamente persas sobre a composição da Ciropédia, Cf. HIRSCH, op. 

cit., p. 85-90. 
1476

 HALL, 1989, p. 99-100; Para uma síntese da bibliografia similar, Cf. GRUEN, op. cit., p. 10, n. 4. 
1477

 BROADHEAD, 1960, p. xxix. Para uma síntese da bibliografia similar, Cf. GRUEN, op. cit., p. 10, n. 5. 
1478

 HARRISON, 2000. 
1479

 Suas críticas em GRUEN, 2011, p. 12. 



238 
 

humana e da mesma relação com os deuses.
1480

 De toda forma, se a proposta do uso de pólis 

como uma estratégia aproximativa faz sentido no caso de Xenofonte, ela dependeria da 

avaliação de uma corrente minoritária nos estudos sobre Os Persas.  

 Talvez possamos pensar, quanto a Ésquilo, que o uso de pólis como designação do 

Império Persa respondesse a uma necessidade psicológica e se prestasse a uma estratégia de 

“domesticação do outro”, nos termos proposto por David Cannadine e explorados por 

Margaret Miller.
1481

 Isso quer dizer que o “exótico”, o poder estrangeiro e seu império, 

poderia ser capturado, adaptado e inserido num contexto familiar, a fim de se transformar em 

algo mais compreensível e menos ameaçador para os gregos. Tal reação teria permitido lidar 

com um inimigo militar que continuava a provocar medo e receio em Atenas. Um 

procedimento de mesma natureza é constatável, por exemplo, não não-nomeação da “rainha 

mãe” da Pérsia à época, Atossa, o que provavelmente refletiria uma perspectiva grega sobre 

gênero. Com efeito, entre os gregos, mulheres respeitadas não deveriam ser nomeadas 

publicamente.
1482

 A hipótese da helenização como resposta a uma necessidade psicológica 

parece, portanto, sensata, e será retomada em nossa conclusão geral, abaixo.    

 Por fim, lembremos que a expressão tó koinón, presente na Ciropédia,
1483

 também 

figura em Arriano com um significado peculiar. Este autor, inspirado pelo modelo de 

Xenofonte, faz uso do termo, em especial, para falar de outros Estados governado por reis, 

como a Macedônia
1484

 e a Cítia,
1485

 países pelos quais demonstra evidente simpatia. A obra de  

Dião Cássio, muito mais tarde, traz uma referência irônica ao “Estado” dos partos  (τὸ κοινὸν 

τῶν Πάρθων),
1486

 dinastia iraniana que sucedeu aquemênidas e selêucidas. A expressão 

estaria numa carta de Caracala sobre a luta fratricida pelo trono da Pártia, que, segundo o 

imperador, causaria muito dano ao Estado vizinho, quando, na verdade, o próprio Caracala 

havia assassinado brutalmente seu irmão. Uma vez que o conteúdo desse livro só nos é 

conhecido graças à obra de eruditos bizantinos, como João Xifilino e Zonaras, não podemos 

estar seguros de que esses dois autores teriam usado as mesmas palavras que Dião,
1487

 mas é 

curioso que tenham optado por um termo que poderia indicar uma res publica.
1488

      

                                                           
1480

 MITCHELL, 2007, p. 185-187; Cf. também PAPADODIMA, 2014, p. 263-264. 
1481

 CANNADINE, 2001, p. xix-xx; MILLER, 1997, p. 248-249; Id., 2011, p. 140. 
1482

 BROSIUS, 1996, p. 16-17. Para a helenização de persas na peça, Cf. VOGT, 1972. 
1483

 Cyr. 1.5.4; 1.5.8; 4.5.17; 5.5.16. Heródoto também emprega τὰ κοινὰ τῶν Βαβυλωνίων para se referir aos 

governantes locais (Hdt. 3.156). 
1484

 An. 7.9.5. 
1485

 An. 4.5.1. 
1486

 D.C. 78.12.3. 
1487

 FREYBURGER-GALLAND, 1997, p. 29. 
1488

 KALDELLIS, 2015, p. 20.  
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4.3. “ME CHAME PELO SEU NOME”: HEGEMONÍĒ E IMPÉRIOS ORIENTAIS EM 

HERÓDOTO1489 
 

 

  No período clássico, o termo hēgemonía esteve geralmente atrelado ao exercício de 

uma autoridade internacional revestida de grande dignidade. Foi usado, sem dúvida, em 

sentido lato, para indicar diversas formas de comando militar e até a liderança de elementos e 

animais. A partir de Heródoto, contudo, podemos identificar um uso específico para as 

relações internacionais, o comando militar supremo de uma coalizão de cidades-estado, 

geralmente com o consentimento dos entes hegemonizados. Mais tarde, com a ascensão de 

Roma, o termo passa a ser empregado para descrever uma autoridade imperial e, portanto, 

coativa, inclusive servindo de versão à palavra latina imperium em acepção abstrata e 

territorial.
1490

  

 Diante desse cenário, qual não seria a surpresa dos historiadores ao verificar que 

Heródoto, no século V a.C., empregara esse termo para se referir aos impérios do Antigo 

Oriente Próximo? De fato, das 19 ocorrências
1491

 do termo nas Histórias, cerca de 32% dizem 

respeito a entidades orientais
1492

 e, no total, 37% surgem em contexto bárbaro.
1493

 Às vezes, o 

historiógrafo de Halicarnasso se refere apenas ao comando militar de generais persas, como 

Farnuces,
1494

 que perdeu seu comando após sofrer um acidente de cavalo. Em outros casos, 

são mencionadas disputas e rupturas na sucessão real.
1495

 Em três passagens, contudo, o 

objeto designado é inequivocamente o império de medos e persas.
1496

 

 A tabela abaixo traz todas as passagens relevantes, enquanto os gráficos demonstram a 

preponderância do contexto grego e da acepção internacional no uso do termo. 

 

                                                           
1489

 Essa reflexão foi desenvolvida de forma incipiente em artigo publicado na Revista Clássica (TREUK, 

2017a). 
1490

 É a tradução mais comum de imperium, aliás. Cf. MASON, 1974, p. 111. 
1491

 Concordando com LÉVY, 2006, p. 95. Cf. também POWELL, 1960, p. 160 e tabela abaixo. 
1492

 Hdt. 1.7.1; 1.46.1; 3.65.6; 7.2.1; 7.8A.1; 9.122.2. 
1493

 Acrescentando-se Hdt. 7.88.2 aos casos acima elencados. 
1494

 Hdt. 7.88.2. 
1495

 Hdt. 1.7.1; 1.46.1; 7.2.1. 
1496

 3.65.6; 7.8A.1; 9.122.2. Estes três casos também são destacados, corretamente, por WICKERSHAM, 1994, 

p. 21. 
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Tabela 4: ocorrências de hēgemoníē nas Histórias. 

Ocorrências de hēgemoníē em Heródoto 

Localização Excerto (grego) Tradução Qualificação 

1.7.1 ἡ δὲ ἡγεμονίη οὕτω 

περιῆλθε, ἐοῦσα 

Ἡρακλειδέων ἐς τὸ 

γένος τὸ Κροίσου, 

καλεομένους δὲ 

Μερμνάδας. 

E, assim, a 

hegemonia, tendo 

sido dos Heraclidas, 

foi para a dinastia 

de Creso, os 

chamados 

Mermnadas. 

Oriente: reinado de 

Creso. 

1.46.1 μετὰ δὲ ἡ 

Ἀστυάγεος τοῦ 

Κυαξάρεω 

ἡγεμονίη 

καταιρεθεῖσα ὑπὸ 

Κύρου τοῦ 

Καμβύσεω καὶ τὰ 

τῶν Περσέων 

πρήγματα 

αὐξανόμενα
1497

 

πένθεος μὲν 

Κροῖσον ἀπέπαυσε, 

ἐνέβησε δὲ ἐς 

φροντίδα, εἴ κως 

δύναιτο, πρὶν 

μεγάλους γενέσθαι 

τοὺς Πέρσας, 

καταλαβεῖν αὐτῶν 

αὐξανομένην τὴν 

δύναμιν. 

E, depois disso, 

tendo sido 

destruído o império 

de Astíages, filho 

de Ciaxares, por 

Ciro, filho de 

Cambises, o 

crescimento do 

poder dos persas 

afastou Creso do 

luto. E ele pôs na 

cabeça, se fosse de 

alguma forma 

capaz, antes que os 

persas se tornassem 

grandes, conter o 

poder deles que 

crescia. 

Oriente: reinado de 

Astíages (Média). 

2.93.2 (...) ἀναπλώουσι 

ὀπίσω ἐς ἤθεα τὰ 

ἑωυτῶν ἕκαστοι, 

ἡγέονται μέντοι γε 

οὐκέτι οἱ αὐτοί, 

ἀλλὰ τῶν θηλέων 

γίνεται ἡ ἡγεμονία. 

Nadam todos de 

volta para o seu 

próprio habitat, e, 

na verdade, não são 

mais os mesmos 

que conduzem, mas 

a liderança passa a 

ser das fêmeas.  

Peixes em cardume. 

3.65.6 καὶ δὴ ὑμῖν τάδε 

ἐπισκήπτω θεοὺς 

τοὺς βασιληίους 

ἐπικαλέων καὶ πᾶσι 

ὑμῖν καὶ μάλιστα 

Ἀχαιμενιδέων τοῖσι 

παρεοῦσι, μὴ 

περιιδεῖν τὴν 

Eu vos conjuro o 

seguinte, invocando 

os deuses 

dinásticos, a vós 

todos e em especial 

aos aquemênidas 

que estão presentes, 

não fiqueis de 

Oriente: império 

dos persas. 

                                                           
1497

 Trata-se de um “particípio dominante” que se assemelha à combinação de um substantivo de ação com um 

genitivo (RIJKSBARON, 2002, p. 121-122). 
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ἡγεμονίην αὖτις ἐς 

Μήδους 

περιελθοῦσαν, ἀλλ᾽ 

εἴτε δόλῳ ἔχουσι 

αὐτὴν κτησάμενοι, 

δόλῳ ἀπαιρεθῆναι 

ὑπὸ ὑμέων, εἴτε καὶ 

σθένεϊ τεῷ 

κατεργασάμενοι, 

σθένεϊ κατὰ τὸ 

καρτερὸν 

ἀνασώσασθαι. 

braços cruzados  

vendo o império 

voltar aos medos, 

mas se eles o 

tomaram e o têm 

pelo dolo, pelo dolo 

ele seja por vós 

recobrado, e se 

também pela força 

eles o conquistaram 

para si, pela força 

mais determinada 

recuperai-o!     

6.2.1 Ἀρταφρένης μὲν 

ταῦτα ἐς τὴν 

ἀπόστασιν 

ἔχοντα
1498

 εἶπε. 

Ἱστιαῖος δὲ δείσας 

ὡς συνιέντα 

Ἀρταφρένεα ὑπὸ 

τὴν πρώτην 

ἐπελθοῦσαν νύκτα 

ἀπέδρη ἐπὶ 

θάλασσαν, βασιλέα 

Δαρεῖον 

ἐξηπατηκώς· ὃς 

Σαρδὼ νῆσον τὴν 

μεγίστην 

ὑποδεξάμενος 

κατεργάσασθαι 

ὑπέδυνε
1499

 τῶν 

Ἰώνων τὴν 

ἡγεμονίην τοῦ πρὸς 

Δαρεῖον πολέμου. 

Essas foram as 

coisas que 

Artafernes disse 

sobre a revolta. E 

Histieu, temendo 

que Artafernes se 

desse conta, fugiu 

para o mar ao cair 

da primeira noite, 

tendo ludibriado o 

rei Dario: 

prometendo que iria 

submeter a 

Sardenha, a maior 

ilha, tentou tomar a 

hegemonia dos 

jônios na guerra 

contra Dario. 

Grécia. 

Hegemonia da 

Jônia (Liderança 

pessoal dentro de 

uma aliança). 

7.2.1 στελλομένου δὲ 

Δαρείου ἐπ᾽ 

Αἴγυπτον καὶ 

Ἀθήνας, τῶν 

παίδων αὐτοῦ 

στάσις ἐγένετο 

μεγάλη περὶ τῆς 

ἡγεμονίης (...). 

E preparando-se 

Dário [para 

guerrear] contra o 

Egito e Atenas, 

adveio uma grande 

disputa entre seus 

filhos acerca do 

poder real (...). 

Oriente: poder 

dinástico ou 

império dos persas. 

7.8A.1 Ἄνδρες Πέρσαι, 

οὔτ᾽ αὐτὸς 

κατηγήσομαι νόμον 

Homens persas, eu 

próprio não 

introduzirei
1500

  este 

Oriente: império 

dos persas. 

                                                           
1498

 Lit. “concernindo a revolta”. Cf. MCQUEEN, 2000, p. 86. 
1499

 Uso conativo do imperfeito indicando que a tentativa de Aristágoras não foi bem sucedida (Cf. MCQUEEN, 

op. cit., p. 86-87). 
1500

 Lit. “começarei a estabelecer” (cf. LSJ). 
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τόνδε ἐν ὑμῖν 

τιθείς, 

παραδεξάμενός τε 

αὐτῷ χρήσομαι. ὡς 

γὰρ ἐγὼ 

πυνθάνομαι τῶν 

πρεσβυτέρων, 

οὐδαμά κω 

ἠτρεμίσαμεν, ἐπείτε 

παρελάβομεν τὴν 

ἡγεμονίην τήνδε 

παρὰ Μήδων, 

Κύρου κατελόντος 

Ἀστυάγεα·  

costume entre vós, 

mas farei uso dele, 

tendo-o herdado. 

Como aprendo com 

os anciãos, nunca 

ficamos em paz 

desde que tomamos 

este império aos 

medos, tendo Ciro 

deposto Astíages. 

7.88.2 Φαρνούχης μὲν 

οὕτω παρελύθη τῆς 

ἡγεμονίης. 

Assim Farnuces foi 

dispensado do 

comando. 

Comando militar 

Farnuces, general 

persa. 

7.148.4 τοὺς δὲ πρὸς τὰ 

λεγόμενα 

ὑποκρίνασθαι ὡς 

ἕτοιμοί εἰσι Ἀργεῖοι 

ποιέειν ταῦτα 

τριήκοντα ἐτέα 

εἰρήνην 

σπεισάμενοι 

Λακεδαιμονίοισι 

καὶ ἡγεόμενοι κατὰ 

τὸ ἥμισυ πάσης τῆς 

συμμαχίης· καίτοι 

κατά γε τὸ δίκαιον 

γίνεσθαι τὴν 

ἡγεμονίην ἑωυτῶν, 

ἀλλ᾽ ὅμως σφι 

ἀποχρᾶν κατὰ τὸ 

ἥμισυ ἡγεομένοισι. 

E, a respeito do que 

havia sido dito, os 

argivos 

responderam que 

estavam prontos a 

fazê-las, após 

celebrarem um 

tratado de trinta 

anos de paz com os 

espartanos e se 

conduzissem 

metade de toda a 

aliança. E que, de 

fato, era justo que o 

comando fosse 

deles próprios, mas, 

de toda forma, seria 

suficiente a eles 

comandarem a 

metade. 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

7.149.2 τῶν δὲ ἀγγέλων 

τοὺς ἀπὸ τῆς 

Σπάρτης πρὸς τὰ 

ῥηθέντα ἐκ τῆς 

βουλῆς ἀμείψασθαι 

τοισίδε, περὶ μὲν 

σπονδέων ἀνοίσειν 

ἐς τοὺς πλεῦνας, 

περὶ δὲ ἡγεμονίης 

αὐτοῖσι ἐντετάλθαι 

E aqueles dos 

enviados de Esparta 

replicaram ao que 

havia sido dito pelo 

conselho nos 

seguintes termos: 

em relação ao 

tratado, que o 

relatariam ao povo, 

e acerca do 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 
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ὑποκρίνασθαι, καὶ 

δὴ
1501

 λέγειν, σφίσι 

μὲν εἶναι δύο 

βασιλέας, Ἀργείοισι 

δὲ ἕνα· 

comando, a eles foi 

ordenado 

responder, e de fato 

disseram, que 

tinham dois reis, e 

os argivos um. 

7.149.2 οὐκ ὦν δυνατὸν 

εἶναι τῶν ἐκ 

Σπάρτης οὐδέτερον 

παῦσαι τῆς 

ἡγεμονίης (...). 

E, portanto, não era 

possível que um 

dos dois de Esparta 

fosse privado do 

comando (...). 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

7.159 ταῦτα ἀκούσας 

οὔτε ἠνέσχετο ὁ 

Σύαγρος εἶπέ τε 

τάδε· ‘ἦ κε μέγ᾽ 

οἰμώξειε ὁ 

Πελοπίδης 

Ἀγαμέμνων 

πυθόμενος 

Σπαρτιήτας τὴν 

ἡγεμονίην 

ἀπαραιρῆσθαι ὑπὸ 

Γέλωνός τε καὶ 

Συρηκοσίων. 

E escutando tais 

coisas, não se 

conteve Siagro e 

disse o seguinte: 

“sem dúvida muito 

se lamentaria 

Agamenão, filho de 

Pélops, sabendo 

que os espartanos 

foram privados do 

comando por Gelão 

e os siracusanos”.  

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

7.159 ἀλλὰ τούτου μὲν 

τοῦ λόγου μηκέτι 

μνησθῇς, ὅκως τὴν 

ἡγεμονίην τοι 

παραδώσομεν. ἀλλ᾽ 

εἰ μὲν βούλεαι 

βοηθέειν τῇ 

Ἑλλάδι, ἴσθι 

ἀρξόμενος ὑπὸ 

Λακεδαιμονίων· εἰ 

δ᾽ ἄρα μὴ δικαιοῖς 

ἄρχεσθαι, σὺ δὲ 

μηδὲ βοηθέειν.’ 

Mas que tu não 

sejas mais 

lembrado dessa 

proposta de como 

daremos a ti o 

comando, mas se 

quiseres ajudar a 

Grécia, sabe ser 

governado pelos 

espartanos, e se 

acaso não fores 

governado pelos 

titulares de direito, 

não ajudes. 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

7.160.2 ὅκου δὲ ὑμεῖς οὕτω 

περιέχεσθε τῆς 

ἡγεμονίης, οἰκὸς 

καὶ ἐμὲ μᾶλλον 

ὑμέων περιέχεσθαι, 

στρατιῆς τε ἐόντα 

πολλαπλησίης 

ἡγεμόνα καὶ νεῶν 

Enquanto vós vos 

agarrais assim ao 

comando, é 

razoável a mim 

mais do que a vós 

reivindicá-lo, pois 

sou comandante de 

um exército muitas 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

                                                           
1501

 DENNISTON, 1991, p. 248: “Herodotus uses καί δὴ in a less restricted manner. With him, though the sense 

of climax is frequently present, καί δὴ is often merely a lively connective, denoting that something important or 

interesting is to follow”. O mesmo em 3.65.6, acima. 
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πολλὸν πλεύνων. vezes maior e de 

navios de longe 

mais numerosos.  

7.161.3 μάτην γὰρ ἂν ὧδε 

πάραλον Ἑλλήνων 

στρατὸν πλεῖστον 

εἴημεν ἐκτημένοι, εἰ 

Συρηκοσίοισι 

ἐόντες Ἀθηναῖοι 

συγχωρήσομεν τῆς 

ἡγεμονίης (...). 

Porque isso seria 

em vão, se, 

atenienses, sendo os 

que têm a maior 

marinha dentre os 

gregos, 

concedêssemos o 

comando aos 

siracusanos. 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

8.3.1 ἀντιβάντων δὲ τῶν 

συμμάχων εἶκον οἱ 

Ἀθηναῖοι μέγα 

πεποιημένοι
1502

 

περιεῖναι τὴν 

Ἑλλάδα καὶ 

γνόντες, εἰ 

στασιάσουσι περὶ 

τῆς ἡγεμονίης, ὡς 

ἀπολέεται ἡ Ἑλλάς, 

ὀρθὰ νοεῦντες· 

E, como os aliados 

resistiram, os 

atenienses 

renunciaram, tendo 

considerado que a 

Grécia era muito 

mais importante e 

sabendo que se 

brigassem pelo 

comando a Grécia 

pereceria, julgando 

corretamente. 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

8.3.2 (...) πρόφασιν τὴν 

Παυσανίεω ὕβριν 

προϊσχόμενοι 

ἀπείλοντο τὴν 

ἡγεμονίην τοὺς 

Λακεδαιμονίους. 

(...) alegando a 

violência de 

Pausânias como 

pretexto, tomaram o 

comando aos 

lacedemônios. 

Grécia. 

Liderança militar 

suprema da aliança 

contra os persas. 

9.10.2 ἐγίνετο μέν νυν ἡ 

ἡγεμονίη 

Πλειστάρχου τοῦ 

Λεωνίδεω· ἀλλ᾽ ὃ 

μὲν ἦν ἔτι παῖς, ὁ δὲ 

τούτου ἐπίτροπός 

τε καὶ ἀνεψιός. 

O comando agora 

era de Plistarco, 

filho de Leônidas, 

mas este ainda era 

menino, e o outro 

[Pausânias] era seu 

tutor e primo.
1503

 

Comando militar. 

Plistarco, rei de 

Esparta. 

9.122.2 ‘Ἐπεὶ Ζεὺς 

Πέρσῃσι ἡγεμονίην 

διδοῖ, ἀνδρῶν δὲ 

σοί, Κῦρε, κατελὼν 

Ἀστυάγην, φέρε, 

γῆν γὰρ ἐκτήμεθα 

ὀλίγην καὶ ταύτην 

τρηχέαν, 

μεταναστάντες ἐκ 

ταύτης ἄλλην 

“Uma vez que Zeus 

entregou o império 

aos persas e, dentre 

os homens, tendo 

derrotado Astíages, 

a ti, Ciro, anda, já 

que a terra que 

possuímos é 

pequena e dura, 

abandonando-a, 

Oriente: poder 

dinástico ou 

império dos persas. 

                                                           
1502

 Para ποιέεσθαι como “considerar”, cf. POWELL, 2003, p. 71. 
1503

  Seu primo mais velho. Cf. FLOWER & MARINCOLA, 2002, p. 118-119. 
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σχῶμεν ἀμείνω. 

εἰσὶ δὲ πολλαὶ μὲν 

ἀστυγείτονες, 

πολλαὶ δὲ καὶ 

ἑκαστέρω, τῶν μίαν 

σχόντες πλέοσι 

ἐσόμεθα 

θωμαστότεροι. 

οἰκὸς δὲ ἄνδρας 

ἄρχοντας τοιαῦτα 

ποιέειν· κότε γὰρ 

δὴ καὶ παρέξει 

κάλλιον ἢ ὅτε γε 

ἀνθρώπων τε 

πολλῶν ἄρχομεν 

πάσης τε τῆς 

Ἀσίης;’ 

tenhamos outra 

melhor. Há muitas 

terras vizinhas e 

muitas terras mais 

distantes. Tomando 

uma dessas, 

seremos mais 

admiráveis para 

muitos mais. É 

justo que os 

homens que 

governam façam 

isso, pois quando 

isso será mais 

propício
1504

 do que 

agora que 

governamos muitos 

homens e toda a 

Ásia?” 

 

 

Figura 3: hēgemoníē em Heródoto por ambientação. 

                                                           
1504

 Para a tradução de παρέξει  e o uso adverbial do compartivo κάλλιον, cf. FLOWER & MARINCOLA, 2002, 

p. 313. 
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Figura 4: hēgemoníē em Heródoto por qualidade do titular. 

 

 

 O uso de hēgemoníē como um poder imperial ou monárquico contrasta fortemente 

com sua acepção em contexto grego, onde é diretamente vinculada ao comando militar 

consentido numa coalizão e geralmente expressa como uma posição de facto e de direito. Os 

argivos acreditavam ter direito a metade da hegemonia da aliança helênica
1505

 e pretensões 

similares são enunciadas por espartanos, atenienses e siracusanos.
1506

 Em todos os casos, a 

pretensão ao comando militar da grande aliança contra os persas depende de considerações de 

honra comunitária e dignidade superior. Os atenienses, por exemplo, se gabam de ser o povo 

mais antigo da Grécia,
1507

 enquanto os espartanos, em resposta aos siracusanos, invocam a 

memória de Agamenão.
1508

 Durante toda a disputa pelo comando, os gregos associam a 

                                                           
1505

 Hdt. 7.148.4. 
1506

 Hdt. 7.159, 7.160.2, 7.161.3. 
1507

 Hdt. 7.161.3 
1508

 Hdt. 7.159. 
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hēgemoniē a ideias de direito
1509

 ou justiça,
1510

 o que releva a natureza peculiar dessa espécie 

de autoridade.  

 Notavelmente, a palavra moderna “hegemonia” continua a entreter aferível relação 

com a noção de legitimidade. Decalque latino do grego hēgemonía, o termo é hoje empregado 

para descrever situações de domínio internacional consentido, sem recurso às armas.
1511

 Para 

ser preciso, a ideia de hegemonia foi revivida pelos intelectuais europeus do século XIX e 

adquiriu um amplo escopo de aplicação, designando, desde então, uma supremacia de 

natureza econômica ou cultural, e não apenas militar.
1512

 Na teoria marxista de Antonio 

Gramsci, a palavra manteve a semântica do consenso e denotou, em uma de suas acepções, a 

direção intelectual das classes dominantes, amiúde aceita como legítima pelas classes 

dominadas.
1513

 Apesar das inúmeras modificações, portanto, a ideia moderna preservou do 

conceito antigo a noção do consentimento dos entes hegemonizados. 

 Tudo isso nos leva a um aparente paradoxo. Afinal, se é lícito acreditar que “o século 

V a.C. viu como se prefigurava uma imagem do Oriente associada agora no imaginário a um 

império, o do bárbaro asiático”
1514

 ou que as vitórias de 480/479 a.C. foram concebidas pelos 

gregos como um triunfo contra a tirania e o despotismo,
1515

 como explicar que o Império 

Persa fosse tratado por Heródoto como uma hēgemoníē, uma subordinação consensual ou um 

comando por direito? 

 Ao que tudo indica, a ausência de um enquadramento conceitual para se referir à nova 

realidade do Império Persa levou os gregos a concebê-lo em analogia a vários fenômenos que 

eram conhecidos na Hélade. Se pólis poderia ser usada como denominação de um império por 

sua natureza estatal e archḗ devido à constituição monárquica, hēgemoníē foi ensaiada por 

denotar uma relação de subordinação entre entes políticos, uma relação “internacional”. Sem 

dúvida, é esse o motivo pelo qual a totalidade do império chega a ser designada por Heródoto 

como “Πέρσαι τε καὶ οἱ σύμμαχοι” (os persas e seus aliados),
1516

 em analogia à fórmula 

oficialmente adotada para denominar as alianças de atenienses ou espartanos.
1517

  

 No entanto, mais do que isso, é preciso notar que, nos três casos mais relevantes, 

Heródoto insere o referido termo na boca de reis e nobres persas, ou bem quando Cambises 

                                                           
1509

 Hdt. 7.159; 7.148.4. 
1510

 Hdt. 7.160.2. 
1511

 BELLIGNI, 1998, p. 589. 
1512

 WILKINSON, 2008. 
1513

 Ibid., p. 580; FONTANA, 2000, p. 307-308; GRAMSCI, 1977, p. 41; 59. 
1514

 SANCHEZ, 2009, p. 49. 
1515

 HALL, 1989, p. 59. 
1516

 Hdt. 3.37. Nessa passagem, os “aliados” são, na verdade, súditos conquistados (fenícios, egípcios etc.). 
1517

 Th. 8.18.1; 8.37.1; 8.58.1. 
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exorta seus conterrâneos a recuperarem o domínio perdido,
1518

 ou no momento em que Xerxes 

justifica seu expansionismo imperial
1519

 ou então no discurso de Artembares a Ciro.
1520

 O uso 

do discurso direto pode indicar, de um lado, uma tentativa dos bárbaros de legitimar seu 

domínio, e, de outro, que a palavra, com o sentido de domínio internacional, aludia à retórica 

dos próprios gregos, em especial espartanos e atenienses, preocupados em justificar seu 

controle da Hélade. 

 Em 3.65.6, por exemplo, Cambises revela aos nobres persas que havia assassinado o 

irmão e que, portanto, aquele revoltoso da capital, Esmérdis, não passava de um farsante, do 

qual seria preciso recobrar o poder. Caso contrário, o império cairia nas mãos de estrangeiros 

e os persas passariam de dominadores a dominados. A passagem é a seguinte:  

 

καὶ δὴ ὑμῖν τάδε ἐπισκήπτω θεοὺς τοὺς βασιληίους ἐπικαλέων καὶ πᾶσι ὑμῖν 

καὶ μάλιστα Ἀχαιμενιδέων τοῖσι παρεοῦσι, μὴ περιιδεῖν τὴν ἡγεμονίην αὖτις 

ἐς Μήδους περιελθοῦσαν, ἀλλ᾽ εἴτε δόλῳ ἔχουσι αὐτὴν κτησάμενοι, δόλῳ 

ἀπαιρεθῆναι ὑπὸ ὑμέων, εἴτε καὶ σθένεϊ τεῷ κατεργασάμενοι, σθένεϊ κατὰ τὸ 

καρτερὸν ἀνασώσασθαι. 

 

Eu vos conjuro o seguinte, invocando os deuses dinásticos, a vós todos e em 

especial aos aquemênidas que estão presentes, não fiqueis de braços 

cruzados  vendo o império voltar aos medos, mas se eles o tomaram e o têm 

pelo dolo, pelo dolo ele seja por vós recobrado, e se também pela força eles 

o conquistaram para si, pela força mais determinada recuperai-o!     

 

 A natureza desse discurso, um juramento solene com invocação dos deuses, parece 

justificar o uso de hēgemoníē como denominação dignificada do império. Heródoto, ao que 

parece, emprega uma linguagem especial ao relatar a fala de Cambises, provavelmente como 

recurso literário para transmitir a atmosfera grave e formal do momento. Não sem alguma 

ironia, contudo, esse discurso sobre o “comando”, colocado na boca de um notável “tirano”, 

como Cambises, poderia realçar a hipocrisia de espartanos ou atenienses que, sob o pretexto 

da liderança (hēgemoníē), desejavam exercer um controle efetivo sobre os vizinhos. E o uso 

de archḗ, mais adiante, associada a hēgemoníē, talvez ressaltasse o absurdo desta retórica.
1521

 

 Em outra passagem, 7.8A.1, é a vez do rei Xerxes justificar sua política expansionista 

a partir de uma tradição ancestral.
1522

 O rei assim se expressa: 

 

                                                           
1518

 Hdt. 3.65.6. 
1519

 Hdt. 7.8A.1. 
1520

 Hdt. 9.122.2. 
1521

 Hdt. 3.65.7. 
1522

 O tema da “tradição” expansionista persa é recorrente. Cf. Hdt. 3.134-135; 7.50. 
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Ἄνδρες Πέρσαι, οὔτ᾽ αὐτὸς κατηγήσομαι νόμον τόνδε ἐν ὑμῖν τιθείς, 

παραδεξάμενός τε αὐτῷ χρήσομαι. ὡς γὰρ ἐγὼ πυνθάνομαι τῶν 

πρεσβυτέρων, οὐδαμά κω ἠτρεμίσαμεν, ἐπείτε παρελάβομεν τὴν ἡγεμονίην 

τήνδε παρὰ Μήδων, Κύρου κατελόντος Ἀστυάγεα· 

 

Homens persas, eu próprio não introduzirei
1523

 este costume entre vós, mas 

farei uso dele, tendo-o herdado. Como aprendo com os anciãos, nunca 

ficamos em paz desde que tomamos este império aos medos, tendo Ciro 

deposto Astíages. 

 

 Mais uma vez, temos o caso de um monarca que se refere ao seu domínio em contexto 

oficial, de forma que hēgemoníē talvez expresse o uso de uma linguagem decorosa e 

dignificada. Mais uma vez, também, é difícil ler tal passagem sem pensar no contexto 

histórico de Heródoto, em especial os discursos de Péricles aos atenienses, nos quais o líder, 

apesar de se referir abertamente à archḗ e à tirania de Atenas sobre os outros, também 

descreve o império como um legado ancestral, exortando seus concidadãos à manutenção 

desse domínio. No famoso discurso fúnebre, do início da Guerra do Peloponeso, Péricles teria 

justamente dito que a archḗ era uma herança, uma espécie de tradição do demos, enfatizando 

a liberdade e as vantagens adquiridas pelos atenienses com a expansão militar.
1524

 E, pouco 

antes da eclosão da guerra, os representantes de Corinto teriam descrito os atenienses como 

irrequietos e dinâmicos, em termos parecidos com a caracterização do nómos bárbaro 

acima.
1525

 É possível, portanto, que pela similaridade temática e formal, Heródoto procurasse 

atrelar a memória dos persas à realidade presente dos atenienses, insistindo, por essa via, na 

brutalidade do império.  

 Por fim, em 9.122.2, temos a fala de Artembares a Ciro, na qual se diz: 

 

‘Ἐπεὶ Ζεὺς Πέρσῃσι ἡγεμονίην διδοῖ, ἀνδρῶν δὲ σοί, Κῦρε, κατελὼν 

Ἀστυάγην, φέρε, γῆν γὰρ ἐκτήμεθα ὀλίγην καὶ ταύτην τρηχέαν, 

μεταναστάντες ἐκ ταύτης ἄλλην σχῶμεν ἀμείνω. εἰσὶ δὲ πολλαὶ μὲν 

ἀστυγείτονες, πολλαὶ δὲ καὶ ἑκαστέρω, τῶν μίαν σχόντες πλέοσι ἐσόμεθα 

θωμαστότεροι. οἰκὸς δὲ ἄνδρας ἄρχοντας τοιαῦτα ποιέειν• κότε γὰρ δὴ καὶ 

παρέξει κάλλιον ἢ ὅτε γε ἀνθρώπων τε πολλῶν ἄρχομεν πάσης τε τῆς 

Ἀσίης;’ 

 

“Uma vez que Zeus entregou o império aos persas e, dentre os homens, 

tendo derrotado Astíages, a ti, Ciro, anda, já que a terra que possuímos é 

pequena e dura, abandonando-a, tenhamos outra melhor. Há muitas terras 

vizinhas e muitas terras mais distantes. Tomando uma dessas, seremos mais 

admiráveis para muitos mais. É justo que os homens que governam façam 

                                                           
1523

 Lit. “não começarei a estabelecer esse costume” (cf. LSJ). 
1524

 Th. 2.36. 
1525

 Th. 1.70. 
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isso, pois quando isso será mais propício
1526

  do que agora que governamos 

muitos homens e toda a Ásia?” 

 

  Aqui o termo tem muito provavelmente um desdobramento territorial, já que a 

obtenção da hēgemoníē é pressuposto da fixação alhures.
1527

 Mais uma vez, o contexto é 

especial e envolve referência à origem divina do poder, o que poderia explicar o uso de uma 

denominação dignificada e peculiar. A frase lembra, aliás, fórmulas da ideologia real 

aquemênida, nas quais, como vimos, o território do rei é concedido pela deidade suprema.
1528

 

Além disso, a passagem, que encerra as Histórias, é frequentemente interpretada como um 

alerta ao poder imperial vindouro de Atenas,
1529

 de forma que a expressão hēgemoníē poderia 

ter reforçado, mais uma vez, o vínculo com o início da própria carreira ateniense, sua 

liderança dos aliados e sua “tragédia anunciada”.     

 Assim, o uso de uma categoria de legítima dominação (hēgemoníē) deve tentar 

representar um discurso retórico e decoroso dos persas, em contextos específicos, para 

justificar seu poder. Estes são, segundo Wickersham, “contextos onde a ideia de honra é 

fortemente associada à hegemonia, precisamente como nos casos gregos”.
1530

 A história da 

disputa por hēgemoníē pelos filhos de Dario em 7.2.1 talvez se enquadre no mesmo contexto, 

uma vez que a pretensão de cada candidato ao trono é articulada em termos de merecimento 

por “direito”, à semelhança da disputa dos gregos pelo comando da aliança. Por fim, é 

importante considerar que Heródoto vincula os persas a seus conterrâneos gregos em 

inúmeros momentos, de forma que todas essas passagens remetem de alguma maneira a 

contextos contemporâneos, indicando um esforço consciente do autor em aludir a situações do 

presente. 

 Em dois outros casos, Heródoto fala da “hegemonia” de um rei oriental em sua própria 

narrativa, sem se referir a um império em sentido estrito. Em 1.46.1, o rei Creso, após dois 

anos de luto pela morte do filho, se preocupa com o “crescimento” do Império Persa e a 

destruição da “hegemonia” de Astíages, rei dos medos. 

 

μετὰ δὲ ἡ Ἀστυάγεος τοῦ Κυαξάρεω ἡγεμονίη καταιρεθεῖσα ὑπὸ Κύρου τοῦ 

Καμβύσεω καὶ τὰ τῶν Περσέων πρήγματα αὐξανόμενα πένθεος μὲν 

Κροῖσον ἀπέπαυσε, ἐνέβησε δὲ ἐς φροντίδα, εἴ κως δύναιτο, πρὶν μεγάλους 

γενέσθαι τοὺς Πέρσας, καταλαβεῖν αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν. 

                                                           
1526

 Ou “quando haverá melhor oportunidade”. Para o uso da partícula καί em perguntas, recusando a 

possibilidade por implicação, cf. DENNISTON, 1996, p. 314. 
1527

 Pace LÉVY, 2006, p. 97. 
1528

 Cf., e.g., DSf §3º. 
1529

 MOLES, 2002, p. 49. 
1530

 WICKERSHAM, 1992, p. 21. 
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E, depois disso, o reino de Astíages, filho de Ciaxares, tendo sido destruído 

por Ciro, filho de Cambises, e crescendo o poder dos persas, afastou Creso 

do luto. E ele pôs na cabeça, se fosse de alguma forma capaz, antes que os 

persas se tornassem grandes, conter o poder deles que crescia.
1531

 

 

 Curiosamente, a linguagem e natureza dessa passagem muito se assemelham à 

exposição de Tucídides para a eclosão da Guerra do Peloponeso.
1532

 Os espartanos, segundo 

este historiógrafo, teriam sido forçados à guerra por temerem os atenienses, que se tornavam 

poderosos (τοὺς Ἀθηναίους... μεγάλους γιγνομένους).
1533

 Sem dúvida, todo o excerto parece 

contaminado por uma visão contemporânea da situação grega, numa provável alusão à 

“mecânica da guerra”, tal como pensada em Atenas, o que explicaria o uso de hēgemoníē.
1534

 

 A referência à hēgemoníē de Creso em 1.7.1, por sua vez, parece influenciada pelo 

relato subsequente da maldição da descendência de Giges e sua destruição fatal nas mãos dos 

persas. Para ser mais preciso, da mesma forma que a húbris de Creso personifica o vindouro 

império ateniense, como notado por alguns autores,
1535

 a ascensão de sua estirpe ao poder não 

é menos sugestiva: Giges, movido pela necessidade de dominar ou ser exterminado,
1536

 

assassina Candaules e adquire o reino dos lídios, mas não deixa, por isso, de incorrer no ódio 

dos deuses, tendo como vingança o fim da sua dinastia na quinta geração, isto é, durante o 

governo de Creso.
1537

 Ora, a retórica da dominação como forma de sobrevivência, com 

ressonâncias na fala de Giges, é onipresente nos discursos atenienses sobre a preservação de 

seu império,
1538

 e vão dos alertas de Péricles
1539

 ao diálogo de Melos.
1540

 A própria moral 

ambígua extraída da narrativa de Giges e Candaules, segundo a qual “cada um deve olhar o 

que é seu”,
1541

 pode ser entedida de forma negativa, como referência à busca do interesse 

individual.
1542

 Como se sabe, a defesa do “interesse próprio” figura mais de uma vez na fala 

dos delegados atenienses em Esparta, em associação à manutenção da hēgemonía e do 

                                                           
1531

 Lit. “tomar o poder deles em seu crescimento” (SLEEMAN, 1909, p. 180). 
1532

 Th. 1.23.6. 
1533

 Comparar Th. 1.23.6 com o trecho supramencionado: πρὶν μεγάλους γενέσθαι τοὺς Πέρσας (...).  
1534

 Th. 1.75-76: medo é um dos motivos repetidamente invocados pelos atenienses para a criação e manutenção 

do império. 
1535

 MOLES, 2002, p. 35-36. 
1536

 Hdt. 1.11. 
1537

 Hdt. 1.13. 
1538

 Th. 1.75-76. 
1539

 Th. 2.63. 
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império.
1543

 Nesse sentido, não é surpresa a associação da trajetória de Creso a uma realidade 

helênica, o “comando” geralmente atrelado a uma aliança. 

 Pode-se afirmar, portanto, que o uso do termo hēgemoníē em contextos orientais teria 

servido a dois propósitos principais. De um lado, constituiu um recurso narrativo que se 

prestou à representação da retórica aquemênida de legitimação do império, mormente 

mediante o uso de um léxico elevado do poder, com fundamento no direito divino ou 

tradicional. De outro, mais oblíquo, teria permitido associar, por uma linguagem comum, o 

destino desses domínios monárquicos e imperiais à sorte das próprias alianças gregas, em 

especial a Liga de Delos. 

 O segundo argumento transparece com maior clareza quando se examina outro termo 

que está estreitamente relacionado à “hegemonia”. Os atenienses, dissemos, apresentavam seu 

domínio formalmente como uma aliança (summachíē),
1544

 embora tenham, em dado 

momento, submetido alguns de seus aliados a obrigações tributárias, privando-os de 

autonomia efetiva. Nesse sentido, para muitos, sua “aliança” era apenas formal e a liberdade 

somente nominal.
1545

 Da mesma forma, a proposta de alianças entre monarcas orientais e 

póleis gregas aparece nas Histórias como um artifício para a submissão dos “aliados”. 

Mardônio, em nome de Xerxes, oferece aos atenienses a posição de aliados (súmmachoi) do 

rei, destacando que o acordo seria “ἄνευ τε δόλου καὶ ἀπάτης” (sem dolo e fraude),
1546

 uma 

ressalva que também figura na proposta de Creso aos espartanos,
1547

 e que certamente reflete 

a preocupação presente com o desvirtuamento dessa associação entre os gregos. Sabemos que, 

no primeiro caso, o discurso adotado pelo grande rei era meramente retórico e que um 

pretexto qualquer teria permitido a ruptura da aliança.
1548

 

 Para concluir, é preciso retomar algumas noções importantes que Pascal Payen 

associou à ideia de hēgemoníē. Segundo este autor, esta constituiria uma “forma de 

dominação na qual um povo comanda os outros”.
1549

 Entre os bárbaros, ela “poderia ser 

simplesmente dada”, e não necessariamente obtida por conquista, como a archḗ, na qual, em 
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certos casos, ela se transformaria.
1550

 Em Tucídides, por fim, ela seria “ofuscada” pela archḗ, 

à qual o historiador ateniense dedicaria uma análise mais profunda.
1551

 Payen resume 

asseverando que: 

 

Poder de autoridade absoluto, resultante de uma guerra de conquista, a hegemonia é 

um legado muito temporário que o exercício de uma superioridade (kratos) 

converteu em uma dominação (arkhe) durável. Essas três noções estão no coração da 

relação que Atenas mantém com o poder (...).
1552 

 

 À luz de nossa análise, essa interpretação é consistente, mas não totalmente apurada. 

Em primeiro lugar, a hēgemoníē, como vimos, é um comando militar das forças aliadas, e não 

uma forma de dominação qualquer resultante de uma guerra de conquista. Além disso, como 

já dissemos, a hēgemoníē, referindo-se a um poder bárbaro, aparece principalmente nos 

discursos dos persas, como forma legítima da apresentação de seu poder. Nos casos em que 

ela figura na própria narrativa de Heródoto para se referir a um poder bárbaro, esta pode se 

referir simplesmente a um exercício de autoridade, e não a um império. Se a hēgemoníē é 

conquistada
1553

 ou recebida,
1554

 não parece ser um critério particularmente relevante. A 

hēgemoníē não se transforma forçosamente numa archḗ, já que a soberania imperial dos 

persas, por exemplo, é descrita como uma hēgemoníē pela qual os filhos do rei disputam.
1555

 

Não poderíamos deixar de notar que, nesse momento, os persas já detinham há muito tempo 

um império.  

 

4.3.1 A HĒGEMONÍĒ DO SÉCULO V A.C. A DIÃO CÁSSIO 

 

 

 Com poucas exceções, o termo hēgemonía não é usado corriqueiramente para designar 

o Império Persa pelo menos até a expansão de Roma. Antes, em Homero, os verbos ἡγέομαι 

(hēgeomai) ou ἡγεμονέυω (hēgemoneuō) haviam sido utilizados para designar formas 

genéricas de liderança.
1556

 O substantivo de agente ἡγεμών (hēgemōn), por sua vez, estava 
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vinculado a um comando de natureza militar.
1557

 No período clássico, associado a uma aliança 

de póleis, o termo se restringe a contextos familiares e gregos. Inscrições áticas dos séculos 

IV e III a.C. usam a palavra para a presidência de tribunais,
1558

 regimentos militares
1559

 e uma 

forma de liderança militar.
1560

 A hēgemonía de Tucídides, no período clássico, contrasta 

fortemente com a noção de archḗ,
1561

 como vimos, e geralmente designa o comando militar 

de indivíduos,
1562

 a liderança de uma cidade-estado dentro de uma coalizão
1563

 e uma 

autoridade civil.
1564

 A contraposição de hēgemonía e archḗ foi descrita por Grote, 

pioneiramente,
1565

 nos seguintes termos: 

 

Deve-se lembrar que a palavra hegemonia, ou liderança, é extremamente 

genérica, denotando qualquer caso em que se segue um líder e de 

obediência, mesmo que temporária, qualificada ou até mesmo pouco mais 

que honorária. (...) Mas as palavras ἀρχὴ, ἄρχειν ἄρχεσθαι, voc. pass., 

possuem um significado muito menos extensivo e implicam tanto dignidade 

superior quanto autoridade coercitiva, em maior ou menor grau.
1566 

    

 Em Platão, o termo é atribuído a elementos
1567

 e partes do corpo,
1568

 mas também ao 

comando militar em uma aliança,
1569

 à direção militar
1570

 ou à orientação em sentido lato.
1571

 

Aristóteles cita diversas hēgemoníai: uma que seria prerrogativa de reis e magistrados,
1572

 

outra que corresponderia a uma autoridade civil
1573

 e até uma espécie de comando 

internacional provavelmente exercido por um indivíduo.
1574

 Xenofonte não diverge desses 

usos, reportando-se, por exemplo, ao comando militar de Calímaco.
1575

 

 Na Constituição dos Atenienses, hēgemonía também é uma liderança militar dentro de 

uma coalizão,
1576

 embora uma passagem pareça equiparar hēgemonia e archḗ.
1577
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μετὰ δὲ ταῦτα θαρρούσης ἤδη τῆς πόλεως, καὶ χρημάτων ἡθροισμένων 

πολλῶν, συνεβούλευεν ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς ἡγεμονίας, καὶ καταβάντας ἐκ 

τῶν ἀγρῶν οἰκεῖν ἐν τῷ ἄστει· τροφὴν γὰρ ἔσεσθαι πᾶσι, τοῖς μὲν 

στρατευομένοις, τοῖς δὲ φρουροῦσι, τοῖς δὲ τὰ κοινὰ πράττουσι· εἶθ᾽ οὕτω 

κατασχήσειν τὴν ἡγεμονίαν. πεισθέντες δὲ ταῦτα καὶ λαβόντες τὴν ἀρχὴν 

τοῖς συμμάχοις δεσποτικωτέρως ἐχρῶντο, πλὴν Χίων καὶ Λεσβίων καὶ 

Σαμίων· τούτους δὲ φύλακας εἶχον τῆς ἀρχῆς, ἐῶντες τάς τε πολιτείας παρ᾽ 

αὐτοῖς καὶ ἄρχειν ὧν ἔτυχον ἄρχοντες. 

 

Depois disso, estando agora confiante a cidade e tendo muitos bens sido 

armazenados, ele [Aristides] começou a aconselhar que tomassem a 

hegemonia e, após abandonar os campos, residissem na área urbana, pois 

haveria alimento para todos: aos que serviam no exército, aos que faziam 

vigília e aos que se ocupavam dos assuntos públicos; e que assim manteriam 

a hegemonia. Após terem sido convencidos quanto a essas coisas e tomado o 

império, trataram os aliados mais despoticamente, à exceção de Quios, 

Lesbos e Samos: a esses tinham como guardiães do império, permitindo-lhes 

suas constituições, bem como governar aqueles que por acaso 

governavam.
1578

 

 

 

 Nesse trecho, Aristides aconselha os atenienses a deixar o campo, residir na área 

urbana e tomar a “hegemonia” para si. Estes últimos, então, ao seguir o conselho, teriam 

obtido a archḗ. Essa estranha correspondência, na verdade, deve ser lida com cuidado. Talvez 

a palavra hēgemonía tenha sido empregada por Aristides e citada em discurso indireto, 

provavelmente refletindo uma linguagem mais moderada dos atenienses sobre seu próprio 

império, o que não é reproduzido pela própria narrativa, mais a frente. Ou, mais precisamente: 

sugere-se a tomada da liderança, mas a realidade é a tomada de um império, associado ao 

tratamento “despótico” dos aliados. 

 Ctésias de Cnido, médico da corte persa na segunda metade do século V a.C., 

apresenta inúmeras dificuldades, na medida em que sua obra original se perdeu.
1579

 Os 

“fragmentos” das Persiká de Ctésias, como já foi mencionado, sofreram alterações dos 

autores tardios que se encarregaram de citá-la. Assim, mesmo que Diodoro Sículo empregue o 

termo hēgemonía frequentemente nas citações de Ctésias sobre os impérios do Oriente 

Próximo, como a Assíria
1580

 e a Pérsia,
1581

 tal uso deve ser lido, provavelmente, como uma 

corrupção tardia. O termo não é comum nem mesmo entre outros comentaristas de Ctésias, 
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que dão preferência a vocábulos como archḗ e basileía (e.g., Nicolau de Damasco: F1pε*; 

F1pδ*).      

 Os oradores áticos (século IV a.C.) utilizam a expressão hēgemonía em franca 

oposição à archḗ e à ideia de império, ainda que sua terminologia não seja absolutamente 

estanque ou técnica.
1582

 Isócrates dá ao vocábulo o sentido de comando militar, mas também 

amplia seu escopo para designar várias formas de proeminência política.
1583

 Em certo 

momento de sua trajetória, ele chega mesmo a indicar a distinção entre uma hegemonia 

legítima, voluntária, e outra, tomada à força, tendendo à archḗ.
1584

 Ésquines enfatiza o caráter 

consentido da hegemonia ateniense
1585

 e Demóstenes associa tal noção à eleuthería ou 

independência, em franca oposição à archḗ ou à tirania.
1586

   

 Outros usos do termo nos oradores áticos envolvem uma liderança civil,
1587

 formas de 

liderança militar,
1588

 o generalato dos reis espartanos,
1589

 a presidência em um tribunal
1590

 e 

uma modalidade de proeminência internacional.
1591

 Em Demóstenes o termo possui o sentido 

original de comando militar e internacional
1592

 e um sentido mais lato, de autoridade.
1593

 Em 

todos os casos, não se entrevê associação com os bárbaros e hegemonia continua a entreter 

uma forte relação com as noções de consentimento e justiça.
1594

 

 Ora, esse cenário muda consideravelmente no período romano, quando hēgemonía 

passa a ser usada para se referir ao Imperium Romanum enquanto entidade geopolítica.
1595

 A 

própria acepção da palavra latina imperium sofre algumas transformações ao longo do tempo, 

como já notado, deixando de indicar estritamente a autoridade de um magistrado ou 

promagistrado (ou uma simples ordem) para abarcar, na República tardia, a noção de Estado 

romano. Por fim, no final do Principado de Augusto, imperium passa a ser usada como 

designação de uma entidade geográfica ou o poder do princeps, sem, contudo, perder seus 
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usos antigos.
1596

 Nessa época, as fontes epigráficas e literárias gregas traduzem o termo latino 

ocasionalmente por hēgemonía,
1597

 talvez, originalmente, num esforço de associar o nascente 

poderio romano a formas legítimas de dominação entre os herdeiros do helenismo.
1598

 

 O uso de hēgemonía para se referir ao império de Roma já é constatado em Políbio, 

durante a República, ao lado de termos como archḗ e dunasteía.
1599

 A terminologia de Políbio 

apresenta diversas complicações, uma vez que o autor, por vezes, emprega os termos archḗ, 

hegemonía e dunasteía em acepções muito próximas. No entanto, tomado individualmente, o 

termo hēgemonia tende a ser usado para designar, além, é claro, de posições individuais de 

comando militar,
1600

 o domínio internacional na Grécia e na Macedônia
1601

 e, em menor grau, 

de Roma
1602

 e Cartago.
1603

 Os aquemênidas, por outro lado, possuem um poder amiúde 

nomeado dunasteía
1604

 ou archḗ, não uma hēgemonía. O que se pode depreender disso? 

 No período clássico, o termo dunasteía teve diversas acepções, passando de um poder 

de facto de grupos e indivíduos no interior de um Estado
1605

 a uma concepção constitucional 

mais precisa, o domínio de monarcas e tiranos e, em especial, de oligarquias degeneradas, 

como prelecionava Aristóteles.
1606

 A partir do século IV a.C., o vocábulo adquire uma 

coloração territorial mais forte e começa a ser usado para designar os reinos helenísticos e 

outros Estados de governo autocrático e hereditário.
1607

 A natureza absoluta do poder de um 

ou poucos indivíduos é a marca distintiva da dunasteía mesmo em Dião Cássio, mais 

tarde,
1608

 que a utiliza para falar tanto dos partos
1609

 quanto do poder triunviral em Roma.
1610

 

 Constata-se, em Políbio, a persistência de uma sutil e assistemática distinção entre 

hegemonía, geralmente atrelada aos domínios helênicos, e a dunasteía, com conteúdo 

territorial mais frequente e geralmente a nomenclatura preferida para o império dos persas. A 

principal complicação é o uso de hegemonía ao lado de archḗ e dunasteía para designar o 
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império universal dos romanos,
1611

 às vezes incluindo duas das três palavras numa mesma 

expressão, o que poderia indicar que estas eram intercambiáveis.
1612

 Na verdade, é provável 

que Políbio, ao associar duas das três espécies de domínio internacional, procurasse ressaltar o 

caráter universal do Império Romano, somando um conceito de domínio hegemônico e 

institucional ao domínio territorial e absoluto (e outro, mais lato, puramente imperial). Nesse 

sentido, os termos não seriam exatos sinônimos, mas diferentes manifestações da dominação 

internacional, legítima nuns casos (sobre os aliados), despótica noutros (sobre os bárbaros), 

usados em conjunto para abarcar todas as variadas expressões do poder de Roma.   

 Na República Tardia e no Principado, contudo, hegemonía e archḗ já se encontram 

perfeitamente identificadas e quase indissociáveis. Nesse momento, o Império Aquemênida é 

facilmente apelidado de hegemonía em trabalhos historiográficos e geográficos dos autores 

gregos. Possivelmente, esse desenvolvimento se deveu à projeção, no passado aquemênida, de 

um uso aplicado contemporaneamente a Roma, sua imaginada legatária, por analogia.   

 Estrabão que, como vimos, tratava o império territorial romano como uma hēgemonía, 

emprega o mesmo termo para se referir ao império dos persas aquemênidas.
1613

 Da mesma 

forma, não é raro encontrar a palavra archḗ utilizada nesse sentido para arsácidas
1614

 e 

aquemênidas,
1615

 com a única diferença que a hegemonía, nesse autor, teria um conteúdo 

territorial mais pronunciado do que a archḗ.
1616

 O historiador judeu Flávio Josefo reporta que 

Roma e Pártia teriam as duas maiores hēgemoníai sob o sol, entendendo por essa expressão, 

muito provavelmente, os impérios comandados por cada nação.
1617

 Plutarco, por fim, emprega 

o vocábulo para nomear o império dos aquemênidas
1618

 e fala da magnitude ou extensão de 

sua hēgemonía, presumivelmente em sentido territorial.
1619

 

 Duas exceções a tal indistinção no uso de hēgemonía merecem comentário separado. 

Arriano, atuando nos reinados de Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio, não emprega o 

termo hēgemonía para se referir ao império dos aquemênidas, nem a qualquer outro império 

oriental, em sentido abstrato ou territorial. Isso talvez se explique por sua imitação do estilo 

de autores mais remotos, suas fontes helenísticas e, em especial, Xenofonte, a inspiração 

original de sua Anábase de Alexandre. As oito ocorrências da palavra na obra mencionada 
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dizem respeito a posições de comando militar.
1620

 A única passagem que poderia revelar uma 

dominação internacional é 1.1.2, em que Alexandre obtém a liderança militar da coalizão 

greco-macedônica contra os persas. A linguagem usada, contudo, indica que esse comando 

era entendido como um poder livremente outorgado, a face retórica e legitimadora da 

autoridade de Alexandre. Alexandre seria hēgemõn,
1621

 seus subordinados gregos 

“aliados”
1622

 e Filipe fora um hēgemõn autocrátor.
1623

  

 O emprego dessa linguagem institucional foi apenas uma das faces discursivas do 

Império Macedônico. A todo momento é ressaltada a diferenciação entre o domínio reservado 

aos bárbaros, despótico, e o comando hegemônico sobre os aliados gregos e súditos da 

macedônia,
1624

 da forma como Aristóteles aconselhara Alexandre.
1625

 Naturalmente, na 

medida em que lidamos com um texto que tem como pano de fundo a política dos 

imperadores romanos, devemos estar atentos para a retórica do “bom governo”, em vez da 

preocupação outrora premente com o imperialismo. Em Arriano, até mesmo a fútil resistência 

tebana, com seu apelo à ideia de liberdade,
1626

 talvez aludisse à fracassada luta de um Brutus 

ou um Cássio contra o bom governo dos príncipes (que corresponderia, nessa analogia, à 

direção de Alexandre, o legítimo monarca entre os gregos).
1627

 Da mesma forma, Dião Cássio 

“não empregou nunca hegemonía” para falar de um império territorial,
1628

 pelo menos em 

seus livros preservados. Como Arriano, esse autor replicou um estilo antigo e se ateve à 

linguagem institucional com a qual os historiadores áticos estavam familiarizados.  

 À luz dessa breve síntese da trajetória de hēgemonía, pode-se constatar a 

excepcionalidade de seu uso em Heródoto. Aplicada a contextos orientais, a palavra decerto 

teve um significado especial. Nossas conclusões para seu uso nas Histórias, que será 

retomado ao final do capítulo, levam em consideração, portanto, o sentido corrente do termo 

nos séculos V e IV a.C.  

  

                                                           
1620

 Arr. An. 1.1.2; 1.14.6; 1.28.3; 5.13.4; 4.6.1; 4.6.2; 7.11.1; 7.11.3. 
1621

 Arr. An. 2.14.4; 5.26.4. 
1622

 Arr. An. 5.25.3. 
1623

 Arr. An. 7.9.5. 
1624

 Arr. An. 2.14; 3.27. 
1625

 Plu. Moralia, 329b. 
1626

 Arr. An. 1.7.2. 
1627

 A ideologia monárquica romana via a liberdade republicana como excessiva e propensa à anomia e à guerra 

civil. Durante o Principado, Brutus e Cássio tipificavam essa liberdade indesejável. Alexandre, como protótipo 

dos imperadores romanos, é apresentado como inimigo de uma resistência parecida, ancorada em sedutor (mas 

perigoso) discurso da liberdade.  
1628

 FREYBURGER-GALLAND, 1997, p. 33. 



260 
 

CAPÍTULO 5:  “O IMPÉRIO CONTRA-ATACA”: DA INCORPORAÇÃO À NARRATIVA  
 

 

 No capítulo anterior, discutimos alguns dos principais termos empregados por 

Heródoto e outros autores clássicos para se referir ao Império Persa abstratamente.  A todo 

momento, procuramos destacar a especificidade de Heródoto e as implicações de sua 

nomenclatura para uma leitura integrada das Histórias. Neste capítulo, continuaremos 

examinando o aparato terminológico grego (e latino) empregado para descrever alguns 

aspectos dos impérios orientais, em especial seu regime monárquico e suas subdivisões 

étnicas (5.1 e 5.2). Em especial, será empreendida uma breve discussão sobre monarquia e 

ideias monárquicas em Heródoto, a fim de avaliar a implicação do uso de basilēíē
1629

 para 

designar o Império Persa nas Histórias. Concluiremos retomando nossas constatações 

anteriores e propondo uma explicação dos dados que se harmonize, de um lado, com a 

experiência histórica específica do século V a.C. e, de outro, com as motivações e propósitos 

narrativos de Heródoto. Tal conclusão também apresentará as atitudes greco-romanas como 

uma reação ao estímulo persa, sem ignorar, portanto, a agência do outro. Enquanto resposta à 

consciência da Pérsia, o imperialismo helênico é um “contra-ataque”, como sugere o título.       

 Em resumo, tentaremos demonstrar, de um lado, que a ideia de império foi 

incorporada pelos atenienses a partir da experiência persa e filtrada por noções gregas de 

autoridade e poder. Defenderemos, ademais, que o elemento monárquico foi tratado de forma 

diferente pelas fontes clássicas ao longo do tempo, respondendo a anseios e exigências 

políticas que não se mantiveram estáveis. Também examinaremos brevemente o uso do termo 

latino imperium para descrever o Império Aquemênida e sua relação com visões coetâneas da 

política externa romana no embate com os partos e os sassânidas. Por fim, nossa conclusão 

sublinhará a via dupla de interação entre persas e atenienses. 

  

 

5.1 BASILEIA, REGNA E REGNUM PERSARUM 
 

 

 Autores das mais diversas correntes interpretativas tendem a concordar que as 

Histórias trariam um conteúdo crítico à tirania ou às formas de governo monárquicas em 

                                                           
1629

 São usadas, quando falamos de Heródoto, as formas jônicas dos termos (cf. infra notas a abreviações).  
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geral.
1630

 Essa visão majoritária tem diversas raízes. De um lado, ela esteve atrelada a uma 

perspectiva sobre o suposto vínculo de Heródoto com o “círculo de Péricles”, resultando em 

sua alegada admiração pela democracia ateniense. De outro, originou-se da ideia de que 

Heródoto seria um amante do republicanismo ou da “liberdade”, tida como uma espécie de 

atributo essencial da civilização grega.   

 Sem dúvida, a corrente dominante costuma ser mitigada mediante artifícios 

geralmente inócuos. Diz-se, por exemplo, que Heródoto não expressaria uma preferência 

política categórica, sistematizada, mas apenas simpatias difusas.
1631

 De fato, a natureza 

narrativa das Histórias dificilmente viabilizaria sua interpretação como um “manifesto” 

político categórico ou expresso. Ainda assim, as próprias simpatias de Heródoto não são 

sempre fáceis de identificar. 

 Para outros autores, ademais, a obra de Heródoto não deve ser confundida com suas 

preferências pessoais.
1632

 No entanto, tais reservas parecem de um subjetivismo amiúde 

estéril. Assim, a pergunta que deve ser formulada é antes: as Histórias expressam uma visão 

crítica à monarquia? A terminologia empregada na designação do Império Persa revela, de 

alguma forma, esta censura?    

 A distinção entre atenienses e persas com base em regimes políticos decerto existiu ao 

longo do período clássico. Nas Leis, de Platão, a Pérsia é considerada modelo de constituição 

monárquica par excellence, enquanto Atenas representaria a via democrática.
1633

 Aristóteles 

classifica diversas constituições na Política e reserva a noção de basileía às monarquias 

gregas do passado e aos reinos não-gregos (ou ao caso “impróprio” dos reis espartanos), 

afastando-a temporal e espacialmente.
1634

 Autores do período romano, como Dião Cássio, 

preservam, em muitos casos, uma distinção similar, sobretudo a fim de legitimar o exercício 

de autoridade monocrática de seus príncipes como algo diferente do resto. Mas teria Heródoto 

partilhado dessas teorias?     

 Esboçaremos adiante uma síntese das diversas posições em favor do sentimento anit-

monárquico de Heródoto, de seu suposto partidarismo democrático ou republicano, 

relativizando alguns de seus postulados. A seguir, procuraremos demonstrar que a 

terminologia do autor não permite pensar a Pérsia como uma “tirania” e não indica qualquer 

                                                           
1630

 Cf. BLEICKEN, 1979, p. 160; GIRAUDEAU, 1984, p. 101-111; LATEINER, 1989, p. 163-185; 

OSTWALD, 2000, p. 19-20; FORSDYKE, 2001; PELLING, 2002; DEWALD, 2003; WARD, 2008, p. 109.  
1631

 Cf., por exemplo, LATEINER, 1989, p. 171; p. 181. 
1632

 Cf., por exemplo, RAAFLAUB, 1987, p. 221. 
1633

 Pl. Lg. 693c; Cf. também BARCELÓ, 1993, p. 213-219. 
1634

 Arist. Pol. 1285a et seq. Usado para o Império Persa, o termo tem um significado precipuamente 

constitucional em Aristóteles e Platão (TANCK, 1997, p. 113-116). 
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dualismo entre gregos e bárbaros fundado na forma monárquica de governo. Em decorrência 

disso, a ideia de que basilēíē pudesse denotar qualquer grau de especificidade do Estado 

persa, ou mesmo de seu império, enquanto sinal de alteridade ou ilegitimidade, parece frágil.      

 

5.1.1 PÉRSIA E REALEZA, OU: HERÓDOTO, O ANTI-MONARQUISTA? 

 

 

 A visão majoritária a respeito do pensamento político de Heródoto está estreitamente 

atrelada ao modelo da polaridade. Para os partidários da leitura “nacional”, a liberdade seria 

um atributo essencial da helenicidade, de tal sorte que a tirania estaria fadada ao fracasso 

entre os gregos. Heródoto, dando expressão a essa aspiração política, seria um dos primeiros 

autores a afirmar a contraposição entre os regimes de gregos e bárbaros.
1635

 Da mesma forma, 

os analistas da cidade-Estado antiga, como Victor Ehrenberg, asseveram que a “sociedade” da 

pólis, Estado grego por excelência,
1636

 teria uma propensão natural à igualdade política.
1637

  

 É desnecessário aprofundar as críticas a esse tipo de argumentação. Em breve síntese, 

ela parece emanar de uma compreensão quase essencialista da política grega, o que nem 

sempre encontra respaldo na evidência empírica. Além disso, mesmo quando a mecânica 

“democrática” da pólis é explicada em termos mais concretos,
1638

 isso talvez não justifique 

fundir a atmosfera política do “Mundo Grego” com as preferências do próprio Heródoto ou, 

se se preferir, com a posição sistemática adotada pelas Histórias. Em outras palavras, o autor 

poderia nutrir ideais heterodoxos em sua própria época. 

 Um argumento mais sofisticado em favor da corrente majoritária foi proposto por John 

Gammie. Este autor concede que a representação herodotiana de tiranos e reis (gregos e não-

gregos) não seja fixa, admitindo alguns julgamentos positivos. Apesar disso, segundo 

Gammie, Heródoto descreve reis e tiranos a partir da conformação a ou do desvio de padrões 

convencionais (correntes na “Atenas pericleana”)
1639

 o que implicaria um reconhecimento da 

norma geral. Nesse sentido, se as Histórias têm espaço para a caracterização positiva de reis 

como Dario e Ciro, tais descrições são apresentadas como exceções que reforçam a regra 

                                                           
1635

 POHLENZ, 1956, p. 17; p. 25; p. 29. 
1636

 EHRENBERG, 1976, p. 58. 
1637

 Ibid., p. 153. 
1638

 Por exemplo, HANSEN, 2006, p. 12; SAKELLARIOU, 1989, p. 30-31. 
1639

 GAMMIE, 1986,  p. 174. 
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delineada pela convenção.
1640

 Por escolhas formais, ademais, Heródoto destacaria 

comportamentos típicos do déspota, deixando pouca dúvida sobre sua inclinação geral.
1641

    

 O argumento central de Gammie é relevante, mas não pode ser lido sem alguma 

cautela. Heródoto, de fato, organiza sua descrição de reis e tiranos em torno de lugares 

comuns, mas não ratifica, com isso, a tradição. Sua insistência em temas convencionais 

decorre da evidente necessidade de dialogar com o repertório de sua audiência, em especial a 

intelligentsia ateniense. Ainda assim, Heródoto relativiza, em grande medida, as fronteiras da 

convenção, inclusive as concepções bem assentadas de etnicidade
1642

 e política.
1643

 

 Outro bem conhecido trabalho sobre Heródoto e a monarquia deve-se a Pedro Barceló. 

Para este autor, passagens específicas das Histórias atestariam o inequívoco juízo de censura 

que Heródoto reserva a todas as formas de governo por um único homem (Alleinherrschaft). 

Este é, por exemplo, o caso de Periandro de Corinto, considerado uma espécie de protótipo do 

líder degenerado,
1644

 ou de Polícrates de Samos,
1645

 de Pisístrato
1646

 e do medo Déjoces.
1647

 

Barceló avalia como especialmente representativos da visão de Heródoto os discursos de 

Otane no “Debate Constitucional”
1648

 e o de Sósicles aos peloponesos.
1649

 Apesar de admirar 

os persas por suas conquistas militares, argumenta Barceló, Heródoto trabalha dentro de um 

esquema dualista do despotismo persa em oposição à liberdade grega, não podendo ter 

considerado positiva a sua ordem monárquica.
1650

  

 A posição de Barceló é representativa da doutrina dominante e as passagens por ele 

citadas, as mais comumente invocadas em favor da visão de Heródoto como um notório anti-

monarquista.
1651

 A elas geralmente se somam dois discursos dos espartanos
1652

 sobre a 

liberdade e o governo das leis em oposição à monarquia absoluta dos persas.
1653

 O problema 

mais óbvio dessa abordagem, contudo, é equiparar o pensamento do autor aos discursos de 

personagens como Sósicles, Demarato
1654

 e Otane. Além disso, como várias vezes lembrado, 
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 GAMMIE, 1986, p. 195. 
1641

 Ibid., p. 185-187. 
1642

 MUNSON, 2014. 
1643

 MOLES, 2002. 
1644

 BARCELÓ, 1993, p. 156; Hdt. 5.92. 
1645

 Ibid., 158-161; 180: seu elogio pontual de Periandro em nada anularia eu juízo negativo da tirania, Cf. p. 

180; Hdt. 3.122-125. 
1646

 Ibid., p. 165. 
1647

 Ibid., p. 168; Hdt. 1.96-99. 
1648

 Ibid., p. 169-175; Hdt. 3.80-82. 
1649

 Ibid., p. 175-177; Hdt. 5.92. 
1650

 Ibid., p. 174-175. 
1651

 Cf., por exemplo, DEWALD, 2003. 
1652

 Ibid., p. 36. 
1653

 Hdt. 7.101; 135. 
1654

 Para o caso dos discursos espartanos, GRUEN, 2011, p. 22-23. 
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Heródoto não raro transparece uma visão crítica da política externa ateniense, senão 

diretamente, ao menos por meio de alusões.
1655

 O afã de dominar os vizinhos, portanto, não é 

uma característica exclusiva de indivíduos em posições de poder absoluto, mas de póleis e, 

mais do que isso, póleis democráticas.
1656

 E a própria descrição da prática de deliberação 

democrática, ainda que por vezes inserida em contexto persa, sugere algum juízo de censura, 

em especial aos discursos “sedutores” dos debatedores, que muitas vezes levam a melhor.
1657

 

No universo grego, um caso instrutivo é quando Heródoto, contando a história de como 

Aristágoras convencera os atenienses a se imiscuir na guerra jônica, ironiza o fato de que 

“parece ser mais fácil enganar a muitos que a um só”, já que o tirano fora incapaz de 

convencer Cleômenes, de Esparta, mas havia logrado ludibriar trinta mil atenienses.
1658

  

 Talvez a principal dificuldade em se extrair um ensinamento herodotiano fixo sobre 

constituições advenha de seu julgamento bastante nuançado dos monarcas orientais e tiranos 

gregos. A representação de Dario nas Histórias é ambígua, comportando tanto os lugares 

comuns do excesso despótico, quanto os traços do bom e sábio estadista.
1659

 Vimos no 

segundo capítulo que Xerxes, ao respeitar a imunidade dos embaixadores e ao se comover 

perante a finitude da vida humana, também demonstrar ser uma personagem pouco plana.
1660

 

Déjoces, o “tirano” da Média, é apresentado como um homem reto e arguto, e os especialistas 

se dividem quanto à avaliação que Heródoto teria de seu reinado.
1661

 A descrição dos tiranos 

gregos geralmente admite elogios, sendo enfatizadas as qualidades dos bons governantes.
1662
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 MOLES, 2002. 
1656

 Destaque-se, ainda, as críticas de Heródoto ao ostracismo dos atenienses.  Aristides, filho de Lisímaco, teria 

sido, segundo a experiência pessoal do investigador, o ateniense mais justo que já vivera, mas, ainda assim, teris 

sofrido a pena do exílio (Hdt. 8.79). Cf. GIRAUDEAU, 1984, p. 55: “Hérodote n’est pas dupe des prétextes de 

généreuse défense de la démocratie et regrette cette disparition des hommes de mérite de la scène politique. Loin 

d’exalter cette mesure préventive, il en souligne l'injustice et la maladresse politique alors même qu'elle se 

multiplie (...).”  
1657

 Hdt. 7.8-11; Cf. DEWALD, 2003, p. 30. 
1658

 Hdt. 5.97.2. 
1659

 A respeito da imagem herodotiana de Dario I, Cf. BICHLER & ROLLINGER, 2011, p. 91-95. 
1660

 Cf. também GRUEN, 2011, p. 29-39; BRIDGES, 2015. 
1661

 LATEINER, 1989, p. 171: “even when the offences of an autocrat in power are barely mentioned, as in the 

cautionary tale of the rise of Deioces to a tyrant’s state, the aspects of deception, ambition for power, and 

oppression are highlighted.”; GAMMIE, 1986, p. 185: “the single exception to this rule is Deioces, but even 

there the hybristic theme is not far removed from the monarch's tendency, once in power, to change, magnify his 

royalty and remove himself more and more from contact with the populace.”; PANAINO, 2003,  p. 332: “In fact 

here the power is represented as a guarantee of the order, and its privileges are not the production of a ‘standard’ 

Oriental despotism, but they are necessarily accepted as the consequences of a mutual agreement, a sort of 

contract, of pactum societatis, in which the tribes renounce to their independence and accept to be ruled by a 

king (...). It is presented as a natural consequence of a good and intelligent tactic, but also as the fruit of a patent 

rightness.”; BARCELÓ, 1993, p. 168: “Doch gibt es in Herodots Bericht einen zweiten, gegenläufigen 

Erzählstrang, der sich in einer Reihe von Anspielungen auf Deiokes’ Verschlagenheit, seinen Machthunger und 

sein Herrscherbewußtsein manifestiert die von den Machtmenschen der archaischen Zeit befolgten Methoden zu 

Herrschaftsbegründung”.   
1662

 DEWALD, op. cit., p. 41. 
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É positivo o papel de Periandro nas narrativas de Árion
1663

 e da guerra de Mileto contra 

Alíates,
1664

 por exemplo.
1665

 Tiranos como Filocipros de Chipre,
1666

 Procles de Epidauro,
1667

 

Argantônio dos tartéssios
1668

 e Artemisa de Halicarnasso
1669

 são descritos favoravelmente 

pelo historiógrafo.  

 Não se pode negar, por outro lado, que Heródoto manifesta uma opinião positiva da 

democracia ateniense em mais de uma passagem.
1670

 Seria isso, portanto, um reflexo da 

ideologia democrática supostamente esposada pelo autor?
1671

 Quanto a três passagens 

estratégicas geralmente citadas, o elogio de Heródoto a Atenas deve ser lido com redobrada 

atenção. Em 7.139, como bem notou Erich Gruen, o investigador, de fato, descreve os 

atenienses como salvadores da Grécia, mas não contrapõe duas formas de governo. Em jogo 

está a independência da Grécia contra a conquista persa, e isso é tudo.
1672

 Um comentário 

positivo sobre o autossacrifício ateniense nas Guerras Médicas se encerra criticamente, como 

notou John Moles, prefigurando o embate entre Atenas e Esparta.
1673

 Dois discursos 

atenienses no livro oitavo
1674

 invocam realizações que soariam bastante irônicas ao público 

contemporâneo das Histórias, como o apreço de Atenas pela “liberdade” da Grécia.
1675

  

 No nível biográfico, a hipótese de que Heródoto teria um vínculo privilegiado com o 

“círculo de Péricles”, outrora popular entre autores de língua alemã, como Felix Jacoby, 

Wilamowitz-Moellendorff e Victor Ehrenberg, deu sustentação à ideia de que seria um 

partidário fervoroso da democracia ateniense.
1676

 Essa hipótese, contudo, se baseou em 

tradições frágeis e duvidosas,
1677

 e não se sustenta perante o exame da obra em contexto, 

como demonstrou Hermann Strasburger. Nesse caso, transparece a qualquer um a opinião 

negativa que Heródoto tinha da política imperialista ateniense e das guerras entre gregos. 

Quem seria responsável por isso, se não Péricles?
1678

 O tratamento dos alcmeônidas é bastante 
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 Hdt 1.24. 
1664

 Hdt 1.20. 
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 A respeito da complexa representação de Polícrates, cf. BARAGWANATH, 2008, p. 88-100. 
1666

 Hdt. 5.113. 
1667

 Hdt. 3.50. 
1668

 Hdt. 1.163. 
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 Hdt. 7.99. Para Artemisa em analogia a Atenas, cf. MUNSON, 1988.  
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 Hdt. 5.66; 5.78; 5.91; 7.138-139; 8.2-3; 8.143-144. 
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 FORSDYKE, 2001. 
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 GRUEN, 2011, p. 23. 
1673

 MOLES, op. cit., p. 42-43. 
1674

 8.143-144. 
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 MOLES, op. cit., p. 43. 
1676

 STRASBURGER, 1955, p. 3. 
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 Ibid., p. 1-2, com referências a essas fontes. 
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 Ibid., p. 19. 
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econômico nas Histórias
1679

 e por vezes ambíguo.
1680

 E Strasburger já notava, como 

demonstramos, que a opinião do autor sobre a tirania grega não era unívoca, havendo mais de 

uma aprovação explícita
1681

 ou implícita.
1682

 

 Kurt Raaflaub, em 1987, reavaliou o pensamento político herodotiano à luz da 

interação das Histórias com sua audiência.
1683

 Dada a ausência de evidência, nem sempre é 

fácil saber o impacto que os relatos causariam em seus leitores gregos, mas alguns episódios 

contados por Tucídides permitem visualizar a grande ironia de determinadas narrativas. É 

irônico, por exemplo, o discurso de Sósicles criticando o tirano Periandro (como já havia 

notado Strasburger)
1684

 num contexto em que espartanos tentam reestabelecer a tirania em 

Atenas e são criticados pelos coríntios.
1685

 Nessa passagem, até o tirano Hípias tem a ocasião 

de alertar para o perigo de uma Atenas livre. Na época de composição das Histórias, contudo, 

os coríntios, segundo Tucídides,
1686

 teriam sido os mais acerbos defensores da guerra contra 

os atenienses e sua “tirania”, enquanto os espartanos veiculavam um discurso “liberador”. 

Curiosamente, ademais, a advertência de Hípias se provara legítima. Como ignorar tal pano 

de fundo ao ler as Histórias?
1687

        

 Da mesma forma, a terminologia de Heródoto deve ter permitido aos seus leitores 

associar, em mais de um contexto, o imperialismo persa ao ateniense.
1688

 A descrição dos 

atenienses como um povo dinâmico, incapaz de se manter quieto (ēsuchían échein),
1689

 

encontra paralelos na caracterização de Ciro
1690

 e em discurso de Xerxes.
1691

 E não é difícil 

ver que várias menções às disputas entre gregos no passado constituiriam críticas à própria 

Guerra do Peloponeso.
1692

 Para Raaflaub, ademais, a estratégia de alusões e o conteúdo da 

mensagem das Histórias aproximariam Heródoto da tragédia ateniense.
1693

 Sua concepção de 

História se enquadraria no modelo da “roda da Fortuna”, indicando a instabilidade da 

felicidade e do poder mundanos.
1694

 Ainda assim, segundo Raaflaub, a crítica do investigador 
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 STRASBURGER, 1955, p. 16. 
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se direcionaria precipuamente ao imperialismo e à tirania,
1695

 e seu modelo trágico se 

aplicaria a monarcas e tiranos igualmente.
1696

 Assim, se a contextualização permite relativizar 

as simpatias de Heródoto, a tese de sua desaprovação da monarquia não parece perder apoio.   

 Caroline Dewald, julgando, igualmente, que o repúdio à monarquia é o eixo essencial 

das Histórias,
1697

 tenta explicar o motivo pelo qual alguns tiranos são pontualmente elogiados 

por Heródoto. A duplicidade do discurso se explicaria, segundo ela, pela natureza individual 

do exame de alguns tiranos e de seus talentos pessoais, enquanto os “déspotas orientais” 

seriam devorados por uma estrutura maior que eles mesmos, o imperialismo despótico.
1698

 

Trata-se, em suma, de uma distinção entre os homens e as instituições,
1699

 uma resposta 

razoável para a ambivalência da obra. 

 Uma passagem sempre lembrada no exame das preferências políticas de Heródoto é o 

famoso “Debate Constitucional”.
1700

 Nela, nosso investigador descreve o suposto encontro 

entre conspiradores persas para decidir qual regime político lhes seria mais adequado, logo 

após uma crise dinástica e a derrota do falso Esmérdis, um usurpador. Com três personagens 

(Otane, Megabizo e Dario) advogando cada um por um regime da classificação tripartite 

grega, a discussão assume uma natureza altamente teórica e, curiosamente, Heródoto insiste 

em sua historicidade.   

 Esse debate foi avaliado de diferentes formas, mas as principais leituras se esforçaram 

em identificar suas “fontes”.
1701

 De um lado, defendeu-se que o discurso teria emulado um 

diálogo sofístico anterior e desconhecido, devido às suas estratégias formais, destacando-se 

autores como Ernst Maass,
1702

 François Lasserre
1703

 e Karl Stroheker.
1704

 De outro lado, 

discutiu-se a possibilidade de um pano de fundo histórico e persa para a passagem, como em 

Apffel, Gschnitzer e Dumézil.
1705

 Por fim, muitos autores viram no discurso do próprio Otane 
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a opinião de Heródoto sobre a tirania e a “isonomia”,
1706

 como na visão moderada de Donald 

Lateiner: 

 

Concluímos, primeiro, que Heródoto “partilha” das visões de Otane, não 

porque ele endossa a ideologia da democracia, mas porque as proposições de 

Otane mais claramente promovem a preservação dos nómoi políticos e 

sociais, o governo das instituições, não de indivíduos duvidosos e 

absurdos.
1707

 

 

 

 No entanto, a busca de uma preferência herodotiana no debate tem se baseado em 

argumentos incertos, ainda que muito engenhosos. Para Bleicken, as únicas formas 

trabalhadas com propriedade na passagem são a tirania e a democracia, esta última em suas 

formas ideal e degenerada. E a democracia seria a única forma positiva do debate que 

“realmente tem peso”.
1708

 Na opinião de Strasburger, por outro lado, as críticas à democracia 

no debate são acerbas e seu elogio é curto.
1709

 Lateiner também recorre à extensão dos 

discursos individuais para descartar a importância, por exemplo, da oligarquia, mas insiste na 

recorrência geral das críticas à autocracia como chave interpretativa do debate.
1710

 Dewald 

admite que o Debate Constitucional de Heródoto não se volta somente à crítica da autocracia, 

nem pretende solucionar o problema da melhor forma de governo, mas identifica, igualmente, 

um interesse pela mecânica nefasta do despotismo.
1711

 Payen, por sua vez, vê uma relação 

clara da posição de Heródoto com a defesa da isonomia, entendida como democracia.
1712

 

 Em importante artigo, Richard Myers pede que se considere o episódio em seu 

contexto narrativo, ressaltando que o próprio debate é uma expressão de democracia 

deliberativa em pequena escala. Myer fornece uma sofisticada leitura que destaca o caráter de 

cada participante do debate, bem como a confortável posição da “maioria silenciosa”, isto é, 

os outros quatro conspiradores que votam pela resolução de Dario. Segundo ele, a democracia 

provocaria, sim, admiração, sobretudo em virtude das liberdades que poderia assegurar, sendo 

digna de elogios a postura de um Otane, que abdica prontamente de qualquer pretensão ao 

poder em favor da isonomia. Na realidade, contudo, o idealismo de Otane se prova bastante 
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frágil, enquanto figuras menos nobres, como Dario, revelariam maior competência prática 

para governar. A sábia escolha pela delegação do poder nas mãos de um líder eficiente 

comprovaria as potenciais virtudes da democracia, mas também sua fragilidade, uma vez que, 

pela intemperança, tais regimes estariam igualmente sujeitos a escolhas ruins.
1713

 

 Para Christopher Pelling, por outro lado, Heródoto partiria da polaridade entre gregos 

(democracia) e persas (tirania) no Debate Constitucional, mas acabaria torcendo esse esquema 

binário ao longo da narrativa, chegando a sugerir uma unidade subjacente ao fenômeno da 

monarquia nos dois mundos.
1714

 Situada em meio a histórias sobre diversos “tiranos” de fim 

trágico (Cambises, Polícrates e Periandro), a teorização sobre constituições apontaria para a 

efemeridade dos déspotas individuais, ainda que o sistema pudesse perdurar.
1715

 Na prática, o 

contexto demonstra que os persas poderiam admitir monarcas de estilo mais moderado, como 

Dario,
1716

 assim como alguns gregos, em especial os samios, poderiam simplesmente recusar 

a liberdade.
1717

 O contraste convencional é, portanto, deliberadamente mitigado.      

 Ainda segundo outros autores, minoritários, o debate indicaria a vitória da 

argumentação monárquica em oposição à “anomia” (desordem, ausência de lei), em 

consonância com o resultado “fático”, a persuasão da assembleia e a efetiva ascensão de 

Dario ao trono. Essa é, por exemplo, a posição de Stewart Flory, que associa o caso de Dario 

a duas outras narrativas emblemáticas das Histórias, as de Déjoces e Pisístrato.
1718

 Meneses 

Sousa, por sua vez, sem pretender desvelar uma preferência política de Heródoto, fornece 

outro parâmetro de lógica argumentativa para interpretar a passagem, segundo a qual a 

hipótese monárquica se afigura como vencedora do debate.
1719

 

 Temos, por fim, leituras que fogem da questão do “vencedor” ou das fontes. Segundo 

Margaret Miller, por exemplo, o debate serve a um propósito psicológico mais amplo, a 

neutralização da ameaça estrangeira. Nesse sentido, ao colocar na boca de persas um debate 

autenticamente grego, Heródoto viabilizaria um processo de domesticação do estrangeiro, 

tornando-o mais familiar e menos ameaçador “em casa”.
1720

 Esse processo, como vimos, 

também poderia ser constatado na descrição do Império Persa como uma pólis em Ésquilo.  

 Todas essas interpretações demonstram os imensos desafios envolvidos no estudo do 

“pensamento político” das Histórias. Sem dúvida, o Debate Constitucional não deve ser visto 
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abstratamente, como descolado da realidade histórica em que surgiu ou enquanto raciocínio 

formal desprovido de materialidade.
1721

 Em realidade, ele constitui o primeiro testemunho
1722

 

de uma reflexão política sobre formas constitucionais que se popularizaria na Grécia mais 

tarde,
1723

 ancorada num contexto histórico claro, a democracia ateniense.
1724

 A reflexão sobre 

tipos de constituição se explicaria, segundo a convincente argumentação de Bleicken, pela 

consciência da peculiaridade do regime ateniense e seu inimigo clássico, o tirano, combinada 

à difusão ou imposição da democracia nas cidades subordinadas da Liga de Delos.
1725

 A ideia 

de oligarquia, por sua vez, surgiria no contexto da disputa entre Esparta e Atenas, como um 

“contra-conceito” da democracia.
1726

     

 Não obstante, isso não quer dizer que Heródoto concordava exatamente com a 

motivação original de tais formulações. Na verdade, o fato de ter ambientado o debate em 

solo persa é por si indicativo de sua inversão deliberada da convenção, com implicações 

importantes para a leitura das Histórias. Asheri, Gruen e Thomas insistem na importância do 

debate como evidência de que Heródoto não via a democracia como um costume 

exclusivamente ou essencialmente grego.
1727

 Além disso, a imparcialidade do autor na 

passagem e sua reserva em emitir juízo pessoal talvez devam ser levadas mais a sério.
1728

  

 Não se trata de negar que Heródoto tenha manifestado repulsa pela tirania e pela 

monarquia, ou de retornar à tese da “objetividade” de Heródoto, advogada por Kenneth 

Waters. Segundo esse autor, tiranos e reis encontram um lugar de destaque nas Histórias 

simplesmente em razão de sua inescapável importância para o desenrolar dos fatos políticos 

narrados.
1729

 Estes, assim como os déspotas orientais, teriam sido descritos de maneira 

imparcial por Heródoto, com direito a elogios e críticas alternadamente.
1730

  

 Em realidade, é difícil não ver como Heródoto organiza o material coletado de forma 

cuidadosa e, mediante opções formais e lexicais, insiste em parâmetros específicos de 

conduta. Reis e tiranos são, de fato, alvos frequentes de crítica e repulsa. Ainda assim, mesmo 

a simpatia do autor pela democracia ateniense encontra limites, como admitem Dewald e 
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Lateiner. E, mais do que isso, muitos casos de suposta crítica aos regimes monárquicos em 

Heródoto se confundem com a conquista e o expansionismo, como veremos. 

 Tendo isso em vista, a leitura dotada de maior fôlego argumentativo é a de Emily 

Baragwanath. À luz de teorias narratológicas modernas, a autora argumenta que as 

indeterminações e vácuos no texto viabilizam um maior engajamento dos leitores na 

construção de suas convicções.
1731

 Assim, a reserva de Heródoto em emitir juízo ou de optar 

por alternativas explanatórias não é gratuita: ela cumpre um papel importante ao “atiçar” os 

leitores, exigindo destes uma postura ativa, além de reforçar as imensas dificuldades 

epistemológicas envolvidas na reconstrução do passado.
1732

 E, por meio de uma perspectiva 

errante, recortes narrativos estratégicos e manifestações irônicas do narrador, Heródoto 

desafia generalizações e imprime incerteza nos leitores, conduzindo-os a conclusões pouco 

óbvias. Assim, por exemplo, a trajetória de dois democratas bem intencionados, Otane e 

Meândrio, terminam em brutalidade, egoísmo e tirania, da mesma forma que a narrativa sobre 

Polícrates passa de uma perspectiva hostil a outra, simpática, em um mesmo livro.
1733

 

Vejamos. 

 Meândrio, o regente de Polícrates, em Samos, desejava ser o mais justo dos homens e, 

sem querer se tornar um tirano como seu antecessor, ofereceu ao povo o poder, em favor de 

um regime democrático.
1734

 A boa intenção, contudo, não vinga: pressionado por falas 

ameaçadoras, Meândrio logo desiste da isonomia, passa a governar como um tirano
1735

 e até 

contribui para a destruição de seus conterrâneos nas mãos dos persas, preocupando-se apenas 

com a sua segurança pessoal.
1736

 Otane, o mesmo que falara nobremente em favor da 

democracia no Debate Constitucional persa, ajuda, ironicamente, a instalar um tirano 

(Síloson)
1737

 e massacra de forma atroz a população de Samos.
1738

 A história de Polícrates, 

por sua vez, se inicia com sua violenta tomada do poder em Samos
1739

 e uma intervenção 

espartana em favor de uma facção de samios dissidentes,
1740

 mas, conforme a narrativa 

                                                           
1731

 BARAGWANATH, 2008, p. 22-26. 
1732

 Ibid., p. 45; 59. 
1733

 Ibid., p. 82-107. 
1734

 Hdt. 3.142. 
1735

 Hdt. 3.143. 
1736

 Hdt. 3.144-146. 
1737

 Hdt. 3.141. 
1738

 Hdt. 3.147. 
1739

 Hdt. 3.39. 
1740

 Hdt. 3.44. 



272 
 

avança, a justeza da campanha espartana é posta em dúvida.
1741

 O leitor, mais a frente, é 

colocado diante de um Polícrates injustamente assassinado pelo odioso sátrapa da Lídia.
1742

 

 Assim, como explica Baragwanath, 

 

Heródoto (...) demonstra quão difícil é obter previsões a partir de 

generalizações. Eventos raramente acontecem como as pessoas preveem; a 

natureza humana não é sempre estável; as intenções das pessoas nem sempre 

correspondem às suas ações, ou então se transformam no curso da situação, 

como vimos nos lógoi samios.
1743

  

    

  À luz de todo o exposto, portanto, parece prudente mitigar a alegada oposição entre 

democracia (ou isonomia, em sentido mais amplo) e monarquia como eixo norteador da 

narrativa, como se as Histórias emergissem no exato desfecho das Guerras Médicas, sob a 

suposta impressão de um regime “colegiado” vencedor e outro, perdedor, monárquico.
1744

 

Essa ideologia certamente estava em voga na Atenas democrática, como uma releitura do 

passado Pisistrátida, mas seria demais ver nisso o “aprendizado” das Guerras Médicas ou 

mesmo equivaler a ideologia ateniense às opiniões de Heródoto. Parece mais promissor inserir 

Heródoto no contexto da Guerra do Peloponeso, constatando que a sua principal preocupação 

é o imperialismo, não a monarquia, ainda que ambos amiúde se confundam, por um percebido 

vínculo genético. Dito isto, pode-se antecipar que a denominação do Império Persa como uma 

basilēíē em Heródoto não traz nenhuma coloração negativa per se, como ocorrerá, por 

exemplo, em autores posteriores, entre eles Dião Cássio. 

 

 

5.1.2 “MEU REINO POR UM CAVALO!” BASILĒÍĒ PERSA EM HERÓDOTO 

 

 

 A terminologia de Heródoto para a monarquia envolve debates complexos, a começar 

pelos títulos de basileús e túrannos.
1745

 Antes de Heródoto, o termo túrannos foi usado de 

forma neutra e até positiva em Píndaro, mas, com o passar do tempo, adquire uma carga 
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inequivocamente negativa em autores como Aristóteles e Platão.
1746

 Nas Histórias, talvez seja 

possível entrever uma distinção inicial, ainda que muito tênue, entre os dois. Os verbos 

cognatos respectivos, turanneúein e basileúein, são empregues de formas distintas: o primeiro 

aparece majoritariamente no particípio presente e no imperfeito, enquanto o segundo é 

preponderantemente usado com o tema do aoristo.
1747

 Para Edmond Lévy, essa diferença 

aspectual indicaria que turanneúein se associaria frequentemente a um exercício de poder 

efetivo, enquanto basileúein insistiria na obtenção pontual de um título.
1748

 A partir de uma 

análise sistemática das passagens, o autor acredita que basileús seja um mero título real, 

frequentemente honorífico, independendo do poder detido pelo rei na prática.
1749

 Isso 

significaria que o “tirano”, enquanto governante efetivo, poderia ser também um rei, ao passo 

que nem todo rei poderia ser um “tirano”.
1750

 Assim, para uma mesma personagem, seja grega 

ou oriental, como Creso, Candaules, Aristágoras e Gelão, ambos os títulos são usados 

alternadamente, sem problemas.
1751

 O vocabulário da realeza, por sua vez, é usado, em 

particular, para designar persas, espartanos e egípcios.
1752

 

 Se “o caráter negativo da tirania transparece em várias passagens”, Lévy também 

concede que ele não é tão claro a ponto de permitir uma distinção entre a realeza legítima e a 

tirania, como ocorrerá mais tarde.
1753

 Também Condilo entrevê uma leve inclinação de 

Heródoto a reputar negativa a tirania, embora asseverando que o autor não desenvolve um 

conceito ou uma ideia fixa para tal forma de governo.
1754

 E Victor Parker, após afirmar que 

“τύραννος é um termo neutro para Heródoto”,
1755

 admite que a palavra poderia ter, “em 

algumas ocasiões”, uma conotação negativa, como no discurso de Sósicles sobre 

Periandro.
1756
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  Mais importante, para nosso propósitos, é que não há uma fronteira nítida entre 

gregos e não-gregos na qualificação de reis e tiranos,
1757

 muito menos uma fundada na 

depreciação do basileús, que é um título usado para domínios “institucionalizados”, 

“funcionando segundo uma ordem reconhecida”.
1758

 Na verdade, essa é uma terminologia que 

aproxima por exemplo, os louváveis espartanos e seus adversários persas, não o contrário. 

Além disso, Lévy e Dewald notam que o termo “tirano” não é usado para designar os quatro 

principais reis persas.
1759

 Para designar o domínio persa, o vocábulo tirania (turannís) aparece 

uma vez, na boca de Xerxes,
1760

 o que, além de estatisticamente irrelevante, pode se explicar 

pela maior extensão semântica do termo turannís em relação ao título túrannos.
1761

 Mesmo se 

admitirmos, por fim, que tirania poderia adquirir esporadicamente uma carga negativa nas 

Histórias, a ausência da palavra para designar os reis persas talvez indique que não haveria 

uma censura específica à monarquia quando aplicada ao mundo aquemênida.
1762

  

 Descartando-se, portanto, o termo turannís, por não ser suficientemente significativo 

no contexto persa, devemos proceder ao exame de basilēíē (realeza, reino) em Heródoto. A 

primeira constatação, de plano, é que o termo é abundante (68 ocorrências),
1763

 altamente 

inespecífico e denota uma realidade monárquica, quase sempre em sentido abstrato, às vezes 

como correspondente de “império”. Nesse sentido, a palavra pouco difere semanticamente de 

termos antigos próximo-orientais brevemente abordados, como o hebraico malḵūṯ, o elamita 

sunki-me ou o acadiano šarrūtu.   

 Vimos, acima, que megálē archḗ é uma expressão usada exclusivamente para os 

impérios orientais em Heródoto, em especial na narrativa do oráculo oferecido a Creso.
1764

 No 

mesmo contexto, o termo basilēíē aparece como sinônimo de megálē archḗ, pelo que o 

primeiro, evidentemente, poderia denotar um império.
1765

 No lógos da Lídia, Heródoto 
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 “Por outro lado, os reis dos medos e dos persas (...) jamais são qualificados de turannos”: Ibid., p. 11. “Os 

subsequentes reis persas, Ciro, Cambises, Dario e Xerxes não serão chamados tyrannoi na narrativa (...)”, 

DEWALD, 2003, p. 33. 
1760

 Hdt. 7.52.2. 
1761

 LÉVY, op. cit., p. 12. 
1762

 Duas ressalvas a tal contastação: em contexto persa, Otane utiliza “tirano”, mas como sinônimo de 

“monarca” e em abstrato (3.80). Cf. PELLING, 2002, p. 135-136. Ao rechaçar uma acusação contra a traição dos 

Alcmeônidas em favor de Hípias e dos persas, Heródoto diz que aqueles eram odiadores de tiranos 

(μισοτύραννοι), mas a referência pode ser puramente a Hípias (6.121). 
1763

 Hdt 1.11.2: o reino dos lídios; Hdt. 1.12.2: o reino de Giges; Hdt. 1.131; Hdt 1.26.1; Hdt. 2.1; Hdt 2.100; 

Hdt. 2.111; Hdt. 2.112; Hdt. 2.120; Hdt 3.3; Hdt. 3.20 etc. Para a relação completa, cf. POWELL, 1960, p. 59. 
1764

 Hdt. 1.53. 
1765

 Hdt. 1.54. 
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também usa o termo várias vezes como sinônimo (ou espécie) de categorias como archḗ
1766

 e 

mounarchíē.
1767

 Em raras passagens, como na descrição dos reinos da Cítia, o termo possui, 

aparentemente, uma conotação territorial: diz-se que foram divididos três reinos em razão da 

grandeza do território (τῆς δὲ χώρης ἐούσης μεγάλης)
1768

 e, mais adiante, se menciona de 

novo uma parcela do domínio (αὕτη μέν σφι μία ἦν μοῖρα τῆς βασιληίης).
1769

   

 No entanto, é o famoso diálogo de Demarato e Xerxes que, tratando Esparta como 

uma basilēíē, em sentido estatal, mais confusão traz para o exame do termo. Num contexto 

em que, segundo a opinião dominante, os regimes políticos de gregos e persas são 

francamente contrapostos, Demarato diz que Xerxes marcharia contra o melhor “reino” da 

Grécia (βασιληίην τε καλλίστην τῶν ἐν Ἕλλησι).
1770

 Os manuscritos da tradição florentina 

chegam mesmo a colocar basilēíē ao lado de pólis, talvez para fazer sentido do trecho,
1771

 

mas, de toda forma, não resta dúvida de que a palavra foi usada para designar o Estado 

espartano como um todo. Para Tanck, o uso se explicaria pelo contexto da passagem, uma 

conversa com o monarca iraniano, como se Demarato fosse forçado a “falar persa”.
1772

 

Destarte, a autora não acredita que Heródoto visse Esparta como uma basilēíē, isto é, 

enquanto tipo de Estado análogo ao oriental. 

 Na verdade, a passagem demonstra com clareza que Esparta, uma pólis autenticamente 

grega e “isonômica”, podia ser concebida como uma entidade equivalente à Pérsia ou à Lídia, 

como um Estado monárquico, o que é reforçado pela evidência para a titulatura de seus reis, 

por exemplo.
1773

 A nosso ver, tal ocorrência reforça a leitura de Erich Gruen sobre o diálogo, 

demonstrando não se estabelecer, nesse discurso da superioridade espartana, uma oposição 

entre regimes políticos, mas, antes, certa distinção entre sistemas de disciplina.
1774

  

 Sem dúvida, poderíamos pensar que o uso do título basileús e da categoria basilēíē nos 

casos elencados poderia representar, em vez de uma assimilação empática da Pérsia a Esparta, 

uma assimilação inversa de Esparta à Pérsia, em sentido depreciativo, reverberando uma 

propaganda anti-espartana. As tentativas de associar esses dois Estados transparece em 

narrativas como a de Demarato e Pausânias.
1775

 Heródoto, ademais, compara as instituições 
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 Hdt. 1.12-13. 
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 Hdt. 1.54-55; Cf. também PARKER, 1998, p. 162. 
1768

 Hdt. 4.7.2. 
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 Hdt. 4.120.2 
1770

 Hdt. 7.209.4. 
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 Hude, 1968: βασιληίην τε καὶ καλλίστην πόλιν τῶν ... (ABCP). 
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 TANCK, 1997, p. 47. 
1773

 Os tiranos gregos também têm basilēíē (Hdt. 5.35.1; 3.52.3-4; Cf. PARKER, op.cit., p. 162).  
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 GRUEN, 2011, p. 22. 
1775

 VANNICELLI, 2012, p. 263. 
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monárquicas persa e espartana, por exemplo, ao lembrar que, em ambos os casos, a sucessão 

dinástica acarreta o perdão de todas as dívidas devidas pelos particulares e pelas cidades ao 

Estado.
1776

 No entanto, as Histórias estão muito mais impregnadas de uma tradição simpática 

ao papel de Esparta na guerra, sublinhando, antes, as relações genealógicas e de aliança entre 

Argos (inimiga de Esparta) e a Pérsia, sobretudo mediante referências ao herói argivo 

Perseu.
1777

 

 Uma última passagem interessante é a menção de Heródoto a uma suposta inscrição de 

Dario sobre sua ascensão ao trono. Segundo a narrativa de Heródoto, os conspiradores persas, 

logo após a derrota de Esmérdis, teriam decidido que aquele dos sete cujo cavalo relinchasse 

primeiro, ao nascer do sol, deveria ganhar o reino.
1778

 Dario, a partir de um plano oculto, teria 

conseguido essa proeza, tornando-se soberano da Pérsia.
1779

 E, por isso, teria alegadamente 

mandado inscrever numa representação equestre de si as linhas abaixo: 

 

‘Δαρεῖος ὁ Ὑστάσπεος σύν τε τοῦ ἵππου τῇ ἀρετῇ’ τὸ οὔνομα λέγων ‘καὶ 

Οἰβάρεος τοῦ ἱπποκόμου ἐκτήσατο τὴν Περσέων βασιληίην. 

 

“Dario, filho de Hístapes, pela virtude de seu cavalo” (dizendo seu nome) “e 

de Ebares, seu escudeiro, adquiriu o reino dos persas”.
1780

 

 

 Aqui, o termo  basilēíē parece indicar o governo persa em sentido estrito, não o 

império. Poderíamos pensar numa equivalência com o persa antigo xšaça- ou dahyu-, mas é 

improvável que Heródoto se refira a um documento original, ou, de toda forma, que o tenha 

citado de forma fidedigna. Assiste razão a Tanck, portanto, ao afirmar que a passagem é mera 

referência ao poder sobre os persas, e não ao Império Aquemênida em sentido abstrato ou 

geográfico.
1781

 

 Em suma, basilēíē é um termo quase sempre usado em sentido abstrato em Heródoto, 

com três possíveis ocorrências concretas, todas fora do contexto persa (Cítia e Esparta). É um 

termo altamente inespecífico, frequentemente designando reinos em sentido estrito, mas 

também, mais raramente, impérios e até uma pólis grega (Esparta). Notavalmente, esta última 
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 Hdt. 6.58-59. 
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 VANNICELLI, 2012, p. 256-261. Ressalte-se, contudo, que Perseu também poderia ser utilizado 

positivamente para conectar o mundo grego ao mundo persa. É possível que a genealogia do herói tenha sido 
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 Hdt. 3.84. 
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 Hdt. 3. 85-86. 
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representações equestres dos reis persas talhadas em pedra que tenham chegado até nós. Cf. ASHERI, 2007, p. 
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 TANCK, 1997, p. 44. 
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ocorrência figura numa passagem significativa da obra. O uso do título basiléus para 

soberanos espartanos e persas parece, ademais, reforçar que não havia nada de especialmente 

pejorativo ou ilegítimo a respeito da noção da monarquia per se. Ressalte-se, ademais, que 

estes soberanos persas jamais são chamados de “tiranos”, o que poderia sugerir um juízo 

específico, considerando-se o uso ocasionalmente negativo da palavra. Esse título, a bem da 

verdade, é reservado a outros monarcas gregos e orientais, sem permitir, de toda forma, que se 

postule uma teoria da tirania em Heródoto. 

 

 

5.1.3 A PÉRSIA NOS “HISTORIADORES DE ALEXANDRE” 

 

 

 O Império Persa Aquemênida é descrito, em grego e latim, por autores que se 

convencionou chamar os “historiadores” de Alexandre, cronistas da carreira do macedônio. 

Dentre esses escritores clássicos, Arriano, que faz reiterada referência às histórias de 

Aristóbulo e Ptolomeu, foi tradicionalmente divorciado de autores de uma outra tradição, por 

vezes chamada Vulgata, à qual pertencem Plutarco, Diodoro Sículo, Quinto Cúrcio e a 

Epítome de Pompeu Trogo por Justino. Tendo em vista a natureza da campanha de 

Alexandre, o Grande, um empreendimento declaradamente anti-Persa, é natural que esses 

autores tenham algo a dizer sobre o império asiático conquistado pela Macedônia. Veremos, 

contudo, que sua terminologia diz pouco a respeito das visões greco-romanas da Pérsia. 

 Sobre esses autores a primeira coisa que se deve salientar é que, apesar de suas fontes 

remontarem ao período helenístico, narrando a conquista da Pérsia Aquemênida pela 

Macedônia no século IV a.C., estavam eles próprios insertos em outro contexto, de domínio 

romano, preocupados, por conseguinte, com os problemas políticos de sua época, o 

Principado, o império de Roma e a ameaça pártica. Em segundo lugar, que suas obras eram, 

antes de mais nada, escritos de moralização política, um conjunto de reflexões ambientadas no 

passado, mas não uma historiografia em sentido moderno, com todas as preocupações factuais 

que tal concepção poderia aportar. 

 Talvez a melhor noção geral sobre o olhar da Pérsia que tinham os “historiadores de 

Alexandre” se encontre nas seguintes linhas de Pierre Briant, 

 



278 
 

O debate dá conta do clima intelectual no qual nossos autores trabalharam. 

Escritores da época romana, entre principado e império, nossos autores são 

antes de tudo “moralistas”, no sentido político do termo e prioritariamente 

quanto às normas sociais e culturais de seu tempo. Em obras que, 

fundamentalmente, são dissertações historicizadas sobre a realeza (peri 

basileias) e sobre o exercício sensatamente equilibrado do poder, eles 

utilizam o gênero da narração, ela mesma frequentemente alimentada por e 

entremeada de exempla e apotegmas, de maneira a exaltar os “bons reis” e a 

denunciar os “ruins”.
1782

 

 

 Evidentemente, a tais motivações se soma o problema da frequente associação dos 

imperadores romanos, de Augusto em diante, à memória grega e helenística e, similarmente, 

do Império Aquemênida ao Império Arsácida, percebido como seu sucessor no Oriente. Por 

esse motivo, é extremamente difícil, senão impossível, pensar na descrição greco-romana da 

Pérsia aquemênida como um relato livre de projeções anacrônicas e combinações complexas 

de várias “camadas” históricas. 

 Como vimos ao examinar a evolução do uso de archḗ de Heródoto a Dião Cássio, esse 

termo, designação par excellence do império bárbaro, deixa de ser uma referência exclusiva a 

realidades estrangeiras e passa a nomear o império de Atenas muito cedo, pelo menos desde a 

primeira fase da Guerra do Peloponeso (entre a Guerra Arquidâmica e a Paz de Nícias), sendo 

usado para descrever o próprio império Romano mais tarde. Os historiadores de Alexandre 

também usaram os termos imperium, regnum e archḗ, em sentido territorial e abstrato, sem 

que estes denotassem exclusivamente uma realidade ocidental ou oriental. Pode-se dizer, 

assim, que o léxico político desses autores não demarca uma fronteira étnica e organizacional 

entre Pérsia e Macedônia/Roma, mas, antes, as aproxima. 

 Fascinado por uma História Universal, em 44 livros, com a qual porventura se 

deparara, o professor de retórica Marcus Junianus Justino resolve abreviá-la em uma Epítome, 

provavelmente no segundo século cristão. O autor dessa obra, Pompeu Trogo, cuja biografia é 

mais bem conhecida do que a do próprio Justino, seria um historiador de origem celta, com 

familiares que haviam servido a República por algumas gerações. Ele teria redigido sua obra 

provavelmente durante o reinado de Augusto, expressando a visão de um mundo dividido 

entre partos e romanos.
1783

 

 Os persas de Pompeu Trogo são descritos no excursus sobre os partos (livros 41 e 42)  

e nas Historiae Philippicae (livros 11 a 12), que tratam do Estado da Macedônia e as 

campanhas de Alexandre. Uma vez que a história de Pompeu Trogo se insere dentro da 
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 CROMMELIN, 1996, p. 259-261. 
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tradicional teoria greco-romana da translatio imperii, os aquemênidas e os arsácidas figuram 

como personagens de uma história de domínios sucessivamente superados em virtude de sua 

degeneração moral. Os partos, em particular, são descritos por Pompeu Trogo como inimigos 

militarmente equivalentes ou, por vezes, superiores a Roma, embora de natureza despótica e 

cruel, um provável sintoma de sua decadência e eventual destruição, sem dúvida a ilustrar as 

teorias morais greco-romanas.
1784

 Sua trajetória, ademais, é estreitamente relacionada ao 

itinerário dos antigos aquemênidas.
1785

 

 O termo regnum é usado por Pompeu Trogo para descrever os impérios da Macedônia 

e dos aquemênidas,
1786

 muitas vezes com conotação inequivocamente territorial, como 

quando Dario III tenta, sem sucesso, negociar um armistício com Alexandre mediante a 

cessão de uma parcela de seu domínio.
1787

 O vocábulo imperium, por sua vez, é denominação 

comum de todos os grandes domínios históricos, como a Assíria, a Pérsia, a Pártia, a 

Macedônia e Roma. Ele é recorrentemente usado em referência à Pérsia
1788

 ou à Pártia,
1789

 

mais geralmente em sentido abstrato.  

 Em matéria de nomenclatura, Quinto Cúrcio Rufo não difere muito de Pompeu Trogo. 

O autor, que pela evidência disponível deve ter concluído suas Historiae nos primeiros anos 

do reino do imperador Cláudio,
1790

 revela uma série de preconceitos e clichês sobre o Oriente 

típicos de sua época: os asiáticos respeitam até mesmo os nefastos eunucos,
1791

 os persas 

praticam formas cruéis de punição,
1792

 os babilônios prostituem suas filhas e esposas
1793

 e os 

bárbaros possuem uma opulência característica.
1794

 Além disso, condena-se uma série de 

costumes estrangeiros adotados por Alexandre que eram mal vistos por seus conterrâneos, 

como sua suposta divinização em vida.
1795

 

 O rei Dario III, contudo, é visto de forma relativamente favorável, vez que detinha um 

temperamento moderado,
1796

 apenas distorcido pela inexorável atração do destino.
1797

 Tal 

caracterização, contudo, deve ser entendida à luz da natureza e escopo da obra: a trajetória de 
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Dario, à semelhança de Alexandre,
1798

 serve de ilustração aos princípios da Providência, cujos 

desígnios suplantam até mesmo a natureza dos homens. O próprio Alexandre, por sua vez, 

demonstraria grande respeito por seu adversário, cuja morte nas mãos de conspiradores 

chegaria a vingar, provavelmente como método de legitimação do seu poder em solo 

estrangeiro. Não nos esqueçamos, por fim, de outros monarcas asiáticos, como Semíramis e 

Ciro, que haviam servido de exemplo a Alexandre.
1799

  

 Quinto decerto modelou sua narrativa à semelhança da tradição herodotiana, 

entrelaçando, mediante referências e alusões, os destinos de Dario III e Xerxes. Um caso 

paradigmático é a sequência que antecede a Batalha de Isso, em clara emulação da narrativa 

de Heródoto: Dario III conta seu exército à maneira de Xerxes
1800

 e, confiante nos números, 

escuta do exilado ateniense Caridemo uma verdade inconveniente sobre a superior disciplina 

militar das tropas macedônicas.
1801

 O discurso é muito próximo do elogio da disciplina 

espartana enunciado pelo exilado Demarato a Xerxes muito tempo antes.
1802

 Segue-se o relato 

de um sonho equivocadamente interpretado como um bom auspício,
1803

 como os três sonhos 

que, pelo mesmo engano hermenêutico, haviam incitado Xerxes à guerra.
1804

 Nessa tradição 

literária, as visões oníricas não são nada mais do que artifícios da Providência, como muito 

antes o sonho de Agamenão
1805

 e, muito mais tarde, a visão de Deríades, em Nono de 

Panópolis.
1806

        

 Quinto-Cúrcio, como Pompeu Trogo na Epítome de Justino, usa o termo regnum para 

falar do império de persas
1807

 e macedônios
1808

 em sentido abstrato
1809

 e territorial,
1810

 mas 

também, como seria de se esperar, de reinos não-imperiais, em sentido amplo. Uma síntese 

exaustiva do uso de imperium em Quinto, por sua vez, se encontra em Richardson, abaixo: 

 

Curtius usa a palavra 53 vezes do poder de reis, doze para os persas (...), 

duas para os indianos (...), uma vez para os citas (...) e trinta e oito para a 

Macedônia (...). Em oito ocasiões, ele a usa do poder dado a um comandante 

ou governador (...). Ele também apresenta os significados comuns de 
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imperium como uma ordem (vinte e sete casos: (...) e de “poder” em sentido 

geral (7 casos: ...). Em contextos nacionais, ele usa a palavra quatro vezes 

para a Pérsia e Macedônia de maneiras que parecem se referir a nações ou 

Estados como um todo (...), e em oito ocasiões do poder imperial dos persas 

e macedônios sobre outros (...). Em cinco passagens, esse poder é universal, 

uma vez se referindo a Cartago e quatro vezes à Macedônia (...). Em pelo 

menos três casos a palavra é usada para se referir a impérios concretos, 

territoriais, com seções (partes) e fronteiras (fines), tanto para persas quanto 

macedônios (...).
1811

 

 

 O balanço de Richardson demonstra que um autor como Quinto-Cúrcio poderia, sem 

problemas, descrever o império dos persas em sentido estatal e territorial, à semelhança da 

Macedônia e, ademais, que limita essa descrição concreta aos domínios de Alexandre ou dos 

aquemênidas. Quinto deve ter sido influenciado pela Zwei-Welten-Theorie do período 

imperial romano, concebendo o mundo como dividido entre dois sistemas moralmente 

distintos, os impérios da Ásia e da Europa. Isso é atestado pela presença recorrente de 

menções aos partos arsácidas ao longo de sua descrição do Oriente,
1812

 uma ameaça que não 

poderia ser ignorada em sua época.
1813

 Além disso, o perigo da degeneração e da guerra civil, 

simbolizados pela história de Alexandre e da Macedônia, deve ter reforçado a resolução 

romana de manter-se sob a estabilidade e orientação do Principado.
1814

 

 Plutarco pouco difere de Quinto na sua avaliação da Pérsia, demonstrando alguma 

simpatia por Dario III (como na sua favorável descrição física em 33.4-5), ao mesmo tempo 

em que não poupa censuras às maneiras e costumes dos adversários. Sua terminologia, como 

já pudemos notar, não permite identificar uma fronteira terminológica entre o domínio dos 

bárbaros e o império de Alexandre. Se é verdade que o Império Persa é normalmente 
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palavra é usada para se referir a impérios concretos, territoriais, com seções (partes) e fronteiras (fines), tanto 

para persas quanto macedônios (5.8.11; 8.1.21; 10.10.6)”. 
1812

 Curt. 4.12.11; 5.7.8-9; 6.2.12. 
1813

 Sobre Partos e Romanos, ver próximo tópico. 
1814

 Curt. 10.9.3-6. 
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chamado de archḗ,
1815

 às vezes em sentido territorial,
1816

 também não se pode ignorar que o 

império de Alexandre recebe o mesmo nome.
1817

 Até mesmo o termo hēgemonía é usado para 

designar o império bárbaro sem problemas.
1818

 

 Difere desse tratamento a Anábase de Alexandre por Arriano, que também já tivemos 

a oportunidade de mencionar. Sua descrição de Dario é sem dúvida mais desfavorável em 

comparação aos autores da “Vulgata” e esse autor não chama o império dos persas de 

hēgemonía. Na realidade, como já dito, Arriano demonstra uma forte continuidade formal 

com os autores da tradição clássica, preservando a distinção entre um Alexandre que impera 

hegemonicamente entre gregos e despoticamente entre bárbaros, apelidando o império 

asiático de archḗ e mesmo aludindo à megálē archḗ de Heródoto ao falar de seus sucessores 

selêucidas.
1819

    

 

5.1.4 “GUERRA DOS MUNDOS”: O IMPÉRIO PERSA COMO REGNUM E IMPERIUM  

 

 

 Da República Tardia ao Alto Império, a história de Roma é marcada pelo embate com 

o Império Arsácida,
1820

 percebido como herdeiro dos aquemênidas. Após reiterados fracassos 

militares na região, em especial nas campanhas de Crasso e Marco Antônio, o imperador 

                                                           
1815

 Plu. Alex. 16.2; 17.4. 
1816

 Plu. Alex. 36.2. 
1817

 Plu. Alex. 65.6. 
1818

 Plu. Alex. 17.1. 
1819

 Arr. An. 7.22.5. 
1820

 A reconstrução da história política do Império Arsácida ou Parto é dificultada pela escassez de fontes 

narrativas autóctones, pela natureza enviesada dos relatos greco-romanos e pela complexa cronologia dinástica. 

Quanto à história política da Pártia, as melhores sínteses pertencem a DEBEVOISE (1938), BIVAR (1983), 

WIESEHÖFER (2001; 2003) e BROSIUS (2006). No século III a.C., a revolta do sátrapa local, Andrágoras, 

gerou instabilidade e vulnerabilizou os selêucidas perante a invasão dos parnos. Instalados na região, sob a 

liderança de Arsaces I, os parnos, doravante chamados partos, passaram por um processo expansionista ao longo 

dos séculos III e II a.C., com a conquista do norte do Irã e da Mesopotâmia. Seu primeiro contato com os 

romanos se deu pouco antes das Guerras Mitridáticas, no século I a.C. e, durante a República Romana, os partos 

derrotaram o comandante romano Crasso na famosa Batalha de Carras (53 a.C.), bem como Marco Antônio, no 

atual Azerbaijão. Os partos teriam também oferecido apoio à facção republicana de Cássio e Brutus durante a 

Guerra Civil Romana (TIMPE, 1962, p. 118). Após esses embates, um acordo entre Augusto e Fraates IV, em 20 

a.C. é comemorado como uma grande vitória em Roma. Pouco mais tarde, um massacre dos príncipes partos 

gera instabilidade na fronteira e conduz o formidável Artabano III ao poder. Seguem-se várias maquinações de 

Tibério, Cláudio e Nero para controlar o trono parto, com sucesso limitado. No final do primeiro século cristão, 

Vologeses e Vespasiano mantêm uma relação diplomática com os vizinhos, situação que se alterará com as 

campanhas de Trajano e sua tomada de Ctesifonte. Os Severos, modelando-se à imagem de Alexandre, o 

Grande, continuam a mesma política, mas os romanos nunca chegam a conquistar a Pártia de forma duradoura. 

A representação dos partos na arte e estatuária romana foi estudada por SCHNEIDER, 1986 e 2007, bem como 

ROSE, 2005. A representação dos partos na poesia latina foi estudada por WISSEMANN, 1982. Autores que 

trataram o tema na literatura geral foram SONNABEND, 1986, LEROUGE, 2007 e SPAWFORTH, 1994. Cf. 

também TREUK, 2018b. 
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Augusto celebra um tratado com os partos (20 d.C.) e opta por uma política mais moderada e 

diplomática na fronteira do rio Eufrates.
1821

 Essa reversão da política externa romana em 

relação aos arsácidas é acompanhada da fabricação de uma ideologia que pudesse justificar a 

contenção das pretensões universais romanas sem com isso admitir sua impotência.
1822

 Nesse 

sentido, Augusto propaga a visão de um mundo dividido em dois: de um lado, o espaço 

romano, civilizado, e, de outro, um universo degenerado, no qual estaria fixado o império dos 

partos. Esse império alienígena, militarmente equivalente ao poderio de Roma, não deveria 

ser cobiçado, já que representava até mesmo uma ameaça de degeneração moral ao 

Principado.
1823

    

 A propaganda política de Augusto, que se reflete nas fontes da época, revela o 

abandono da pretensão a um empreendimento de conquista na Pártia.
1824

 Por essa razão, o 

príncipe revive a memória da guerra defensiva de Atenas contra os aquemênidas, mitigando o 

exemplo mais recente de Alexandre e seu empreendimento conquistador.
1825

 Em suma, após a 

era de Augusto, a tônica da visão romana sobre os persas é de distanciamento, uma vez que os 

 

Arsácidas, que eram tidos como invencíveis em seu próprio reino, haviam 

sido removidos do ‘mundo civilizado’ (= orbis Romanus), onde Roma 

governava suprema, para outro ‘mundo paralelo’, o alter orbis, no qual o 

domínio romano não era considerado possível, nem desejável, pois correria o 

período de sucumbir à degeneração que infestava o Oriente.
1826

  

 

 Charlotte Lerouge, é verdade, questionou, mais recentemente, o suposto abandono da 

retórica da conquista da Pártia por Augusto. Seja como for, essa autora concorda que o tema 

da “igualdade” entre romanos e partos floresceu durante o Principado, fornecendo, inclusive, 

novas hipóteses explicativas para o fenômeno. Segundo Lerouge, é provável que a ênfase na 

divisão com o Oriente promovesse a visão de um domínio seguro em seu próprio mundo, 

escamoteando as dificuldades na fronteira ocidental, onde os romanos continuavam a 

enfrentar bárbaros belicosos e insubordinados.
1827

 Independentemente da teoria que se 

considere mais plausível, fato é que o tema da equivalência vigorou no primeiro século 

cristão, explicando a atitude de vários autores gregos e latinos em relação aos impérios do 

Oriente.   

                                                           
1821

 SONNABEND, 1986, p. 199-200. 
1822

 Ibid., p. 200. 
1823

 Ibid., p. 202-210. 
1824

 SPAWFORTH, 1994, p. 240-243. 
1825

 SHAYEGAN, 2011, p. 338. 
1826

 Ibid., p. 335. 
1827

 LEROUGE, 2007, p. 119-123. 
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 Do ponto de vista terminológico, a perspectiva de uma “guerra dos mundos” explica 

em parte a equivalência dos impérios persa e romano, que “recebem o mesmo gênero de 

denominação”.
1828

 Essa é, como vimos, a situação de Pompeu Trogo e Quinto Cúrcio, dois 

autores latinos cuja visão da Pérsia era de um “outro mundo” quase tão poderoso quanto 

Roma. Como constatam os especialistas, os termos regnum, regna, archḗ e imperium são 

alguns dos mais frequentes para expressar a concepção que os autores greco-romanos tinham 

da organização política arsácida. Lerouge afirma que:  

 

Os autores, para evocar o império parto, fazem referência, na maior parte das 

vezes, ao povo que o domina (οἱ Παρθυαῖοι), sem atribuir a esse império 

uma designação própria. Outras formas de nomeá-lo existiam, contudo. Os 

autores utilizam também expressões compostas: Estrabão fala da 

“dominação parta” (ἡ Παρθυαίων ἀρχή) ou dos “territórios sob dominação 

parta” (τὰ ὑπὸ τοῖς Παρθυαίος); Pompeu Trogo emprega perífrases tais quais 

Parthorum imperium, Parthicum regnum, fines Parthorum; Plínio usa 

expressões Parthorum regna, Parthicum regnum, imperium Parthorum. Em 

Flávio Josefo, por fim, encontra-se ἡ Παρθυαίων γή.
1829

 

 

 

 Reflexos da propaganda de Augusto sobre a terminologia dos autores clássicos são 

particularmente claros quanto ao termo imperium, que, como vimos, havia adquirido uma 

conotação territorial inédita a partir do Principado. Assim, por exemplo, Pompeu Trogo não 

hesita em falar da divisão do mundo entre os imperia de Roma e da Pártia,
1830

 Veleio 

Patérculo nomeia César e o rei parto como “eminentissima imperiorum et hominum 

capita”
1831

 e Plínio insiste no tema da dicotomia dos dois impérios.
1832

 Até mesmo a literatura 

grega do império ressalta a equivalência das duas archaí
1833

 ou hegemoníai,
1834

 afastando a 

pretensão romana ao domínio universal que havia prevalecido pelo menos desde as Guerras 

Púnicas.
1835

 

 Cornélio Tácito, em sua denúncia da gradual perda de libertas durante o reinado dos 

Julio-Claudianos, nos Anais, também emprega o termo imperium para se referir a romanos e 

partos igualmente, inclusive em sentido territorial.
1836

 Um caso inequívoco é a menção à 

                                                           
1828

 LEROUGE, 2007, p. 197. 
1829

 Ibid., p. 196-197. 
1830

 Just. Epit. 41.1.1. 
1831

 Vell. Pat. 2.101.2. 
1832

 Plin. HN 5.88. 
1833

 Str. Geo. 11.9.2. 
1834

 J. AJ. 18.46. 
1835

 SONNABEND, 1986, p. 202-203. 
1836

 Discussão sobre biografia de Tácito e temática dos Anaias: SYME, 1958; OAKLEY, 2010, p. 185. Sobre a 

perspectiva taciteana dos partos, Cf. TREUK, 2018b. 



285 
 

Armênia como um reino localizado espacialmente entre dois grandes imperia, Pártia e 

Roma.
1837

 Também nas queixas de Tiridates, monarca deposto da Armênia, ao irmão 

Vologases I, rei da Pártia, o Império Arsácida é referido como magnum imperium.
1838

 Esse 

uso está em harmonia com a perspectiva geral que Tácito revela sobre os arsácidas, 

equiparados a Roma quanto à sofisticação e extensão de seu domínio imperial e igualmente 

enquanto sucessores dos grandes impérios do passado, cuja percurso é testemunhado por 

Germânico, no Egito, por meio de uma fabulosa inscrição sobre as conquistas de Ramsés 

II.
1839

   

 A complexa representação taciteana dos partos é um motivo a mais para acreditar que 

os Anais estivessem imbuídos de uma visão do mundo dividido em dois, ainda que “contra a 

vontade”, nas palavras de Ehrhardt.
1840

 Isso porque, se é inegável que Tácito apresenta um 

relato bastante desfavorável dos arsácidas e orientais de forma geral, apontando sua 

incapacidade de fazer os próprios reis,
1841

 reproduzindo clichês do despotismo (na fala do 

imperador Cláudio)
1842

 ou lutas fratricidas
1843

 e atacando a arrogância de seus reis,
1844

 isso 

não o impediu, por vezes, de representar os partos em situação idealizada, empregando uma 

linguagem romana, na forma de um retrato invertido da decadência dos seus conterrâneos. De 

particular interesse é uma passagem dos Anais na qual os partos se queixam do rei Vonones, 

denunciando seu desvio em relação aos costumes antigos e tradições arsácidas, o declarado 

resultado da criação num “outro mundo”.
1845

 Mesmo que o recurso aos bárbaros para 

denunciar a degeneração romana seja puramente retórico, como ocorre no discurso da 

“liberdade perdida” de Boadiceia,
1846

 é interessante notar a ênfase na perspectiva de um alius 

orbis, constatado já em Pompeu Trogo.
1847

 

 Nos autores latinos, contudo, regnum (poder real, reino) é a palavra preferida para se 

referir ao império dos aquemênidas, partos e sassânidas, assim como a vários outros Estados 

                                                           
1837

 Tac. Ann. 2.56: “maximisque imperiis interiecti et saepius discordes sunt, adversus Romanos odio et in 

Parthum invidia”. Cf. também RICHARDSON, 2008, p. 171. 
1838

 Tac. Ann. 15.1. 
1839

 Tac. Ann. 2.60. 
1840

 EHRHARDT, 1998, p. 305. 
1841

 Tac. Ann. 12.14. 
1842

 Tac. Ann. 12.11; O discurso, contudo, é altamente irônico, e não pode ser lido como uma simples opinião de 

Tácito. Cf. KEITEL, 1978, p. 466-467. 
1843

 Tac. Ann. 2.2. Essa passagem é colocada num lugar estratégico da obra, e parece associar o destino nefasto 

de duas casas imperiais, a dos arsácidas e a dos Julio-Claudianos.  
1844

 Tac. Ann. 15.15. 
1845

 Tac. Ann. 2.2. 
1846

 Tac. Ann. 14.35-37; Boudica ou Boadiceia faz um inflamado discurso contra Roma, apelando à linguagem 

da liberdade. Há mais de uma corrente interpretativa sobre sua figura em Tácito. Cf. ROBERTS, 1988, p. 128-

129; SANTORO L’HOIR, 1994, p. 9; ADLER, 2008, p. 184; PETTIGREW, 2013, p. 98-103. 
1847

 SONNABEND, 1986, p. 220-221. 
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ou agrupamentos bárbaros. À primeira vista, o motivo parece óbvio: constitucionalmente, os 

persas viviam sob um modelo de governo monárquico. Mas as coisas não são tão simples 

assim, uma vez que os próprios romanos chegaram a ser governados por “príncipes” e 

“imperadores”, mas cuidadosamente rejeitando a designação de “reis”. A desconfiança 

republicana aos poderosos com pretensões monárquicas (enraizada na memória de reis 

mitológicos ou na experiência de um César) e a propaganda de Augusto, em harmonia com 

essa atitude cultural, explicam em grande parte a aversão romana à denominação. Augusto, 

afinal, assume uma titulatura mais palatável, indicando sua disposição em se submeter às 

instituições da República: “a vontade do príncipe era se demarcar de qualquer suspeita de 

regnum”.
1848

 

 É importante destacar que a política de Augusto após a Guerra Civil exigiu um 

instável equilíbrio de contrários, a instituição de um regime monárquico revestido de uma 

aura republicana, operando uma ruptura intelectual significativa em relação a uma arraigada 

tradição anti-monárquica.
1849

 Assim, seus propagandistas procuraram associar o novo 

governante ao exercício de um poder monárquico “constitucional”, recusando tanto o 

despotismo arbitrário quanto a ideia de uma liberdade “excessiva”, e promovendo, ademais, 

um regime que correspondia bem aos anseios da maioria silenciosa que tanto sofrera durante a 

guerra.
1850

 Em consonância com esse projeto político, os ideólogos de Augusto resgataram 

variadas doutrinas gregas, de Aristóteles a Platão, que admitiam a combinação de liberdade e 

monarquia, sublinhando a excelência pessoal do governante.
1851

 O líder adotou, além disso, 

títulos que visavam a diferenciá-lo de certos “reis-tiranos” e reis bárbaros, em particular 

Princeps e Imperator, este último vindo a gozar de positiva reputação, como se sabe, mesmo 

na Idade Contemporânea, sendo frequentemente associado aos inimigos ou senhores de reis 

(e.g., respectivamente, os casos de Napoleão e da rainha Vitória).
1852

 

 Por esse motivo, por exemplo, Dião Cássio reserva a palavra basileús, equivalente 

grego de rex, à designação de reis estrangeiros e, mais raramente, à monarquia das origens de 

Roma.
1853

 Os aquemênidas
1854

 e os partos
1855

 tinham uma basileía. Por outro lado, “Dião se 

nega a utilizar basileús e mesmo basileía para designar o primeiro imperador e o principado 
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 MARTIN, 1992, 447; Cf. também p. 437, n.1 e p. 448. 
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 Ibid., p. 453-454. 
1850

 Ibid., 458-460. 
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como, além dele, os próprios romanos se haviam negado”.
1856

 Lembremos que Arriano, 

igualmente, expressou ceticismo quanto à possibilidade de os romanos terem enviado uma 

embaixada a Alexandre, o Grande, devido ao grande apreço daqueles pela “liberdade” e sua 

aversão aos regimes monárquicos.
1857

   

 Em suma, é preciso notar que, em alguns casos, o uso de regnum (ou seu 

correspondente grego após o período helenístico) poderia sugerir a natureza degenerada do 

poder exercido, diferenciando bárbaros e romanos. Assim, duas noções diferentes de 

soberania são colocadas em jogo, uma, legítima, que é exercida em respeito às leis e 

instituições, e outra, despótica, por meio da qual os súditos não seriam mais que escravos. De 

um lado, Roma, de outro, o Oriente. Não se trata, aqui, de opor duas formas de Estado, a 

liderança consentida dos povos subordinados ao domínio coativo, ou o vínculo pessoal ao 

vínculo territorial, mas de demarcar as boas práticas de governo das más. Nesse sentido, o 

termo regnum, apesar de não ser forçosamente pejorativo, aponta predominantemente a um 

arranjo institucional comum entre os bárbaros do presente e os romanos do passado.    

 Note-se, ainda, que o termo regnum também poderia ser usado no plural para se referir 

ao império dos persas, às vezes com algumas conotações particulares. Plínio, o Velho, ao se 

referir ao império dos partos, fala de regna (plural de regnum) como o conjunto de suas 

províncias,
1858

 uma “exata observação da existência de reinos vassalos, dependentes do ponto 

de vista fiscal e militar do rei dos reis, mas que todavia gozavam de uma ampla 

autonomia”.
1859

  

 Em conclusão, na Roma de Augusto e depois, ao que tudo indica, o termo imperium, 

com a nascente acepção de um império territorial, foi utilizado sem reservas para se referir ao 

domínio de partos e seus antecessores aquemênidas, da mesma forma que era usado para 

Roma e a Macedônia. Esse uso reflete a visão de um mundo dividido entre dois impérios 

territoriais equivalentes e se coaduna com a política pártica mais amigável adotada por 

Augusto a partir de 20 d.C., com seu foco no discurso dos dois mundos. Sem dúvida, o termo 

imperium poderia ser usado para descrever a autoridade de reis estrangeiros já nas fontes 

republicanas, em sentido abstrato, mas seu uso concreto, territorial, é virtualmente restrito 

pelos autores aos grandes impérios do passado, identificados como predecessores de Roma, 

bem como aos romanos, aquemênidas e arsácidas. Sendo essa a expressão esperada de uma 
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288 
 

perspectiva de divisão geográfica, nada mais natural que o termo pudesse ser aplicado aos 

bárbaros. 

 Por outro lado, é possível ver em alguns autores do período imperial o uso de regnum 

e basileía como denominações distintivas da organização sociopolítica bárbara, sugerindo 

práticas de governo ou configurações constitucionais incompatíveis com o sistema romano. 

Evidentemente, esse uso não é forçosamente pejorativo, mas muitas vezes sugere, no nível 

terminológico, uma separação institucional entre persas e romanos, o que em nada surpreende, 

dada a persistência, entre os autores latinos, do tema do governo despótico entre os partos. 

Nesse sentido, o contra-modelo da Pártia também cumpria um importante papel ideológico na 

legitimação dos imperadores de Roma. 

 

5.1.5 O IMPÉRIO TARDIO E A TERMINOLOGIA DE AMMIANO MARCELLINO 

 

 

 Em 224 d.C., o governante de Estachar, Artaxes, se rebelou e derrotou o último 

arsácida, Artábano IV, passando a governar o território que até então estava sob jugo parto. A 

nova dinastia persa dos sassânidas, sob Artaxes I e Sapor I, iniciou uma política ofensiva na 

fronteira ocidental e chegou a capturar, pela primeira vez, um imperador romano, Valeriano. 

Após algumas derrotas contra os romanos, mais tarde, os persas foram finalmente vindicados 

por Sapor II, em uma batalha na qual pereceu o próprio imperador Juliano, em 363 d.C.
1860

 O 

episódio é narrado por Ammiano Marcellino, “um soldado e um grego”, como o próprio 

historiador se descreve,
1861

 que fornece uma descrição dos persas na qual estereótipos da 

tradição pregressa se mesclam a informações testemunhais bastante precisas.
1862

 

 Ao longo de suas Res Gestae, Ammiano reproduz os clichês da historiografia grega e 

da propaganda de Augusto, representando os persas sassânidas (sob a denominação de 

“partos”) e aquemênidas de maneira preponderantemente negativa.
1863

 Eles são traiçoeiros
1864

 

ou arrogantes, ambiciosos e desejosos da propriedade alheia, como Sapor II,
1865

 um rei de 

perfídia
1866

 e crueldade
1867

 ímpares, cuja eventual clemência é descrita como pura 
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dissimulação.
1868

 São ímpios, como Cambises, que não poupava nem mesmo os dons 

sagrados.
1869

 O povo persa é afeito aos saques e ao derramamento de sangue,
1870

 é 

enganador,
1871

 poligâmico,
1872

 bruto e cruel.
1873

 Juliano, o Apóstata, descreve os persas como 

uma nação molestissima
1874

 e os compara a animais,
1875

 um recurso recorrente na narrativa de 

Ammiano ao condenar inimigos.
1876

 As únicas imagens pintadas na Pérsia exibem massacres 

e cenas de guerra
1877

 e fala-se, ainda, do rigor das punições de Hárpago, general de Ciro, o 

Grande.
1878

 

 Isso não causa espanto. O temperamento asiático continuava a ser visto pelos romanos 

da época de forma eminentemente negativa
1879

 e o desprezo pelos povos do Oriente Próximo 

é expresso em diversas situações. Os egípcios, por exemplo, são contenciosos
1880

 e o eunuco 

Eutério, original da Armênia, criado à maneira “asiática”, era de natureza volátil.
1881

 

 Por outro lado, Ammiano reserva críticas bastante acerbas aos romanos de sua época e 

não deixa de elogiar os persas pontualmente em alguns aspectos. Artaxerxes Longímano é 

louvado por sua clemência e moderação na aplicação de punições contra infratores.
1882

 Ciro, o 

Grande, era esplêndido,
1883

 possuía uma memória notável
1884

 e contentava-se com hábitos 

austeros, servindo de exemplo ao herói Juliano, o Apóstata.
1885

 Até Xerxes é lembrado em 

uma comparação com o imperador herói.
1886

 Não surpreendentemente, os persas do passado 

são por vezes representados como mais valorosos do que os partos e sassânidas.
1887

 Até 

quanto a estes últimos, entretanto, Ammiano tem elogios a tecer: o autor destaca, no mínimo, 

a ousadia de Sapor II
1888

 e a glória de Arsaces,
1889

 fala da “beleza” das mulheres persas,
1890
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além de descrever costumes iranianos que devem ter sido objeto de admiração, como a 

alimentação moderada, a ausência de pederastia
1891

 e uma justiça dispensada por julgadores 

experientes.
1892

 

 Se comparado às descrições de outros povos bárbaros, o tratamento dispensado por 

Ammiano aos persas é complexo e nuançado. Barnes nota que “embora o historiador tenda a 

ver os bárbaros como ao menos semi bestiais por natureza, ele não aplica símiles animais a 

todos os não-romanos indiscriminadamente”.
1893

 De fato, a única comparação de persas a 

animais, lembra Wiedemann, se encontra em um discurso de Juliano.
1894

 O excursus de 

Ammiano sobre os persas, com as eventuais caracterizações positivas que compreende, serve 

a um propósito narrativo bastante claro de explicitar a ousadia do empreendimento de Juliano 

(e dos romanos) e explicar sua eventual derrota nas mãos de inimigos mais formidáveis do 

que a princípio se poderia imaginar.
1895

 

 Além disso, embora Ammiano revele uma sutil tendência a tratar os persas como 

enganadores, sua qualificação negativa dos sassânidas é assistemática, pouco frequente e, 

muitas vezes, restrita à descrição de Sapor II.
1896

 Em pelo menos dois casos, a Pérsia e os 

persas parecem se aproximar das próprias experiências romanas: “apenas os persas dentre os 

não-romanos” estariam engajados em combates contra “ferocissimas gentes” ou “ferarum 

gentium” em 14.3.1 e 18.4.1 respectivamente.
1897

 Na sua carta a Constâncio, o rei persa Sapor 

II compara os romanos a animais por implicação lógica,
1898

 o mesmo recurso usado pelos 

romanos contra seus inimigos bárbaros.
1899

 

 A nomenclatura de Ammiano se assemelha, em parte, à tradição anterior. Ele se refere 

à Pérsia dos selêucidas como regna,
1900

 à Lídia de Creso como regnum
1901

 e maximum 

regnum
1902

 (expressão equivalente à megálē archḗ de Heródoto), à Pérsia dos aquemênidas 

como regnum, ou seu plural, regna
1903

 e à Pérsia de Sapor II como regnum
1904

 e regna.
1905

 Em 

apenas uma passagem, 17.5.5, alguns editores pensaram ser preciso acrescentar a palavra 
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imperium designando o domínio de Sapor II, mas o Vaticanus Lat. 1873
1906

 a omite, sendo 

mais provável que o termo não tivesse sido utilizado por Ammiano.
1907

 O historiógrafo 

também menciona duas vezes as pretensões de Sapor II ao dominium de regiões ou da Ásia 

inteira,
1908

 um tratamento exclusivamente dispensado aos sassânidas.
1909

 

 O uso recorrente do plural regna para se referir ao império dos sassânidas poderia ser 

interpretado como referência a um conjunto de reinos vassalos ou subdivisões administrativas, 

da forma como aparece em Plínio, o Velho (acima),
1910

 o que não seria em nada absurdo, dada 

a organização política do império: o rei sassânida, que afinal portava o título “rei dos reis”, 

nomeava seus parentes como reis regionais.
1911

 Essa interpretação, contudo, deve ser 

temperada por outras motivações. Em primeiro lugar, porque regna poderia ser um plural 

literário alusivo e usado por motivos métricos.
1912

 Em segundo, a expressão é também 

raramente empregada para falar do império romano.
1913

     

 O termo imperium, em consonância com as conotações do Principado, é usado por 

Ammiano para designar comandos e ordens genericamente,
1914

 para se referir à autoridade do 

imperador ou poder imperial
1915

 ou para nomear um império em sentido territorial ou 

enquanto tipo de Estado.
1916

 Com esse último sentido, como dito, não se constata o uso do 

termo imperium associado ao império territorial persa nos livros de Ammiano que chegaram 

até nós (uma grande parte de sua obra se perdeu). Com outras acepções, a palavra é usada, 

uma vez, em referência às ordens do rei.
1917

 Seus verbos cognatos figuram, igualmente, em 

outros contextos: o desertor Antonino, incitando Sapor II à ampliação de seu território e 

presumível confronto com Roma, teria usado o verbo imperare, mas a passagem é incerta.
1918

 

Sapor é “saansaan” (Shahanshah), rei que governa reis (rex regibus imperans; 19.2.11) e 

dado ao prazer dos saques desde quando começara a “imperar”.
1919

 Nada, contudo, indica que 

os persas governariam um imperium. 
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 A ausência dessa designação aplicada ao poder real persa ou a seu império territorial 

sugere uma possível mitigação da teoria dos dois mundos no Baixo Império, ou pelo menos 

na ideologia de Ammiano. Se a tendência for correta, o tratamento dispensado aos romanos é 

marcadamente exclusivista. Os persas não tinham um imperium, mas regna, como os bárbaros 

e suas confederações de vários reis,
1920

 e uma pretensão ao dominium, um verdadeiro direito 

de propriedade sobre os territórios alheios, em franca alusão à ideia de despotismo.
1921

 Assim, 

apesar da avaliação nuançada dos persas enquanto povo, aprofunda-se uma tendência geral a 

desqualificar os inimigos iranianos, combinada à percepção de que seu tipo de Estado não se 

equiparava ao Império Romano. Talvez o Império Sassânida fosse visto como uma entidade 

política de natureza distinta e, decerto, inferior em sofisticação e dignidade, ainda que, como 

vimos, relativamente superior aos outros adversários de Roma. 

 Essa perspectiva se explica por uma mudança na política externa romana à época de 

Juliano, o Apóstata (331-363 d.C.), combinada, talvez, à realidade da monarquia sassânida, 

descentralizada e fundada em laços mais dispersos de lealdade. Enquanto, como vimos, a 

política e a propaganda de Augusto haviam decididamente abandonado a ideia de uma 

conquista militar do Oriente, Juliano, em franca emulação de Alexandre, talvez tenha revivido 

as esperanças de anexação da Pérsia, como, ademais, sugere Libânio.
1922

 O próprio Juliano, 

note-se, destaca a diminuta extensão do território inimigo,
1923

 a debilidade militar dos 

sassânidas em comparação aos aquemênidas
1924

 e sua tentativa de imitar os antepassados 

persas, numa alegada negação da própria identidade.
1925

 Parece provável, então, que a 

percepção de um reino enfraquecido e a ideia de uma monarquia universal como pretensão 

exclusiva de Roma tenham influído na propaganda política de Juliano e, em algum nível, na 

terminologia de Ammiano Marcellino. 

 

5.2 ÉTHNOS E IMPÉRIO PERSA EM HERÓDOTO1926 
 

 

 O pensamento político ateniense se volta preponderantemente à pólis enquanto tema 

de reflexão, e é comum que os autores clássicos e helenísticos se refiram aos Estados que não 
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se enquadravam nessa categoria como éthnē, um vocábulo de conteúdo altamente 

genérico.
1927

 Antes do século IV a.C., o uso do termo éthnos é ainda mais assistemático, 

indicando agrupamentos de diversas naturezas. Essa generalidade se manifesta, por exemplo, 

nas Histórias, nas quais um éthnos pode ser uma coletividade cultural, política ou geográfica. 

No entanto, é verdade que existe uma tendência ao uso de éthnos em associação aos 

componentes de um governo imperial, o que nos parece de particular importância.         

  Em Heródoto, vimos que o império era entendido como um domínio de um éthnos 

sobre outros éthnē,
1928

 e que a estrutura do império é descrita em termos de um aglomerado de 

éthnē subdivididos entre póleis (no sentido urbano, mas também estatal), algo muito próximo 

do que se pode encontrar no pensamento de Aristóteles. O Império Persa não era um éthnos, 

mas um conglomerado de éthnē e póleis. Os persas, em sentido estrito e político, 

correspondiam a um éthnos.
1929

 O império, por outro lado, continha vários éthnē e várias 

póleis (inclusive gregas). Uma passagem das Histórias, por exemplo, nos relata o seguinte:  

 

 
ὅκως γάρ τινα ἴδοι Ξέρξης τῶν ἑωυτοῦ ἔργον τι ἀποδεικνύμενον ἐν τῇ ναυμαχίῃ, 

κατήμενος ὑπὸ τῷ ὄρεϊ τῷ ἀντίον Σαλαμῖνος τὸ καλέεται Αἰγάλεως, ἀνεπυνθάνετο 

τὸν ποιήσαντα, καὶ οἱ γραμματισταὶ ἀνέγραφον πατρόθεν τὸν τριήραρχον καὶ τὴν 

πόλιν. 

 

Quando quer que Xerxes, sentado ao pé do monte chamado Egaleu, diante de 

Salamina, visse algum de seus próprios homens realizar alguma façanha na batalha 

naval, informava-se sobre quem a fizera, e os escribas anotavam o capitão do navio, 

seu patronímico e a sua cidade.
1930

 

 

  

 Nessa passagem, Heródoto revela acreditar que os combatentes do lado persa 

pudessem ser identificados não só pelo patronímico, mas também pelo nome da pólis à qual 

pertenciam.
1931

 Ao listar as forças navais de Xerxes, Heródoto informa, justamente, que as 

póleis bárbaras poderiam ser subdivisões dos éthnē dos generais: “Não eram dignos de 

menção os líderes de cada povo, e em cada povo havia tantos líderes quanto era o número de 

suas cidades”.
1932

 De fato, são os catálogos do exército de Xerxes
1933

 que mais claramente 

expressam a visão de um império organizado “por raças”, numa possível filtragem da retórica 
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aquemênida das “listas de povos” pela tradição grega dos catálogos, cujas origens remontam a 

Homero.
1934

  

 O caso das póleis bárbaras em Heródoto é particularmente interessante. Ao descrever 

o desenvolvimento dos medos sob Déjoces, por exemplo, vimos que Heródoto fala destes 

como um povo que se transforma, de uma vida dispersa em kṓmai, ao estabelecimento de uma 

capital fortificada.
1935

 Sardis, a capital dos lídios, também é descrita como uma pólis.
1936

 

 Deve-se salientar, contudo, que as póleis bárbaras em Heródoto se restringem à 

dimensão física, ao contrário do que ocorre em suas referências ao mundo helênico, onde elas 

poderiam representar um Estado ou uma comunidade política. Além disso, como nota Claudia 

Tanck, Heródoto faz questão de destacar a diferença estrutural entre uma pólis grega e as 

capitais bárbaras, que careceriam de mercados e serviriam como residências reais.
1937

 No 

entanto, apesar de as póleis bárbaras serem representadas em sentido exclusivamente físico, o 

termo éthnos, nas Histórias, é frequentemente empregado para se referir às entidades políticas 

dos povos bárbaros. Os persas e os medos, por exemplo, são, cada um, um éthnos, entendido 

como uma entidade política coletiva. Esses povos são descritos como éthnē em 1.102.2, 

quando Heródoto se refere à conquista dos persas pelos medos e à ação de ambos os povos na 

conquista da Ásia.   

  Em outros contextos, como já abordado, o termo éthnos apresenta grande polissemia e 

elasticidade, não correspondendo sempre à denominação de uma unidade política “territorial”, 

como presumiram alguns classicistas.
1938

 Nas Histórias, ouvimos falar do éthnos helênico,
1939

 

dos éthnē bárbaros
1940

 e até mesmo de um éthnos ático.
1941

 Se a Hélade era povoada por 

diferentes póleis, estas sim inequívocos tipos de Estado, é inconcebível que éthnos, no 

contexto de 1.57, representasse uma entidade política específica.   

  Ainda assim, talvez seja possível identificar uma tendência ao uso de éthnos para 

descrever entidades políticas em Heródoto. Jones, em estudo sobre os significados de éthnos e 

génos em Heródoto, conclui que, embora os termos não tenham um único sentido fixo ao 

longo da narrativa, éthnos é um agrupamento geralmente percebido como entidade geográfica, 

política ou cultural, enquanto génos é um agrupamento unificado por nascimento.
1942

 Claudia 
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Tanck, indo um pouco além, acredita que o estudo da terminologia de Heródoto confirma a 

hipótese de que os Estados orientais seriam descritos como éthnē. Ela menciona, entre outras 

passagens, 1.53.2 e 1.29.1., onde se fala que o rei da Lídia governava os lídios e “outros 

povos”, como evidência disso.
1943

 A descrição do éthnos medo como disperso em kṓmai e 

governado por monarcas também seria compatível com a concepção aristotélica de éthnos, 

apresentado como um tipo de Estado na Política.
1944

   

  Existem, é claro, alguns problemas em se pensar o éthnos em Heródoto como um “tipo 

de Estado”. Em primeiro lugar, seria difícil entender a especificidade dessa espécie estatal, já 

que nem todos os éthnē bárbaros são descritos em termos de povos dispersos em kṓmai ou 

centrados numa pólis. O Egito e a Babilônia são descritos, respectivamente, como uma 

aglomeração de póleis
1945

 e uma pólis subdividida em kṓmai.
1946

 Em segundo lugar, mesmo 

que éthnos pudesse denotar uma comunidade política, sua equivalência com o moderno 

conceito de Estado está sujeita a questionamentos teóricos. 

 De toda forma, o que interessa sublinhar é a relação entre éthnos e a descrição 

herodotiana do império. O Império Persa, que Heródoto chama de archḗ, era uma entidade 

subdividida em éthnē, no qual um éthnos detinha a soberania. O império também era 

composto por póleis, no sentido de núcleos urbanos, quando nos referimos ao mundo bárbaro, 

mas também, obviamente, em sentido político, quando nos referimos às cidades gregas 

subjugadas pelos persas. 

 A fim de ilustrar esse ponto, retomemos uma reflexão teórica tardia. Na Política, 

Aristóteles faz um comentário sobre o mecanismo do ostracismo e sua função política na 

democracia,
1947

 qual seja, a de manter a igualdade da comunidade, expelindo aqueles que se 

distinguem por excessiva virtude, popularidade, riqueza ou outra qualidade. Desse contexto, 

intraestatal, Aristóteles avança para o nível internacional ao alegar que o mesmo fenômeno 

ocorre na archḗ de atenienses e persas. O trecho é o seguinte: 

 

τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ περὶ τὰς πόλεις καὶ τὰ ἔθνη ποιοῦσιν οἱ κύριοι τῆς δυνάμεως, οἷον 

Ἀθηναῖοι μὲν περὶ Σαμίους καὶ Χίους καὶ Λεσβίους (ἐπεὶ γὰρ θᾶττον ἐγκρατῶς 

ἔσχον τὴν ἀρχήν, ἐταπείνωσαν αὐτοὺς παρὰ τὰς συνθήκας), ὁ δὲ Περσῶν βασιλεὺς 

Μήδους καὶ Βαβυλωνίους καὶ τῶν ἄλλων τοὺς πεφρονηματισμένους διὰ τὸ γενέσθαι 

ποτ᾽ ἐπ᾽ ἀρχῆς ἐπέκοπτε πολλάκις. 
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E o mesmo também fazem os senhores do poder soberano em relação a πόλεις e 

ἔθνη, tal como os atenienses em relação aos sâmios, quianos e lésbios (pois, tão logo 

se apoderaram seguramente do império, os rebaixaram, em transgressão
1948

 dos 

acordos); e o rei dos persas reprimia, muitas vezes, os medos, os babilônios e 

aqueles de outros [povos] que se tornavam presunçosos por terem estado outrora no 

comando de um império.
1949

 

 

 O paralelo que Aristóteles tece entre os impérios e os Estados (divididos entre póleis e 

éthnē) demonstra que a archḗ poderia ser entendida como uma entidade análoga à cidade-

estado, constituindo uma composição na qual os entes elementares, em vez de indivíduos, 

seriam póleis ou éthnē. A archḗ é, no plano interestatal, um fenômeno que espelha a 

constituição monárquica do plano interno dos Estados, pois, naquela, um povo detém poder 

superior aos outros e, por esse motivo, se torna soberano sozinho. Assim como é preciso 

combater os notáveis para preservar uma tirania,
1950

 os impérios precisam impor sanções aos 

povos e cidades notáveis para conter ameaças. 

 Essa estrutura da archḗ fica mais clara se levarmos em consideração outras passagens 

da Política. Em sua discussão sobre as constituições, como já dito, Aristóteles reiteradamente 

se refere aos detentores do poder soberano (οἱ κύριοι) em determinado Estado. No trecho 

acima, o autor diz que, nas oligarquias e, principalmente, nas democracias, onde o princípio 

da igualdade predomina e a soberania é da maioria, os homens com poder
1951

 e virtude 

exageradamente superiores deveriam ser expurgados.   

  Ao explicar as causas do advento das monarquias, por outro lado, Aristóteles insere 

entre elas, precisamente, a superioridade de um homem ou grupo de homens quanto ao poder 

(dúnamis) relativamente ao restante da pólis e ao governo (δι᾽ ὑπεροχὴν δέ, ὅταν τις ᾖ τῇ 

δυνάμει μείζων (ἢ εἷς ἢ πλείους) ἢ κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πολιτεύματος).
1952

 Em 

outro trecho, a “monarquia absoluta” (pambasileía) é descrita por Aristóteles como um 

governo sobre uma cidade (pólis), um povo (éthnos), ou vários destes.
1953

 Da mesma forma, 

Atenas e a Pérsia são descritas como sendo os detentores soberanos (οἱ κύριοι) do poder 

(dúnamis) numa determinada composição política envolvendo póleis e éthnē. Ao que tudo 

indica, portanto, a archḗ poderia ser entendida como, se não um Estado, a projeção, no plano 

internacional, de uma organização similar àquela existente nas póleis e éthnē monárquicos. E 

a constituição, segundo o próprio filósofo, seria a organização do Estado (pólis) em relação às 
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magistraturas e, especialmente, àquela que é absolutamente soberana.
1954

   

  Dissemos, antes, que o conceito de éthnos adquiriu maior tecnicidade a partir do 

período clássico tardio.
1955

 A Política de Aristóteles, como vimos, é uma das obras nas quais 

o sentido de éthnos como uma forma específica de organização política pode ser melhor 

apreendido. No entanto, se o éthnos é usado precipuamente para se referir a comunidades 

políticas bárbaras e distintas da pólis, ele também continua sendo um termo elástico, 

empregado como referência a agrupamentos humanos de forma geral.
1956

 Em Pol. 1327b20-

35, por exemplo, Aristóteles se refere a éthnē helênicos e, como vimos antes, a Arcádia é 

descrita como um éthnos cujos componentes vivem em póleis.
1957

 

 Da mesma forma que éthnos, a expressão archḗ também poderia ser usada como 

designação para diferentes fenômenos, desde o poder monárquico ao exercício de controle no 

plano internacional. De toda forma, apesar de ter um sentido menos técnico e meramente 

indicar o poder real em algumas passagens, a archḗ também poderia ser usada para se referir a 

uma entidade política, isto é, às associações de éthnē nas quais um éthnos assumia 

preponderância política e militar. A expressão, presumivelmente vinculada ao regime 

monárquico em sua origem, passou a ser usada para descrever o “império” ateniense, cujo 

domínio sobre outros Estados é, por vezes, descrito como uma tirania nas fontes clássicas. É 

importante perceber, por fim, que os exemplos usados por Aristóteles não são fortuitos, mas 

remetem, justamente, aos dois impérios mais proeminentes das fontes clássicas. Eles tinham, 

afinal, algo em comum.   

   Considerando a proximidade do uso de éthnos em Heródoto e Aristóteles, parece 

claro que o Império Persa era concebido por esses autores como um conglomerado de éthnē 

entendidos como coletividades políticas. A noção de império territorial, no entanto, é 

exclusivamente bárbara em Heródoto, havendo uma oposição entre a Pérsia de muitos éthnē 

subjugados e a Grécia de muitas cidades-estado (póleis) livres. Em outras palavras, a ideia de 

éthnos, independentemente de sua eventual estatalidade, está intimamente associada à 

concepção de império. Tal vínculo decerto representa uma adaptação de um tema comum na 

Pérsia Aquemênida, onde o domínio imperial é expresso em termos de sua diversidade étnica 

e geográfica. Os gregos, por outro lado, são geralmente tratados como unidade étnica e 
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cultural (mas politicamente fragmentada),
1958

 ainda que Heródoto expresse algum ceticismo 

quanto aos discursos de etnicidade de sua época.
1959

 

 Em suma, pode-se dizer que o uso de éthnos em Heródoto permite poucas 

generalizações, mas fornece pelo menos uma pista sobre seu pensamento político. Nas 

Histórias, o discurso da identidade é construído a partir de uma estratégia de contrastes entre 

a diversidade “étnica” (em termos de éthnē) e unidade política do Império Aquemênida e a 

unidade cultural e a pluralidade política dos gregos.
1960

 Ao mesmo tempo em que questiona 

discursos de identidade de gregos e bárbaros, Heródoto veicula uma noção de império que é 

incompatível com o que se conhece em Atenas ou Esparta, e evita chamar os Estados bárbaros 

de póleis. Essa distinção decerto é relevante.  

 

5.3 O IMPÉRIO PERSA VISTO PELOS AUTORES CLÁSSICOS 

 

 

 Em Heródoto, no auge do período clássico, o Império Persa Aquemênida é o império 

(archḗ) par excellence e os impérios são um fenômeno exclusivamente oriental. No Império 

Romano Tardio, contudo, Ammiano Marcellino em nenhum momento se refere ao Império 

Persa Sassânida (ou Aquemênida) como um imperium, pelo menos nos livros que chegaram 

até nós. Pode-se ver, assim, com clareza, que a terminologia clássica empregada para 

denominar o Império Persa e outros impérios de tipo oriental não foi imutável nem seguiu 

sempre os mesmos pressupostos. Na verdade, como seria esperado, ela se adequou a visões de 

cada época e às motivações narrativas próprias de cada autor. Assim, de um fenômeno temido 

e pouco compreendido no século V a.C., o império se tornou, mais tarde, uma categoria 

dignificada de poder universal entre os romanos.  

 No que diz respeito às formas políticas do Oriente Próximo, seus regimes e tipo de 

Estado, as primeiras descrições gregas não demonstram qualquer sistematicidade ou modelo 

fixo de nomenclatura ou classificação. Algumas tendências, contudo, podem ser resumidas. 

De um lado, as mais antigas denominações do Império Persa são genéricas, tendendo-se, em 

alguns casos, ao uso de pólis, e, finalmente, ao uso de archḗ. Ao longo do período clássico e 

até o período helenístico, archḗ é um termo privilegiado para denotar impérios coercitivos, 

que abarcavam os orientais, em oposição à noção de hēgemonía, usada preferencialmente para 
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lideranças consensuais. Seja em Heródoto, seja em Tucídides ou seja, finalmente, em Arriano, 

o termo archḗ aparece sempre com um sentido abstrato, principal, e um sentido territorial, 

subsidiário, que não são excludentes. No período romano, os termos hēgemonía e archḗ 

passam a se confundir mais intimamente, sendo igualmente usados para se falar do Império 

Persa e do Império Romano. 

 O léxico da monarquia e da tirania, por sua vez, não parece estabelecer um limite 

suficientemente claro entre o império de tipo oriental e os Estados gregos no período clássico. 

Heródoto fala da basilēíē de Esparta, equiparando-a à dos persas, além de chamar os reis 

aquemênidas apenas de “reis”, como outros monarcas gregos. Mais tarde, em alguns autores 

gregos e latinos, o termo regnum e seu equivalente grego são usados preferencialmente (mas 

não exclusivamente) para os reinos de tipo bárbaro, sugerindo uma distinção de natureza 

constitucional com o tipo de monarquia “legítima” que prevaleceria no Ocidente. Por outro 

lado, o termo imperium é usado indistintamente para persas, macedônios e romanos e não 

parece carregar qualquer exclusivismo até muito mais tarde. 

 Na Atenas Clássica, a terminologia empregada para nomear o império é instrutiva 

porque se consolidou no contexto histórico de ascensão do próprio Império Ateniense. As 

fontes revelam, por conseguinte, o surgimento de ideias de império em harmonia não só com 

a consciência do Oriente, mas também em concerto com a inédita experiência doméstica dos 

atenienses. Essa complexa mecânica criativa partiu, é claro, de um longo processo histórico 

de convivência e conflito com o Império Aquemênida. Notavelmente, a narrativa de 

Heródoto, que é uma das principais fontes para o período, traz diversos desafios 

interpretativos, na medida em que não reproduz, pura e simplesmente, as ideias de seus 

contemporâneos. Mais do que isso, ela representa uma modalidade sofisticada de reflexão 

sobre o império, por meio da qual um episódio celebrado, difundido e cristalizado da memória 

coletiva “nacional”, a vitória grega contra os opressores persas, é estrategicamente utilizado 

como via da crítica à opressão dos próprios atenienses no presente, ainda que de forma sutil e 

oblíqua. Esses dois pontos são aprofundados a seguir. 

 

5.3.1 ATENAS E PÉRSIA: MECÂNICA DA INTERAÇÃO CULTURAL 

 

 

 À luz da evidência textual, ganha importância a hipótese de que a retórica imperial 

aquemênida teria sido relevante para a formação das ideias gregas de império. Não se trata, é 

claro, de propor uma relação unilateral de “influência” entre a Pérsia e Atenas, mas de avaliar 



300 
 

como uma interação cultural complexa viabilizou a reflexão sobre o império e diferentes 

respostas a ele. 

 Margaret Miller explica as reações atenienses aos persas em termos de três 

“exigências” ou “necessidades” principais. Em primeiro lugar, há a exigência “psicológica” 

de se incorporar elementos estrangeiros a fim de diluir a ameaça que o não-grego representa 

no imaginário coletivo.
1961

 Em segundo lugar, existe uma necessidade de diferenciação social, 

com a incorporação de produtos orientais como símbolo de status das elites.
1962

 Por fim, 

Miller menciona certa “necessidade nacional”, pouco explorada, que consistiria na exigência 

de desenvolver novas práticas para uma realidade imperial emergente, até então inédita na 

Grécia.
1963

 Tal necessidade nacional, como veremos, não se dissocia estruturalmente da 

segunda exigência, a social, na medida em que representa uma busca de demarcar hierarquia 

no plano internacional mediante a incorporação de elementos prestigiosos externos.
1964

         

 No âmbito da historiografia e de outros gêneros antigos, o exame das respostas gregas 

ao império oriental também deve levar em consideração modelos de articulação e veiculação 

da identidade grega. A etnicidade, a sensação de pertencimento genealógico a uma 

comunidade ou povo, é uma construção social contingente, sempre subordinada a 

necessidades presentes e que emana de algum poder instituído.
1965

 Ela é, por definição, 

autoproclamada e autoconferida, se relacionando a componentes como língua, fisionomia e 

religião, mas advindo, em último caso, de uma imaginada origem comum.
1966

 Na Atenas 

clássica, a helenicidade foi redefinida em termos culturais, atenuando-se o peso da etnicidade 

em face de outras características partilhadas, como a língua ou práticas religiosas. Essa nova 

identidade cultural grega, por sua vez, se modelou enquanto negação do bárbaro, isto é, em 

oposição à ideia do “outro” (geralmente representado pelo persa), e teria cumprido um papel 

importante para a legitimação do empreendimento imperial ateniense na Grécia.
1967

 De forma 

geral, portanto, as narrativas clássicas sobre a Pérsia refletem os discursos do poder, 

adequando-se ou opondo-se a eles, mas não subsistem no vácuo, de forma que o diálogo com 

uma noção de identidade étnica ou cultural corrente é inevitável quando tratam do persa.        

 Quando pensamos na relação entre Atenas e o Império Persa, tais modelos de 

interação cultural são esclarecedores para a interpretação dos textos e da nomenclatura 
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escolhida para designar o império. Para fins explanatórios, uma divisão esquemática é de 

alguma utilidade. No período imediatamente posterior às Guerras Médicas (479-470 a.C.), as 

fontes carecem de uma denominação fixa para o império e sua reação à consciência dos 

aquemênidas é movida pela necessidade de neutralizar sua ameaça e domesticar suas 

expressões de poder. No final do século V a.C., há, em Atenas, um movimento de 

incorporação e adaptação de elementos do discurso imperial aquemênida como expressão de 

seu próprio domínio sobre outras póleis. Ironicamente, os atenienses também veiculam um 

discurso identitário conveniente que dependeu, em grande medida, da depreciação do bárbaro, 

o inimigo comum da Liga de Delos. Essa contradição não passa despercebida por autores 

como Heródoto e Tucídides. Ao longo dos séculos IV e III a.C., por fim, a ambivalência do 

“império” se preserva, mas essa entidade se torna crescentemente familiar. 

 Ao chamar o Império Persa inteiro de pólis, o tragediógrafo Ésquilo, em 472 a.C., não 

revela pura e simplesmente a “falta” de um termo adequado, mas opera uma domesticação 

literária do império oriental. Em outras palavras, ele torna compreensível aquele estranho 

conglomerado de éthnē bárbaros ao reestruturá-lo em termos conhecidos, análogos e 

semelhantes, mitigando o temor de seus conterrâneos perante um formidável adversário 

militar. Trata-se da resposta ateniense a uma exigência psicológica, como pensada por Miller, 

que se verifica também na “helenização” dos persas que figuram na cerâmica ática do século 

V a.C. (entre muitos outros casos).
1968

 É importante ressaltar que essa estratégia de 

domesticação se volta a uma entidade especificamente ameaçadora e mal compreendida, a 

monarquia territorial ou o império, o que não impediu Ésquilo de apresentar ao seu público 

um conhecimento específico e consideravelmente detalhado de objetos, costumes e palavras 

persas. Por essa ótica, contudo, ele respondeu antes a uma “necessidade social”, pois, ao 

divulgar esse saber distintivo no palco, o tragediógrafo teria democratizado informações 

outrora restritas às elites atenienses, enquanto traços específicos de status social. Nesse 

sentido, ele poderia ter integrado um esforço de facções democráticas pela neutralização da 

oposição aristocrática, como defende Morgan.
1969

 Seja como for, a “helenização” do império, 

sua tradução em termos conhecidos, é uma operação que persistirá, naturalmente, durante 

todo o período clássico, seja como instrumento de domesticação do desconhecido, como se vê 
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por vezes em Heródoto,
1970

 seja em resposta a interesses narrativos específicos, como em 

Xenofonte.
1971

   

 Um processo peculiar é observado mais tarde. Ao longo da construção de seu próprio 

império (470-420 a.C.), os atenienses se engajaram em dois processos complementares e 

aparentemente contraditórios. De um lado, para justificar a manutenção de sua aliança anti-

Persa, eles fabricaram uma identidade pan-helênica e veicularam um discurso negativo do 

inimigo que se fundava em distinções políticas, militares e culturais.
1972

 De outro lado, 

pressionados pela “necessidade nacional”, eles apreenderam a retórica imperial aquemênida e 

a adaptaram a seus próprios interesses. Mais uma vez, a incorporação da simbologia e das 

ideias persas de hierarquia e poder não deve ter se dado por uma pura carência de modelos 

próprios, mas por uma exigência de diferenciação e pela aferível eficácia desse aparato na 

interação com as póleis subordinadas da Jônia, que antes tinham estado sob domínio 

aquemênida. Era necessário, em outras palavras, aderir a um repertório minimamente 

conhecido de controle e dominação, a fim de obter eficácia em seu recente empreendimento 

expansionista. Além disso, a apropriação de uma simbologia internacional reconhecida de 

hierarquia e poder representava em nível estatal a distinção de status à qual a adoção de 

produtos estrangeiros poderia servir no nível individual.   

 O discurso identitário grego a partir da evocação da guerra contra os bárbaros, apesar 

de se revelar de formas frequentemente nuançadas e complexas, é um fenômeno amplamente 

reconhecido pela historiografia.
1973

 Como já abordado, a evidência para uma postura mais 

hostil em relação aos persas é profusa na Atenas da segunda metade do século V a.C. A partir 

de 460 a.C., por exemplo, as representações de cenas de batalha na cerâmica ática adotam um 

tratamento peculiar em relação ao adversário persa, representando-o como mais fraco ou em 

fuga, ao mesmo tempo em que heroicizam os combatentes gregos, algo outrora incomum. 

Essa iconografia decerto reflete uma mudança de paradigma na representação do “outro”, com 

ênfase na sua inferioridade militar.
1974

 A iconografia mítica do “Programa de Construções” de 

Péricles (c. 449-430 a.C.) também é geralmente interpretada como referência ao combate 

contra o inimigo persa, como no caso da Amazonomachía das métopas ocidentais do 

Partenão,
1975

 para retomar apenas um dos exemplos estudados.
1976

 Outras representações 
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similares foram exibidas em Delfos, na Ágora de Atenas e no templo de Poseidon, no cabo 

Sunião. Um forte sentimento anti-persa se difundia, sem dúvida, como presumível 

instrumento de justificação da Liga de Delos.
1977

        

 De outro lado, os atenienses decerto incorporaram e adaptaram temas da retórica 

imperial aquemênida, num esforço de dialogar com o repertório de póleis subjugadas na Ásia 

Menor, mas também, sendo impensável uma “geração espontânea” do instrumental imperial, 

pela ausência de outros modelos prévios
1978

 e eficazes. Essa incorporação não deve ser lida 

como um traslado neutro de ideias e conceitos, mas como uma resposta consciente e 

deliberada dos atenienses às realidades políticas dos persas, em seu proveito. No plano 

arquitetônico, esse processo é geralmente exemplificado pelo Odeão de Péricles, na Acrópole, 

um auditório cuja estranha estrutura foi vista já na antiguidade como uma ressonância do 

Salão Hipostilo de Persépolis (Apadana).
1979

 Totalmente irrelevante para essa leitura é a 

correspondência efetiva entre as duas estruturas, como se os atenienses a tivessem 

rigorosamente emulado com medidas exatas e materiais de construção equivalentes. O Odeão 

foi uma estrutura criada para parecer persa, provavelmente a partir de uma imagem 

“distorcida” de Persépolis e, independentemente de sua correspondência efetiva com 

Apadana, evocou em suas audiências a memória de um monumento estrangeiro de majestade 

imperial.
1980

 Dessa forma, o Odeão cumpriu uma função ideológica importante em Atenas, 

dignificando o poder local a partir do empréstimo de formas (percebidas como) estrangeiras, 

fortes símbolos de poder e hierarquia. A impressão causada nos atenienses e outros viajantes 

do império deve ter sido singular. Nas palavras de Miller, 

 

O Odeão de Péricles demonstra que não apenas um indivíduo ateniense, mas 

também o Estado, poderia olhar para o Oriente atrás de símbolos 

significativos de hierarquia e status. Ao produzir o Odeão, os atenienses 

deliberadamente adotaram um tipo de contrução desenvolvido no Irã para 

veicular uma mensagem específica de majestade imperial para os reis persas 

(...). Ecoando seus modelos persas, está uma orgulhosa afirmação do 

império.
1981

 

 

 Outros casos de receptividade à retórica imperial persa são conhecidos pela 

bibliografia especializada. Na Ágora de Atenas, o Tholos, sede da administração pública, teria 
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uma estrutura circular e um teto poligonal incomum, sendo geralmente associado a modelos 

persas, como a tenda do grande rei.
1982

 Mais uma vez, não parece relevante a equivalência do 

Tholos com outras realidades do Irã Antigo, mas sim sua associação a formas aquemênidas e, 

por conseguinte, sua percepção como um símbolo de poder distintivo ou uma afirmação de 

autoridade, respondendo a uma necessidade estratégica específica dos atenienses. No mesmo 

rol deve-se inserir a analogia temática e estrutural entre os relevos de Apadana e o friso do 

Partenão, ambos representando procissões em festivais específicos. Margaret Cool Root, 

defendendo uma emulação consciente e deliberada de modelos persas em Atenas,
1983

 

comparou em detalhe as imagens e demonstrou, convincentemente, um vínculo programático 

entre ambas, que não se expressa por imitação de recursos formais específicos, mas pela 

estrutura e conteúdo da mensagem imperial.
1984

 Os artífices do friso teriam retratado o 

momento imediatamente anterior à procissão da Grande Panateneia, veiculando, à sua própria 

maneira, a ideia de um povo unido e concertado em torno de uma aspiração imperial,
1985

 num 

contexto histórico especial de constituição e ascensão do Império Ateniense. O próprio 

Partenão fora construído com fundos da Liga de Delos e funcionava como tesouro imperial, 

enquanto a Grande Panateneia haveria de se tornar um evento importante para a aferição dos 

tributos devidos pelos aliados.
1986

 Da mesma forma, os relevos de Apadana apresentam o 

início de uma cerimônia religiosa com representantes de várias camadas sociais unidos na 

celebração do império e preparados para entregar tributos ao rei. Root conclui sua análise com 

uma importante observação: 

 

Em outras palavras, deveríamos esperar que, independentemente de quais 

protótipos possam ter existido dentro da tradição grega para vários aspectos 

formais ou iconográficos isolados do friso, os atenienses teriam olhado 

cuidadosamente para a corte do grande rei para inspiração em assuntos de 

imagens imperiais – pela boa razão de que no âmbito da expressão artística 

de ideais imperiais, assim como no âmbito a implementação efetiva de 

políticas imperiais, a Pérsia era certamente a fonte par excellence.
1987

 

 

 Também os instrumentos práticos de dominação ateniense foram, em alguns casos, 

tomados aos persas ou presumivelmente adaptados, e Kurt Raaflaub elenca diversos casos de 

incorporações convincentes.
1988

  A cobrança anual de tributos das póleis aliadas, por exemplo, 

                                                           
1982

 MORGAN, 2016, p. 151-152. 
1983

 ROOT, 1985, p. 104. 
1984

 Ibid., p. 109-112. 
1985

 Ibid., p. 113. 
1986

 ROOT, op. cit., p. 114-116. 
1987

 Ibid., p. 115-116. 
1988

 RAAFLAUB, 2009. 



305 
 

se assemelhou em muitos aspectos à mecânica fiscal aquemênida.
1989

 Paralelos especialmente 

significativos envolvem o ritual de aferição do tributo em grandes eventos,
1990

 a forma de 

estocagem
1991

 e sua destinação para construções monumentais.
1992

 A imposição de obrigações 

fiscais e a ampliação da jurisdição dos tribunais atenienses sobre as cidades-estado aliadas em 

casos específicos também encontram paralelos no sistema judicial aquemênida.
1993

 Como 

vimos, a “lei” do grande rei no império correspondia a um conjunto de regulações fiscais e 

alguns casos judiciais, como aqueles envolvendo propriedade da coroa, poderiam ser julgados 

por tribunais reais.
1994

 Algumas dessas manifestações, é claro, seriam observáveis em outros 

Estados imperiais, como uma decorrência lógica dessa forma de controle, mas a abundância 

de analogias sugere que o Império Persa poderia ter fornecido um exemplo concreto aos 

atenienses.  

 Em suma, a postura dos atenienses em relação aos adversários persas foi, de um lado, 

abertamente hostil, em função da necessidade de cimentar uma identidade helênica comum e, 

de outro, receptiva a sua retórica imperial, devido à busca de modelos de dominação prévios e 

eficientes. A ambiguidade dessa política se prestou a críticas, é claro, como vemos em 

Heródoto e Tucídides. No entanto, isso não deteve o crescimento e cristalização do Império 

Ateniense. O final do século V a.C. observa, assim, a uma reelaboração propriamente grega 

do império, a partir de experiências orientais, mas resultando numa realidade singular.   

 Ao nomear o Império Aquemênida, os autores desse período demonstram conhecer, 

em algum nível, o repertório imperial aquemênida, ao mesmo tempo em que estavam cientes 

do processo histórico que havia tornado possível a ascensão de um Império Ateniense. Para 

constatá-lo, contudo, é preciso rebater a suposição de que gregos, em geral, e atenienses, em 

particular, não tinham contato direto ou privilegiado com as proclamações reais e a 

iconografia persas e, a seguir, examinar as similaridades e diferenças entre suas concepções 

de império. 

 Quanto ao primeiro ponto, vimos, no segundo capítulo da presente tese, que gregos e 

persas tiveram uma longa história de contatos e trocas. Pinturas em sarcófagos de 

Clazômenas, na Anatólia do início do século V a.C., indicam um alinhamento ou identificação 

dos artistas locais com os persas, por meio de sua representação com atributos e posturas 
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caracteristicamente persas.
1995

 E, nas palavras de Miller, “os sarcófagos de Clazômenas 

apresentam um mundo no qual os clazomênios locais não-persas aceitam a imagética persa 

dominante de controle imperial (...)”.
1996

 Do ponto de vista linguístico, observamos que, desde 

pelo menos 520 a.C., os aquemênidas traduziam algumas de suas proclamações reais para as 

línguas dos povos subjugados, entre eles, presumivelmente, os gregos.
1997

 O relato de 

Tucídides sobre a captura de um persa pelos atenienses e a tradução de uma carta endereçada 

aos espartanos, escrita em “caracteres assírios” (aramaico, provavelmente), demonstra a 

existência de intérpretes de línguas orientais em Esparta e em Atenas.
1998

 Uma série de 

embaixadas gregas à Pérsia são atestadas entre 480 e 420 a.C., quase sempre à corte em 

Susa.
1999

 Por fim, até mesmo o ceticismo, quase consensual, sobre o conhecimento que 

Heródoto tinha de línguas irânicas
2000

 deve ser ponderado pelo seu contato com agentes do 

império que falavam grego e alguma outra língua (oriental não-irânica).
2001

  

 Em consonância com o constatável conhecimento grego de realidades orientais, os 

testemunhos mais antigos trazem indícios de que a ideia de império, geralmente expressa pela 

palavra grega archḗ, foi incorporada e adaptada. Em Heródoto, como vimos, três reinos 

conhecidos por sua vastidão imperial e diversidade étnica são nomeados megálē archḗ,
2002

 um 

uso que é seguido por Xenofonte
2003

 e Isócrates
2004

 especificamente para os aquemênidas ou 

outros potentados orientais.
2005

 O destaque da qualificação megálē indica um paralelo com a 

expressão “grande rei” (xšā a i a  a ar ka),
2006

 comum no Oriente Próximo e usada na 

titulatura de assírios e persas, como vimos. Essa correlação não é fortuita, mas indica uma 

associação persistente da noção com o Oriente Próximo. Essa hipótese é reforçada por dois 

outros fatores. No início do século V a.C., o termo archḗ era usado para governos 

monárquicos de forma geral, o que indica, como já dito, uma associação genética entre a ideia 

de império e as formas monárquicas, predominantes no Oriente. Além disso, num fragmento 

de Arquiloco, do século VII a.C., o “eu” lírico diz não desejar “uma grande tirania” (μεγάλης 
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 DB, 70; Est. 3:12. 
1998

 RAAFLAUB, 2009, p. 89 ; Th. 4.50.2. 
1999

 MILLER, 1997, p. 110-111. 
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 Cf. HARTOG, 1980, p. 250-251. 
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 SCHMITT, 2011a, p. 336. Cf. também BOARDMAN, 2015, p. 32: “He [Herodotus] must have known 
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 Vimos que Est. 1:20 também traz a expressão “grande reino” especificamente para a Pérsia. 
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 LÉVY, op.cit., p. 13, n. 33. 
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δ'οὐκ ἐρέω τυραννίδος) em referência ao reino de Giges da Lídia,
2007

 talvez em sentido 

territorial.
2008

 A etimologia do termo tirania é debatida,
2009

 mas supondo-se uma origem 

anatólia, conforme uma visão tradicional,
2010

 é razoável imaginar que a noção de um “grande 

domínio” seja a versão grega arcaica de uma denominação imperial estrangeira. 

 É possível, ademais, que a identidade agregativa jônica tenha sido gradualmente 

induzida pela organização administrativa aquemênida no século VI a.C., que agrupou os 

Yaunā (gregos) dentro de uma mesma categoria étnica, conforme se depreende de sua 

representação uniforme na iconografia das listas de povos.
2011

 A integração dos gregos da 

Ásia Menor ao vasto Império Aquemênida teria, portanto, propiciado a percepção de traços 

comuns entre os habitantes de diferentes póleis, além de ter viabilizado uma conceitualização 

inédita do “outro” asiático, os persas e seus súditos, com os quais se instaura, a partir de 

então, um contato institucional sistemático.
2012

 Não por acaso, são os autores jônios desse 

período, como Heráclito de Efeso, Hecateu de Mileto e Anacreonte, que nos fornecem as 

primeiras ocorrências da palavra bárbaros,
2013

 salvo por uma possível interpolação anterior na 

Ilíada.
2014

 Autores como Hyun Jin Kim defendem, por conseguinte, que uma primeira antítese 

entre gregos e não-gregos adviria da percepção de que o “outro” asiático não era apenas o 

não-falante de grego, como frequentemente se argumentou, mas também, a princípio, aquele 

sujeito ao pagamento de tributo, o subordinado de um império.
2015

 Tal associação da 

alteridade à dominação imperial foi preservada no século V a.C. e se transportou, em algum 

grau, ao imaginário ateniense.
2016

     

 Heródoto não associa expressamente o Império Ateniense à archḗ, talvez devido às 

“dificuldades de falar abertamente da política e das manifestações imperialistas atenienses em 

termos de conquista”.
2017

 Payen sugere que os próprios atenienses teriam evitado o uso de 

archḗ para designar seu domínio, preferindo o termo dúnamis.
2018

 A exclusividade oriental do 

império (archḗ) em Heródoto e a alegada recusa ateniense em se associar a essa realidade, 
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308 
 

pelo menos no começo, apontam para a origem oriental da ideia de império, carregada, no 

princípio, de algum estigma. Heródoto, contudo, subverte a retórica ateniense de poder, 

denuncia o imperialismo e joga com a terminologia de forma a construir teias de associações e 

ressonâncias, implícita e estrategicamente. Tucídides, por outro lado, denuncia expressamente 

o caráter imperial de Atenas, e é difícil não ver a conotação negativa de archḗ nas passagens 

em que esta é associada à tirania. 

 Ao longo dos séculos IV e III a.C., observa-se o que poderíamos chamar, com alguma 

liberdade, de “devolução”, no nível internacional, dessa simbologia do império. O princípio 

da devolução, quando aplicado à diferenciação social, corresponde ao esforço das classes 

subalternas de emular produtos distintivos das elites ao adquirir seus originais ou cópias. A 

seguir, as elites adotam outros símbolos de status, preservando-se da ameaça provocada pela 

apropriação.
2019

 Da mesma forma, a categoria de império, antes empregada como parte de um 

discurso distintivo sobre hierarquia e poder, se torna crescentemente familiar e difundida. Ela 

perde, portanto, seu apelo especial em termos de símbolo de autoridade e persuasão. Sem 

dúvida, outras póleis passariam a aspirar ao controle internacional sob a mesma retórica e, 

assim, sua singularidade se esfacela. 

 Preservam-se, contudo, alguns traços de uma analogia conceitual e estrutural entre as 

noções gregas e persas de império. Na Pérsia Aquemênida, as formulações de “soberania” e 

império amalgamaram, num momento inicial, a realidade abstrata do poder pessoal do rei e do 

território imperial.
2020

 Por outro lado, a terminologia aquemênida enfatizou, em especial, a 

dimensão territorial unificada do império, mormente pelo uso dos termos bumi- e xšaça-. 

Ambos os conceitos possuem, ademais, uma dimensão cosmológica importante, já que são 

frequentemente associados à concessão divina.
2021

 Além disso, eles procuram realçar a 

unidade orgânica do império em meio à diversidade étnica e geográfica do território, da 

mesma forma que faz a iconografia imperial, noutros termos. E, a bem da verdade, a ideia de 

diversidade étnica é mobilizada reiteradamente pela iconografia e pelas inscrições 

aquemênidas como alegoria do próprio poder imperial.
2022

  

 A ideia grega de império, geralmente veiculada pela palavra archḗ, é decerto diferente. 

Ela se expressa, em geral, como um exercício abstrato de poder. Vimos que em Heródoto, 

aliás, há uma significativa associação da archḗ a coletividades, e não apenas ao poder pessoal 

do monarca, certamente em razão da influente concepção grega de Estado (pólis) enquanto 
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vínculo comunitário. Apesar disso, a noção territorial de archḗ, enquanto império, é 

persistente ao longo de toda a sua história e até antes, quando o termo não era veículo da ideia 

de império. A palavra grega, portanto, dava conta de expressar as principais realidades 

territoriais transmitidas pela ideologia persa. Além disso, a ideia grega de império está 

estreitamente associada à noção de expansionismo, como se a archḗ aspirasse sempre ao 

domínio universal. O império dos medos em Heródoto “não fica quieto”,
2023

 o Império Persa, 

em Xenofonte, se estende sobre todo o mundo conhecido,
2024

 e Tucídides, por fim, relata o 

receio dos gregos quanto à expansão ilimitada da archḗ ateniense.
2025

 Assim, o império é 

caracterizado como fenômeno dinâmico, irrequieto e expansivo, e a dinamicidade é uma 

“espécie de lei de desenvolvimento interno da archḗ”.
2026

 Essa noção, é claro, tem um 

paralelo evidente na concepção persa de bumi- como um domínio coextensivo com a terra, 

filtrada pela repulsa grega à unificação política e tornada, por conseguinte, um atributo 

negativo. 

 O mais evidente paralelo entre as duas concepções de império, contudo, é sua 

associação original a uma estrutura de múltiplos “povos”. A archḗ dos persas é descrita em 

Heródoto como entidade subdividida em diferentes éthnē.
2027

 Quando archḗ é usada para 

descrever um império, em Heródoto, essa entidade sempre é descrita em termos de 

multiplicidade étnica, como nos casos da Lídia, da Média e da Pérsia. Como vimos, os 

próprios persas enfatizaram por meio de proclamações reais e imagens a ideia de império 

como um domínio multiétnico. Como explica Gates-Foster, a diversidade dos vários povos 

que compunham o império foi um dos principais veículos de expressão do poder imperial 

aquemênida.
2028

 Essa diversidade se manifestou, de um lado, em discursos sobre a extensão 

geográfica da xšaça- persa enquanto soma de países diferentes, e, de outro, em imagens de 

múltiplos povos carregando o trono do rei e até mesmo pelo uso de técnicas e materiais de 

diferentes proveniências em construções monumentais, como lembrança constante da enorme 

quantidade e variedade de recursos à disposição do monarca.
2029

  

 Na época de Tucídides e depois, com a ascensão e queda de Atenas, a diversidade 

étnica parece perder importância como elemento definidor do império. A partir de então, é o 

controle político sobre outros entes políticos, analogamente ao controle sobre outros “povos”, 

                                                           
2023

 Hdt 1.185. Cf. também Hdt. 3.25. 
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que caracteriza o tipo de poder exercido pelos atenienses. Isso porque, se a ideologia persa 

enfatizava como origem do poder imperial um ato de concessão divina, justificando, por esse 

meio, a autoridade do rei, os atenienses buscaram no discurso de identidade cultural comum o 

fundamento de seu domínio, mitigando, portanto, noções de diversidade internas ao seu 

império. Ainda assim, é preciso lembrar que Atenas fundamentou sua hierarquia imperial num 

discurso de superioridade cultural e étnica dos atenienses frente aos demais gregos, em 

especial mediante referências à autoctonia de Atenas.
2030

 

 As duas noções de império são incrivelmente similares à noção moderna, conforme 

definida no segundo capítulo da presente tese. Como dissemos, o império é visto hoje como 

um Estado extenso e multiétnico que controla a soberania de outros entes políticos. A 

peculiaridade da diversidade étnica é exatamente o que Heródoto percebe de especial nos 

casos dos impérios orientais e, da mesma forma, os reis persas maravilharam suas audiências 

com discursos sobre a variedade étnica e geográfica de seu poder. Que a archḗ poderia ser 

vista, também, como mero controle sobre outros entes políticos, fica provado pelo seu uso em 

relação a Atenas, mais tarde, e especialmente na aproximação de Aristóteles entre a archḗ de 

persas e atenienses. A noção de coercitividade do controle é aferível pelos contextos em que 

archḗ denota um poder internacional, isto é, geralmente os casos de impérios orientais e, na 

Grécia Clássica, em oposição à ideia de controle consensual veiculada por “hēgemonía”. Por 

fim, até mesmo a definição de Liverani, que enfatiza a missão imperial como elemento 

constitutivo do império, encontra paralelos nas ideias de universalidade e dinamicidade 

contidas em bumi- e archḗ.  

 A ideia de império, com sua pretensão à universalidade, com sua estrutura hierárquica 

e seu fundamento “multiétnico” de poder, encontra-se bem assentada no mundo persa e no 

mundo grego do século V a.C. Ela foi um traço comum das reflexões sobre poder no 

Mediterrâneo, promovida pela retórica dos aquemênidas e reelaborada em Atenas a partir de 

concepções próprias de poder. Sem dúvida, não há a mínima pista de pura e simples 

“emulação” da retórica persa em Atenas, o que, ademais, implicaria apropriações diretas. Na 

verdade, essa noção foi parte de um processo de incorporação e adaptação e, nos primeiros 

anos, pode-se mesmo observar certa hostilidade à ideia, decerto o resultado de uma filtragem 

por uma sociedade acostumada com um ambiente de fragmentação política considerável. 
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5.3.2 PÉRSIA, UMA ILUSÃO? O IMPÉRIO AQUEMÊNIDA NAS HISTÓRIAS DE HERÓDOTO   

 

 

 Se Heródoto foi um partidário fervoroso da democracia, um admirador do regime de 

Esparta ou um inimigo da “anomia” é difícil de provar ou precisar. Ele certamente não tinha 

admiração por regimes que mais tarde foram chamados de “tirânicos”, embora sua própria 

terminologia não se preste a sistematizações simples.
2031

 Na opinião virtualmente unânime 

dos pesquisadores, ele foi um inimigo das monarquias absolutas e apreciador do governo 

institucional ou republicano, corporificado pelo princípio da isonomia.
2032

 E esse 

posicionamento é recorrentemente apontado como uma temática essencial da obra, como 

vimos. 

 Uma segunda camada dessa leitura é a relação de Heródoto com a Pérsia. Infenso ao 

poder monárquico “absoluto”, Heródoto teria entrevisto uma dicotomia entre persas e gregos 

fundada em distinções sócio-políticas. A monarquia seria bárbara e os regimes gregos 

análogos correriam o risco de apresentar “algo de bárbaro”.
2033

 Mas essa posição é bem 

menos aceita pelos historiadores hoje,
2034

 e se, de um lado, é possível assistir à ascensão de 

uma mentalidade mais claramente “orientalista” em autores posteriores do período clássico, 

helenístico e romano, com suas formulações sobre os regimes monárquicos legítimos e 

bárbaros, de outro, seria exagerado projetar essa perspectiva acriticamente sobre as Histórias.    

 Ainda que tenhamos pistas importantes sobre as simpatias políticas do investigador de 

Halicarnasso, o principal problema em se conferir destaque excessivo à questão constitucional 

nas Histórias é o alto risco de errar seu alvo real. A hipótese de que Heródoto tivesse se 

insurgido contra o imperialismo, em sentido amplo, parece ser mais objetiva à luz da 

terminologia, dos padrões narrativos e do contexto histórico de sua obra. As Histórias, afinal, 

se iniciam pela denúncia do primeiro homem a fazer mal aos helenos, o conquistador e 

governante de “muitos povos”, Creso. Segue-se seu encontro com o representante de uma 
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pólis que viria a se tornar, ela mesma, um império: Sólon, de Atenas.
2035

 Ao final, a figura de 

Ciro é um segundo alerta, presumivelmente a Atenas, sobre os destinos do imperialismo.
2036

  

 Uma porção significativa das críticas aos “autocratas” nas Histórias é indissociável de 

sua carreira imperial. Tendo sistematizado dezenas de críticas aos monarcas e tiranos, Donald 

Lateiner prefere destacar em seu texto a fala do rei da Etiópia contra Cambises
2037

 e os 

pretextos persas para a conquista de outras nações
2038

 como sinais do caráter despótico dos 

reis persas, mas esses dois exemplos dizem respeito ao imperialismo mais do que à 

monarquia, e é difícil não vê-los como reflexos do contexto contemporâneo de Heródoto. 

Autores como Lateiner frequentemente citam a perspectiva das Histórias como um 

aprendizado a partir das Guerras Médicas, uma reflexão sobre um conflito bélico e o regime 

que dela teria saído vitorioso.
2039

 Essas ideias já são visíveis, contudo, cerca de cinquenta anos 

antes, em Ésquilo, e Heródoto certamente tem preocupações mais prementes diante de si no 

cenário de composição das Histórias, em especial o advento de lutas “fratricidas” pelo poder 

na Hélade. 

 É verdade que é possível ver certa reprovação a reis e tiranos, inclusive em ações de 

crueldade ímpar contra seu próprio povo.
2040

 No entanto, muitos casos de crueldade persa se 

confundem com a opressão de povos dominados do império, como no tratamento de Pítio por 

Xerxes. Pítio, o lídio, era um homem rico que havia recebido o exército de Xerxes com 

hospitalidade. Após um mau presságio sobre a guerra, ele pergunta ao monarca se poderia 

preservar o filho mais velho do combate, o que deixa o rei enraivecido e resulta na execução 

do rapaz.
2041

 Um sintoma bastante claro das consequências da “escravização” dos lídios pelos 

persas, iniciada muito antes.
2042

 Quando Heródoto contrapõe liberdade a tirania, em geral ele 

também se refere à autonomia contra poderes externos, como no caso do Império Lídio ou 

Medo.
2043

 O poder monárquico, por sua vez, tem decerto seus vários descaminhos, mas 

admite bons dispensadores de justiça e até a supressão da “anomia”.
2044

   

 A maneira alegadamente mais nuançada pela qual Heródoto trata os tiranos gregos é 

debatida e os casos geralmente mencionados envolvem nomes como Filocipros de Chipre, 
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Artemisa de Halicarnasso, Procles de Epidauro, sem contar elogios pontuais a Periandro e 

Pisístrato, avaliados por Dewald como juízos sobre talentos e qualidades individuais que se 

descolam do âmbito institucional.
2045

 Para Dewald, a diferença entre déspotas persas e 

governantes gregos nessas situações se daria porque “esses tiranos e outros como eles não são 

exemplos da violência sistêmica mais ampla do despotismo imperial”.
2046

 Nesse sentido, nos 

parece que a autora, insistindo na crítica herodotiana à monarquia, percebe a relevância 

específica do imperialismo enquanto distinção entre gregos e não-gregos nas Histórias, 

embora dê preferência à explicação estrutural da dualidade entre uma temática narrativa geral 

e os lógoi sobre as vidas individuais de tiranos.   

 Seja como for, a terminologia constitucional de Heródoto não oferece um grau elevado 

de sistematização, e as referências a tiranos e monarcas não trazem nenhuma conotação 

negativa per se. No nível terminológico, aliás, quase nunca é possível identificar uma 

distinção plana ou direta entre regimes ou Estados gregos e não-gregos, legítimos e 

ilegítimos. Os casos de archḗ e hēgemoníē, contudo, são mais instrutivos para o exame das 

Histórias porque, vistos sob determinada perspectiva, permitem desvendar um jogo de 

ressonâncias e alusões que o autor adotou na sua condução da narrativa. Como vimos, o termo 

hēgemoníē é preponderantemente associado a contextos de liderança militar legítima e 

consentida numa aliança e é utilizado por Heródoto em contextos orientais, sendo geralmente 

colocado na boca dos próprios persa, por tal via “helenizados”. A palavra archḗ, com o 

sentido de império, figura exclusiva ou preponderantemente em contexto oriental, realçando, 

em alguma medida, a alteridade persa ou de seus imaginados predecessores. 

 Como nem sempre é fácil dissociar as noções de realeza e império, já que, como 

vimos, archḗ é um termo que é usado amplamente em contextos monárquicos, é possível que 

a questão do imperialismo tenha se colocado inicialmente sob a ótica do regime de governo 

monocrático para atenienses e aliados. Para ser mais preciso, é possível que o imperialismo 

tenha sido interpretado como forçosamente monárquico por algum tempo e como um 

desdobramento da violência doméstica no tratamento com súditos de outros povos. A 

complexa relação da democracia de Atenas com os instrumentos persas de dominação 

imperial, contudo, viabilizou o questionamento desse liame, e a cidade-estado dos atenienses 

logo se tornou um paralelo do modelo aquemênida em escritos de historiografia e política. 

 Heródoto em nenhum momento nomeia o “Império Ateniense” como tal, um fato que 

atrai grande atenção. Isso é curioso porque, segundo Tucídides, os atenienses esposaram um 
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realismo pragmático e abandonaram qualquer pretensão de “legitimidade” no início da Guerra 

do Peloponeso. Os porta-vozes do imperialismo ateniense, entre eles Péricles, raramente 

temem nomear sua pólis como uma “tirania” ou um “império”, além de adotarem um duro 

discurso pragmático sobre a prevalência dos mais fortes e a necessidade de dominar em vez 

de ser dominado. No entanto, se esse imperialismo “pornográfico” não for um exagero de 

Tucídides, ele certamente passou por fases de crescente cinismo, às quais Heródoto assistiu 

durante a composição de sua obra. Nos documentos oficiais, a Liga de Delos é mais 

geralmente chamada de summachía ou pela fórmula “os atenienses e seus aliados”.
2047

 

Heródoto, portanto, teria preferido preservar a distinção formal e original entre o modelo 

ateniense de comando e o Império Aquemênida. Isso não surpreende, se considerarmos a 

resistência de autores modernos, como Morris, em aceitar uma correspondência entre a 

realidade antiga e o conceito moderno, já que Atenas não teria um domínio multiétnico.
2048

 É 

presumível que esse elemento tenha sido importante, originalmente, para a equação. 

 Mais do que isso, contudo, Heródoto evitou chamar Esparta ou Atenas de “impérios” 

porque se engajou em sublinhar a origem oriental dessa entidade, ainda que estivesse 

plenamente consciente dos caminhos tomados pelos gregos. No plano mais superficial e 

explícito, portanto, Heródoto nos diz que o império é algo bárbaro, o poder de persas e lídios 

sobre a vida de seus súditos. Além disso, ele nos alerta a todo tempo para os perigos desse 

processo expansionista, a resistência que enfrenta e o destino que lhe é reservado. Heródoto 

dialoga, assim, com os argumentos dos imperialistas atenienses e demonstra os riscos 

envolvidos nesse caminho. Dessa maneira, as escolhas formais e narrativas de Heródoto se 

subordinam a um interesse interno e o passado greco-persa fornece material para uma 

estratégia de convencimento no presente.  

 Precisamos, por conseguinte, ter sempre em mente as motivações narrativas de cada 

autor ao analisar sua terminologia política, o que nem sempre é um empreendimento simples. 

No caso de Heródoto, o terceiro livro das Histórias é um exemplo paradigmático da 

complexidade de fatores a condicionar suas opções lexicais, que não se resumem à 

reprodução de convenções difundidas ou à emulação de ideias estrangeiras. Aqui, como ao 

longo de toda a obra, a polaridade entre regimes políticos é constantemente mitigada e 

invertida, enquanto o léxico do poder ecoa acontecimentos recentes e frescos na memória dos 

leitores de Heródoto. De uma narrativa sobre a ascensão e queda de Cambises, passa-se à 

carreira de Polícrates, a contos sobre a inimizade de Córcira e Corinto, a uma intervenção 
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espartana em Samos e, finalmente, retorna-se aos eventos políticos da Pérsia e seu renovado 

ímpeto imperialista. Seria essa estruturação fortuita? 

 O insano Cambises, geralmente apontado como estereótipo do tirano oriental, é 

também deliberadamente caracterizado como um insaciável expansionista,
2049

 em especial nas 

suas ações contra o Egito, a Etiópia e a Fenícia. Sua injusta e desenfreada ambição, 

denunciada por um rei adversário, é responsável por turvar-lhe a razão, conduzindo a um 

fracasso retumbante na campanha etíope, como vimos.
2050

 Heródoto sugere que as 

transgressões de Cambises contra os sentimentos religosos dos súditos egípcios está na raiz de 

sua loucura completa e do acidente que lhe tirará a vida.
2051

 Ironicamente, é esse rei que nos 

fala de sua hēgemoníē perdida
2052

 e também a ele são atribuídas injustiças contra “os persas e 

seus aliados”,
2053

 em uma linguagem sugestivamente próxima do que se conhece do mundo 

grego. Estaríamos lidando com um monarca persa ou, antes, desejaria Heródoto ecoar os 

desmandos de outras potências após as Guerras Médicas, os abusos de Pausânias ou o cinismo 

de Atenas? 

 O lógos de Samos e a narrativa sobre a inimizade de Córcira e Corinto, marcados 

pelos cativantes contos de Periandro, Licofrão e Polícrates, constituem mais do que 

ensinamentos sobre a “monarquia” ou a “tirania”.
2054

 Na década de 420 a.C., os leitores de 

Heródoto sabiam que os embates entre Córcira e sua metrópole foram um pretexto para a 

eclosão da Guerra do Peloponeso
2055

 e que, algumas décadas antes, Samos havia sofrido a 

tirania, não de Polícrates, mas de Atenas, quando uma aventada intervenção espartana quase 

foi levada adiante.
2056

 Essas histórias aludem de forma oblíqua à guerra e à intervenção 

estrangeira e, sugerem, quase sempre, que as motivações dos poderosos são pouco ou nada 

nobres. Se Heródoto fala muito da archḗ de Polícrates, ele o faz estrategicamente, situando-o 

entre os primeiros gregos a almejar e conquistar uma talassocracia, e apontando, por 

conseguinte, para sua herdeira no presente.
2057

 Mais adiante, a narrativa da ascensão de Dario 

e sua reforma administrativa, com a instituição de províncias (archaí) e tributos (phóroi), não 

seria menos alusiva nessa época, quando os aliados se ressentiam das exigências fiscais de 

uma “aliança” atenocêntrica. Angariando simpatia por suas conquistas e pragmatismo, os 
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monarcas samio e persa também demonstram graves falhas de caráter, permitindo sutis 

aproximações com a experiência recente dos próprios gregos. 

 É curiosa a inserção do Debate Constitucional nesse contexto, e parece ser Dario quem 

melhor expressa o critério pelo qual a comparação de regimes deve ser avaliada, quando diz, 

na véspera da magofonia, que “existem muitas coisas que não podem ser demonstradas em 

teoria, mas na prática. E há outras coisas tais que existem em teoria, mas das quais nada 

brilhante advém na prática”.
2058

 “Na prática”, como vimos, dois dos democratas mais bem 

intencionados das Histórias, Meândrio e Otane, acabam como tiranos, apoiadores de tiranos e 

homicidas. Dario, com todos os seus defeitos, leva a melhor em seu pragmatismo cínico. É 

bem provável, portanto, que a elaborada contraposição teórica fosse ironizada diante dos 

fatos, o que reforçaria a contingência dos eventos humanos e os limites às formulações 

abstratas em voga na Atenas Clássica. 

 Em obra clássica sobre a descrição europeia moderna da estrutura do poder asiático, 

Grosrichard fornece uma elucidativa chave teórica para as distorções e o viés orientalista na 

representação do outro. Nesse empreendimento, o autor mobiliza uma série de relatos da 

Idade Moderna sobre o Império Otomano e o Império Persa e procura desvelar a imaginação 

etnocêntrica da Europa sobre a estrutura asiática de poder, caracterizada por um despotismo 

totalmente autorreferencial, obedecido cegamente e até mesmo em desfavor do princípio mais 

básico da preservação da vida, marcado por uma economia absurda e um regime de riqueza, 

prazer e sexualidade que se volta exclusivamente ao “único”, ao déspota, que domina a figura 

“fantasmagórica” do harém.
2059

 Embora tenhamos reiteradamente criticado a analogia de 

Heródoto aos discursos etnográficos europeus modernos, em razão dos limites que essa 

abordagem representa à apreciação da agência de povos externos sobre a cultura grega, a 

leitura de Grosrichard é de grande proveito na comparação com as Histórias em pelo menos 

um aspecto. Ao discutir a representação ocidental do “despotismo” oriental, Grosrichard 

destaca o movimento inverso da imaginação europeia em se estabelecer como espelho da 

Ásia, ressaltando que o “Oriente despótico (...) é o Outro que se deixa ver”, mas também 

“aquele que nos olha”.
2060

 E esclarece: 

 

Esse olhar, que para mim é o outro, sabe mais sobre mim do que eu mesmo. 

E quando tento vê-lo, lá nesse outro mundo, de onde penso que se olha, o 

que encontro, finalmente, é a mim mesmo e ao nosso mundo.
2061
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 Grosrichard tem em mente, com essa observação, sobretudo, a crítica de Montesquieu 

ao absolutismo francês presente em suas Lettres persanes, nas quais dois viajantes oriundos 

do serralho começam a entrever grandes similaridades entre seu mundo despótico original e a 

França do século XVIII. Sem nivelar a diferença entre uma França ainda monárquica e uma 

Pérsia sempre despótica, Montesquieu destaca algumas correspondências entre a sua 

sociedade francesa e a realidade oriental,
2062

 “como se o romancista quisesse com as cores do 

serralho oriental fazer imaginar um futuro que o historiador não ousa prever”.
2063

 De forma 

sem dúvida mais oblíqua, poderíamos dizer que Heródoto joga com o imaginário sobre os 

persas e com ideias de dominação internacional a fim de realçar as correspondências entre 

atenienses e não-gregos, sem olvidar a predominância de uma natureza imperial no Oriente 

persa, mas entrevendo, sem dúvida, um futuro sombrio. É por isso que, em determinados 

momentos, ele faz reis persas como Xerxes e Cambises falarem de sua hēgemoníē, arrastando 

suas audiências incessantemente para o presente e ironizando as falsas pretensões a domínios 

consentidos que, na verdade, se tornam motivo de disputa pelo poder total. É por isso, 

ademais, que insiste nos paralelos entre a Pérsia do passado e a Atenas do presente, aludindo a 

situações como a anexação de Naxos pelo Império Ateniense quando diz que Aristágoras 

conquistaria esta ilha para os persas,
2064

 ou ao inverter os papéis de espartanos, coríntios e 

atenienses no discurso de Sósicles, como acima discutido. 

 Mas Heródoto é francamente diferente de Montesquieu, na medida em que sua visão 

das realidades políticas orientais é bem menos fantasmagórica ou irrealista, e também porque 

em sua interação com outros gêneros científicos da época revela uma tendência muito mais 

complexa e pouco determinista de avaliação dos diferentes costumes humanos.
2065

 Heródoto 

não apenas denuncia implicitamente a violência de Atenas, ele também desfaz vários mitos 

sobre etnicidade correntes em sua época, as mesmíssimas tradições que eram mobilizadas 

como forma de legitimar domínios sobre outras póleis. Os atenienses, por exemplo, justificam 

sua intervenção da guerra persa contra a Jônia com base em sua ligação hereditária com as 

póleis do Egeu,
2066

 e havia uma percepção generalizada de que os atenienses fossem 

jônios.
2067

 No entanto, fica claro que o argumento é um pretexto quando Heródoto diz que os 
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atenienses não gostavam de ser chamados de jônios,
2068

 ou quando relata seu total abandono 

das póleis da Jônia após o fracasso de sua primeira intervenção.
2069

 Também a pretensão dos 

atenienses à autoctonia, admitida como argumento de superioridade em face dos outros 

helenos,
2070

 parece ser ironizada por Heródoto na narrativa sobre os pelásgios, uma “raça” de 

língua não-grega que, segundo o autor, teria dado origem aos áticos.
2071

 E se a própria ideia de 

helenicidade, veiculada pelos atenienses, se baseava em noções de cultura e língua comum, a 

lembrança de uma origem linguística não-grega seria possivelmente provocativa.
2072

 

 Para Heródoto, o “despotismo” não é uma realidade “de todos os tempos” na Ásia, 

como fica demonstrado pelo Debate Constitucional, quando os persas teriam aventado a 

instituição de uma democracia, ou na história dos medos antes de Déjoces. O império também 

não é inevitável entre os orientais, já que muitos povos asiáticos se colocam contra essa 

estrutura, na posição de resistentes. Não há, por conseguinte, determinismo ou essencialismo 

na sua interpretação da diferença cultural. Heródoto, sem dúvida, é contrário à guerra entre 

gregos e, em busca de pacificação interna, adverte sua audiência intelectual ateniense contra o 

expansionismo desenfreado e a avidez por subjugar outros povos e Estados. Ele insiste nas 

adversidades provenientes de um tal empreendimento. Para tanto, o investigador nos fornece 

uma crítica interna que recorre a imagens do passado, de sorte a dissuadir seus conterrâneos 

de adotarem práticas reputadas análogas àquelas dos algozes. É por isso que ele precisa 

recorrer a uma memória nacional, por todos celebrada e reconhecida, como veículo de uma 

crítica atual, sem, evidentemente, violar o símbolo da vitória. Nesse sentido, e apenas nesse 

sentido, Heródoto imagina uma polaridade entre gregos e bárbaros no passado fundada na 

titularidade de um Estado imperial. Mas Heródoto, oriundo de Halicarnasso e provavelmente 

acostumado à diversidade e à convivência entre diferentes povos e culturas, demonstra uma 

consciência ímpar sobre a maleabilidade dos limites étnicos e culturais.
2073
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CONCLUSÃO   
 

 

 A convivência entre o Império Persa e o Império Ateniense no século V a.C. envolveu 

uma nítida dualidade. De um lado, os atenienses erigiram um império sobre os antigos aliados 

da Jônia e, para justificar seu domínio coativo, cimentaram uma identidade helênica comum 

mediante a depreciação do inimigo bárbaro, sem, contudo, demonizá-lo. De outro lado, eles 

emprestaram, reelaboraram, helenizaram e adaptaram técnicas, objetos e ideias persas 

constantemente, seja em razão de necessidades sociais, seja em razão de necessidades 

estratégicas, num contexto de integração a um sistema mediterrânico mais amplo. Muitos dos 

instrumentos do domínio imperial aquemênida se prestaram à otimização direta da extração 

de recursos por Atenas no Egeu. Outros tantos foram incorporados como forma de 

engajamento retórico com o repertório de seus subordinados, anteriormente submetidos ao 

poder do rei dos reis. Em sua origem, a própria ideia de império apresenta presumível ligação 

com noções persas de diversidade étnica, universalidade, hierarquia e territorialidade, 

encontradas na iconografia e na retórica imperial dos aquemênidas. No entanto, essa ideia, 

incorporada ao mundo grego, sofreu mudanças. E ela deve ter sido vista com reservas no 

“Mundo Grego”, onde predominava, originalmente, a fragmentação política, sendo logo 

naturalizada pelos agentes do imperialismo ateniense. 

 Autores como Heródoto, Tucídides e Ésquilo refletem, em algum grau, os lugares 

comuns gregos de suas épocas, visões cristalizadas de etnicidade e poder, sem, contudo, 

endossá-las integralmente ou em todos os contextos. O caso de Heródoto, que avaliamos mais 

de perto, é especial. O autor é sutil e complexo em seu julgamento da política contemporânea, 

empregando a celebrada narrativa da vitória contra os persas como veículo de uma crítica ao 

expansionismo ateniense no presente. Sua terminologia, assistemática, dificulta 

generalizações, mas permite identificar sua consciência da variabilidade cultural e da 

proximidade entre gregos e não-gregos. A ideia de império como um poder integrado sobre 

vários éthnē aparece, em Heródoto, formalmente como uma especificidade oriental, em 

oposição à Grécia de muitas póleis e éthnē autônomos, mas o autor, escrevendo nas últimas 

décadas do século V a.C., conhecia o novo lugar ocupado por Atenas. Substancialmente, 

Atenas e a Pérsia se aproximavam e, da mesma forma, talvez seus destinos estivessem 

entrelaçados.  
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 Distinções polares entre Atenas e Pérsia são mais comuns em Aristóteles ou em 

autores do período romano, sobretudo quanto à forma legítima ou ilegítima de exercício do 

poder monárquico. O império, por sua vez, raramente é tido como uma exclusividade grega 

ou não-grega fora de Heródoto. Diferentes experiências históricas, sem dúvida, levaram a 

diferentes classificações do Império Aquemênida na terminologia e no aparato conceitual 

greco-romano. No entanto, também a trajetória singular de cada autor é um horizonte 

importante de análise, sendo mecânico considerar as obras de Xenofonte, Ésquilo e Heródoto 

como simples reflexos de convenções difundidas em cada época. Heródoto engajou-se com a 

tradição ateniense e confrontou genealogias, visões de etnicidade e concepções sobre cultura e 

poder. Oriundo de um ambiente cultural heterogêneo, ele certamente estava numa posição 

favorável a esse tipo de reflexão. Destarte, Heródoto não era um representante do 

colonialismo etnocêntrico europeu, mas um pensador menos linear e certamente influenciado, 

como tantos outros, pela contribuição de agentes do mundo aquemênida. 
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