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A HYBRIS DOS REIS NAS HISTÓRIAS DE HERÓTODO 

Letícia Lopes Damasco
*
 

Resumo: Tratar a hybris nas Histórias de Heródoto significa perceber como as 

mudanças na sociedade helênica do século V causadas pelo crescimento da democracia, 

da filosofia e do teatro alteravam os valores e o pensamento grego. A partir da análise 

dos personagens da realeza, busca-se refletir de que forma a hybris aparece manifestada 

nas Histórias. 

Palavras-chave: hybris; realeza; democracia. 

Abstract: Studying hybris in Histories of Herodotus means realizing how the 

changes in fifth-century Hellenic society, caused by the growth of 

democracy, philosophy and theater, altered Greek values and thought. 

Through the analysis of the royal characters, we try to reflect upon 

how the hybris is manifested in the stories. 
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 Este artigo visa apresentar algumas observações obtidas no decorrer da 

elaboração de um projeto de mestrado intitulado ‗A Hybris dos reis nas Histórias de 

Heródoto‘.
8
 Esta pesquisa tinha como objetivo demonstrar de que forma a hybris 

aparece manifestada na obra de Heródoto e que tipo de aspectos ela envolve, buscando 

compreender melhor a noção que se tinha dela na Grécia, principalmente a do período 

Clássico.  

 Primeiramente é necessário explicar o que seja a hybris. Sem definir um 

conceito preciso para este termo
9
 pode-se dizer, numa aproximação prévia, que esta 

seria de certa forma uma desmedida, um excesso, por vezes assimilado à soberba, 

arrogância e insolência. Está longe de haver consenso por parte dos estudiosos sobre a 

especificidade da hybris. Cairns (1996) no seu artigo aponta alguns desses 

questionamentos. A hybris pode ser uma motivação interior e fazer parte do caráter da 

pessoa. Uma segunda possibilidade é a da circunstância, ou seja, uma determinada 

situação induz alguém a cometer hybris. Ela pode ser motivada por uma divindade, 

sendo assim sobrenatural. Também pode somente nomear o ato praticado pela pessoa. 

Outro debate discute se ela atinge só a pessoa que a praticou ou se envolveria a outros, 

isto é, uma vítima. Na verdade, é natural que o conceito de hybris tenha um aspecto 

peculiar em diferentes momentos históricos. Além disso, em cada obra, os seus autores 

podem mostrar suas perspectivas, que não são necessariamente as mesmas.  

Antes de mais nada, se faz preciso contornar um pouco o autor e a obra da qual 

se trata. Heródoto ficou conhecido como o ‗Pai da História‘ depois que assim Cícero o 

denominou ao reconhecê-lo como pioneiro deste gênero. Ele nasceu em Halicarnasso na 

Jônia. Por isso o historiador carregava em seu espírito forte influência do pensamento 

jônico filosófico e crítico. Vale ressaltar que o próprio significado do título da sua obra, 

ἱστορίαι (Historíai), em grego significa ―investigações‖ e revela esse traço jônico de 

Heródoto e da obra. Morou também em Atenas depois de ter sido exilado de sua terra. A 

                                                
8 Este artigo também já foi apresentado em uma versão simplificada na XII Jornada de Estudos da 

Antiguidade promovida pelo CEIA em 2010. 
9 A não definição precisa se dá por estar incluído dentro dos objetivos do projeto, discutir a concepção 

desta ideia. Definir o termo seria de certa forma dar uma solução para seu significado, quando é 

justamente isto que se busca nesse estudo. 
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sua obra foi elaborada em um momento de grandes mudanças na sociedade grega, a 

saber, o século V a.C.: período de grandes transformações não só estruturais da 

sociedade (ex. apogeu da democracia) como culturais (ex. apogeu do teatro). 

Diferentemente da tradição, na qual predominavam os mitos como base das produções 

literárias e artísticas, o tema de sua obra é a causa da guerra entre helenos e bárbaros 

(iniciada no século anterior e ainda vivida por sua geração) como o próprio Heródoto 

especifica na frase de apresentação do seu primeiro livro. Além dos relatos, sua 

narrativa é permeada de várias digressões, descrições sobre a geografia de países e sobre 

os costumes dos povos. O prólogo nos fornece dados importantes sobre a obra nos 

dando a conhecer o autor e sua pátria, assim como o objetivo e o tema principal, além 

de indicar o gênero da obra. 

Esta é a demonstração da investigação de Heródoto de Halicarnasso, 

para que nem os acontecimentos dos homens se tornem desvanecidos 

com o tempo e nem os feitos grandes e maravilhosos, realizados não 

só pelos gregos, mas também pelos bárbaros, se tornem sem glória, e 

principalmente por qual razão guerrearam uns contra os outros 

(Prólogo das Histórias. Tradução da autora). 

OS REIS E A HYBRIS 

 A hybris é um conceito que faz parte da cultura helênica. Cada momento 

histórico e também cada autor, visto que nossas fontes principais são as produções 

textuais que até nós chegaram, possui uma ideia particular da hybris. Essa ideia pode 

estar ligada não só ao ambiente cultural do momento, como também à visão do autor 

sobre esse conceito e à função da obra. Supõe-se que ela contenha peculiaridades sobre 

a noção da hybris pelo fato de ela própria em si ser peculiar. Pelo momento em que foi 

elaborada a obra de Heródoto, acredita-se que esta, inevitavelmente, apresente uma 

visão de mundo mais voltada às problemáticas sociais e à condição humana. Os valores 

e o pensamento grego estavam abalados por vários fatores, dentre eles, as guerras, como 

nos atesta Paul Cartledge ao dizer: 

Em muitos casos, as cidades gregas foram forjadas na bigorna da 

guerra, e o desenvolvimento da civilização e da cultura gregas foi 
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crucialmente afetado, tanto positiva quanto negativamente, por 

determinadas guerras, principalmente as persas (490, 480-79) e as do 

Peloponeso (431-404) (CARTLEDGE, 2009: 22). 

As Histórias foram escritas por volta de 440, justamente em meio a esse período 

clássico da Grécia, e durante as reformas de Péricles, na conhecida Idade de Ouro de 

Atenas. Após o fim da guerra, Atenas experimenta um período de grande esplendor 

tanto cultural e artístico quanto político. O teatro floresceu nesta época, Sócrates 

aparece na ágora, e a historiografia é inventada. Em 445 há um breve período de paz 

entre Atenas e Esparta. É neste contexto que se encontra a produção das Histórias. 

Os reis foram escolhidos para análise não só por serem os principais 

personagens e por partir deles toda a ação guerreira, mas também pelo fato de na Grécia 

a figura do rei carregar em si certas imagens e representações. 

A Grécia da época em que são narradas as Histórias já é a das póleis. No 

entanto, a realeza existiu nessa região no período micênico sendo, então, uma forma de 

vida social já conhecida pelos helenos. Isto significa que eles tinham a sua ideia de 

realeza, naturalmente manifestada pelo grego Heródoto. Tanto a mitologia quanto a 

religião da cidade grega clássica encontram suas raízes na época micênica. Jean-Pierre 

Vernant alega que ―na Grécia a lembrança de uma função religiosa da realeza se 

perpetuou até no quadro da cidade e que sobreviveu, sob uma forma de mito, a 

lembrança do Rei Divino, mágico, senhor do tempo, distribuidor da fertilidade‖ 

(VERNANT, 2004: 30). 

Vernant (1999; 2004; 2006) mostra que o rei micênico além de ser responsável 

pelo aspecto político, administrativo, econômico e militar, o é também no âmbito da 

vida religiosa. Essa função do rei fundamenta-se em uma ideia mitológica de que há 

parentesco entre Zeus e os reis. Se eles praticam a justiça, todo o território que depende 

deles ganha prosperidade. O rei não é um simples indivíduo e, por isso, quando ele não 

respeita os direitos e seus próprios limites, causa uma desordem no organismo social e 

todo o seu povo sofre com os efeitos da sua desmedida. O rei também representa um 

tipo de sociedade, a monárquica, que se contrapõe à democracia. Ver-se-á que o governo 
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de um só, seja a monarquia ou a tirania, é considerado por muitos como uma forma 

injusta. A sociedade justa e esperada é aquela que provenha da democracia, assim como 

é em Atenas no contexto histórico da obra de Heródoto. 

O primeiro passo dessa pesquisa foi fazer um levantamento do termo hybris nas 

Histórias em todos os casos
10

 do singular e do plural. Pois se o historiador usa algumas 

vezes a palavra hybris, o faz porque tem seu entendimento do termo. No anexo 

encontra-se um quadro com os dados desse levantamento.  

 Em seguida foi feita uma análise de algumas passagens da obra de Heródoto em 

que aparece o termo hybris para assim se traçar uma ideia geral, ainda não extensiva, 

que o autor faz dela.  

Cairns (1996) discute aspectos que podem estar ligados a hybris ou que são 

necessários para que seja uma hybris, como: intenção, índole do hybristés,
11

 atos 

concretos, injustiça, insulto verbal, desonra, prazer próprio, vítima, entre outros. Ele 

também levanta a questão de se o vocábulo pode ser usado para nomear tanto uma ação 

quanto um caráter. Será analisada a hybris em tais passagens, com a intenção de 

examinar as especificidades de uma e outra situação e de observar tais aspectos. 

1) Os citas dominaram a Ásia durante vinte e oito anos, e todo o 

território asiático foi devastado por causa de sua hybris e negligência 

(Livro I, 106 A). 

 2) Esse homem não prestou serviço algum aos Persas, mas lhes fez 

grandes males; ele matou dois dos nossos homens – Mitrobates e seu 

filho – e mata meus mensageiros mandados para chamá-lo de volta, 

demonstrando uma hybris intolerável. Antes que ele faça maiores 

males aos persas devemos contê-lo mantando-o (Livro III, 127 B). 

3) (...) uma quadriga de bronze, ainda exposta atualmente logo à 

esquerda de quem entra nos propileus da acrópole; ela traz a seguinte 

inscrição: 'Domando nas guerreiras lides os soldados da Boiotia e os 

de Cálcis, contiveram-lhes os filhos dos atenienses a hybris com 

                                                
10 A saber; nominativo, vocativo, acusativo, genitivo e dativo. 
11 Hybristés é aquele que incorre em hybris. 
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grilhões férreos nas trevas de uma prisão, e com o dízimo dos 

despojos de guerra dedicam essas éguas à divina Palas'. Assim 

cresceu o poder dos atenienses. Não se evidencia num caso isolado, e 

sim na maioria dos casos, que a igualdade é uma instituição 

excelente; governados por tiranos, os atenienses não eram superiores 

na guerra a qualquer dos povos seus vizinhos, mas libertos dos tiranos 

eles assumiram de longe o primeiro lugar. Isso prova que, na 

servidão, eles se conduziam propositalmente como covardes, 

pensando que serviam a um senhor; livres, porém, cada um agia com 

todas as suas forças para cumprir a missão em seu próprio benefício 

(Livro V, 77-78 C). 

4) Quando cessou o tumulto, passados cinco dias, os persas rebelados 

contra os magos se reuniram em conselho para tratar da situação em 

geral, e pronunciaram discursos considerados incríveis por alguns 

helenos, mas eles foram realmente pronunciados. Otanes pleitou a 

entrega do governo ao povo persa, dizendo o seguinte: em minha 

opinião o governo não deve caber a um único homem; isso nem é 

agradável nem é bom. Vistes a que extremos chegou a hybris de 

Cambises, e suportastes também a hybris do mago. Como seria 

possível haver equilíbrio no governo de um homem só, se nele o 

governante pode fazer o que lhe apraz e não tem de prestar contas de 

seus atos? Dê-se tal autoridade ao melhor de todos os homens e ele 

será levado por ela a abandonar o seu modo geral de pensar. O desejo 

de fruir dos bens presentes gera a hybris, e a natureza fez os homens 

invejosos desde a sua origem. (...) Um tirano, todavia, tendo tudo o 

que quer deveria desconhecer a inveja, mas está em sua natureza fazer 

o contrário em relação aos seus concidadãos: (...) Ele é o mais 

inconsequente de todos os homens; (...) Mas ainda vou dizer o maior 

de seus defeitos: ele subverte os costumes ancestrais, violenta as 

mulheres e condena as pessoas à morte sem mandar julgá-las. O 

governo do povo, ao contrário, traz primeiro consigo o mais belo de 

todos os nomes: igualdade perante a lei, e em segundo lugar, 

nenhuma das injustiças cometidas por um governante único é 

cometida nele. Todas as funções são atribuídas através de sorteio, e 

seus detentores são responsáveis pelos atos praticados no exercício 

das mesmas, e todas as decisões são submetidas à assembléia popular. 

Exponho, portanto, a minha opinião, propondo que acabemos com o 
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governo de um único homem e elevemos o povo ao poder, pois tudo 

está na maioria (Livro III, 80 D). 

No trecho A, o termo hybris não é um ato concreto. Colocado em coordenação, 

no mesmo nível sintático do termo ―negligência‖, o vocábulo hybris parece qualificar de 

modo negativo a dominação cita, que por sua vez trouxe prejuízo a outros. Nesta 

situação, a hybris pode ser um impulso que motiva a dominação ou ainda a intensidade 

ou modo da dominação. No trecho B percebe-se que a hybris é algo que não enxerga os 

limites, é associada a uma cegueira. Ela atinge a outros que nada têm a ver. Neste caso, 

a hybris é como se fosse um motor que movesse cada vez mais uma pessoa a ir em 

frente sem observar os limites e nem ninguém em volta, sem parar por si. É preciso que 

alguém que não a pessoa tomada pela hybris a faça parar e forçosamente. Como se 

percebe no trecho A, a hybris não foi contida, por isso devastou toda uma região. 

 No trecho C percebe-se novamente que é necessário que alguém de modo 

forçoso (com grilhões) contenha a hybris. Na observação de que a instituição igualitária 

dos atenienses, e, portanto, justa, é uma instituição excelente e livre, e que isso os 

auxiliou a se tornarem superiores no combate, mostra como a monarquia se enfraquece 

por conta da hybris. Esse seria um fator que os prejudicaria na guerra, adiantando ou 

incitando os leitores a deduzir o que fez com que os persas perdessem. Neste momento a 

hybris estava com aqueles que não possuíam uma sociedade igualitária, ou seja, 

democrática. 

 No último trecho fica bem claro a relação democracia/justiça/equilíbrio e 

monarquia/injustiça/hybris.  Primeiramente, ao argumentar que o governo não deve 

ficar com um só homem, Otanes mostra o problema da hybris que abarca esses 

monarcas. Depois de Cambises, ele aponta a hybris do mago quando ele estava no 

poder, mostrando como isso pode ser comum na monarquia. Ao contrário, no governo 

do povo as injustiças não acontecem nele. A frase de Otanes sugere claramente isso: 

―Dê-se tal autoridade ao melhor de todos os homens e ele será levado por ela a 

abandonar o seu modo normal de pensar.‖ A consequência da hybris é um completo 

descontrole dos atos, levando ao extremo da violência. Diz Otanes sobre o tirano: ―ele 

subverte os costumes ancestrais, violenta as mulheres e condena as pessoas à morte sem 
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mandar julgá-las‖, ou seja, esse governante não respeita os costumes, nem a justiça e 

menos ainda os mais fracos. Já no governo do povo, a igualdade não dá espaço para que 

ocorram as injustiças presentes na monarquia. 

 Esta breve análise mostra que a hybris encontra-se presente nas sociedades 

governadas por um único homem, mas não há espaço para ela na democracia. Ela é 

injusta, porém, sempre punida. Os monarcas persas que de uma forma ou de outra 

incorreram em hybris levaram seu império à derrota. São os gregos que vencem a 

guerra.  

Observou-se nesses trechos que a hybris é circunstancial, ou melhor, ela não faz 

parte do caráter do indivíduo, mas qualquer um pode estar suscetível a ela se estiver 

numa posição que justamente propicie a isso, ou seja, o poder. Então, os reis por 

estarem com esta autoridade, cujo poder lhes pertence acabam por serem mais 

suscetíveis a incorrer em hybris. O argumento de Otanes, já apontado acima, a respeito 

de mesmo o melhor homem mudar estando com poder, sugere claramente isso. Tal 

conceito discutido não é motivado por uma divindade, ao contrário, faz parte da 

natureza humana. Otanes ainda diz: ―O desejo de fruir dos bens presentes gera a hybris, 

e a natureza fez os homens invejosos desde a sua origem.‖ Essa frase reforça a ideia da 

circunstancialidade da hybris, não fazendo parte nem do caráter de um homem e nem 

sendo motivada por uma divindade, mas algo que qualquer um pode cometer quando 

favorável, visto que faz parte da natureza humana querer sempre mais. Isto mostra que o 

pensamento de Heródoto se foca mais na responsabilidade humana, o que coaduna com 

a época em que a obra é produzida. O discurso de Otanes pode ser visto inclusive como 

um aviso, mas mesmo assim os persas escolhem a monarquia, e o seu castigo não tarda 

a vir com a perda da guerra. 

É possível afirmar, até onde o início dessa pesquisa nos propiciou, que, nas 

Histórias, a hybris seria uma motivação interior que tende a crescer cada vez mais que 

se cede a ela e manifestando ações de tal tipo. Tal motivação não é rompida por aquele 

que nela incorre, mas por outro e por meio de uma ação violenta e forçada. Ainda assim, 

não impede que seja ao mesmo tempo circunstancial, pois há mais chances de cometer 
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um ato desmedido aquele que está numa situação propícia – no caso dessa obra, os reis, 

pois eles carregam todo poder sozinho. A pessoa tomada pela hybris não para nem com 

―advertências‖. Alguns exemplos desses ―avisos‖ seriam o discurso de Sólon a Creso 

(L.1), o discurso de Otanes aos persas (L.III) e o aviso de Artabanos a Xerxes (L.VII). A 

hybris quando se refere a ato, necessariamente atinge outras pessoas, isto é, faz vítimas. 

A presença da hybris dos reis nas Histórias de Heródoto seria uma forma de 

demonstrar que o poder pode corromper uma pessoa levando-a para uma ambição 

extrema e por isso a uma hybris infinda. A hybris por parte dos reis ocasiona uma 

punição não só a eles, mas para todo o seu povo, sendo por isso o governo monárquico 

parte de uma sociedade injusta, onde muitos se prejudicam por causa de um único 

homem. Será essa sociedade que no fim perderá a guerra dando a vitória aos gregos que 

representam nesse momento a sociedade justa, isto é, a democrática. Por trás disso, 

pode-se dizer que na sua obra, o historiador parece demonstrar uma preferência pelo 

governo democrático apresentando-o como um modelo de sociedade justa, ao mesmo 

tempo em que apresenta o governo monárquico como o suscetível de incorrer em hybris 

por meio dos reis. Esta posição é bem coerente de uma pessoa, no caso Heródoto, que 

havia sido exilado de sua pátria em decorrência da tirania e que, por outro lado, 

encontrou espaço como cidadão na democracia ateniense. 
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