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Resumo: 
Em razão de sua matriz socrática, Xenofonte desenvolveu modelos de conduta e 
virtude em grande parte de suas obras e personagens. Portanto, analisaremos a 
representação do basileús lacedemônio Agesilau que foi edificada por Xenofonte no 
encômio homônimo ao governante. Sendo assim, discorreremos sobre as virtudes 
morais de Agesilau, enquanto comandante e governante de Esparta, representadas no 
discurso de Xenofonte, com o intuito de verificar os possíveis elogios desse 
personagem histórico por uma perspectiva heroica. 
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Abstract: 
The socratic perspective of Xenophon led him to formulated many 
examples/models of conduct and virtues along his works. Wherefore we will 
analyze the representation of the lacedaemonian king Agesilaos developed by 
Xenophon in a work homonymous with this ruler. In this case, we intend to expose 
Agesilaos’ virtues, while a commander e and ruler of Sparta, presented on 
Xenophon’s discourse with the objective of verifying possible eulogies to this 
historical character in a historical perspective.  
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Xenophon; Agesilaos; Encomium. 
 

 
 

                                                           
1 Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, sendo orientado pelo Prof. Dr. Fábio de Souza Lessa. Assumpção atua como pesquisador do 
Laboratório de História Antiga (LHIA) e do Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade (ATRIVM) 
ambos nesta mesma universidade. O pesquisador tem uma ampla produção acadêmica com temática que 
lidam com a política, a religião e a sociedade de Esparta no período Clássico. Assumpção foi o organizador da 
obra “Esparta: Política e Sociedade” que reuniu artigos de pesquisadores nacionais e estrangeiros visando o 
desenvolvimento dos estudos sobre Esparta no Brasil. 
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No cenário acadêmico brasileiro, as pesquisas sobre Esparta vêm crescendo de 
forma significativa. No entanto, poucos pesquisadores se dedicaram a uma 
abordagem pormenorizada do elogio produzido por Xenofonte2 em homenagem ao 
basileús Euripôntida Agesilau II.3 Os motivos do aparente desinteresse sobre o 
encômio do governante lacedemônio não são claros4, contudo, consideramos que a 
obra Agesilau nos fornece não só inúmeras possibilidades investigativas sobre 
Esparta, mas também sobre a produção literária de Xenofonte. 

Dito isso, analisaremos a maneira como Xenofonte edificou uma 
representação heroica do basileús Agesilau por meio de seu encômio ao governante, 
sendo complementado com as informações da Helênica5 sempre que necessário. 
Consideramos, portanto, que a obra Agesilau seria empregada tanto como um 
instrumento moralizante para os interlocutores do autor quanto como um 
mecanismo para legitimar – e/ou minimizar – os feitos de tal governante após a sua 
morte. 

Sendo assim, não somente Agesilau foi edificado como um modelo ético-
moral de conduta, mas também a sua pólis foi elogiada por formar homens de 
“tamanha estirpe”. Com base nos indícios documentais desse encômio, iremos 
traçar a maneira pela qual Xenofonte representou Agesilau como um homem 
dotado de potencialidades heroicas e presumir sobre qual seria o seu objetivo ao 
fazê-lo. Para tanto, iniciaremos a nossa análise partindo do que pressupõe “ser um 
herói” na perspectiva helênica e as características fundamentais de um encômio. 

                                                           
2 Para a elaboração do trabalho em voga, utilizamos o texto estabelecido pela Universidade de Harvard por 
meio da Loeb Classical Library. No entanto, para usá-lo em conformidade com a nossa proposta, cotejamos 
as informações presentes na mesma edição com a que fora produzida pelo Editorial Gredos, cuja tradução foi 
realizada por Orlando Guntiñas Tuñon (2008) e com trechos da obra que foram traduzidos no LACTOR 21, 
editado por Melvin Cooley (2017). O gênero da produção em questão foi descrito como um encômio, isto é, 
um elogio laudatório aos feitos e as virtudes de Agesilau (Dillery, 1995, p. 114; Fornara, 1983, p. 100; 
Guntñas Tuñon, 2008, p. 53-54; Marchant, 1968, p. xviii-xx). Entretanto, Marie-Pierre Noël (2014, p. 262-
268) utilizou da Retórica de Aristóteles para demonstrar que o “Agesilau” teria mais características de um 
louvor (épainos) do que de um elogio (enkómion).  
 
3 Todas as vezes em que o nome de Agesilau aparecer entre aspas será uma referência ao encômio de 
Xenofonte. 
 
4 Temos como hipótese a tendência de muitos pesquisadores considerarem as informações presentes no 
Agesilau menos verossímeis que as da Helênica. Por isso, relegam-nas ao segundo plano nas análises 
historiográficas sobre a Hélade no século IV. 
 
5 Como nos informou Charles Fornara (1983, p. 32-34), a Helênica seria uma obra do gênero historiográfico 
inserido na categoria das “Histórias da Hélade”, cujo interesse seria demarcar o desenvolvimento das 
sociedades helênicas após a guerra do Peloponeso. Munido de um tom crítico e muito pertinente, Francis 
Pownall (2004, p. 65-68) também caracterizou a Helênica como uma obra historiográfica dotada de muitas 
omissões e digressões. De maneira semelhante, Vivienne Gray (2011, p. 44) demarcou a contribuição da 
Helênica para o desenvolvimento do gênero historiográfico grego no período clássico. O texto utilizado no 
trabalho proposto foi estabelecido pela Loeb Classical Library e traduzido por C. Brownson, bem como pelas 
passagens traduzidas na LACTOR 21, organizadas por Melvin Cooley (2017). 
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Feito isso, nos dedicaremos ao discurso de Xenofonte e a representação que 
edificou de Agesilau II. 

Quando pensamos nos heróis helênicos presentes na literatura clássica, uma de 
suas características recorrentes seria a sua ascendência divina, que denota a 
proximidade com os deuses imortais. Os heróis costumam ser classificados como 
semideuses e a sua trajetória tende a estar envolta por confrontos e superações 
capazes de ordenar o cosmos. Em certa medida, os apontamentos de Gunnel 
Ekroth (2007, p. 102) endossam as nossas assertivas. O autor afirma que tal 
perspectiva remonta a uma tradição hesiódica – com ênfase a Teogonia – que se 
difundiu e se adaptou no decorrer dos períodos arcaico e clássico. Contudo, a 
incapacidade de precisarmos a matriz etimológica do vocábulo “herói”6 fez com que 
esse se tornasse um título atribuído a uma pessoa morta que, em razão de suas 
características excepcionais, não deveria ser tomada como um mero mortal. Ekroth 
também esclareceu que, na passagem do arcaico para o clássico, os heróis eram 
aqueles que morriam de forma honrosa pelo bem de suas sociedades. 

As considerações de Emily Kearns acabam endossando e complementando o 
viés de Ekroth e o nosso. Afinal, a autora defende que os heróis seriam pessoas 
mortas ou “divindades menores” do panteão helênico. O grande diferencial de 
Kearns foi tratá-los7 como intermediários entre os mortais e os deuses, cujo culto 
diante da tumba demarca a sua materialidade, legitimando toda a prática religiosa 
atrelada a eles. Assim como Ekroth, Kearns (1989, p. 1-9) afirmou que os heróis 
garantiam um sentimento identitário e de proteção para com os sujeitos que deles se 
utilizavam e a ele cultuavam, legitimando a sua ancestralidade, a memória de sua 
sociedade e a genealogia de determinados grupos. Portanto, partindo das definições 
de Kearns e Ekroth, sugerimos que os heróis seriam mecanismos de construção e 
legitimação identitária, uma vez que o seu culto ocorreria para rememorar e honrar 
os seus feitos em vida, mas também as realizações da sociedade que os formou. 

Ao convergirmos à análise historiográfica com o discurso de Xenofonte, 
observamos que tais qualidades heroicas acima referidas se manifestam já nas 
primeiras linhas de seu encômio a Agesilau. O autor destaca que a linhagem de 
Agesilau era grandiosa e digna, podendo ser traçada até Héracles (Xenofonte. 
Agesilau, 1.2).8 A representação proposta por Xenofonte nos parece um artifício 
retórico que visa certificar não somente a autenticidade de seu encômio, mas 
também fundamentar a importância de Agesilau, enquanto basileús, em relação aos 
interlocutores da obra. 

 

                                                           
6 Tal perspectiva se manifesta em Ekroth (2007, p. 101). 
 
7 Ressaltamos que os heróis são identificados, na sua maioria, como semideuses. 
 
8 As próximas referências a respeito da obra virão na forma abreviada Xen. Ages. 
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Marie-Pierre Nöel (2014, p. 254-255) esclarece que o procedimento de 
Xenofonte ao escrever o seu elogio a Agesilau se adequou perfeitamente às 
características inerentes ao gênero literário da obra. Muito embora Nöel tenha 
produzido uma análise singular e coerente sobre a possibilidade do Agesilau ser um 
louvor (épainos) ao invés de um elogio (enkómion)9, a autora afirma que todo escrito 
cujo objetivo seria glorificar alguém teria algumas características comuns. Citando a 
Retórica de Alexandre em conjunto com a Retórica de Aristóteles, Nöel destacou a 
necessidade de um autor fazer observações extraordinárias da personagem para 
enfatizar o quão admirável e digno de elogios é o protagonista da obra. 

Em certa medida, Vivienne Gray nos leva a endossar e a ampliar as 
considerações de Nöel. Gray (2011, p. 188-190) afirmou que Xenofonte construiu a 
imagem de Agesilau dando ênfase para sua virtude e aos seus feitos, para que esse 
fosse tomado como um “espetáculo visual”10 digno de ser admirado pelos seus 
interlocutores. Segundo Gray (2011, p. 190-194), o ateniense utilizou artifícios 
característicos do círculo socrático – com ênfase ao exemplo – para levar os seus 
leitores à “realidade” por meio daquilo que “presenciavam” a partir de seu discurso. 
Logo, a tentativa de construir uma representação heroica de Agesilau estaria atrelada 
aos objetivos de Xenofonte, enquanto autor e agente social, e integrava os 
elementos fundamentais do gênero encomiástico presentes em seu discurso. 

Sendo assim, cabe ressaltar as especificidades do discurso como conceito e das 
representações que acabam por desenvolver a partir de seu conteúdo e da 
intencionalidade de seu autor. Concordamos com Dominique Maingueneau (2006, 
p. 43-45), para quem o discurso consiste na atividade de sujeitos inscritos em um 
contexto histórico determinado. Indo além, Maingueneau (1997, p. 29-30, 34) afirma 
que todo discurso pressupõe uma intencionalidade intrínseca às determinações 
institucionais e ao lugar no qual o seu locutor se encontra. Portanto, a intenção 
presente em um discurso acaba fomentando representações dos objetos que nele se 
fazem presentes. 

A representação, por sua vez, seria uma “imagem” construída de um objeto, 
pessoa, sociedade com o objetivo de transmitir valores, crenças e apelos aos 
interlocutores de um discurso (Charaudeau; Maingueneau, 2014, p. 431-433). Com 
isso, o discurso de Xenofonte buscaria exprimir uma representação elogiosa de 
Agesilau, seja como homem seja como líder ou governante, para atenuar as possíveis 

                                                           
9 Utilizando Aristóteles (Retórica, I, 9.1367 b 21-38), Nöel (2014, p. 257) argumentou que, enquanto gênero 
literário e/ou retórico, o elogio (enkómion) trata dos atos do passado de uma personagem. Já o louvor (épainos) 
pretende abordar a virtude (areté) do protagonista. Em certa medida, notamos que o Agesilau de Xenofonte 
congrega elementos de ambos os gêneros literários, pois as referências aos feitos do passado foram utilizadas 
em conformidade com suas virtudes no sentido de intuito de legitimá-las. A nossa assertiva acaba sendo 
alinhada com as considerações de Nöel, uma vez que, ao glorificar Agesilau, Xenofonte não pôde abrir mão 
do uso de aspectos específicos de cada gênero literário em questão – o louvor e o elogio. 
 
10 O conceito foi desenvolvido por Gray (2011, p. 190-195). 
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críticas ao basileús lacedemônio e a Esparta. De acordo com essa perspectiva, o 
elogio das virtudes morais e dos feitos militares de Agesilau foram meios adotados 
por Xenofonte para estabelecer os motivos pelos quais o governante deveria ser 
enaltecido, tanto como modelo de conduta quanto como um herói pan-helênico. 

O argumento de Flávio Kothe (1987, p. 8-12) reforça as nossas considerações, 
pois o autor declara que um herói presente em uma documentação literária é um 
meio estratégico para que possamos decifrar o contexto estruturado verbalmente. 
Kothe afirma que o herói, em seus moldes clássicos, pretende transmitir valores que 
acabam normatizando práticas e reforçando prerrogativas socioculturais. Sendo 
assim, o discurso de Xenofonte projeta uma representação de Agesilau dotada de 
parâmetros políticos, sociais e culturais adequados aos interesses da tradição 
aristocrática helênica do século IV.  

Outrossim, em uma Hélade devastada e enfraquecida pelos sucessivos anos de 
conflito11 – os quais marcaram não somente a segunda metade do século V, mas 
também grande parte da primeira metade do século IV –, a “conduta heroica” de 
Agesilau poderia restaurar a antiga glória dos helenos. Segundo a lógica de Kothe, 
Xenofonte estaria tentando enobrecer os feitos de Agesilau em vida, de tal maneira 
que mesmo as suas atitudes mais controversas fossem vistas como potencialmente 
valorosas para toda a Hélade. 

Xenofonte manifestou, na primeira linha de seu encômio, a intenção de 
naturalizar as qualidades fundamentais de Agesilau em relação aos seus 
interlocutores, tornando-o passível de todos os elogios recebidos (Xen. Ages., 1.1). 
Os argumentos do autor acabam se desdobrando em uma apologia à grandiosidade 
da pólis espartana, responsável por formar/gerar homens de uma linhagem distinta 
das demais, ainda no período clássico (Xen. Ages., 1.3-4). Aqui temos um exemplo 
claro do que havíamos exposto acerca da construção discursiva de Xenofonte com o 
intuito de enaltecer Agesilau enquanto um homem virtuoso por meio de sua estirpe. 
A perspectiva em evidência se justifica pela sua areté, reconhecida publicamente 
pelos seus concidadãos. O autor amplia essas considerações expondo que a virtude 
de Agesilau seria percebida pela sua iniciativa e o seu compromisso pessoal em 
defender a Hélade (Xen. Ages., 1.5-7). Agindo dessa maneira, Xenofonte produziu 
um discurso capaz de tornar os feitos de Agesilau reconhecidos após a sua morte, 
possivelmente com o intuito de representá-lo como o bastião da liberdade e da 
identidade helênicas. 

Como o nosso objetivo é abordar a “conduta heroica” de Agesilau, o fato de 
ser um “descendente de Héracles” teria tornado o processo diretamente relacionado 
com a sua proximidade em relação ao divino. No entanto, outros feitos do basileús 

                                                           
11 Tal período compreende não somente a Guerra do Peloponeso como também todas as investidas militares 
da primeira metade do século IV, em que a Guerra de Corinto ocupou um papel de destaque. 
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devem ser elencados para ratificarmos o nosso argumento. A ascendência divina dos 
basileîs lacedemônios já havia sido reconhecida por Tirteu (Fr. 2 West),12 Píndaro 
(Odes Píticas, 10.1-3) e Heródoto (VI, 52), fazendo com que as atitudes desses 
sujeitos fossem tomadas como respeitosas e exemplares diante da Hélade. 

Segundo Katsuzo Koike (2013, p. 27-28), as aristocracias helênicas do período 
clássico tinham a necessidade de ressaltar a sua superioridade moral, religiosa e 
educacional diante dos demais segmentos da sociedade. Assim, ao vincular a sua 
linhagem com uma figura mítica, os membros dos grupos mais tradicionais das póleis 
reforçavam a sua conexão com o plano divino. Partindo de Koike somos capazes de 
endossar o viés de Xenofonte, isso porque, ao traçar a linhagem de Agesilau até 
Héracles, o autor conseguiu conectar o passado (ancestral) ao presente ratificando as 
motivações pelas quais o basileús lacedemônio era digno de sua autoridade e dos 
elogios presentes no encômio.  

Ao adaptarmos a perspectiva de Alexandre Moraes13 (2013, p. 57-62), 
destacamos que, no ato de relembrar a glória dos feitos do passado, Xenofonte 
estaria buscando reforçar os alicerces da autoridade de Agesilau. Nesse contexto, ao 
veicular as informações restritas a um pequeno círculo de amigos do basileús, além de 
expor os ideais partilhados e defendidos por Agesilau, Xenofonte garantiu a 
autoridade do seu discurso e a “verdade” inerente ao seu encômio. Logo, não seria 
equivocado dizer que Xenofonte estivesse tentando restaurar a autoridade coletiva 
de Agesilau após a sua morte, haja vista a instabilidade política, militar, social e 
econômica na qual a Hélade se encontrava nos anos subsequentes a morte do 
basileús lacedemônio. 

Outro aspecto que podemos associar ao encômio de Xenofonte relaciona-se à 
representação dos basileîs lacedemônios que antecederam a Agesilau. Se tomarmos a 
tradição historiográfica do período clássico, identificaremos “heráclidas” que agiram 
de forma degradante, não coincidindo com o esperado de um basileús de matriz 
divina.14 Embora os relatos documentais tenham nos fornecido indícios de que uma 

                                                           
12 A obra de Tirteu é encontrada em estado fragmentário e a sua sistematização se deu por meio dos esforços 
de Martin West. Os classicistas, de uma maneira geral, utilizam a padronização de West para realizar as suas 
análises e citações. Em nosso trabalho, empregamos a tradução realizada pelo Prof. Rafael Brunhara (2011, p. 
149-150) a qual se deu com base na organização proposta por West e, por isso, o nome deste classicista nas 
referências. 
 
13 Ao tomar a figura de Nestor, na Ilíada, Moraes afirmou que o herói utilizava o passado para legitimar a sua 
preponderância sobre os demais basileîs presentes junto aos aqueus. Sendo assim, uma vez que os seus feitos 
se realizaram em um período inacessível aos demais, o ato de rememorá-los subsidiava os seus conselhos e 
sustentava o seu discurso. Do mesmo modo, ao relembrar os grandiosos feitos do passado, Nestor tornava-
os acessíveis aos olhos dos seus companheiros.  
 
14 Aqui podemos citar o caso do Ágida Cleomenes I (520-490), chamado de desequilibrado por Heródoto (V, 
42), cujo comportamento permitiu que manipulasse, em certa medida, o cenário político lacedemônio na 
passagem do século VI para o V. Podemos citar, também, o Euripôntida Demáratos (515-491) que, ao ser 
afastado da basileía em razão de uma trama de Cleomenes I, atuou como conselheiro de Xerxes, mesmo 
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parcela dos heráclidas da Lacedemônia teve atitudes desonrosas ao longo de suas 
magistraturas, a representação de Agesilau por Xenofonte tentou romper com a 
imagem deturpada que muitos helenos poderiam partilhar acerca dos governantes 
lacedemônios. 

Contudo, uma afirmação de Xenofonte no encômio a Agesilau permitiu 
verificar que o ateniense pretendia representar todas as ações do basileús Euripôntida 
como dignas e justas diante de uma Hélade aparentemente ingrata ao seu 
“salvador”. Xenofonte argumenta que Agesilau retornou da Ásia Menor somente ao 
infligir o máximo de dano que poderia ao “Grande Rei” dos persas. Entretanto, 
Xenofonte não faz tal afirmação sem antes enfatizar que o lacedemônio nunca 
abandonou o bem comum da Hélade (Xen. Ages., 7.7). A aparente preocupação de 
Xenofonte em justificar as atitudes de Agesilau, que teria pensado no bem-estar de 
todos os helenos, nos leva a crer que havia uma opinião contrária a essa perspectiva. 

Uma vez que Agesilau parecia representar grande parte dos interesses de sua 
pólis na dinâmica interpolíade da Hélade, a percepção negativa que os helenos 
tiveram para com Esparta acabou se estendendo ao basileús. O caso mais 
emblemático foi a “Paz de Antálcidas”, na qual Esparta aceitou submeter os jônios à 
autoridade de Artaxerxes com o intuito de conservar a sua hegemonia sobre os 
helenos (Xen. Helênica, V, 1.30-31).15 Diodoro da Sicília (XIV, 110.3-4) ressaltou que 
os lacedemônios não estavam preocupados com o fato dos helenos da Ásia terem 
sido entregues aos persas. Não por acaso, Xenofonte estaria se esforçando para 
suavizar o impacto das ações de Esparta sobre a imagem que os helenos 
promoveram de Agesilau. Logo, propomos que o discurso de Xenofonte estaria 
interessado em demonstrar a proeminência de Agesilau diante dos heráclidas que o 
precederam para enaltecer os seus feitos e enfatizar a sua postura “pan-helênica”. 

Para tanto, Xenofonte passou a elencar os feitos de Agesilau para legitimar as 
qualidades morais do basileús, na tentativa de destacar a sua singularidade. De 
imediato, o ateniense expôs a maneira como o lacedemônio decidiu atacar os persas 
em seu próprio território, para retribuir-lhes a invasão que empreenderam contra a 
Hélade no reinado de Xerxes I (Xen. Ages., 1.5-8). O discurso de Xenofonte utiliza a 
tradição helênica oriunda das Guerras Pérsicas, sendo um mecanismo de 
legitimidade e mesmo de identidade cultural relativa aos helenos em sua totalidade. 
Considerando que o século IV foi marcado pela contenda generalizada entre as 

                                                                                                                                                                          
quando decidiu invadir a Hélade. O Euripôntida Leotíquidas II (491-469), substituto de Demáratos, ao 
conspirar com Cleomenes I, obteve o trono dos Euripôntidas (Heródoto, VI, 65). Pausânias, o regente do 
Ágida Plistarco, filho de Leônidas, também foi alvo de denúncias, dentre as quais a de que pretendia se casar 
com uma filha de Xerxes e que andava paramentado como os persas durante as suas expedições a Ásia 
(Tucídides, I, 93-95). A postura do Euripôntida Arquídamos II (469-427), que não quis mobilizar Esparta 
para liderar os peloponésios contra os atenienses, pode ser tomada como covardia – algo do qual 
discordamos – e, portanto, tornaria a sua conduta passível de críticas (Tucídides, I, 80-85). 
 
15 As próximas referências a essa obra virão resumidas como Xen. Hel. 
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sociedades helênicas, ao representar Agesilau como um herói interessado em unir a 
Hélade contra um inimigo comum, Xenofonte estaria afastando a imagem negativa 
que o Euripôntida desenvolveu sobre si no decorrer de seu reinado. 

O discurso de Xenofonte tomou Agesilau como um “salvador”, cujos feitos 
deveriam ser seguidos pelos líderes helenos para evitar o desgaste das póleis em 
virtude de embates desnecessários. Por isso, a postura de Agesilau durante o seu 
governo foi representada no discurso de Xenofonte por um viés de exaltação. Aqui 
dialogamos com os pressupostos de Flávio Kothe (1987, p. 10-12), ao destacar que 
toda a baixeza e vilania por trás das atitudes de um herói acabam se 
metamorfoseando em algo positivo capaz de reintegrá-lo à ordem do mundo. 
Portanto, o discurso de Xenofonte estaria representando um Agesilau, cujos feitos, 
por vezes negativos, tinham uma finalidade muito maior que seria a salvação da 
Hélade. 

A postura de ordem “pan-helênica” também adquiriu um caráter mítico no 
momento em que Agesilau teria tentado rememorar o gesto de Agamêmnon ao 
guiar os aqueus contra Tróia. No elogio ao basileús Euripôntida, Xenofonte não 
teceu qualquer comentário relativo à tentativa de Agesilau evocar os feitos e a 
imagem do comandante dos aqueus às vésperas de sua partida para o território 
troiano. Contudo, na Helênica (III, 4.3), Xenofonte nos forneceu informações 
valiosas sobre o período em questão. 

Nos dizeres do ateniense, os lacedemônios foram informados de que os persas 
estariam construindo uma frota na Fenícia, cujo intuito era combater a hegemonia 
marítima que Esparta alcançou com o final da Guerra do Peloponeso (Xen. Hel., III, 
4.2; Ages., 1.6). Amparados pelo método de Análise de Discurso, defendemos que 
Xenofonte, no Agesilau, considerou os persas injustos ao tentarem destituir os 
espartanos de sua soberania no Egeu. Sendo assim, a expedição do Euripôntida à 
Ásia Menor teria o intuito de impedir que a sua pólis perdesse a influência político-
militar que vinha exercendo de maneira “justa” sobre a Hélade, bem como poderia 
ser levada a cabo para retribuir a ofensa de Xerxes I. Devemos recordar que 
Agesilau havia se tornado basileús poucos anos antes da expedição à Jônia, em um 
cenário político bastante conturbado.16 Para além da representação proposta por 
Xenofonte, a expedição contra os persas afastaria Agesilau das críticas dos grupos 

                                                           
16 O discurso de Xenofonte na Helênica e no Agesilau se diferencia de forma significativa acerca da sucessão do 
trono dos Euripôntidas, com a morte de Ágis II. Na Helênica, o ateniense destacou que Agesilau passou a 
disputar o trono com o sobrinho, Leotíquidas, alegando que ele era bastardo de seu irmão. Muito embora a 
defesa de Leotíquidas tenha atuado de forma eficiente, Agesilau acabou obtendo o auxílio do navarco 
Lisandro, tido como um dos homens mais influentes da Hélade no final da Guerra do Peloponeso (Xen. Hel., 
III, 3.1-4). Segundo Plutarco (Lisandro, 22.3; Agesilau, 2.1-2), Lisandro e Agesilau foram amantes na juventude, 
sendo um elemento preponderante na dinâmica interpessoal em razão da oportunidade de projetá-los no 
cenário político lacedemônio de então. No Agesilau (1.5), Xenofonte não fez qualquer menção a Lisandro, 
uma vez que rompeu suas relações com o basileús homônimo à obra, mas, sobretudo, pelo fato do autor não 
querer eclipsar a grandeza, as ações e as virtudes de Agesilau em seu elogio post mortem. 
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opositores no interior da Lacedemônia e ainda notabilizaria a figura do basileús entre 
os helenos, aspecto fundamental para legitimar a sua autoridade e o seu processo de 
ascensão política. 

Em razão disso, uma investida contra a dinastia Aquemênida seria adequada 
para assegurar a hegemonia espartana entre os helenos, com destaque para os jônios, 
como também seria um ótimo mecanismo para angariar recursos com o intuito de 
favorecer a manutenção do poder político-militar que Esparta havia obtido com o 
final da Guerra do Peloponeso. Os indícios documentais de Xenofonte demonstram 
que a ocasião foi perfeita para Agesilau e Esparta. No encômio Agesilau (1.6-8; 7.6), 
o basileús Euripôntida teria tomado a iniciativa de confrontar os persas em seu 
próprio território com o intuito de submetê-los. É a partir daí que Xenofonte atribui 
a Agesilau um papel de “herói pan-helênico”. 

Segundo o Agesilau e a Helênica, ao receber a aprovação de sua pólis para realizar 
uma expedição à Ásia Menor, o basileús Euripôntida se dirigiu a Áulis, na Beócia, 
para sacrificar da mesma maneira que Agamêmnon fizera.17 O episódio ressalta a 
importância das obras homéricas, tanto para a formação da aristocracia espartana 
quanto para o fato de seus heróis servirem de exemplo para os homens do período 
clássico.18 Para Agesilau, a postura de Agamêmnon em Áulis foi um mecanismo de 
legitimação de seu poder político-militar diante dos demais aqueus que se fizeram 
presentes na expedição. No caso lacedemônio, Agesilau estaria disposto a relembrar 
os feitos do atrida na tentativa de recordar a tradição e se apresentar, diante da 
Hélade, como um líder pan-helênico no tocante aos seus aliados. 

Vale salientar que, embora o resultado não tenha sido o esperado, pois os 
magistrados beócios impediram a realização dos sacrifícios a Ártemis, Xenofonte 
expôs nas entrelinhas de seu discurso que as virtudes de Agesilau permitiram que 
este fosse concebido como um novo Agamêmnon. Tal situação manifestaria uma 
propaganda intensa de como Agesilau estava preparado para exercer um dos cargos 
de basileús na Lacedemônia, bem como comprovava o seu papel de herói dos 
helenos quanto ao “antigo inimigo” persa. 

                                                           
17 Anteriormente, a sua partida para Tróia, Agamêmnon teria sacrificado a sua filha a deusa Ártemis. O poeta 
trágico Eurípides elaborou uma encenação sobre esse momento em sua “Ifigênia em Áulis”. Agesilau tentou 
emular os feitos de Agamêmnon sacrificando em Áulis anteriormente a sua partida para a Ásia Menor. A 
postura de Agesilau pretendia assegurar a legitimidade do “líder dos aqueus” em sua expedição contra o 
Império Aquemênida. 
 
18 Tal aspecto nos permite dialogar com os estudos de Análise do Discurso. Afinal, verificamos que a tradição 
literária homérica se fez presente no texto e no discurso de Xenofonte. Sendo assim, notamos que Xenofonte 
utilizou de um princípio de intertextualidade. Na Helênica (III, 4.3), temos um caso de intertextualidade pelo 
fato de Xenofonte manter relações diretas com os textos da tradição homérica e que integravam grande parte 
dos valores helênicos. Assim, Dominique Maingueneau (2014, p. 288-289) estabeleceu que a intertextualidade 
seria uma propriedade constitutiva de todos os textos, uma vez que eles mantêm relações explícitas e 
implícitas com outros textos. No caso de Xenofonte, tal relação é explícita e serve para legitimar a autoridade 
de Agesilau sobre os aliados peloponésios. 
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Portanto, o cenário de crise que acabou sucedendo a Hélade após a Guerra do 
Peloponeso tornava necessária a existência de um sujeito, possivelmente nos moldes 
de Agamêmnon, que acabasse com os conflitos interpolíades e liderasse a Hélade 
contra os seus “verdadeiros inimigos”. Com efeito, a postura pan-helênica que 
Xenofonte atribuiu a Agesilau em seu elogio acabou desenvolvendo pressupostos 
identitários para enaltecer os feitos do basileús em vida, minimizar as críticas que 
teriam sido elaboradas contra o seu governo e representá-lo como um herói para a 
Hélade. De fato, se considerarmos as características de um encômio, Xenofonte foi 
bastante “sábio” por omitir o fracasso de Agesilau em Áulis, haja vista que, embora 
a intenção tenha sido enaltecer a sua grandeza, os resultados acabariam acarretando 
problemas para a representação edificada por sua obra.  

Os aspectos mencionados são somados às virtudes morais de Agesilau que, 
segundo Xenofonte, tornavam-no um homem admirado por helenos e “bárbaros” 
(Xen. Ages., 1.12, 35). O ateniense ainda afirma que Agesilau foi o melhor 
comandante e governante lacedemônios, considerando a sua coragem e sabedoria 
em momentos de grande dificuldade (Xen. Ages., 10.1). A capacidade de “capturar” 
os seus adversários com a sua mansuetude tornava Agesilau um sujeito singular e 
incomparável (Xen. Ages., 1.20). Contudo, de todos os elogios que Xenofonte teceu 
a Agesilau, os que mais chamaram a atenção foram os associados ao seu 
compromisso com o sagrado. 

No Agesilau, Xenofonte destacou em mais de uma ocasião que a piedade do 
basileús lacedemônio para com os deuses tornavam-no um sujeito singular diante de 
uma Hélade em plena transformação. A primeira destas citações lida com o final da 
batalha de Coronéia quando, ao ser ferido pelos tebanos e retirado do campo de 
batalha, Agesilau permitiu que os homens de Tebas refugiados em um templo 
(próximo ao monte Hélicon) partissem em segurança sem serem molestados. O 
ateniense endossa a perspectiva apresentada afirmando que, apesar de ferido por 
todas as classes de armas, Agesilau não se esqueceu dos preceitos divinos (Xen. 
Ages., 2.13). 

A ênfase quanto ao episódio recai na preocupação de Agesilau em garantir a 
benevolência dos deuses diante da situação apresentada. Vale ressaltar que a batalha 
de Coronéia terminou sem um vencedor evidente, logo, garantir que refugiados 
inimigos partissem sem serem lesados poderia denotar honra, justiça e benevolência. 
No entanto, não podemos negar que essa atitude também legitimava a incapacidade 
dos guerreiros de Agesilau por darem continuidade à batalha. Com isso, permitir a 
partida dos inimigos forneceria a imagem solene do governante, bem como 
estabelecia uma trégua para com aqueles que haviam lhe ferido gravemente. 

Tais informações foram complementadas com a descrição do ocorrido na 
manhã seguinte ao combate, quando Agesilau determinou que um troféu fosse 
erigido e os seus homens cingissem guirlandas de flores em honra ao deus e que 
todos os auletás tocassem os seus instrumentos (Xen. Ages., 2.15). A presença de 
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flautistas na ocasião não somente destaca a relevância da música para a dinâmica e a 
cadência do combate, como também o aspecto sagrado vinculado à atividade 
realizada por eles. É possível que o deus citado por Xenofonte seja Apolo que, 
como uma das divindades tutelares de Esparta, seria homenageado pela vitória no 
campo de batalha.19 

O elogio que Xenofonte direciona para Agesilau nos fornece informações 
relevantes sobre a concepção de mundo do autor. Isso porque ele destaca a 
importância de um governante ser obediente às tradições ancestrais e aos deuses 
para assegurar a eunomia de sua pólis. Assim, Agesilau foi representado por 
Xenofonte como um modelo de conduta e liderança, pois, além de se preocupar em 
realizar adequadamente os interesses de Esparta, estava sempre alinhado ao seu 
respeito e reverência aos deuses. Como via de exemplo, Xenofonte (Ages., 2.17) 
expôs que o Euripôntida, ao realizar uma expedição a Argos como punição pela 
apropriação de Corinto, fez questão de voltar rapidamente para a pátria com o 
intuito de participar do festival das Jacíntias e liderar o coro em honra a Apolo na 
condição de choropoiós (organizador/líder do coro). 

A importância das Jacíntias para Esparta reside no seu caráter de renovação da 
sociedade e no restabelecimento do vínculo do mortal com o sagrado – 
representado pela morte do jovem Jacinto e pela sua apoteose junto a Apolo. Como 
nos esclareceu Luis Filipe de Assumpção (2014, p. 177-189), as Jacíntias 
restabeleciam não só a ordem cósmica, mas também a ordem político-social, uma 
vez que havia a integração dos esparciatas com os grupos marginais da sociedade 
por um período específico de tempo. Logo, a participação de Agesilau na função de 
líder do coro destacava a maneira como valorizava os rituais tradicionais e, acima de 
tudo, mantinha o respeito para com os assuntos relativos a Apolo. 

Essa passagem pode ser endossada com outra na qual Xenofonte utiliza de sua 
experiência ao lado de Agesilau, somada ao testemunho ocular de uma parcela dos 
helenos – possivelmente alçados à condição de interlocutores – para assegurar a 
veracidade de seus argumentos. O ateniense inicia a sua argumentação expondo o 
seu conhecimento acerca das opiniões contrárias a Agesilau entre os helenos. 
                                                           
19 Xenofonte não fez inferência a divindade aqui celebrada, porém, ao dialogarmos com Hesíodo (Teogonia, 
vv. 1-5) o Hélicon seria um lugar dedicado as musas. No entanto, como nos expôs Campbell (1967, p. 411), a 
poetisa Corinna representou o próprio Hélicon como uma divindade. Portanto, não podemos afirmar com 
precisão a divindade para a qual Agesilau e os seus homens cingiram guirlandas, contudo, sugerimos que 
tenha sido ao próprio Hélicon, as musas ou mesmo a Apolo como o líder das musas. Se tomarmos as 
referências de Plutarco (Licurgo, 22.2) poderemos ampliar as possibilidades interpretativas acerca do momento 
evidenciado. Nos dizeres do beócio, quando prestes a iniciar um combate o basileús deveria realizar os últimos 
sacrifícios no campo de batalha e, feito isso, tocavam a “ária de Castor” ao som do aulós. Considerando que 
Castor era uma divindade típica da Lacedemônia e diretamente atrelada à guerra, não seria completamente 
equivocado supormos que, após uma vitória militar, os espartanos tocassem a “ária de Castor” como 
agradecimento à divindade pelo feito realizado. Entretanto, se Apolo era uma das divindades tutelares de 
Esparta para a qual Agesilau levou o botim da expedição à Ásia e os bens obtidos com a batalha de Coronéia, 
não seria equivocado supormos que as guirlandas cingidas e a música entoada estivessem direcionadas ao 
“filho de Leto”. 
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Entretanto, passa a contrapor essas visões alegando que o seu convívio com o 
basileús lacedemônio tornava o seu discurso superior a perspectivas e imagens 
contrárias que os helenos teriam difundido sobre Agesilau. Nesse caso, o ateniense 
chega a ser “compreensivo” ao pontuar que o desconhecimento de certas ações 
tornaria os homens céticos, no que concernia à capacidade de um líder controlar os 
seus próprios impulsos (Xen. Ages., 5.6). Xenofonte estaria enfatizando a 
inexistência de um comandante nos parâmetros de Agesilau, mas também 
declarando a necessidade dos helenos terem alguém que os comandasse desta forma 
heroica. 

O recurso visual acaba servindo para Xenofonte corroborar o que fora 
anteriormente apresentado. Na passagem seguinte (Xen. Ages., 5.7), o autor declara 
que Agesilau nunca foi alvo de escândalos, afinal, ao viajar, o basileús preferia ser 
visto por todos ao invés de se hospedar na residência de qualquer pessoa. Para isso, 
Agesilau dormia nos templos ao ar livre, para que os “olhos de todos os homens” se 
convertessem em testemunhos da sua moderação (sōphrosýnē). Interessa-nos pensar 
que a estratégia retórica de Xenofonte atribui ao seu interlocutor a responsabilidade 
de ver e tirar as suas melhores conclusões acerca das atitudes de Agesilau, tendo em 
vista que não poderiam criticar o basileús Euripôntida por não haver relatos de sua 
intemperança. Contudo, ainda que existissem testemunhos, seriam insignificantes 
diante dos elogios de sua conduta e da sua postura exemplar diante de todos. 

Os dados documentais apresentados nos remetem à perspectiva historiográfica 
de Marcel Detienne e Pierre Vidal-Naquet. Tais especialistas manifestaram algumas 
premissas que tornariam os argumentos de Xenofonte plausíveis quanto à sua 
representação de Agesilau. Vidal-Naquet (1988, p. 8) declarou que o basileús era a 
manifestação plena da existência divina, tornando-o um ser detentor da verdade e 
do ato de “saber fazer” diante do sagrado. Detienne (1988, p. 31-32) amplia os 
apontamentos de Vidal-Naquet por ressaltar que os basileîs espartanos detinham 
prerrogativas sagradas e mânticas – em virtude de sua estirpe divina – o que lhes 
permitia interferir no político por intermédio do sagrado e vice-versa. Essa relação 
direta entre os basileîs lacedemônios seria garantida pela sua linhagem heráclida, a 
qual lhes concedia potencialidades de seu herói ancestral. Nesse caso, Detienne 
(1988, p. 18) pontuou que a relação dos governantes espartanos com o sagrado 
pretendia restabelecer a “ordem do mundo” por meio de suas façanhas. 

Ao adaptarmos a perspectiva de Detienne e Vidal-Naquet para a nossa análise 
de Xenofonte, verificamos que o ateniense estaria tentando incutir em seus 
interlocutores a percepção da excelência de todas as atitudes de Agesilau, uma vez 
que descendia dos deuses. De todo modo, se considerarmos a possível imagem 
negativa que Esparta e Agesilau desenvolveram junto aos helenos do século IV, 
Xenofonte estaria preocupado em edificar uma imagem prestigiosa de seu amigo e 
patrão após a sua morte. Considerando a beligerância da Hélade, em um período 
posterior ao falecimento de Agesilau, o ato de rememorar os feitos e a grandeza da 
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areté do Euripôntida acabaria alçando o basileús à condição de um herói pan-helênico. 
Na ótica de Xenofonte, Agesilau passou a representar uma parcela dos ideais 
esperados dos líderes helenos para que assim evitassem os males que se abatiam e 
juntos pudessem recuperar a glória da Hélade, semelhante ao período posterior às 
Guerras Greco-pérsicas. 

Também temos ciência de que o próprio Xenofonte poderia não corroborar 
com grande parte daquilo que escrevera, ou mesmo que tivesse uma visão distinta 
da conduta de Agesilau. Todavia, a sua gratidão para com o basileús lacedemônio e a 
imagem que almejava construir de seu amigo e benfeitor acabou se tornando um 
aspecto fundamental para a elaboração desse encômio. 

Bruce Laforse (2013, p. 29-31) nos permite endossar tal apontamento ao 
destacar que o objetivo de Xenofonte no Agesilau não seria “falar a verdade”, e sim 
elogiar a trajetória política, a vida, o caráter e a carreira militar de seu personagem. 
Por sua vez, Xenofonte pouco mencionou as atividades políticas de Agesilau pelo 
fato desta ter sido atrelada, de forma negativa, ao período da hegemonia espartana. 
Laforse também afirma que a retórica pan-helênica aparentou um amplo nível de 
manipulação pelos políticos e os retóricos do período clássico. Entretanto, a mesma 
teria um grande apelo e impacto emocional junto às audiências em virtude da 
tradição que remontaria às Guerras Greco-pérsicas ao reafirmar e legitimar a cultura 
da Hélade. 

Em conformidade a Laforse, concordamos que o discurso de Xenofonte 
omitiu inúmeras atitudes de Agesilau visando elaborar uma representação que 
tornasse o basileús digno de admiração pelo conjunto de virtudes das quais era 
portador. A estratégia retórica adotada por Xenofonte no seu encômio permitiu que 
Agesilau fosse elogiado em praticamente todas as suas atitudes. Tal postura não 
pode ser verificada na Helênica em virtude do gênero literário da obra. 

Observamos essa crítica à postura de Agesilau quando, na batalha de Coronéia 
(394), o basileús e os seus homens se lançaram contra os tebanos. Xenofonte afirmou 
que, embora a coragem de Agesilau fosse inquestionável, não escolheu a melhor das 
atitudes em conformidade às circunstâncias.20 O resultado dessa contenda foi a 
vitória contestável de Esparta, e Agesilau acabou sendo retirado do campo de 
batalha com muitos ferimentos (Xen. Hel., IV, 3.19). O posicionamento de 
Xenofonte acerca do evento se modificou no seu encômio, uma vez que a conduta 
do basileús lacedemônio foi digna de exaltação por estar disposto a morrer de forma 
heroica no campo de batalha e por respeitar a retirada dos seus inimigos em 
conformidade aos preceitos sagrados (Xen. Ages., 2.12-15). 

                                                           
20 Notemos que em passagens seguintes e anteriormente citadas, a crítica ao descomedimento de Agesilau 
veio seguida de um elogio ao seu compromisso com o sagrado. 
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O discurso de Xenofonte não deixa dúvidas quanto a sua representação de 
Agesilau, sobretudo no encômio, a qual tinha a pretensão de edificar na mentalidade 
dos helenos de que as ações do lacedemônio eram dignas de todos os elogios 
possíveis. Se retomarmos o início do Agesilau, Xenofonte destaca que todas as suas 
honras e virtudes eram esperadas, afinal, o basileús provinha da pólis mais poderosa 
da Hélade e tinha o herói Héracles como o seu ancestral. Contudo, o ateniense não 
se limitou a esses pressupostos e passou a justificar os motivos de seu enaltecimento 
por meio da virtude moral do governante. Segundo Xenofonte, Agesilau era um 
homem humilde, justo, piedoso, ativo em suas atitudes, generoso e moderado em 
tudo o que fazia, admirado por familiares, amigos e companheiros (Xen. Ages., 11.1-
13). 

Por fim, Xenofonte (Ages., 10.3) demarca que o seu encômio a Agesilau não 
seria um elogio fúnebre, uma vez que todas as palavras empregadas para representar 
as virtudes e os feitos do basileús também foram ditas a ele quando em vida. Do 
mesmo modo, a sua longevidade, associada à sua fama, deveria ser elogiada ao invés 
de ser meramente descrita em tom de lamentação. Mais à frente o autor afirma que 
todos sofreram pela morte de Agesilau, principalmente os seus amigos, ao passo que 
os seus inimigos se alegraram com o fato, uma vez que o basileús lhes causou muitas 
perdas em combate (Xen. Ages., 11.15).21 Complementamos esse trecho com o 
interesse de Agesilau por não permitir que ninguém erigisse qualquer estátua ou 
monumento em sua honra, pois pretendia que os seus feitos permanecessem na 
memória dos homens (Xen. Ages., 11.7). 

Aqui notamos a ênfase de Xenofonte nas ações de Agesilau em vida, 
tornando-as dignas de serem rememoradas com a sua morte. Essa postura culminou 
com a lógica de que somente os feitos dos grandes homens deveriam ser evocados 
como exemplos para as demais gerações. Ao retomarmos o discurso de Xenofonte 
acerca da tentativa de Agesilau de se comparar a Agamêmnon, sugerimos que o 
basileús lacedemônio se utilizou do comandante atrida para moldar os seus gestos 
enquanto governante e líder dos helenos. Com efeito, o caso do comportamento de 
Agesilau serviria de exemplo para as gerações futuras da Lacedemônia e, até mesmo, 
da Hélade. Com isso, afirmamos que os relatos de Xenofonte per se caracterizaram 
Agesilau como uma figura heroica. 

Xenofonte reitera os seus elogios ao destacar que Agesilau, mesmo idoso, não 
era menos digno de honras. Possivelmente, o fato do basileús ter sido “incapaz” de 
morrer gloriosamente em campo de batalha levou o ateniense a pontuar que 
Agesilau sempre se esforçou em buscar a grandeza de sua glória. Esse indício 
enfatiza que a nobreza de seus atos, sendo ele um ancião, já não provinha mais de 
seu corpo, e sim de sua alma (psykhé) (Xen. Ages., 11.14). Em vista disso, verificamos 

                                                           
21 Podemos sugerir também que o discurso de Xenofonte tenha chamado a atenção dos seus interlocutores 
para o fato do quão desprotegida estaria a Hélade com a morte de seu herói e benfeitor. 
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que, mesmo tendo chegado à velhice, a honra e a virtude de Agesilau não se 
tornaram menores que aquelas da sua juventude.  

Na verdade, o discurso de Xenofonte acaba exaltando o fato de que a glória, a 
sabedoria e os feitos de Agesilau garantiram a sua sobrevivência diante dos seus 
melhores e maiores inimigos. Em certa medida, o posicionamento de Xenofonte no 
encômio Agesilau nos permite considerar o basileús lacedemônio como “superior” a 
heróis como Aquiles, Heitor e Agamêmnon, afinal, não morreu em combate e nem 
foi o alvo de traição de nenhum de seus amigos, parentes e familiares. Dessa forma, 
a velhice de Agesilau foi heroica e vitoriosa quando observada pelos seus feitos. 

No último trecho do Agesilau (11.16), Xenofonte comentou que o basileús 
dedicou toda a sua vida ao bem-estar de sua pólis e, mesmo após morrer, continuou 
fazendo o bem a sua pátria. Isso porque, com aproximadamente oitenta anos, 
Agesilau atuou na condição de mercenário no Egito para levantar fundos com o 
intuito de recuperar o domínio de Esparta sobre a Messênia.22 Tal como em outros 
trechos, Xenofonte destacou os motivos pelos quais Agesilau era digno de elogios, e 
dentre eles a dedicação à sua pólis tornava-o um exemplo de virtude e honra superior 
a todos os outros homens. 

Xenofonte ainda informa que Agesilau morreu em terras estrangeiras e foi 
transportado para Esparta, com o intuito de receber a cerimônia própria aos basileîs 
de sua pólis (Xen. Ages., 11.16). No que tange ao funeral dos basileîs lacedemônios, 
Heródoto (VI, 57-58) já havia exposto que se assemelhava ao costume dos persas, 
sobretudo, pela pompa. Contudo, o discurso de Heródoto salientou que era um 
privilégio das casas reais de Esparta, uma vez que os seus representantes tinham 
matriz divina. Para um homem como Heródoto, em sua tentativa de difamar os 
excessos culturais dos “bárbaros”, a conduta dos lacedemônios seria inadequada 
para a realidade políade do período clássico. Ao mesmo tempo, embora não deixe 
de criticar o funeral dos heráclidas de Esparta, Heródoto parece justificar tais 
atitudes pela questão da ascendência divina destes homens.23 Concordamos com 

                                                           
22 Em 369, o tebano Epaminondas invadiu a Lacedemônia e dali partiu para Messênia, onde liberou a região 
do controle de Esparta e afetou drasticamente a economia espartana com a liberação de hilotas e periecos em 
grandes proporções e por privar a pólis espartana de terras demasiadamente férteis. 
 
23 Heródoto (VI, 57-58) manifestou que a morte de um basileús gerava comoção na Lacedemônia, onde até 
mesmo periecos e hilotas eram levados a participarem do cortejo ao morto. Homens a cavalo avisavam a 
todas as regiões lacedemônias do ocorrido e um casal livre de cada casa deveria manter-se de luto. Durante 
esse momento de anúncio as mulheres andavam pelas ruas batendo em caldeirões de bronze. Todos os 
presentes no funeral – entre espartanos, periecos e hilotas – deveriam partir com as mãos na própria testa e 
lamentar incessantemente, além de tecer elogios ao governante. Passado esse momento seguem-se dez dias de 
luto, durante os quais nenhuma atividade política da assembleia é realizada. Angeliki Petropoulou (2009, p. 
586-587) afirmou que esse anúncio do funeral demarcava a necessidade de rituais para se evitar a poluição da 
pólis. A autora destaca que a imposição de que um número específico de pessoas participasse da lamentação e 
a presença de mulheres batendo em caldeirões de bronze evidenciam o elemento sagrado de tal gesto. 
Petropoulou explicitou que objetos de bronze teriam funções de purificação e o som produzido pelo bater 
desses objetos teria um caráter profilático. O fato do basileús ser um ser divino tornava necessário o seu 
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Angeliki Petropoulou (2009, p. 607) ao afirmar que, em Heródoto, os funerais dos 
governantes persas se assemelhavam ao dos basileîs lacedemônios pelo efeito social 
que causavam, uma vez que todos os segmentos sociais do território eram 
mobilizados para lamentar a perda de seu representante divino.  

Enquanto que em Heródoto o referido tópico foi visto como um exagero, 
Xenofonte parece considerar o gesto digno diante de toda a contribuição que 
Agesilau forneceu à Hélade. Por outro lado, se aproximarmos o discurso de 
Heródoto e Xenofonte, o ateniense apenas teria reiterado a ideia de que Agesilau era 
semidivino e, no caso, um funeral esplendoroso era equivalente à estirpe do basileùs. 
Ainda nesse viés, o apontamento de Xenofonte também acentua a ideia de que, ao 
morrer, Agesilau obteve as prerrogativas necessárias para se tornar um herói 
protetor de sua pólis. Ampliando tal assertiva, na Constituição dos Lacedemônios (15.9) 
Xenofonte admitiu que em Esparta os basileîs mortos eram honrados como heróis. 

Sendo assim, concluímos que o discurso de Xenofonte representou Agesilau 
como um dos maiores heróis da Hélade, seja pelos seus feitos seja pela sua virtude. 
Ao associarmos os indícios literários do encômio com a Helênica, notamos que os 
aspectos fundamentais de cada gênero literário acabaram influenciando a maneira 
como o autor elaborou os discursos presentes em cada uma de suas obras. 

Nesse caso, consideramos que a personagem de Agesilau II aqui trabalhada foi 
uma representação edificada por Xenofonte, com a qual o autor pretendia 
corresponder aos seus objetivos fundamentais em ambas as obras. Tendo em vista 
que Agesilau e Xenofonte se relacionaram e que este recebeu benefícios do basileús 
Euripôntida ao ser exilado de Atenas, seria justo que o autor se sentisse no dever de 
homenagear um amigo querido que foi altamente criticado pelos helenos no 
decorrer de seu governo. Em uma Hélade desgastada por anos consecutivos de 
conflito, Agesilau foi um dos homens que mais contribuiu para que essa situação de 
carestia se acentuasse. Contudo, se os indícios documentais estiverem corretos, 
grande parte das ações do basileús esteve atrelada aos interesses de sua pólis. Logo, 
todas as críticas direcionadas a Agesilau eram, automaticamente, estendidas a 
Esparta. 

Desse modo, a tentativa de edificar uma representação heroica de Agesilau 
teria o intuito de ofuscar, afastar ou minimizar visões e opiniões negativas que se 
desenvolveram sobre o basileús ao longo de seu governo. Para tanto, Xenofonte 
tentou justificar as atitudes de Agesilau com um discurso pan-helênico que, devido 
as suas virtudes, poderia ser tomado como um herói que ao longo de sua vida lutou 
pelo bem-estar de todos os helenos. De acordo com essa lógica, a referência a 
Agamêmnon permitiria a comparação dos gestos do Euripôntida com aqueles 
cantados pela tradição épica acerca dos feitos do filho de Atreu. 

                                                                                                                                                                          
sepultamento no interior da pólis para assegurar a sua proteção do espaço ancestral, afinal, as ações de um 
governante não afetavam somente o seu oíkos. 
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Portanto, a representação de Agesilau como um herói correspondia 
diretamente aos interesses de Xenofonte diante da realidade instável em que a 
Hélade se encontrava na primeira metade do século IV, levando a necessidade de se 
exaltar feitos exemplares de homens capazes de retirar os helenos de uma situação 
de stásis. Esta obra também funcionaria como um mecanismo de retribuição e 
reconhecimento do que Agesilau e Esparta prestaram a Xenofonte quando ele se 
tornou um apátrida. Logo, edificar a imagem de Agesilau como um herói justificava 
as ações do basileús em vida, garantia-lhe honra após a morte e explicitava para toda 
uma audiência as motivações por trás de tal elogio. 
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