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RESUMO 

 

Esta tese questiona a noção de “resposta” aplicada à interpretação da Poética 

e expõe a ideia de que a defesa da poesia, no caso de Aristóteles, não é 

independente da amizade por um determinado modelo político, modelo esse 

suportado por um entendimento específico do funcionamento das emoções 

humanas. Segundo este entendimento, os homens pensam e sentem (alegria 

ou tristeza) em função de si e dos seus, em função de um círculo composto 

pelos próximos, sendo o altruísmo o resultado de uma capacidade de 

alargamento desse círculo. Relativamente à importância da poiêtikê technê, a 

tese coloca, portanto, a hipótese de se interpretar a distância entre Platão e 

Aristóteles em termos ético-políticos. Sócrates / Platão condena a poesia por 

considerar que ela incita à privatização do sentimento, opondo-se ao ideal 

comunitarista caracterizado no Livro V da República. Para Aristóteles, que vê 

como muito pouco vantajosa a política comunitarista, a poesia não comporta 

perigos políticos porque ela está de acordo com a natureza humana: os casos 

que os poetas devem usar são, no fundo, histórias que mostram a 

inexequibilidade de uma ‘política do grande círculo’. A tese tenta ainda uma 

breve aproximação à catarse, concebendo-a como um efeito de alargamento 

do âmbito estritamente privado da emoção.   

 

 

 

 



 

RESUME 

 

This dissertation discusses the notion of “answer” applied to the interpretation of 

Aristotle’s Poetics and sustains that the defence of poetry, in Aristotle’s case, is 

not independent from some friendship with a certain political model, a model 

which has in its substrate a specific understanding of how human emotions 

work. According to this understanding, when human beings feel sadness or joy, 

they think in themselves and in their people, they think in a community of people 

who are close to them; consequently, altruism results from a capacity to extend 

that circle. In respect to the importance of the poiêtikê technê, this dissertation 

assumes that the distance between Plato and Aristotle may be interpreted in 

ethic-political terms. Socrates / Plato condemns poetry because he believes 

that the art of poets may instigate to some feeling’s privatisation, blocking the 

communist political model which is presented in Republic (Book V). For 

Aristotle, who sees no advantages in that political ideal, poetry doesn’t have any 

political danger because this art is in accordance with human nature: the stories 

that poets should use are stories that expose the impractibility of a ‘big circle’s 

politic’. The dissertation also tries an approach to catharsis defining it in terms 

of an enlargement of the emotion’s private scope.   
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É certo que os diálogos socráticos possuem 
força, brilho, originalidade e subtileza; mas não 

se pode ser perfeito em tudo.   
 

Aristóteles, Política  
(II. 6, 1265a10-12) 
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A HISTÓRIA DA TESE: 

A AMIZADE E AS RESPOSTAS 

 

[...] parece ser melhor, até talvez um dever, que, para 

salvar a verdade, se destruam os laços que temos com os 

que nos estão próximos. Devemos fazer isto 

especialmente se formos filósofos [amigos da sabedoria].  
 

Ética a Nicómaco, I. 6, 1096a15 

 

Ao longo das páginas que se seguem, desenvolve-se uma tese sobre 

poesia, filosofia política e respostas. De facto, foi a partir da noção de 

“resposta” que se teceram muitos comentários sobre aquilo que no 

pensamento de Aristóteles não vai ao encontro das ideias apresentadas nos 

diálogos socráticos. Imaginou-se que Aristóteles estaria, de alguma forma, a 

responder a Sócrates / Platão, usando argumentos de natureza semelhante, e 

comentou-se a Poética, por exemplo, partindo do princípio de que se trata de 

um texto que responde a outro(s) texto(s) que condenou(aram) a poesia. Em 

alguns casos, como nas Éticas e na Política, Aristóteles assume claramente 

uma distância em relação a Platão: prefere o amor da sabedoria à amizade.  

Na Poética, como se sabe, não é isso que acontece. A distância não é 

explicitamente assumida: dissertando sobre uma poiêtikê technê, Aristóteles 

não faz aquilo que se propõe, por exemplo, nas linhas finais da Ética a 

Nicómaco: não percorre nem examina o que foi dito pelos que o precederam. 

Uma pergunta fica por detrás das linhas desta tese: é possível interpretar 

textos e filosofias inteiras como se fossem respostas? A tese responde 

afirmativamente, e acrescenta sobretudo uma ressalva: é preciso analisar a 
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natureza dos argumentos em jogo. Assim, será defendida a ideia de que 

Aristóteles não dá boas respostas a Platão. Aristóteles des-conversa, porque 

não fala das mesmas coisas: a sua perspectiva sobre o modo como os seres 

humanos sentem, pensam e agem é distinta. 

Na verdade, terá a sua graça o facto de pensarmos que os diálogos 

socráticos são, à luz do cap. 9 da Poética, mais poéticos e filosóficos, sendo os 

textos de Aristóteles mais históricos: os discursos de Sócrates são discursos 

sobre o que poderia acontecer (caso a virtude fosse realmente uma questão de 

conhecimento), ao passo que na visão de Aristóteles sobre a natureza dos 

homens surgem por vezes indícios de uma espécie de antropologia pessimista. 

A distância da posição aristotélica em relação a uma percepção idealista dos 

assuntos humanos observa-se principalmente neste ponto: embora o esforço 

humano conjugado com a razão sejam coisas louváveis e belas, Aristóteles 

não deixa de considerar que a felicidade é uma coisa vacilante, algo que não 

depende apenas da firmeza individual de cada um, pressupondo, pelo 

contrário, a existência de bens externos. Entre estes bens, a comunidade de 

amigos vem em primeiro lugar.  

Fundamentalmente, como tentarei demonstrar, são razões ético-políticas 

que podem explicar a desconversação de Aristóteles a propósito da arte 

poética. De facto, como se verá no primeiro capítulo desta tese, a 

argumentação de Sócrates na República tem um propósito específico: 

demonstrar que não é possível ser-se ao mesmo tempo amigo da cidade – 

amigo de um determinado modelo de organização da polis – e amigo da 

poesia. 
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I 

AMIGOS DA CIDADE E INIMIGOS DA POESIA 
 
 
 
 
 

Fundemos em imaginação uma cidade. 
 

República II. 369c 

 

 

Eduquemos estes homens em imaginação, como se 

estivéssemos a inventar uma história e como se nos 

encontrássemos desocupados. 

República II. 376d 

 

 

1.1. UMA CIDADE SÃ 
  

No momento em que escrevo esta tese, já muito foi dito sobre a 

inimizade de Platão relativamente à poesia. Muito foi dito sobre a 

incompatibilidade que Platão viu entre a arte dos poetas e a ‘boa educação’ 

(Leis, II 653a-b). Nas linhas que se seguem, vou rever os pontos que podem 

justificar aquela inimizade, os pontos que servem de argumento a favor da 

incompatibilidade entre a poesia e a educação correcta. Não aprofundarei o 

teor metafísico que suporta determinados aspectos desse argumento, 

sobretudo os que se encontram no Livro X da República; interessa-me antes 

perceber, tendo em conta o modelo de cidade que surge na República1, as 

razões invocadas para que os dois sentimentos que dão título a este capítulo – 
                                                 
1 Concentrar-me-ei na República por dois motivos: 1) o modelo de cidade descrito neste 
diálogo é aquele que Aristóteles analisa com mais detalhe no livro II da Política; 2) é na 
República que Platão apresenta, precisamente, um modelo (parádeigma) da cidade justa, um 
ideal ao invés de uma possibilidade, ao passo que no diálogo das Leis, por exemplo, é o 
possível que ganha terreno, o que se reflecte na preponderância que a lei adquire, juntamente 
com a religião. É certo que Sócrates tenta argumentar na República a favor da possibilidade de 
realização do modelo, embora a resposta dada a Gláucon não seja satisfatória. Sobre esta 
questão, veja-se o comentário de Stephen Halliwell, em Plato: Republic 5. Translated with 
Introduction and Commentary by Stephen Halliwell. Warminster: Aris & Phillips, 1993, pp. 25-
26.  



 6
 

ser amigo da cidade2 e ser inimigo da poesia – apareçam como aquilo a que 

Aristóteles chamou nas Categorias (15a8-12) coisas conexas por natureza: 

coisas dependentes uma da outra, ao ponto de se concluir a existência de uma 

a partir da existência da outra, não havendo, contudo, relação de causa entre 

ambas.    

A educação de que fala Platão tem uma finalidade ulterior: a constituição 

de uma cidade justa, uma cidade ‘boa e recta’ (Rep. v. 449a). Ora, esta cidade, 

para existir, requer uma ‘administração (politeia) perfeita’ (Rep. VIII. 543a), 

assim como uma série de características que Sócrates resume desta forma no 

diálogo com Gláucon: “[...] haverá comunidade das mulheres, comunidade dos 

filhos e de toda a educação, e do mesmo modo comunidade de ocupações na 

guerra e na paz, [...]” (VIII. 543a-b). A existência do sentimento de comunidade 

(koinônia) funciona para Platão como um indício de que a cidade é, de facto, 

“administrada na perfeição”, um sinal de saúde (II. 372e). Assim, a existirem 

motivos para a correlação entre os dois sentimentos que acima referi, o que a 

arte dos poetas faz é adoecer a cidade, alterar os seus humores, como se 

poderá ler no Corpus Hippocraticum. Mantendo a comparação com o corpo 

humano, mandar embora da cidade perfeita um homem capaz de ‘tomar todas 

as formas’ e ‘imitar todas as coisas’ (III. 397a) é efectuar uma ‘purgação’ 

(katharsis). Vejamos que males podem surgir numa cidade sã3 devido à 

presença dos poetas.  

                                                 
2 A expressão “amigo da sua cidade” surge no Livro V (479d). Utilizarei a tradução de Maria 
Helena da Rocha Pereira (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 92001). 
3 A primeira cidade ‘fundada em imaginação’ (Rep. II. 369c), a cidade ideal que Gláucon 
considera semelhante a uma ‘cidade de porcos’ (II. 372d), seria para Sócrates a cidade sã por 
excelência. O modelo político que é definido a partir do livro III visa instituir a justiça nas 
cidades de luxo, que surgem porque a natureza humana confunde coisas necessárias 
(habitações, vestuário e calçado) com preciosidades (iguarias, perfumes, imitações). A cidade 
sã de que falo será, portanto, a cidade de luxo tão justa quanto possível.  
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A) Usurpação de funções e de linguagens  

Em primeiro lugar, o conceito platónico de justiça assenta numa 

combinação de três aspectos: indivíduo, natureza e tarefa. Numa cidade justa, 

indivíduos com uma determinada natureza dedicam-se a uma tarefa particular 

que se ajusta a essa natureza: “[...] cada um de nós não nasceu igual a outro, 

mas com naturezas diferentes, cada um para a execução de sua tarefa” (II. 

370b). À ideia de um ajustamento deste tipo Julia Annas chama “Princípio de 

Especialização”4. A vida na cidade sã assenta, portanto, num espírito social de 

cooperação, e é este espírito, acima de tudo, que a educação correcta deverá 

promover. Não esqueçamos que uma cidade, diz Sócrates a Adimanto, “tem a 

sua origem [...] no facto de cada um de nós não ser auto-suficiente, mas sim 

necessitado de muita coisa” (II. 369b).  

Uma questão pertinente relativamente à poesia é a de saber qual a 

tarefa específica desempenhada pelos poetas. No livro II da República, 

Sócrates fala numa ‘multidão’ de pessoas que não é necessária na cidade: 

fazem parte dessa multidão os caçadores e os imitadores, grupo onde se 

incluem os que se dedicam à arte das Musas e os pintores (373b). Da leitura 

da passagem imediatamente anterior pode deduzir-se que a poesia só tem 

lugar na ‘cidade de luxo’, numa cidade repleta de ‘preciosidades’ não 

necessárias5. E, nessa cidade, a arte dos poetas nega aquele princípio de 

especialização na medida em que a sua “brincadeira sem seriedade” (X. 602b) 

lhes permite ‘imitar todas as coisas’: imitando tudo, sem se especializar, 

                                                 
4 Julia Annas. An Introduction to Plato’s Republic. Oxford: Clarendon Press, 1981, p. 73.      
5 Como salienta Julia Annas (Op. cit., pp. 77-79), o argumento sobre a natureza, a 
especialização e a cooperação não se desenvolve na descrição da primeira cidade mas sim no 
decorrer da caracterização das cidades de luxo. Curiosamente, a primeira cidade “não tem um 
lugar definido no argumento moral da República”.      
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conhecendo ‘todos os ofícios’ e ‘tudo quanto cada um sabe no seu domínio’ (X. 

598d), o poeta não pode adquirir conhecimento daquilo que imita.  

Longe de ser um problema meramente metafísico e epistemológico 

aquele que se levanta no Livro X da República – um problema de conhecimento 

das Formas que só o filósofo pode imitar porque olha para o modelo divino –, 

parece-me tratar-se antes de um problema político básico (relembre-se a 

história desta tese), que pode traduzir-se nesta interrogação: como enquadrar 

numa cidade onde todos têm um papel a desempenhar pessoas cuja função 

para a qual nasceram é imitar as funções dos outros? E, de facto, neste ponto, 

a crítica de Platão é de uma coerência total6. Se os poetas podem ser, ‘ao 

mesmo tempo’, muitas coisas, e se “é impossível que uma só pessoa exercit[e] 

na perfeição diversas artes” (II. 374a), não resta espaço na cidade para a 

poesia, a não ser como luxo. Sem função social específica, sem uma technê 

própria, os poetas não podem cooperar com outros tendo em vista a satisfação 

das necessidades da comunidade. A argumentação de Sócrates no Íon dá 

conta disso mesmo: no final do diálogo, Íon é acusado de não ter demonstrado 

qual a natureza própria da sua arte (537d) e de que forma ela se define e 

distingue de outras artes pelo conhecimento de um objecto específico (537e). A 

mesma questão aparece na Apologia, onde os poetas são acusados de não 

dominarem um saber, de não perceberem o que dizem e de se julgarem os 

mais sábios em relação a domínios alheios: neles, a inspiração divina substitui 

a technê (22b-c).  

                                                 
6 Annas (Op. cit., p. 96) resume claramente o que está em causa dizendo que aquilo que Platão 
condena é o facto de, no acto de imitar, alguém se colocar a si mesmo no lugar de outro. Este 
será o principal problema ético-político que a poesia levanta.  
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As consequências políticas que advêm da possibilidade de o poeta ser 

muitas coisas ao mesmo tempo, pela imitação do discurso de outros (Rep. IV. 

393d), estão à vista: na medida em que imita as ‘linguagens adequadas’ às 

funções dos outros membros da comunidade, ‘a linguagem que convém’ a 

esses membros (Íon 540b; neste ponto, Íon acaba por responder a Sócrates 

relativamente ao objecto da sua arte), a poesia ameaça indirectamente o 

princípio da especialização, o princípio de que “cada um deve ocupar-se de 

uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada” 

(IV. 433a). O perigo maior, contudo, residirá na possibilidade de usurpação da 

linguagem que é própria de um general, aquele que defende a cidade. Repare-

se que Sócrates não rebate a identificação entre a arte do rapsodo e a do 

general, limitando-se a dizer que no caso do comando militar é preciso dar 

provas de mérito (Íon 541d). O poeta é, na expressão de G. R. F. Ferrari, ‘a 

professional busybody’ – um intrometido profissional7.   

Fundamentalmente, a arte dos poetas representa dois perigos: o da 

usurpação e o da multiplicidade, ou ‘fragmentação do carácter’, como sugere 

Julia Annas8. Porque numa cidade justa e sã, formando “um todo belo” (IV. 

420d), os  

cidadãos devem ser encaminhados para a actividade para que nasceram, e 

só para ela, a fim de que cada um, cuidando do que lhe diz respeito, não 

seja múltiplo, mas uno, e deste modo, certamente, a cidade inteira crescerá 

na unidade, e não na multiplicidade” (IV. 423d). 
 

Neste sentido, os poetas são inimigos da cidade porque não dão uma 

contribuição para o bem comum: não prestam um serviço social que 

                                                 
7 G. Ferrari. “Plato and Poetry”. In G. Kennedy (ed.). Cambridge History of Literary Criticism. 
Cambridge: Cambridge University Press (11989), repr. 1989, p. 117.  
8 Annas. Op. cit., p. 97. 
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simultaneamente justifique a sua presença na cidade e garanta a boa vontade 

e a amizade dos outros cidadãos. A explicação de Nicholas Dent9 é clara:   

 

Todas as pessoas na cidade de Platão dão os seus talentos e o seu 

trabalho para um fundo comum. Elas podem ver o valor da sua contribuição 

na forma como melhoram a vida de outros, e podem igualmente ver como a 

sua vida é melhorada pela contribuição de outros. Cada pessoa é 

valorizada e recebe um agradecimento pelo que faz. Elas conseguirão 

apreciar o modo como vários destinos estão indissociavelmente ligados, o 

modo como o bem-estar de cada indivíduo está interligado com o bem-

estar de outro. Tornam-se amigas em virtude da boa vontade de cada uma 

em dar e da gratidão que a contribuição suscita. Por isso, o seu sentido de 

bem-estar irá incorporar, como um dos seus componentes, o bem-estar dos 

amigos. Colaboram amigavelmente, com mútua apreciação.   

(itálicos meus) 

 

B) Fortalecimento de paixões 

‘A primeira educação é obra das Musas e de Apolo’ (654a), diz-se no 

Livro II das Leis. O programa de educação ética10 delineado nos diálogos de 

Platão divide-se em duas etapas complementares. Numa primeira etapa, deve 

incutir-se no espírito dos jovens um modo de sentir em que o prazer e a dor 

sejam respostas “adequadas” a situações e coisas de determinada natureza, 

sendo que esta natureza é avaliada no quadro de uma filosofia moral que se 

constitui ao longo de vários diálogos11. Parafraseando uma nota da edição 

francesa que tenho à minha frente, trata-se de uma formação ao nível ‘do gosto 

e da repugnância’: ‘diante do belo, a criança deverá sentir-se instintivamente 

                                                 
9 Nicholas Dent. “Plato and Social Justice”. In Andros Lizou and Harry Lesser (eds.) Polis and 
Politics – Essays in Greek moral and political philosophy. Averbury: Aldershot, 1990, p. 121.       
10 Como é sabido, o programa delineado deverá ser aplicado à educação dos futuros Guardas 
da cidade.  
11 Nesta etapa, diz-se na República, a música e a ginástica ensinam os guardiães “em matéria 
de costumes, proporcionando-lhes, por meio da harmonia, a perfeita concórdia, não a ciência; 
por meio do ritmo, a regularidade; e outros hábitos gémeos destes, nas narrativas, quer 
míticas, quer verdadeiras” (Rep. VII. 522a). 
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atraída’12, ao passo que a reacção apropriada perante o que é desprezível só 

poderá ser a ‘repulsão imediata’13. Na segunda etapa, a ciência dos números e 

do cálculo “obriga a alma a servir-se da inteligência em si para chegar à 

verdade pura” (Rep. VII. 526b), à contemplação da essência, ao conhecimento 

do que existe sempre. No final, o guarda da cidade será guerreiro e filósofo (VII. 

525b). 

Em Enemies of Poetry, W. B. Stanford insere Platão no grupo dos 

políticos e moralistas que incorrem naquilo a que chama “falácia utilitária”: este 

grupo acredita que a função primordial da poesia é “melhorar o carácter das 

pessoas por meio da instrução e do exemplo”14. Poesia que não satisfaz este 

requisito é má poesia, devendo ser excluída da cidade: na verdade, é isso que 

explica o Ateniense a Clínias num diálogo imaginado entre poetas e 

governantes (Leis VII. 817a-e). Na República, o problema que Platão tem em 

mãos relativamente aos efeitos da poesia pode ser sintetizado desta forma: por 

um lado, crê na importância que a ‘obra das Musas’ tem na primeira educação; 

por outro, considera que a poesia, sendo mimética na sua natureza, é 

necessariamente uma negação dos propósitos da segunda etapa do programa 

educativo. Existe, por isso, entre o Livro III e o último livro do diálogo um 

movimento que vai desde a censura, com a rejeição das histórias que 

desencadeiem nos jovens “uma propensão para o mal” (III. 392a), à 

condenação total da poesia, ficando excluídos da proscrição “hinos aos deuses 

                                                 
12 Platon. Oeuvres Complètes. Tome XI, Ière. Partie. Texte traduit par Édouard des Places, S. J.. 
Paris : Les Belles Lettres, 1976. Note 1, p. 39. Como é sabido, Platão não concebe uma 
separação entre os domínios estético e moral, entre o bem e o belo (kalos), entre o mal e 
aquilo que é desprovido de beleza.        
13 Este entendimento do que deve ser a educação, resumido pelo Ateniense nas Leis, é 
retomado mais tarde por Aristóteles nas Éticas (cf. Ética a Nicómaco II. 3. 1104b10). 
14 W. B. Stanford. Enemies of Poetry. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 
1980, p. 57.      
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e encómios aos varões honestos e nada mais” (X. 607a). Duas ideias 

suportam, portanto, o argumento de que a poesia não “deve estar presente 

numa cidade bem governada” (X. 607e), numa cidade sã: por um lado, a ideia 

de que os poetas imitam coisas que não conhecem, intrometendo-se no 

domínio de outros; por outro, a ideia de que a poesia mimética pode ‘causar 

dano às pessoas honestas’ (X. 605c). Como disse no início deste capítulo, 

deixarei de lado as questões de ordem epistemológica e metafísica do 

argumento para me concentrar nos “danos” causados ao Estado e à vida 

humana (607e).  

Esses danos prendem-se com três aspectos: 1) os temas da poesia, 

aquilo que pode chegar aos ouvidos dos jovens, uma vez que muitas coisas 

que os poetas dizem ou põem na boca de outros não são as coisas que diria ‘o 

mais sensato dos homens’, coisas belas (III. 390a), mas sim mentiras15, por 

exemplo a respeito dos deuses (III. 389); 2) a natureza imitativa da poesia (o 

problema da usurpação de funções e de linguagens, de que falei 

anteriormente16); e 3) o facto de o “sector do espírito que convive com a 

imitação poética” (X. 603c) não ser “a parte de nós que é a melhor por 

natureza” (X. 606b), isto é, a razão, “o elemento que faz fé na medida e no 

                                                 
15 A mentira só é útil aos homens “sob a forma de remédio” (III. 389b), devendo apenas ser 
utilizada pelos médicos, isto é, os chefes da cidade: “se a alguém compete mentir, é aos chefes 
da cidade; todas as restantes pessoas não devem provar deste recurso”. Baseando-se nesta e 
noutras passagens dos diálogos, Christopher Gill (“Plato on Falsehood – not Fiction”. In C. Gill 
and T. P. Wiseman (eds.). Lies and Fiction in the Ancient World. Austin: University of Texas, 
1993, pp. 43-44) fala da inexistência de uma distinção entre o discurso factual e o ficcional, 
acrescentando que para Sócrates / Platão a poesia grega é falsa porque “falha em representar 
o tipo de comportamento, os estados psicológicos, e as crenças que seriam representadas 
numa poesia dirigida pelos detentores da verdade ética, que, por sua vez, implementariam as 
disposições e o modo de vida correctos”.  
16 Acrescenta G. Ferrari que a crítica de Platão se baseia na atribuição de aspectos éticos a 
questões técnicas, isto é, na ideia de que os procedimentos técnicos da poesia podem ter 
consequências éticas. Assim, a condenação do discurso directo, uma maneira de falar que não 
é própria de um homem moderado (III. 396c-d), baseia-se no princípio de que ‘o desejo de falar 
como se fossemos outra pessoa’ pode ‘constituir uma fraude e ter implicações não desejadas’ 
(Op. cit., p. 115). Em suma, o discurso directo é um ‘sintoma’ do espírito de imitação.  
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cálculo” (X. 603a). É este elemento da alma que deve governar, aliando-se ao 

elemento irascível ou emocional e subordinando o elemento apetitivo (IV. 421d-

422b). Condições de virtude, a saúde da alma, ou a sua justiça, verificam-se 

quando estas partes desempenham as tarefas que lhes competem. Percebe-se 

claramente que o conceito de justiça aplicado à cidade decalca ou copia esta 

divisão da alma individual em elementos dominantes e elementos dominados: 

“há na cidade e na alma de cada indivíduo as mesmas partes, e em número 

igual” (IV. 421c). Ou talvez seja a política a determinar a descrição da alma, 

como considera Harry Lesser17, para quem “não só Platão analisa a sociedade 

em termos psicológicos, como também, sobretudo no Livro IV, analisa a alma 

individual em termos políticos”.   

Assim, o que a poesia faz, sobretudo a poesia trágica, é promover a 

injustiça no homem, promover uma tirania na alma (X. 605b). Como o faz? 

Dando expressão ao desgosto, que apela aos elementos irracionais da alma. 

Não será o desgosto um sentimento pessoal / privado por natureza? 

Pressente-se aqui – é um ponto para desenvolver mais adiante – uma forte 

ameaça aos princípios de uma determinada filosofia política tida como remédio 

para a enfermidade das cidades. De facto, a tragédia nunca poderá ser útil 

para a cidade justa ‘fundada em imaginação’ na República. Não há argumentos 

(X. 607a) que provem essa utilidade. Dou novamente a palavra a Sócrates: 

Se pensares que a parte da alma que há pouco contínhamos pela força, 
nos nossos desgostos pessoais, que tem sede de lágrimas e de gemidos 
em abundância, até se saciar, porque a sua natureza é tal que a leva a ter 
esses desejos, é, nessas alturas, a parte a que os poetas dão satisfação e 
regozijo.        

(X. 606b) 
                                                 
17 Harry Lesser. “Society and individual psychology in Plato’s Republic”. In Andros Lizou and 
Harry Lesser (eds.). Op. cit., p. 153.  
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O “sector do espírito” que convive com a imitação poética é o irracional, 

é “a parte que nos leva à recordação do sofrimento e aos gemidos” (X. 604d), 

impedindo a alma de se ‘endireitar’ depois de um desgosto. Como nota 

Ferrari18, a poesia opõe-se ao ethos da alma firme porque está ligada ao 

queixume, à lamentação. O problema que Sócrates encontra na contemplação 

de males e lamentos alheios19 prende-se mais concretamente com a 

compaixão: “depois de termos criado e fortalecido neles [i.e., nos sentimentos 

de outros] a nossa compaixão, não é fácil contê-la nos sofrimentos próprios” (X. 

606 b). Porque nos incita a ter compaixão de nós próprios, a poesia trágica20 

torna-nos ‘piores e mais desgraçados’, como se por meio dela a tristeza e a 

aflição, as ‘lágrimas e os gemidos’, se contagiassem. Na cidade em que os 

governantes são amigos da poesia, o prazer e a dor são a lei21.  

 

1.2. UMA CIDADE DE AMIGOS  
  

A cidade justa que Sócrates funda em imaginação na República, sendo 

administrada na perfeição, formará, como já foi dito, um todo belo, como um 

‘círculo que se vai alargando’ (IV. 423e); o crescimento na unidade é condição 

essencial para a existência de uma cidade feliz. Para Sócrates, unidade 

significa ordem e ordem significa preservação de relações de poder entre 

classes (no caso das cidades) ou partes da alma (no caso da alma individual): 

“produzir a saúde consiste em dispor, de acordo com a natureza, os elementos 
                                                 
18 G. Ferrari. Op. cit., p. 136. 
19 O maior alvo da hostilidade de Platão nos primeiros diálogos que falam de poesia, refere 
também Ferrari, ‘é a teatralidade da experiência estética” (Ibidem, p. 93). A questão da 
identificação imaginativa surge no Íon (535c), onde a audiência é vista como ‘o último dos 
anéis’ que formam a cadeia magnética da inspiração.   
20 As referências à poesia cómica são breves (cf. X. 606c). 
21 Como salienta G. Ferrari (Op. cit., p. 136), a noção de uma distância estética, que implicaria 
falar de dois prazeres distintos – o prazer derivado da contemplação do sofrimento e o prazer 
que a imitação poética desse sofrimento proporciona – não existe em Platão.  
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da alma, para dominarem ou serem dominados uns pelos outros; a doença, 

em, contra a natureza, governar ou ser governado um por outro” (IV. 444d). A 

um velho provérbio atribuído aos Pitagóricos (provérbio que Aristóteles também 

cita nas Éticas), vai-se buscar a fórmula para a criação do espírito de 

comunidade: «são comuns os bens dos amigos». A proposta de Sócrates, a 

ser aplicada, trará consigo, diz Adimanto, “alterações grandes, e até radicais, 

conforme for bem ou mal realizada” (V. 449d). O que está em causa é a 

possibilidade, referida no Livro IV, e igualmente nas Leis (V. 739c22), de 

transformar as mulheres e os filhos em ‘coisas comuns’ (IV. 422e), uma medida 

pensada para a classe dos Guardiões, que também não deverá ter qualquer 

propriedade privada. Porque sabe as inúmeras dificuldades que tal questão 

levanta, dificuldades relacionadas com o carácter inverosímil da proposta, 

dificuldades que expõem a fragilidade de uma teoria demasiado radical, a que 

por vezes se chama utopia, Sócrates parece ‘perder a coragem’: “tenho certa 

hesitação em tocar no assunto, com receio de que a minha exposição pareça 

uma aspiração impossível” (V. 450d). Como se, ao propor a abolição da família 

fundada a partir de laços de sangue – é disso que se trata, e não da simples 

abolição da família23 –, Sócrates temesse que não o levassem a sério…  

                                                 
22 Explica o Ateniense (Platon. Oeuvres Complètes. Tome XI, 2e. Partie, Texte traduit par 
Édouard des Places, S. J.. Paris : Les Belles Lettres (11912), 21975, p. 95, itálicos meus): “Em 
primeiro lugar, vem a cidade, a constituição e as leis ideais, mediante as quais se realiza o 
mais possível, em toda a cidade, o velho provérbio; diz este provérbio que os bens dos amigos 
são efectivamente comuns. [...] comunidade de mulheres, comunidade de filhos, comunidade 
de todas as coisas [...] se por todos os meios tudo o que julgamos ter de nosso foi abolido, se 
conseguimos na medida do possível tornar comum, de uma maneira ou de outra, mesmo 
aquilo que por natureza é pessoal, [...] fazer com que todos tanto quanto possível louvem e 
condenem a uma só voz, tenham os mesmos motivos de alegria e de aflição [...].”       
23 Salienta St. Halliwell (Halliwell. Op. cit., Introduction, p. 20) que a proposta se baseia na 
possibilidade de uma “transferência de determinadas forças psicológicas e éticas dos padrões 
de mentalidade existentes para as novas estruturas sociais e para a ideologia que as suporta. 
Os guardiães devem perder, tanto quanto for possível, a sua identidade como indivíduos, e 
devem adquirir uma nova identidade como modelos de uma classe colectiva [...]. Mas a 
entidade social que irá conferir esta nova identidade é concebida nos termos das várias 



 16
 

Talvez apenas uma proposta radical mude a natureza humana (ou 

melhor, a natureza de uma classe) e consiga fazer frente ao maior mal para as 

cidades. Cito agora uma passagem onde está resumida a explicação das 

vantagens da comunidade de mulheres e filhos. Sócrates procura demonstrar a 

Gláucon em que medida esta comunidade é a melhor numa cidade justa:      

 

– Ora nós teremos algum mal maior para a cidade do que aquele que a 

dilacerar e a tornar múltipla, em vez de una? Ou bem maior do que o que a 

aproximar e tornar unitária? 

– Não temos.  

[...] 

– E não é o individualismo destes sentimentos [i.e., do prazer e da dor] 

que os divide, quando uns sofrem profundamente e outros se regozijam em 

extremo a propósito dos mesmos acontecimentos públicos ou particulares. 

– Pois não! 

– Ora este facto não provém de os habitantes da cidade não estarem de 

acordo em aplicar expressões como estas «meu» e «não meu», e do mesmo 

modo quanto ao que lhes é estranho?  

– Logo em qualquer cidade em que a maior parte dos habitantes estiver 

de acordo em aplicar estas expressões «meu» e «não meu» à mesma coisa – 

será essa a mais bem organizada?  

– Sim, e muito.  

– Portanto, também se comporta de modo muito aproximado ao de um 

homem? Por exemplo, quando ferimos um dedo, toda a comunidade, do corpo 

à alma, disposta numa só organização (a do poder que a governa), sente o 

facto, e toda ao mesmo tempo sofre em conjunto com uma das suas partes. É 

assim que nós dizemos que ao homem lhe dói o dedo. E, sobre qualquer outro 

órgão humano, o raciocínio é o mesmo, relativamente a um sofrimento 

causado pela dor, e ao bem-estar derivado do prazer. 

(V. 462b-462d)         

 

                                                                                                                                               
instituições das quais os Guardiões se devem libertar [...]”. De facto, diz-se também no Livro V 
(471d) que os defensores da cidade imaginada “combaterão com a máxima valentia contra os 
inimigos, na medida em que não se abandonam uns aos outros, sabendo quem são e tratando-
se uns aos outros pelos nome de irmãos, pais e filhos.”      
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 As desvantagens que a família apresenta prendem-se, portanto, com a 

dilaceração do ‘todo belo’, da comunidade (koinônia) que deve ser a cidade, 

com a interrupção de um crescimento que deve realizar-se na unidade, a partir 

da classe que governa24 – sendo a unidade o maior bem de uma cidade. 

Juntamente com a propriedade, a casa de família tradicional (oikos) não é mais 

do que a marca ou o símbolo do individualismo (idiôsis) ao nível da 

organização social e política da cidade. Razões de eugenia, justificadas 

mediante a comparação dos seres humanos com outros animais, levam 

também ao desmantelamento da ‘unidade mais básica da sociedade Grega’25 

e, consequentemente, à abolição da vida privada. De facto, a proposta de 

Sócrates é radical porque nega a ‘privatização dos sentimentos de prazer e de 

dor’26. Retomando o que já foi dito sobre os danos que a poesia pode causar à 

vida humana, tal proposta retira ao desgosto o seu carácter individual ou 

pessoal. Entre a classe dos Guardiões27, a tristeza e a felicidade deverão ser 

‘coisas comuns’. Por isso mesmo, o programa educativo delineado na 

República deve ser ligado a este propósito de tornar comuns coisas que, por 

natureza, parecem pertencer ao domínio pessoal ou privado28.   

 Halliwell e Annas têm pontos de vista distintos em relação à questão do 

indivíduo na filosofia política da República. A meu ver, a posição de Annas, que 

                                                 
24 Como se existisse aqui uma sinédoque, sendo a classe tomada pela cidade.    
25 Halliwell. Op. cit., Introduction, p. 16. 
26 Annas. Op. cit., p. 179.  
27 Na verdade, a unidade da cidade parece depender da unidade de uma classe. Concordo 
com George Klosko (Klosko. The development of Plato’s Political Theory. New York and 
London: Methuen, 1986, p. 148, itálicos meus) na explicação que dá para o facto de a família 
nuclear ser abolida somente entre os Guardiões: “Platão acredita que uma família comum, 
assim como o igual tratamento das mulheres, não só é benéfico para o Estado como também é 
possível. À luz da importância que dá à unidade, é surpreendente ver aquela comunidade 
reservada apenas para os Guardiões. Mas, de novo, a explicação reside no que Platão 
considera possível. […] Apenas os Guardiões com a sua natureza superior estão aptos para 
suportar tais exigências, e mesmo assim somente depois de uma educação intensiva.”    
28 Cf. supra nota 22. 
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coloca no centro dessa filosofia uma falta de interesse pela individualidade e 

pela felicidade individual, é aquela que os Livros IV e V melhor corroboram. No 

início do Livro IV, Adimanto levanta a questão da felicidade dos guardas, e, de 

facto, a resposta de Sócrates não podia ser mais clara: “presentemente, 

estamos a modelar, segundo cremos, a cidade feliz, não tomando à parte um 

pequeno número, para os elevar a esse estado, mas a cidade inteira” (IV. 

420c). Um pouco mais adiante, a resposta é completada: “quando toda a 

cidade tiver aumentado e for bem administrada, [deve-se então] consentir a 

cada classe que participe da felicidade conforme a sua natureza” (IV. 421c). Por 

sua vez, Halliwell considera que Platão tem sempre em linha de conta a 

“existência e a força da individualidade humana”29 e recorre também a uma 

passagem do Livro IV para demonstrar esta tese (429a-c). Todavia, nesta 

passagem não se fala em indivíduos corajosos, em função dos quais se 

poderia determinar o carácter corajoso de uma cidade; fala-se antes numa 

parte da cidade que é corajosa, a ‘parte que armazena energia’; a cidade é um 

composto de classes ou partes, e não uma soma de individualidades. Além 

disso, a posição de Halliwell parece não ter em conta um momento do diálogo 

no Livro V em que Sócrates relembra a Glaúcon o seguinte: 

 

– Esqueceste-te novamente, meu amigo, que à lei não importa que uma 

classe qualquer da cidade passe excepcionalmente bem, mas procura que 

isso aconteça à totalidade dos cidadãos, harmonizando-os pela persuasão 

ou pela coacção, e fazendo com que partilhem uns com os outros do auxílio 

que cada um deles possa prestar à comunidade; ao criar homens destes na 

cidade, a lei não o faz para deixar que cada um se volte para a actividade 

que lhe aprouver, mas para tirar partido dele para a união da cidade.    

(V. 519e-520a, itálicos meus) 

                                                 
29 Halliwell. Op. cit., Introduction, p. 8.   
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 As palavras de Sócrates não sugerem uma anulação do indivíduo 

perante a cidade, mas subordinam o interesse individual ao bem da ‘totalidade 

dos cidadãos’, na medida em que é a comunidade que deve tirar partido dos 

homens que cria. A liberdade de cada um poder escolher a actividade que mais 

lhe agrada é posta de lado em nome dos interesses de uma entidade política 

concebida a partir de uma analogia com o funcionamento do corpo humano. O 

que o diálogo fornece é um modelo de organização política para essa entidade 

e, segundo este modelo, o individualismo e a privatização dos sentimentos são 

fortes inimigos da cidade. Curiosamente, a passagem que citei do livro X sobre 

o fortalecimento da compaixão (606a-b) leva a pensar que estes inimigos da 

cidade são amigos da poesia30. Isto porque, ao suscitar um misto de dor (os 

espectadores sofrem com o herói) e de prazer (e saciam a sede de lágrimas e 

gemidos), a poesia trágica tem, diz Sócrates, repercussões na “vida íntima”, em 

particular no modo como suportamos os nossos sofrimentos. Além de nos fazer 

dar uma importância excessiva a ‘tudo o que é humano’, a poesia pode fazer-

nos sofrer mais com aquilo que diz respeito à nossa vida.  

 Por tudo isto, a aspiração a um conhecimento sobre a organização da 

cidade e sobre a educação dos jovens é aquilo que Platão mais receia nos 

poetas. E é esta pretensão que explica a condenação no Livro X da República, 

como refere Paul Woodruff31.   

 

 

 
                                                 
30 Outro efeito político que a poesia pode ter é definido por G. Ferrari como ‘a abdicação de 
uma responsabilidade social’ devido à ‘suspensão do sentimento da vergonha’ (Ferrari. Op. cit., 
p. 138). 
31 Paul Woodruff. “Aristotle on Mimêsis”. In Amélie O. Rorty (ed.). Essays on Aristotle’s Poetics. 
Princeton: Princeton University Press, 1992, p. 77. 
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II 

INGREDIENTES  PARA A POESIA: 

OS CASOS QUE OS POETAS DEVEM APROVEITAR   

 

Se um olho fosse um animal, a visão seria 

consequentemente a alma, sendo esta a substância do olho 

e o seu princípio. Com efeito, o olho constitui a matéria da 

vista e, desaparecendo esta, já não pode ser olho, apenas o 

sendo por homonímia, tal como um olho esculpido em pedra 

ou um olho pintado.       

De anima II. 412b15-2532

 

2.1. O ESTATUTO DAS ‘BRINCADEIRAS SEM SERIEDADE’ 
 

São três os aspectos negativos33 que Platão vê na poesia e que 

transforma em razões para afastá-la da cidade justa imaginada: 1) o facto de o 

poeta ser um ‘intrometido’ devido à natureza imitativa da poesia, tida como 

falsa technê, como arte que pode ser todas as artes; 2) o facto de as histórias 

que os poetas contam poderem ‘desencadear nos jovens uma propensão para 

o mal’ (III. 392a), caso não imitem a fala do homem de bem; 3) o facto de a 

poesia imitativa estar dependente de um processo de reconhecimento e 

identificação que proporciona um contágio indesejável de ‘paixões penosas e 

aprazíveis’. Assim, Aristóteles, tido como amigo da poesia, terá de dar boas 

respostas, isto é, contra-argumentar a partir destes pontos, mostrando o que 

                                                 
32 Utilizo a tradução de R. D. Hicks. Aristotle: De anima, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1907.   
33 Relembro novamente que as razões de ordem metafísica, que aparecem no Livro X da 
República e noutros, justificando também a condenação da poesia, não estão aqui referidas 
uma vez que aquilo que me interessa analisar são as incompatibilidades entre a filosofia 
política que suporta a organização da cidade imaginada e a poesia. Os aspectos que já referi 
anteriormente e que aqui retomo constituem, portanto, efeitos negativos que a arte dos poetas 
tem na comunidade pensada por Sócrates.   
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têm de positivo as ‘brincadeiras sem seriedade’ (Rep. X. 602b). Por agora, 

tratarei apenas da questão do estatuto da imitação poética.  

A meu ver, a Poética34 não responde directamente ao problema 

levantado no Íon e no último Livro da República. Como afirma Alexander 

Nehamas, a Retórica e a Poética “começam por pressupor que os seus 

objectos – oratória e ficção, respectivamente – são technai que podem ser 

estudadas sistematicamente, embora em nenhum dos casos Aristóteles 

garanta a precisão que Platão exigira”35. O mesmo autor acrescenta que nos 

dois trabalhos está subjacente a ideia de que aqueles objectos têm ‘benefícios 

significativos tanto para os indivíduos como para a sociedade’36. Apesar disso, 

Aristóteles não apresenta as razões explícitas que o levam a acreditar nestes 

benefícios. Na verdade, a conclusão do ensaio de Nehamas acaba por dizer 

algo importante sobre as interpretações e os comentários que têm por base a 

noção de “resposta”. O que essa conclusão diz é que Aristóteles responde mas 

com argumentos de natureza diferente.  

O problema que Platão levanta prende-se com os critérios que definem 

uma tecnhê – critérios relacionados com o conhecimento racional de um 

objecto determinado em função do qual esse objecto é fabricado e utilizado, e 

julgado “quanto à sua excelência ou inferioridade” (Rep. X. 601e) – e a este 

problema Aristóteles não responde directamente37. O princípio da Poética 

parece pressupor a observação daqueles critérios na actividade dos poetas 

                                                 
34 Utilizarei a tradução de Ana Maria Valente (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004). 
35 Alexander Nehamas. “Pity and Fear in the Rhetoric and the Poetics”. In Amélie O. Rorty (ed.). 
Essays on Aristotle’s Poetics, Princeton: Princeton University Press, 1992, p. 292.  
36 Ibidem. 
37 Relembro que também para Aristóteles (Ética a Nicómaco VI. 4. 1140a1-20) a arte é ‘uma 
certa disposição envolvendo a razão’ e tendo em vista ‘trazer algo à existência’, ou seja, a 
produção de coisas podem ser ou não ser. A tradução que utilizo é a de Terence Irwin: 
Nicomachean Ethics. Translated with Introduction, Notes and Glossary by Terence Irwin. 
Indianapolis / Cambridge: Hackett Publishing Company (11984), 21999.      
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mas não a justifica. Mesmo assim – é também essa a posição de Nehamas –, 

no carácter sistemático do estudo parece residir a demonstração da 

possibilidade de se ‘avaliar racionalmente’38 o trabalho do poeta, pressupondo-

se desta forma, como afirma Halliwell, que a poesia (poiêtikê technê) “pode 

merecer o sério interesse de um filósofo”39.  

Ao definir a poesia como imitação de homens em acção (3. 1448a26), 

Aristóteles não anula a censura de Platão em relação ao carácter ‘intrometido’ 

do poeta, que julga saber ‘tudo quanto cada um sabe no seu domínio’, como se 

fosse um “sábio universal” (Rep. X. 598d). É no cap. 25 que, ao distinguir entre 

erros da ‘arte poética em si’ e erros ‘acidentais’, Aristóteles consegue, de certa 

forma, anular aquela censura. Diz-se nesse capítulo que o poeta deve ser 

avaliado em função da qualidade da imitação, dependendo esta, por sua vez, 

do facto de se alcançar ou não o ‘objectivo próprio da arte’; erros que têm a ver 

com ciências particulares, como a medicina, são desculpáveis, sobretudo se na 

sua origem estiver o propósito de se representarem as coisas “como deviam 

ser” (25. 1460b5-15). Poderia dizer-se que é difícil compreender em que 

medida pode um poeta imitar um cavalo ou um veado ‘como deviam ser’. Neste 

caso, a resposta de Aristóteles seria simples: a poesia é, essencialmente, 

imitação de homens que praticam acções (é este o seu objecto), e em relação 

a estes é perfeitamente possível falar de homens piores, melhores ou 

semelhantes a nós (2. 1448a4-5). Sendo assim, não existe aqui propriamente 

um argumento, mas antes uma mudança de critérios: o que a Poética faz é 

substituir, na determinação do valor da poesia, o critério de verdade por um 

                                                 
38 Nehamas. Op. cit., p. 309.  
39 The Poetics of Aristotle. Translation and Commentary by Stephen Halliwell. The University of 
North Carolina Press, 1987, p. 70. 
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outro baseado nas noções de verosímil e necessário, definindo o discurso dos 

poetas como discurso do que poderia acontecer, no tão comentado cap. 9. 

Substituição compreensível uma vez que o ‘campo de operação’ do poeta é 

caracterizado como um campo ‘não-factual e não-teórico’40 – é este o campo 

específico da mimesis poética.  

 

2.2. POEMAS E SERES COM VIDA  
  

Nota Gerald F. Else que no início da Poética – contrariamente ao que 

acontece noutros trabalhos, como a Política ou a Ética a Nicómaco – não se 

encontra nenhuma introdução que ligue a poesia, enquanto espécie, ao fazer / 

produzir, que será o género: “A arte poética em si é o género aqui, e as 

espécies são as suas espécies”41. O que Aristóteles apresenta é, portanto, 

uma teoria da “natureza própria” (4. 1449a16) das várias “espécies de poesia” 

(4. 1449a3) e, mais concretamente na parte da obra que hoje se conhece, uma 

teoria sobre a poesia trágica. Na verdade, como escrevem R. Dupont-Roc e J. 

Lallot, na Poética “o estudo da poesia tende a confundir-se com o estudo da 

espécie ideal, modelo e padrão de todas as outras: a tragédia”42; como se a 

tragédia fosse o “modelo ideal de mimesis poética”43. Esta espécie de poesia é 

definida como uma imitação de acções que suscitam compaixão e temor. 

Falando das duas partes do enredo, diz Aristóteles: “Esta forma de 

reconhecimento acompanhado de peripécia suscita ou a compaixão ou o temor 

                                                 
40 Normam Gulley. “Aristotle on the Purposes of Literature”. In Jonathan Barnes, Malcom 
Schofield and Richard Sorabji (eds.). Articles on Aristotle – 4. Psychology and Aesthetics, 
London, Duckworth, 1979, p. 167. 
41 G. Else. Aristotle’s Poetics: the Argument. Cambridge / Massachusetts: Harvard University 
Press, 1967, p. 3. 
42 La Poétique. Traduction e Notes par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. Paris : Seuil, 1980, 
pp. 143-144.   
43 Ibidem, p. 259. 
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(e a tragédia é, por definição, a imitação de acções deste género) [...]” (13. 

1452a38-1452b2, itálicos meus).  

Existe na Poética uma distinção clara entre os factos a imitar pelo 

tragediógrafo (factos que suscitem temor e compaixão; acontecimentos de um 

determinado género) e a imitação entendida como construção do enredo (“o 

poeta deve ser um construtor de enredos mais do que de versos, uma vez que 

é poeta devido à imitação e imita acções”, 9. 1451b27-30). Dito de outro modo, 

uma distinção entre os casos sobre os quais o poeta pode escrever e o fabrico 

do poema (9. 1451b30). No cap. 6, encontramos a conhecida comparação 

entre o enredo que o poeta constrói (o mythos) e a alma (psyché) de um 

organismo vivo: “O enredo é, pois, o princípio e como que a alma da tragédia 

[...]” (1450a38-39). A analogia biológica será retomada noutras passagens do 

texto, e para entendê-la será preciso falar de almas.  

Para Aristóteles, os corpos naturais dotados de vida são substâncias 

entendidas no sentido composto, ou seja, são compostos de matéria e forma 

(De anima II. 412a1-20). A alma é a substância, no sentido formal, dos corpos 

que possuem ‘a dinâmica [dýnamis] da vida’, e é também a enteléquia desses 

corpos na medida em que actualiza a potência, ou seja, é a origem do primeiro 

acto. O termo entelékheia pode significar igualmente a realização perfeita 

dessa actualização; neste caso, prende-se com a função (ergon) e com o fim 

(telos) do organismo em causa44. Assim, ao actualizar a potência numa 

matéria, a alma torna-se um princípio vital operando teleologicamente, isto é, 

opera com um fim que não é de ordem meramente temporal, mas derivado da 

função da coisa, do seu ergon. O telos não é a conclusão de um processo, mas 

                                                 
44 Cf. Peters, F. E.. Greek Philosophical Terms – A historical lexicon, New York University Press 
(11967), repr. 1974 (trad. port. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1977, p. 75).   
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sim o ponto para o qual um determinado processo concorreu, e o que explica o 

processo é a natureza da coisa. 

Deste modo, pode deduzir-se da analogia biológica que referi há pouco 

que a finalidade da tragédia, o seu telos, está dependente do modo como é 

construído o enredo, isto é, da acção imitada no mythos – por isso, a 

estruturação dos acontecimentos é “o primeiro e o mais importante elemento 

da tragédia” (6. 1450a15). Mais adiante, no cap. 14 (1453b1-4), diz-se que é 

‘próprio de um poeta superior’ construir enredos de forma a que seja a ‘própria 

estruturação dos acontecimentos’ a despertar o temor e a compaixão, porque a 

estas emoções está associada a “espécie de prazer” (14. 1453b11) específica 

da tragédia.  

No entanto, a meu ver, quando se fala de analogia biológica, como faz 

Elizabeth S. Belfiore45, é preciso notar como essa analogia funciona na Poética 

em níveis diferentes mas complementares. Assim, por um lado, a comparação 

entre o enredo e a alma pressupõe, como referi, que o telos da tragédia – 

consistindo este numa resposta que envolve a piedade e o temor, o prazer e a 

catarse – é o produto de um processo envolvendo a estruturação dos 

acontecimentos que constituem a acção, processo que deve obedecer a 

princípios (verosimilhança e necessidade) que imponham uma relação de 

causalidade: “é muito diferente uma coisa acontecer por causa de outra ou 

depois de outra” (10. 1452a20-21). Por outro lado, quando Aristóteles aproxima 

a acção ‘única e completa’ do ‘ser vivo único e inteiro’ (23. 1459a18-22), e 

considera existir uma semelhança entre um animal belo e uma acção bela, 

apresentando a dimensão e a ordem como critérios de beleza (7. 1450b22-

                                                 
45 Elizabeth S. Belfiore. Tragic Pleasures – Aristotle on Plot and Emotion. Princeton: Princeton 
University Press, 1992, p. 53.     
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1451a15), a analogia biológica desloca-se para outro nível – para o da 

inteligibilidade46, condição de boa percepção (aisthêsis). Tal como os animais 

belos têm uma dimensão que os seres humanos podem abranger ‘por um 

olhar’, também as acções imitadas por um bom poeta devem ter uma ‘duração 

determinada’, permitindo captar a sua ‘unidade e totalidade’47.  

No final do cap. 7, a complementaridade entre os dois níveis de 

funcionamento da analogia biológica é explicada: aquilo que determina os 

limites da extensão da acção é a sucessão dos acontecimentos até à 

‘passagem da felicidade para a infelicidade e vice-versa’, sucessão mediante a 

qual a finalidade do poema é atingida. A inteligibilidade depende, portanto, da 

boa estruturação das acções – da psyché do poema.     

 

2.3. COMPLETANDO A ANALOGIA: O CAP. 14 DA POÉTICA 
   

Stephen Halliwell começa desta forma o seu comentário ao cap. 14 da 

Poética: “O cap. 14 da Poética tem sido considerado incómodo ou embaraçoso 

por muitos críticos, alguns dos quais tentaram consequentemente olhá-lo como 

uma parte marginal ou desintegrada do tratado”48. Em seguida, demonstra 

como, pelo contrário, o capítulo responde a uma questão levantada no cap. 13 

relacionada com ‘a origem do efeito trágico’. É sobre aquele capítulo que me 

debruçarei agora, tentando completar a analogia biológica de que falei no ponto 

anterior.  

                                                 
46 Sobre a importância desta noção de inteligibilidade, vide Stephen Halliwell. “Aristotle’s 
Poetics”. In G. Kennedy (ed.). Cambridge History of Literary Criticism. Cambridge: Cambridge 
University Press (11989), repr. 1989, p. 177.   
47 Como se sabe, reside aqui um dos argumentos apresentados no cap. 26 a favor da 
superioridade da tragédia relativamente à epopeia 
48 Halliwell. The Poetics of Aristotle, p. 131.  
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Nos caps. 13 e 14, Aristóteles dá conselhos aos poetas49 para a 

elaboração de uma estrutura tão ‘perfeita’ (13. 1453a23) quanto possível: no 

caso do poema trágico, é dito no início do cap. 14, essa estrutura será perfeita 

se por meio dela, e não apenas por meio do espectáculo, o temor e a 

compaixão forem suscitados. Como referi anteriormente, Aristóteles distingue 

entre factos a imitar e acções imitadas, constituindo estas o objecto produzido 

pelo poeta, o produto da sua arte. Coloco aqui a hipótese de se levar a 

analogia biológica um pouco mais longe, o que implicaria considerar aqueles 

factos a imitar como a matéria (hyle) do poema trágico. Assim, sendo a alma a 

forma específica através da qual a matéria se pode tornar num organismo vivo, 

quando Aristóteles diz que o mito é como a alma da tragédia (a causa do seu 

ser), é como se o mito transformasse em energeia (em acto-poema) algo que 

existe potencialmente numa matéria – consistindo essa matéria em acções de 

um determinado “género” (11. 1452b1), acções que suscitam temor e piedade.  

Levando a analogia até este ponto, os poemas seriam como 

actualizações de possibilidades que se encontram no mundo humano, ou 

melhor, no mundo das acções humanas – seriam, como se diz no cap. 9, 

discursos do que poderia acontecer nesse mundo –, o que implicaria, em último 

caso, pensar a mimesis a partir da noção de actualização50. A este respeito, é 

pertinente a observação de Halliwell sobre o cap. 4 da Poética: “a tragédia 

exemplifica o princípio de que os géneros literários estão profundamente 

                                                 
49 O cap. 14 da Poética é, simultaneamente, descritivo e normativo. Comparei, no título deste 
segundo capítulo, os casos que os poetas devem aproveitar com “ingredientes” precisamente 
para dar conta deste aspecto. Bons poemas são como boas iguarias (preciosidades não 
necessárias, diria Sócrates). Quando Aristóteles dá exemplos de bons poemas e descreve as 
acções que eles imitam, está a enumerar os ingredientes. Quando considera que os poetas 
devem usar um determinado ‘género de acções’ por forma a poderem fazer boa poesia, limita 
aqueles ingredientes. A descrição não pode ser desvinculada do preceito porque Aristóteles 
fala na qualidade de bom apreciador. E a Poética é um texto para bons apreciadores. 
50 Uma questão que foge ao âmbito desta tese. 
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ligados à percepção de certos aspectos da realidade, em vez de serem uma 

mera questão de convenção e institucionalização”51.  

Na Poética não se aponta explicitamente qual seria o corpo para a 

essência (eidos) do poema trágico. Essa matéria, diz-se em vários momentos 

do texto, sobretudo nos caps. 13 e 14, seria encontrada pelo poeta entre as 

histórias tradicionais (14. 1453b23), e são esses ‘dados tradicionais’ que ele 

deve “usar bem” (14. 1453b27). O bom uso desses dados depende da forma 

como são organizados no mito, isto é, depende da transformação dessas 

histórias em acções imitadas, acções possíveis e verosímeis, com princípio, 

meio e fim: ‘nada impede que alguns factos que aconteceram sejam possíveis 

e verosímeis e é nessa medida que o poeta é seu poeta’ (9. 1451b30-32). 

Cito agora uma passagem do cap. 14 a que voltarei várias vezes. É 

nesta passagem que Aristóteles fala da matéria do poema trágico, dos ‘casos 

que os poetas devem imitar’: 

“[...] uma vez que o poeta deve suscitar, através da imitação, o prazer 

inerente à compaixão e ao temor, é evidente que isso deve ser gerado 

pelos próprios acontecimentos. Vejamos, pois, que situações parecem 

inspirar temor ou compaixão. Necessariamente, acções deste género 

passam-se entre amigos [philoi] ou entre inimigos ou então entre pessoas 

que não são nem uma coisa nem outra. Se se passam entre inimigos, nada 

nos seus actos ou nas suas intenções inspira compaixão, a não ser o 

sofrimento em si. O mesmo acontece se se trata de pessoas que nem são 

amigas nem inimigas. Mas se o sofrimento ocorre entre pessoas de família, 

como por exemplo, se o irmão mata, tenta matar ou faz qualquer outra 

coisa deste género ao seu irmão, ou o filho ao pai, ou a mãe ao filho, ou o 

filho à mãe, esses são os casos que devem ser aproveitados.” 
 

1453 b 12-23 (itálicos meus) 

 

                                                 
51 Halliwell. The Poetics of Aristotle, p. 82. 
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Os casos que os poetas devem aproveitar são, portanto, casos de 

ameaça ou destruição de laços naturais de philia (termo grego geralmente 

traduzido por ‘amizade’ ou ‘afeição’), laços determinados por consanguinidade, 

laços de parentesco. Deste modo, o que acontece no cap. 14 da Poética é o 

estabelecimento de uma ligação necessária entre aqueles casos e o 

aparecimento de compaixão e temor. Retomando a ideia de uma actualização 

de possibilidades do mundo humano pela poesia, o que se deduz desta 

passagem é que aqueles casos são, por excelência, a matéria do poema 

trágico – são como poemas em potência. Como refere Else, são “histórias 

potencialmente trágicas”52. 

A tese fará agora uma pequena viagem pelas Éticas e pela Retórica 

procurando perceber as implicações do estabelecimento daquela ligação.  

 

2.4. UM AMIGO (PHILOS) PARA ARISTÓTELES  
 

O termo grego philia é geralmente traduzido por amizade, tradução que 

apenas comporta perigo se se confundir a amizade de que fala Aristóteles com 

aquilo a que hoje se chama amizade. Na Ética a Nicómaco, dois livros, o VIII e o 

IX, são inteiramente dedicados a esta espécie de virtude53. Nenhuma outra é 

tratada de forma mais exaustiva, nem mesmo a justiça (dike), que, segundo 

alguns comentadores, é para Aristóteles a virtude máxima. Tento agora 

reconstruir o perfil do amigo (philos) segundo Aristóteles. 

Primeiro, é preciso saber quem são os amigos. Para Aristóteles, duas 

pessoas que fazem parte da mesma família podem considerar-se amigas, e 

                                                 
52 Else. Op. cit., p. 414. 
53 No início no Livro VIII da Ética a Nicómaco, Aristóteles não define de modo claro o que é 
amizade, dizendo que ela pode tratar-se de uma virtude ou de algo que envolve a virtude.  
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numa cidade onde exista amizade cívica ou política os cidadãos estão também 

unidos por um laço (embora fraco) de amizade. A amizade política, que  

“mantém unidas as comunidades dentro dos Estados” (EN VIII. 1. 1155a22-25), 

verifica-se na existência de concórdia, isto é, verifica-se quando os cidadãos se 

unem em torno de objectivos que se prendem com interesses relativos à vida 

da comunidade. De um modo geral, para Aristóteles, um amigo pode ser 

qualquer outra pessoa com quem convivamos por causa: 1) do prazer que ela 

nos proporciona; 2) das vantagens que advêm do nosso relacionamento com 

ela; 3) das virtudes éticas e intelectuais que observamos nessa pessoa, 

encontrando nós uma semelhança entre essas virtudes e as nossas. Com base 

nestes motivos, Aristóteles fala, respectivamente, de amizade com base no 

prazer, amizade com base na utilidade, e amizade baseada no carácter ou na 

excelência. A forma de amizade mais perfeita, a amizade que funciona como 

paradigma, é a que existe entre homens de bem, homens com a mesma 

virtude ou excelência (areté), que praticam acções iguais ou semelhantes.  

 Assim, duas pessoas são amigas quando se querem bem uma à outra, 

quando se desejam mutuamente coisas boas, sabendo ambas que essas 

disposições são recíprocas. Relações de philia têm para Aristóteles uma 

componente prática e activa fundamental. A amizade requer uma determinada 

praxis, envolvendo o convívio, a realização de actividades semelhantes e, 

fundamentalmente, o exercício de capacidades que são específicas dos 

animais racionais: por meio da amizade, os seres humanos podem ‘pensar e 

agir melhor’ (EN, VIII. 1. 1155a15).  
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Na Ética a Eudemo (Livro VII) e na Ética a Nicómaco54, ao introduzir o 

tratamento da amizade, Aristóteles fala de natureza e de justiça. Assim, 

considera que existe uma relação de philia (amizade, afeição) que une 

naturalmente o ser progenitor e aquele que é gerado, e isto, diz Aristóteles na 

perspectiva de biólogo, não é específico dos homens, verificando-se entre a 

maior parte dos animais (EN VIII. 1. 1155a15-20); a amizade tende, portanto, a 

manifestar-se entre os seres de um mesmo género. Por outro lado, Aristóteles 

refere nessa introdução as vantagens que a amizade traz a nível político visto 

ser ela uma espécie de justiça não ditada por leis, justiça que os governantes 

devem acima de tudo tentar promover nas cidade. Como é dito no início do 

livro VII da Ética a Eudemo, a amizade e a justiça são quase a mesma coisa (1. 

1235a). Na verdade, é estabelecida nas Éticas uma profunda ligação entre a 

amizade e a natureza política do homem. Veja-se esta passagem do Livro IX da 

Ética a Nicómaco, que traduzo a partir da edição de Irvin:    

Será provavelmente absurdo fazer do homem feliz um solitário. Porque 

ninguém escolhe ter todos os [outros] bens e viver sozinho, sendo o ser 

humano um animal político, que está naturalmente constituído para viver 

com outros. Isto também se aplica, então, à pessoa feliz; tendo ela todos os 

bens que o são por natureza, preferirá passar os seus dias com amigos 

iguais na virtude do que passá-los com estranhos com um carácter diverso. 

Assim, quem é feliz precisa de amigos. 

(9. 1169b15-23).  
 

 Quando utiliza a expressão “animal político”, a mesma que aparece no 

início da História dos Animais, Aristóteles não está a fazer uma simples 

constatação associada à conhecida paráfrase: um animal que vive numa 

comunidade particular, a polis. Desde logo, a visão que Aristóteles tem da 

                                                 
54 O tema é igualmente abordado no Livro II do tratado Magna Moralia, que não foi escrito por 
Aristóteles mas cujas linhas principais não contradizem o que é dito nas outras Éticas. 
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política é a visão do biólogo, daquele que se interessa por estudar animais. Por 

isso, no tratado com o mesmo nome, a política é entendida como história 

natural, e a relação entre natureza e política é pacífica. Como salienta E. 

Belfiore55, citando Wolfgang Kullmann e Terence Irvin, a expressão zôon 

politikon refere-se a um instinto social que o homem partilha com outros 

animais, ou seja, o seu sentido é biológico e não histórico. Como as abelhas e 

as formigas, os seres humanos são animais políticos porque perseguem um 

objectivo comum, porque procuram alcançar colectivamente algo que 

individualmente não pode ser obtido56.  

Enquanto animais políticos, os seres humanos realizam a sua função 

(ergon) no interior de uma comunidade onde estabelecem relações de philia a 

vários níveis, indo desde a amizade entre os membros da mesma família até à 

amizade cívica, factor de coesão na polis. Nenhum ser humano pode 

«funcionar» qua ser humano sem participar nas relações de philia que 

constituem o viver em comunidade. A falta de amigos e a solidão são coisas 

terríveis, diz-se na Ética a Eudemo (VII. 1. 1234b33-35).  

 

2.5. MALES DESTRUIDORES E AFLITIVOS 
 

Seguindo Nehamas57, partirei do princípio que é possível recorrer aos 

caps. 5 e 8 do Livro II da Retórica para se entender a função das emoções da 

compaixão e do temor na Poética. Recordo que, para Aristóteles, as emoções 

são ‘causas que alteram os seres humanos e introduzem mudanças nos seus 

                                                 
55 E. Belfiore. Op. cit., pp. 77-78. 
56 Sobre esta questão, e sobre o fundamento para existência da polis, veja-se também o artigo 
de John M. Cooper. “Political Animals and Civic Friendship”. In Neera Kapur Badhwar (ed.). 
Friendship – A Philosophical Reader. Ithaca and London: Cornell University Press, pp. 303-326.     
57 Nehamas. Op. cit., p. 300.   
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juízos, comportando dor e prazer’ (Ret. II. 1. 1378a18)58. Diz-se, então, na 

Retórica, que o temor (phobos) 

consiste numa situação aflitiva ou numa perturbação causada pela 

representação de um mal iminente, ruinoso ou penoso. Nem tudo o que é 

mal se receia, como por exemplo, ser injusto ou indolente, mas só os males 

que podem causar mágoas profundas ou destruições; isto só no caso deles 

surgirem não muito longínquos, mas próximos e prestes a acontecer; os 

males demasiado distantes não nos metem medo.     

(Ret. II. 5. 1382a21-26) 

 

E no capítulo 8 dá-se a seguinte definição de compaixão (eleos) 59: 
 

Consiste numa certa pena causada pela aparição de um mal destruidor e 

aflitivo, afectando quem não merece ser afectado, podendo também fazer-

nos sofrer a nós próprios, ou a algum dos nossos, principalmente quando 

esse mal nos ameaça de perto.  

(Ret. II. 8. 1385b12-16) 

 

Um pouco mais à frente é estabelecida uma conexão entre as duas 

emoções: “as coisas que receamos para nós são as mesmas que geram 

piedade quando acontecem aos outros” (II. 8. 1386a24-26). Medo e compaixão 

têm, como referem Nehamas e Martha C. Nussbaum, um forte elemento ‘auto-

referencial’60. Sendo assim, aquelas definições são suportadas por um 

determinado entendimento da natureza humana, por uma concepção acerca do 

modo como os seres humanos naturalmente reagem perante ‘situações 

aflitivas’: uma concepção segundo a qual os seres humanos sentem e pensam 

em função de si e dos seus.  

                                                 
58 Utilizo uma tradução portuguesa: Retórica. Introdução de Manuel Alexandre Júnior. Tradução 
e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. 
Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998.       
59 Na edição que uso o termo é traduzido também por ‘piedade’.  
60 Cf. Nehamas. Op. cit., p. 302, e Nussbaum. “Tragedy and Self-sufficiency: Plato and Aristotle 
on Fear and Pity”. In Amélie O. Rorty (ed.). Essays on Aristotle’s Poetics, p. 275.  
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Relacionando estas definições dadas na Retórica com o que é dito no 

cap. 14 da Poética, poderemos concluir que, de acordo com o pensamento de 

Aristóteles, as situações que envolvem a destruição ou a ameaça de laços de 

philia são, para os seres humanos, os males mais ‘destruidores e aflitivos’: são 

situações aflitivas por excelência.  

 

2.6. RECEITAS COM AMIZADE 
 

Regressando à poesia, o que a tragédia imita, de acordo com o que 

referi no subcapítulo 2.4., são situações de negação radical da forma de 

amizade61 a que chamo amizade por natureza – a amizade que une os 

membros de uma mesma família, aqueles que têm o mesmo ‘sangue’ ou a 

mesma ‘raiz’ (EN VIII. 12. 1161b32). Como refere Gerald Else, é este o sentido 

da palavra philoi no cap. 14 da Poética: philoi são aqueles que estão ligados 

por “laços de sangue”62. Na tragédia, estes amigos agem ou estão prestes a 

agir sem qualquer amizade ou afeição, ignorando aqueles laços. 

Para Elizabeth Belfiore63, os conceitos de mimesis e de philia suportam, 

de facto, a visão de Aristóteles sobre a estrutura dos acontecimentos no poema 

trágico64. A partir do conceito de philia, é elaborada em Tragic Pleasures – 

                                                 
61 Recordo que esta não é para Aristóteles a forma mais perfeita de amizade. No entanto, no 
livro VIII da Ética a Nicómaco (cf. 12. 1161a26 e 1162a1) são apontadas semelhanças entre a 
forma perfeita de amizade e a amizade entre irmãos, a amizade fraternal. Em Politiques de 
l’amitié, Jacques Derrida considera estar aí em causa algo mais do que uma simples 
percepção de semelhanças. Trata-se, no entender de Derrida, de uma ‘figura da amizade’ 
contendo uma ‘política implícita’ estruturada a partir de um ‘esquema homo-fraternal’ e também 
a partir da ‘aritmética da raridade’. Cf. Derrida. Politiques de l’amitié. Paris : Éditions Galilée, 
1994, em particular o primeiro capítulo.      
62 Else. Op. cit., p. 349.  
63 Cf. supra nota 45. 
64 Em particular o capítulo “Philia and Tragic Imitation” (pp. 44-82).  
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Aristotle on Plot and Emotion uma interpretação alopática da catarse65 que 

pressupõe a existência de uma dimensão ético-política associada ao telos da 

tragédia, dimensão alicerçada na noção de aidos (respeito, vergonha). Sem 

pretender aqui apresentar todos os problemas que esta tese levanta, refiro 

apenas dois. Em primeiro lugar, a ideia de que as emoções da piedade e do 

medo funcionam como “antídotos”66 contra um mal que será o mesmo de que 

Ferrari fala a respeito da condenação da poesia em Platão67 – a suspensão do 

sentimento da vergonha – parece integrar a catarse, e explicá-la desta forma, 

no seio um propósito meramente político e reduzir assim a finalidade da 

tragédia a este propósito. Por outro lado, creio que essa dimensão política, a 

existir, terá de ser explicada somente a partir da conjugação de três conceitos: 

emoção e piedade, que aparecem na definição do cap. 6, e philia, que surge no 

cap. 1468 onde Aristóteles fala das situações que suscitam aquelas emoções.  

 Em Aristotle’s Poetics: the Argument, a noção de philia é também 

relacionada com a estruturação dos acontecimentos. No comentário ao cap. 

14, Else caracteriza-a como o fundamento da ‘qualidade trágica do pathos’69, 

definido no cap. 11 como “um acto destruidor ou doloroso, tal como as mortes 

em cena, grandes dores e ferimentos e coisas deste género” (1425b10-14). 
                                                 
65 Segundo esta interpretação, a catarse designa não tanto a remoção de algo como o 
restabelecimento de uma ordem – concretizado numa proporção, ‘summetria’ –, um processo 
que remove aquilo que impede uma coisa de atingir o seu estado próprio e natural, e no qual 
determinadas emoções actuam sobre emoções de natureza diferente. Cf. Belfiore. Op. cit., pp. 
294-320.  
66 Ibidem, p. 273. 
67 Cf. supra nota 30. 
68 Também para definir a comédia é preciso falar de philia. Não é só pela imitação de homens 
inferiores que o cómico é definido na sua “natureza própria”, mas também pela imitação de um 
determinado género de acções. Assim, na comédia “os que na história tradicional são ferozes 
inimigos, como Orestes e Egisto, saem, no fim, amigos, e ninguém mata ninguém” (13. 
1453a35-38). A essência do cómico é assim caracterizada não só pela ‘dramatização do 
ridículo’, mas igualmente por uma passagem inesperada da inimizade para a amizade. Diz-se 
ainda no final do cap. 13 que, em virtude desta passagem, o enredo cómico responde às 
preferências dos espectadores, tendo um ‘prazer próprio’, distinto do prazer que a tragédia 
deve gerar.   
69 Else. Op. cit., p. 414. 
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Para Else, existem três requisitos para que uma acção tenha aquela qualidade: 

primeiro, num enredo “bem elaborado” (13. 1453a13) verifica-se uma mudança 

da felicidade para a infelicidade afectando um determinado tipo de homem (é 

disso que trata o cap. 13); depois, haverá um acto de um determinado género 

(questão tratada no cap. 14), um acto que nega a amizade natural; por último, 

este acto, ‘para ser verdadeiramente trágico’, liga-se por meio de relações de 

causalidade aos outros incidentes70.  

No comentário ao cap. 11, e antecipando já de certo modo o comentário 

ao cap. 14, Else considera como denominador comum das várias formas de 

reconhecimento ‘a existência de um laço de philia natural entre duas 

pessoas’71. Mais adiante resume a ideia:  

Podemos sintetizar, então, dizendo que o reconhecimento trágico é a 

descoberta por alguém que se encontrava num estado concreto de 

‘felicidade’ ou ‘infelicidade’ da identidade de uma pessoa que lhe é próxima 

por natureza com a qual esteve envolvido, ou está prestes a envolver-se, 

num acto fatal. [...] O efeito do reconhecimento, de um modo geral, é o de 

pôr a descoberto uma discrepância horrível entre dois tipos de relações: por 

um lado, os fortes laços de sangue, por outro uma relação casual ou real de 

hostilidade que suplantou ou ameaçou suplantar aqueles. Embora 

Aristóteles não o diga aqui desta forma, o seu poder emocional [...] 

depende da tensão inerente a esta discrepância: no fundo, prende-se com 

o profundo, imemorial poder do tabu contra o derramamento de sangue 

semelhante72.  

 

Portanto, o que Else vê no cap. 14 da Poética, naquela indicação de 

ingredientes para a poesia – “...esses são os casos que devem ser 

                                                 
70 Ibidem. 
71 Ibidem, p. 350. 
72 Ibidem, p. 352, itálicos meus.  
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aproveitados...” (14. 1453b23)73 – é, de acordo com esta passagem, uma 

prescrição que tem por base um tabu cultural responsável pela ‘horrível 

discrepância’, tabu que remonta à ‘Grécia arcaica e que sobrevive na 

tragédia’74. Por sua vez, Halliwell justifica a exclusão de tragédias que imitem 

acções praticadas por homens ligados por inimizade, ou acções em que existe 

‘antagonismo explícito’ entre aqueles que pertencem à mesma família75, com o 

princípio teleológico que orienta o pensamento aristotélico: para Halliwell, 

Aristóteles pretende delinear uma estrutura de acontecimentos que seja uma 

estrutura ideal ou perfeita. Note-se, contudo, que não existe aqui uma 

verdadeira explicação: é preciso encontrar um critério que determine aquela 

exclusão, o critério que permita explicar porque é que para Aristóteles existe 

um tipo de acontecimentos que naturalmente geram temor e piedade (14. 

1453b13-14).    

 Termino este ponto com algumas palavras de Jonathan Barnes. No 

artigo “Rhetoric and Poetics”, Barnes considera que, para Aristóteles, aquilo 

que verdadeiramente suscita compaixão é a contemplação de vítimas de má 

sorte: “estamos sempre à mercê do acaso, e é precisamente este aspecto da 

situação humana que constitui a matéria-prima da tragédia”76. Não será difícil 

concordar com o autor, mas deve acrescentar-se o seguinte: para Aristóteles, 

os casos de má sorte devem ser sempre casos em que se destroem laços 

naturais de afeição.  

                                                 
73 Tradução de Else (Op. cit., p. 413): “[...] those are the acts one should look for”. Tradução de 
Halliwell (The Poetics of Aristotle, p. 46): “What must be sought are cases where suffering 
befalls bonded relations […]”.  
74 Else. Op. cit., p. 430. 
75 Repare-se como a noção de hamartia parece funcionar como corolário da rejeição deste 
antagonismo explícito: “Melhor é quando se age na ignorância e se descobre a relação de 
parentesco depois de o facto se ter consumado [...]” (14. 1454a2-3).   
76 Jonathan Barnes. “Rhetoric and Poetics”. In J. Barnes (ed.). The Cambridge Companion to 
Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 281.  
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III 

QUE POLÍTICA PARA A POESIA? 
AS RESPOSTAS DE ARISTÓTELES 

 

   
Por muito bela que pareça a ideia de todos 
chamarem “meu” ao mesmo objecto, isso é 
todavia impossível, e não conduz de forma 
nenhuma à concórdia.  
[...] 
Cada pessoa preocupa-se sobretudo com aquilo 
que é seu; em relação ao que é propriedade de 
todos, preocupa-se menos, ou apenas na 
medida do seu interesse particular. 
  

Política II. 3, 1261b30-35. 
 
 

Erra o legislador, nas Leis, ao procurar reprimir 
os gritos e os choros das crianças. 

 
Política VII. 17, 1336a35. 

 
 
 

3.1. AS RESPOSTAS DA POLÍTICA 
 

 No final do capítulo anterior desta tese, considerei que o princípio 

teleológico é insuficiente como critério de determinação das situações que 

“parecem inspirar temor ou compaixão” (14. 1453b14). Considerei que esse 

princípio não explica a ligação que é estabelecida no cap. 14 da Poética: uma 

ligação necessária entre situações de destruição ou ameaça de laços 

baseados numa amizade natural e o aparecimento da compaixão e do temor, 

como se aquelas fossem os ‘males destruidores e aflitivos’ por excelência (de 

acordo com a definição de compaixão dada no Livro II da Retórica). A meu ver, 

as razões para o estabelecimento dessa ligação prendem-se com a existência 

de um axioma de natureza ético-política no coração da definição da tragédia. 

Dito de outro modo, creio que existem aspectos de teor ético e político que 
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permeiam a teoria da poesia apresentada na Poética, sendo esta inseparável 

de uma teoria sobre a natureza humana e sobre as condições essenciais e os 

entraves à felicidade do ser humano; uma teoria política, portanto. Isto porque, 

em Aristóteles, o estudo da ética – espécie de ciência prática que estuda os 

actos do homem enquanto animal racional e visa caracterizar a virtude e 

justificar o seu papel na condução de uma vida feliz – tem um carácter 

complementar em relação à política77. 

 A explicação daquela ligação passará, então, por perceber que quem 

aconselha os poetas no cap. 14 é o mesmo autor dos oito livros que formam a 

Política e o mesmo que disserta sobre philia nas Éticas. É nesta qualidade que 

Aristóteles dá conselhos sobre situações que parecem inspirar temor e 

compaixão: é na qualidade de quem tem uma concepção própria sobre a 

natureza humana, sobre o que pode fazer um homem feliz e sobre o que o 

pode tornar no mais infeliz dos homens. O axioma que justifica o critério de 

determinação daquelas situações valida igualmente a presença da poesia na 

comunidade, mas numa comunidade distinta daquela que Sócrates imagina na 

República. De facto, o modelo de constituição política imaginado no Livro V é 

quase parodiado na Política78 por se basear numa ideia comunistarista levada 

a extremos. Passo agora a expor os pontos em que Aristóteles fundamenta a 

crítica a Platão e se distancia de um ideal político assente na noção de unidade 

(cf. subcapítulo 1.2. desta tese).  

                                                 
77 Escreve C. C. W. Taylor (“Politics”. In J. Barnes (ed.). The Cambridge Companion to Aristotle. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 233): “A teoria política não é para Aristóteles 
um estudo distinto da teoria moral nem a aplicação da teoria moral à esfera política; a ética é 
antes uma disciplina ancilar em relação àquela.” O fim da política é o fim mais belo e mais 
nobre: a felicidade de todos os membros de uma comunidade. Boas políticas, poderia dizer 
Aristóteles, são as que melhor desenvolvem o potencial humano, e este é determinado pela 
investigação ética.  
78 Utilizo a tradução de T. A. Sinclair: The Politics. Translated by T. A. Sinclair and Revised by 
J. Saunders. London, Penguin Books (11962), 21981.   
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A) Unidade versus Pluralidade 

 A melhor introdução ao Livro II da Política encontra-se nas linhas finais 

do último Livro da Ética a Nicómaco onde Aristóteles mostra a intenção de 

rever num tratado posterior o que foi dito pelos investigadores que o 

precederam. Um deles é Platão, e o Livro II da Política consiste, de facto, numa 

síntese do modelo político79 descrito na República, sendo dada particular 

atenção ao Livro V, e na apresentação de argumentos que mostram não só a 

impraticabilidade desse modelo, como também as desvantagens de algumas 

medidas que Sócrates expõe perante os interlocutores. Aristóteles começa por 

tratar de um problema político fundamental: que coisas devem os cidadãos 

partilhar? Nem tudo, é a resposta dada. E quanto à questão de saber se a 

unidade é o maior bem para uma cidade, na Política defende-se a tese de que 

as cidades são, por natureza, pluralidades de indivíduos, os quais, por sua vez, 

não são idênticos. Mesmo que se procure converter a cidade numa 

comunidade e numa unidade, Aristóteles considera que isso deve ser feito 

somente através da educação, mais concretamente através dos costumes, da 

filosofia e das leis (Pol. II. 5, 1263b39-40).   

 

B) As coisas comuns e a família 

Em seguida, a crítica de Aristóteles dirige-se concretamente para a 

hipótese de um comunitarismo familiar tido como instrumento de unidade – 

crítica que se mistura com a defesa de uma espécie de propriedade mínima a 

assegurar para cada cidadão. A posição aristotélica define-se em breves linhas 

                                                 
79 Aristóteles nota como na República existe um vazio em relação à organização dos cidadãos 
das outras classes (Pol. II. 5, 1264a11-40), sobre os quais ‘nada está definido’: “que regime, 
que educação e que leis para essas classes?” (1263a37-38). O perigo de se formarem duas 
cidades – a dos guardiães e a dos outros cidadãos (agricultores, artesãos) – é também referido 
pelo Estagirita.  
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e é suportada por um entendimento da natureza humana de que já apareceram 

vestígios nesta tese (cf. subcapítulo 2.5.): quanto mais uma coisa é comum a 

um maior número de pessoas, menos cuidado receberá. A explicação para isto 

é simples: por natureza, cada pessoa preocupa-se com o que lhe pertence, 

desleixando-se mais em relação àquilo que é propriedade de todos. E quanto à 

possibilidade de se integrarem os filhos e as mulheres neste tipo de 

propriedade comum, escreve Aristóteles: será preferível ser-se o primo 

verdadeiro de alguém do que seu filho à maneira platónica (Pol. II. 3. 1262a14). 

Como resume de forma clara David Ross, Aristóteles não deprecia a família 

porque ‘o estado é para ele uma comunidade de comunidades’, tendo a família 

uma “função própria no esquema da vida”80. A crítica ao modelo platónico dá 

azo a comparação: 

 

[...] com o tipo de comunidade pensada na República, a afeição dilui-se 

forçosamente, uma vez que um pai não pode dizer ‘meu filho’, nem um filho 

‘meu pai’. Assim como se torna imperceptível um pouco de doce dissolvido 

numa grande porção de água, também se diluem as relações de 

parentesco implicadas por aqueles termos.   

(Pol. II. 4. 1262b12-16) 

 

C) Propriedade e afeição  

Para Aristóteles, uma política que preconize a abolição da propriedade 

ou da posse, visando a implementação de um comunitarismo extremo, não é 

uma boa política porque tem por base um entendimento errado sobre a 

natureza humana, sobre a forma como os seres humanos sentem, pensam e 

agem. Essa política ignora, fundamentalmente, aquilo que Aristóteles resume 

                                                 
80 David W. Ross. Aristotle. London: Methuen & Co. Ltd. (11923), 51949, repr. 1960, p. 239. 
Acrescenta ainda Ross (p. 246) que para Aristóteles “a propriedade, como a família, é uma 
extensão natural e normal da personalidade, uma fonte de prazer e uma oportunidade para a 
virtude”.  
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nestas palavras: “Existem dois impulsos que, mais do que todos os outros, 

fazem com que os seres humanos, estimem e sintam amizade: dizer ‘isto 

pertence-me’ e ‘isto dá-me prazer’” (Pol. II. 4. 1262b20-22). Um pouco mais 

adiante, completa: “em relação ao prazer, dificilmente haverá palavras que 

exprimam a importância de se considerar uma coisa como sua; não é por 

acaso que cada homem sente afeição (philia) por si próprio; pelo contrário, é 

uma coisa natural” (Pol. II. 4. 1263b40-42, itálicos meus). Além disso, sem 

propriedade privada, isto é, numa cidade demasiado unificada, o homem não 

poderá ajudar amigos, companheiros e estrangeiros. Diz-se na República que 

muitos males que existem nas cidades resultam da existência de bens 

privados. A resposta da Política é uma resposta pessimista: esses males não 

resultam da ausência de bens comuns mas da perversidade dos homens.  

Dentro de cada comunidade constituída com vista à obtenção de um 

determinado fim (dentro de um grupo de navegadores, por exemplo), geram-se 

laços que unem os seus membros. A soma dos bens obtidos por cada 

comunidade traduz-se na felicidade da cidade entendida como comunidade 

política. O que Aristóteles defende é que a amizade e a afeição não podem ser 

desvinculadas do sentimento de pertença a uma comunidade particular, 

sentimento que – e é neste ponto que se distancia de Platão81 – não invalida a 

existência da amizade política. Isto porque, para Aristóteles, a cidade é ‘uma 

comunidade de comunidades’82, e a afeição (philia) é boa para as cidades: 

                                                 
81 Cf. supra nota 23.  
82 A este respeito, veja-se EN VIII. 9, 1160a13-30. Diz Aristóteles que, numa cidade, cada 
comunidade é uma parte da comunidade política e visa obter o bem comum mas segundo a 
parte que lhe cabe (“partial advantage”, traduz Irwin). É conhecida a afirmação do Estagirita 
(Pol. I. 2, 1253a19) segundo a qual a cidade é conceptualmente anterior aos indivíduos que a 
compõem e à casa de família (oikia). Note-se que o advérbio é de extrema importância: o fim 
dos homens não está subordinado ao da cidade, mas o fim individual de cada um realiza-se 
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“Acreditamos que a existência de sentimentos de afecto é um grande bem para 

as cidades, podendo ser o melhor meio contra as revoltas” (Pol. II. 4. 1262b7-

8).  

Deste modo, é possível considerar que no pensamento de Aristóteles a 

noção de philia é suportada por uma retórica que se condensa na expressão eu 

/ nós e os meus / nossos. Note-se que não será totalmente independente desta 

retórica aquilo que Aristóteles diz sobre o bom egoísmo ou o bom amor-próprio 

(cf. EE VII. 6. 1240a8-1241a1; EN IX. 7. 1168a28-1169b3; Magna Moralia II. 13-

14. 1212a33-1212b25). Semelhante distinção – a distinção entre o bom e o 

mau egoísmo – não é feita por Platão. Assim, no Livro V das Leis (731d6-

732b2) o egoísmo é entendido apenas como ‘amor excessivo por si mesmo’, e 

a ideia de que o homem é naturalmente amigo de si mesmo – também 

defendida por Aristóteles – é alvo de desconfiança: o bom homem deverá ser, 

primeiro que tudo, amigo da cidade.  

De facto, o que se observa nas Éticas, sobretudo na dissertação sobre a 

amizade, é o estabelecimento de uma feliz convivência entre egoísmo e 

altruísmo: só serão bons amigos aqueles que desejarem, antes de mais, o bem 

para si mesmos, e a amizade perfeita assemelha-lhe a um jogo de espelhos83 

em que cada pessoa sente o amigo como um outro eu, como uma parte de si, 

e alarga a esfera dos seus interesses. Na proposta do Livro V da República 

(462b-462d)84, e na referida passagem das Leis, nenhuma correlação deste 

tipo é contemplada.  

                                                                                                                                               
somente por meio de uma participação na comunidade política; ela é o terreno de eleição para 
o exercício da virtude.   
83 A semelhança é também constatada no tratado Magna Moralia (II. 15. 1213a7-8).  
84 Cf. subcapítulo 1.2. desta tese. 
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A tese regressa assim à Retórica e à Poética. Os nossos são, antes de 

mais, os membros da nossa casa (oikos). O homem não é, para Aristóteles, 

apenas um animal político: ele é também um animal doméstico (zoön 

oikonomikon). Diz-se na Ética a Nicómaco: “Os seres humanos formam casais 

mais naturalmente do que formam cidades, na medida em que a nossa casa 

vem em primeiro lugar e é mais necessária do que a cidade, sendo a 

procriação uma característica comum a todos os animais” (VIII. 12. 1162a17-

20). E na Ética a Eudemo afirma-se que a amizade, a organização política e a 

justiça têm origem no seio da família (EE VII. 10. 1242b1-2)85. Na verdade, se 

em cada forma de comunidade existem laços de amizade em virtude dos quais 

os membros dessa comunidade unem esforços para realizar uma actividade, e 

se essa união parece resultar de um acordo determinado pela natureza política 

do homem, a afeição que suporta a comunidade familiar86 é como uma espécie 

de ‘afeição ou amizade inata’87 – amizade sem contrato e sem pressupor 

semelhança de carácter88.   

Na medida em que a definição da tragédia dada no cap. 6 da Poética, 

conjugada com os conselhos do cap. 14, pressupõe que o corte de laços 

naturais de philia causa sofrimento, constituindo um mal aflitivo e doloroso por 

excelência, o axioma ético-político implicado nesta teoria da poesia pode, 

                                                 
85 Cf. supra nota 61. Veja-se também uma passagem do último livro da Ética a Nicómaco (9. 
1180b1-7) onde se diz que as palavras e os costumes paternos podem ter o mesmo poder que 
as leis nas cidades, ou ainda mais, uma vez que os filhos têm afecto pelos pais e isso facilita a 
persuasão. O afecto da família compensará, assim, a impotência da lei. O Estado deve 
encarregar-se da educação, mas será auxiliado nessa tarefa pela força coerciva do afecto.  
86 No entender de Ellen Meiksins Wood e Neal Wood (Class Ideology and Ancient Political 
Theory – Socrates, Plato and Aristotle in Social Context. Oxford: Basil Blackwell, 1978, p. 229), 
os conceitos de oikos e polis não se opõem de forma alguma no pensamento político de 
Aristóteles: ambos se relacionam com a vida desejável para o homem. A polis não pode existir 
sem a ‘base biológica, social e moral da casa de família’. Esta casa e a polis são instituições 
que se apoiam mutuamente.  
87 A expressão é de E. Wood e N. Wood. Ibidem, p. 227.  
88 Recordo que, para Aristóteles, a amizade perfeita se caracteriza por esta semelhança. Cf. 
subcapítulo 2.4..   
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então, ser traduzido desta forma: a destruição dos laços de parentesco, e da 

ordem familiar suportada por esses laços, constitui o maior mal para um ser 

humano, animal familiar e político por instinto. A concepção política que este 

axioma corrobora é, portanto, incompatível com modelos de constituição que 

neguem aquela ‘afeição inata’ e pretendam desvincular – como faz Sócrates na 

constituição da cidade imaginada – os laços primordiais que ela institui de um 

sentimento que é, simultaneamente, de propriedade e de pertença: o 

sentimento traduzido na expressão nós e os nossos89. Volto a Ross90, que 

resume perfeitamente o fundamento da argumentação na Política: “O 

argumento de Aristóteles é que a intensidade dos afectos só pode ser obtida 

mediante um sacrifício da sua extensão”. 

Políticas que pretendam desvincular a afeição do sentimento de 

pertença a uma comunidade com determinada dimensão não são políticas para 

a poesia – porque os casos que os poetas devem aproveitar, os ingredientes 

apontados por Aristóteles, não corroboram os modelos de organização social 

preconizados por tais políticas. Na comunidade que tem lugar para a arte dos 

poetas, serão respeitadas a afeição e a propriedade; só numa comunidade 

organizada deste modo os amigos da cidade serão também amigos da poesia.   

 

3.2. POESIA, DESGOSTO E DOÇURA 

Porque esta é, também, uma tese sobre compaixão, volto agora ao Livro 

III da República, a um momento em que Sócrates ainda não aprofundou a 

questão da comunidade de mulheres e filhos. Discute com Adimanto sobre a 

                                                 
89 Na cidade imaginada na República, esses laços seriam desligados deste sentimento de 
modo a serem ‘transferidos’ para uma nova entidade social que substituiria a família.  
90 Ross. Op. cit., p. 245. 
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vida do homem honesto e sobre a forma como ele reage perante coisas 

consideradas terríveis: 

– Nós afirmamos que o homem honesto não considera terrível a morte de 

um outro homem honesto, de quem é companheiro. 

[...]  

Mas diremos também o seguinte: que um homem assim se basta 

perfeitamente a si mesmo para viver feliz e que, diferentemente dos outros, 

precisa muito pouco de outrem. 

[...]  

Logo, para ele é menos terrível ser privado de um filho, ou de um irmão, ou 

de riquezas, ou de qualquer bem desta espécie. 

[...] 

Logo, lamentar-se-á menos, e suportará com mais doçura uma desgraça 

destas, quando ela o atingir.        

(387d-e) 

 

Como refere Martha C. Nussbaum em “Tragedy and Self-sufficiency: 

Plato and Aristotle on Fear and Pity”91, para Platão o homem honesto e feliz 

não sentirá compaixão quando confrontado com situações terríveis porque para 

ele “nem tudo o que é humano merece que se lhe dê muita importância” (Rep. 

X, 604b-c). O comportamento deste homem auto-suficiente será, portanto, 

semelhante ao de Sócrates (Apol. 34c), que, quando conclui o seu discurso 

perante os juizes, repudia a compaixão. Contudo, é importante notar como a 

noção de compaixão é diferente em Platão e em Aristóteles, como a 

caracterização desta emoção se faz de modo diferente nos diálogos socráticos 

e nos escritos do Estagirita. Na origem dessa diferença está, de novo, um 

entendimento distinto sobre natureza humana – sobre a forma como os seres 

humanos sentem dor e prazer, emitem os seus juízos e agem. 

                                                 
91 Nussbaum. “Tragedy and Self-sufficiency: Plato and Aristotle on Fear and Pity”. In Amélie O. 
Rorty (ed.). Essays on Aristotle’s Poetics. Princeton: Princeton University Press, 1992, pp. 272-
273.  
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Assim, no Livro X da República o que Sócrates explica a Gláucon são os 

efeitos da contemplação de uma tradução poética dos sofrimentos de outros 

em lamentos: são os efeitos do ‘poder sedutor da poesia’. Por um lado, diz, 

cada indivíduo passa a dar demasiada importância ao que é humano; por 

outro, a piedade em relação a si mesmo é fortalecida92. Esta explicação não 

seria bem compreendida por Aristóteles precisamente porque o seu 

entendimento da natureza humana é diferente: para Aristóteles, sentimos 

piedade e temor enquanto espectadores de uma tragédia porque podemos, até 

certo ponto, ‘sentir com outros’, porque nos identificamos com o herói que sofre 

em virtude de uma semelhança que percebemos (Poética 13. 1453a4-5): ele é 

como nós, ‘um de nós’93. Até certo ponto, sentimo-lo como um amigo: na 

verdade, diz-se na Ética a Nicómaco que um amigo é alguém ‘com quem se 

partilha as mesmas dores e as mesmas alegrias’ (IX.  3, 1165b25-30). A 

questão fundamental é esta: a compaixão e o medo dependem, 

respectivamente, da percepção de uma injustiça94 (quem sofre não merece o 

sofrimento) e da percepção de uma semelhança, sendo esta indissociável do 

forte elemento auto-referencial que permeia a política, a ética e a psicologia 

aristotélicas. O que o espectador teme, aquilo que o faz perceber a 

semelhança, é a possibilidade de um desgosto semelhante o afectar a si e aos 

seus: o desgosto provocado pelo corte de laços derivados de uma afeição 

inata. Por isso mesmo, quando na Retórica fala das circunstâncias em que um 

                                                 
92 No Livro III (387e), os discursos contendo lamentações tinham sido ‘arrancados aos homens 
célebres’, ficando reservados para as mulheres.  
93 Gerald Else. Aristotle’s Poetics: the Argument. Cambridge / Massachusetts: Harvard 
University Press, 196, p. 372.    
94 Como se o bom poeta conseguisse apelar a um sentimento de filantropia (philanthrôpia). Cf. 
Norman Gulley. “Aristotle on the Purposes of Literature”. In Jonathan Barnes, Malcom Schofield 
and Richard Sorabji (eds.). Articles on Aristotle – 4. Psychology and Aesthetics, London, 
Duckworth, 1979, p. 171, e Else. Op.cit., p. 372.      
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ser humano está mais vulnerável à compaixão, Aristóteles refere o facto de ele 

poder pertencer a essa comunidade constituída por afeição natural: a família 

(“[...] também os que têm pais, filhos ou esposas, porque todos esses são 

partes de si mesmos e estão sujeitos aos males de que falámos”, Ret. II. 8, 

1385b28-29). 

Assim, se pudesse responder por Gláucon, Aristóteles diria que, antes 

de mais, os seres humanos têm piedade de si mesmos. Provavelmente, como 

escreve Nussbaum95, o tratamento da compaixão na Retórica e na Poética não 

é independente da importância atribuída nas Éticas aos amigos (philoi) e a 

outros bens externos, tidos como elementos fundamentais numa vida feliz. Dito 

de outro modo, naquele tratamento surge implícita a noção aristotélica de 

felicidade (eudaimonia), uma noção em que a ideia de auto-suficiência engloba 

a presença daqueles bens (cf. EN IX. 9, 1169b4-14). Deste modo, e porque ao 

longo da vida são ‘inúmeras as coisas que nos podem acontecer’ (cf. EN I. 9, 

1100a5-9 e 110129-30), podendo mesmo impedir o homem de exercer 

plenamente a sua actividade racional, a felicidade e a excelência acabam por 

ser transformadas em coisas vulneráveis.   

Um homem honesto, diz Sócrates, suporta com doçura as maiores 

desgraças, e a poesia, pelo contrário, ao promover uma espécie de “tirania” na 

alma, dá ao desgosto uma expressão desmesurada. Neste caso, a resposta de 

Aristóteles põe em causa a possibilidade de se pretender estipular para todas 

as situações uma ‘moderação no desgosto’. Tal possibilidade é inconciliável 

com os fundamentos da doutrina aristotélica do meio na medida em que 

procura estabelecer esse meio a partir das coisas sem o equacionar em função 

                                                 
95 Nussbaum.Op. cit., p. 276. 
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de nós e das circunstâncias da vida. No fundo, o que está em causa é uma 

oposição entre a lei e o meio: enquanto Sócrates fala de lei (“A lei diz que o 

que há de mais belo é conservar a calma o mais possível nas desgraças [...]”, 

X. 604b), Aristóteles liga a ética com a acção (a virtude deixa de ser 

conhecimento) e com “os casos particulares” (EN II. 9, 1109b15). O meio 

(meson) no pensamento de Aristóteles não é mais do que uma questão de boa 

percepção (aisthêsis).  

 

3.3. POEMAS, AMIGOS E EXERCÍCIOS DE PERCEPÇÃO: BREVE 

TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO À CATARSE    

No segundo capítulo desta tese, comecei por referir os três aspectos 

negativos apontados na República como justificação para a expulsão dos 

poetas da cidade imaginada. Em seguida, debrucei-me sobre a questão das 

respostas de Aristóteles, concentrando-me naquilo que poderia constituir uma 

contra-argumentação em relação ao primeiro daqueles aspectos. Falta 

perceber em que medida Aristóteles defende os poetas da acusação de que a 

sua arte perverte os jovens educados para governar – a acusação de que a 

poesia pode “introduzir costumes capazes de derrubar e deitar a perder uma 

cidade” (Rep. III. 389d) – e pode causar ‘dano’ mesmo às pessoas honestas, 

aos ‘melhores de entre nós’ (Rep. X. 695d), lisonjeando a parte irracional da 

alma. Antes de prosseguir, recordo a observação de Alexander Nehamas96 

segundo a qual Aristóteles não apresenta as razões explícitas que o levam a 

acreditar nos benefícios da poesia. Inevitavelmente, portanto, esta tese imagina 

respostas. 

                                                 
96 Cf. o subcapítulo 2.1. desta tese.  
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 Relativamente à educação dos mais jovens, uma leitura dos Livros VII e 

VIII da Política mostra as semelhanças entre a posição de Platão e a de 

Aristóteles. Na verdade, este comentário de Julia Annas poderia aplicar-se 

também ao pensamento do Estagirita: “A literatura muda mesmo as pessoas, e 

amplia a sua experiência, e não é evidente que esse efeito seja sempre 

positivo”97. É sabido que, no ver de Aristóteles, a prática da virtude pode ser 

promovida de duas formas distintas: pelo hábito e pelo ensino. Existe ainda 

uma outra forma que se prende com ‘causas divinas’: a possibilidade de os 

homens se tornarem bons porque a natureza assim o determina (EN X. 9, 

1179b20-22). A educação dos mais jovens terá os mesmos objectivos que o 

Ateniense refere no Livro II das Leis: permitir que os jovens ‘sintam alegria e 

abjecção de um modo correcto’. Educar, diz-se no último livro da Ética a 

Nicómaco, é como preparar uma terra para receber semente e dar fruto. Essa 

preparação consiste num processo que tem início com a prática de 

determinados actos apontados por alguém, fazendo com que o jovem se 

familiarize com a virtude (EN X. 9, 1179b30). Mediante esta familiarização, os 

jovens farão o que é próprio de um ser humano, isto é, serão movidos por 

argumentos dirigidos à razão, e não praticarão actos por medo dos castigos ou 

pela busca do prazer. A virtude propriamente dita resulta da combinação das 

disposições emocionais com um exercício de racionalidade, de sabedoria 

(phronêsis).  

                                                 
97 Julia Annas. An Introduction to Plato’s Republic, Oxford: Clarendon Press, 1981. p. 97. No 
primeiro estádio da vida das crianças, quando devem ser implantados os hábitos, a Política 
determina que nem toda a espécie de contos e histórias deve ser ouvida e que, por meio de 
jogos, deve promover-se a imitação de coisas que um dia serão ‘actividades sérias’ (Pol. VII. 
17. 1136a34). Serão proibidas pelos governantes o uso de uma linguagem indecente, assim 
como pinturas e representações de acções que não fortalecem a concepção de excelência 
humana – aretê – que regula a vida social e moral da cidade. 
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 No final da Ética a Nicómaco, quando a ética e a política parecem unir-

se definitivamente num mesmo âmbito de investigação, Aristóteles considera 

que cabe ao produto da política – à lei – determinar qual a orientação 

adequada para a virtude: a lei, com o seu ‘poder coercivo’ (EN X. 9, 1180a21), 

é esse “alguém” que aponta quais os actos que devem ser praticados. Mas as 

leis não fazem mais do que criar disposições para a excelência; as leis limitam-

se a preparar a terra, uma vez que os legisladores podem habituar os cidadãos 

a agir bem (EN II. 1, 1103a4) mas não podem habituá-los a agir sempre bem (a 

serem «homens bons»), em cada situação concreta. Não se pode legislar 

sobre as circunstâncias, sobre o particular, que é o campo decisivo de 

realização da virtude, e é neste sentido que Aristóteles fala nas desvantagens 

da lei que a afeição familiar e o contacto com os amigos podem compensar98: 

porque o conselho dos nossos próximos é sempre formulado tendo em vista 

uma situação determinada, o particular.   

Proponho agora a leitura das linhas finais do Livro II da Ética a Nicómaco 

onde Aristóteles fala de percepção (aisthêsis): 

 

De facto, não somos censurados por nos afastarmos um pouco por 

excesso ou deficiência da acção correcta, mas apenas se nos desviamos 

muito, uma vez que esse afastamento não passará despercebido. Mas não 

é fácil determinar o limite a partir do qual um desvio merece censura; isto 

porque nada do que é perceptível é facilmente determinado. Coisas destas 

encontram-se entre os particulares, e a decisão depende da percepção.   

(EN II. 1109b19-23) 

 

                                                 
98 Cf. supra nota 85. Recordo (cf. o subcapítulo 2.4. desta tese) que, no entender de 
Aristóteles, os seres humanos podem ‘pensar e agir melhor’ (EN VIII. 1. 1155a15) 
argumentando com amigos.   
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Salienta Irwin99 que os termos aisthêsis (‘percepção’) e aisthanesthai 

(‘perceber’) podem referir-se a uma actividade independente de qualquer um 

dos cinco sentidos. Poderá ser definida como um sentido de inteligibilidade a 

respeito dos factos de uma dada situação – uma espécie de transposição, para 

o campo das situações particulares que constituem a vida de um ser humano, 

daquilo a que Aristóteles chama, no terceiro livro do tratado De anima, uma 

‘faculdade comum’. Este sentido funciona como condição para a aplicação dos 

princípios éticos aos casos particulares: condição de prudência (phronêsis). Ter 

uma boa percepção significa estar ciente de algo, conseguir perceber as 

particularidades da situação que se tem em mãos, de modo a poder aplicar 

aqueles princípios na acção que se escolhe: no fundo, é a partir da percepção 

que se define o meio ou o estádio intermédio (EN II. 1109b23-25), e se pode 

determinar o que é, citando L. A. Kosman, ‘ser afectado convenientemente100’. 

Diferentemente do que acontece no caso da percepção dos objectos pelos 

sentidos (De anima III, 427b10), a percepção a respeito das coisas humanas 

não é ‘sempre verdadeira’. O que Aristóteles diz é que, pelo contrário, neste 

caso, não há critério de verdade: não há regra universal que permita determinar 

o que é conveniente e como devemos suportar uma ofensa ou uma desgraça. 

Não há método aqui, não há receita. Os princípios são apenas ingredientes.   

Volto às respostas. Se a poesia tem um lugar na cidade, é porque traz 

benefícios. Se Aristóteles valoriza a tragédia, não o faz pelos conhecimentos 

que a arte dos poetas pode transmitir, uma vez que o campo de operação do 

poeta não é factual nem teórico (um poeta não é um naturalista), mas sim pelos 
                                                 
99 No glossário da tradução que tenho vindo a utilizar (Nicomachean Ethics. Indianapolis / 
Cambridge, Hackett Publishing Company (11984), 21999), pp. 341-342.  
100 L. A. Kosman. “Being Properly Affected: Virtues and Feelings in Aristotle’s Ethics”. In Amélie 
O. Rorty (ed.). Essays on Aristotle’s ethics. Berkeley, Los Angeles and London: University of 
California Press, 1980, p. 103.  
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benefícios a nível individual, social ou político que podem estar associados à 

finalidade do poema trágico: à produção da catarse. O problema que as várias 

interpretações da catarse101 procuram solucionar prende-se com a natureza 

dos benefícios da poesia: cada interpretação imagina uma resposta 

relacionada com o carácter destes benefícios.  

Segundo alguns, como Norman Gulley, o propósito último da literatura é, 

para Aristóteles, o treino do carácter mediante uma ‘regulação das 

sensibilidades emocionais’102. Outros, como Richard Janko, associam a esta 

regulação a doutrina aristotélica do meio, concluindo que a poesia contribui 

para a virtude uma vez que “o resultado final da catarse é desenvolver em nós 

uma disposição para sentirmos emoções de um modo apropriado, na altura 

certa, em relação a um objecto certo, com a motivação correcta, no grau 

conveniente, etc.”103. Perpassa numa interpretação deste tipo a ideia de que 

Aristóteles responde a Platão porque acredita que a poesia melhora os 

homens, porque acredita que ela pode, de algum modo, fornecer os 

ingredientes (princípios éticos) e a receita (preceitos para aplicação destes 

princípios) para a prática da virtude. 

 Na verdade, se os efeitos da poesia consistissem na regulação da 

sensibilidade, a catarse poderia ser interpretada com base numa metáfora 

extraída da percepção dos objectos pelos sentidos (espécie de metáfora 

homeoestática), como se depreende da leitura desta passagem do tratado De 

anima: 

 

                                                 
101 Para uma síntese das várias interpretações da katharsis aristotélica, pode ver-se o artigo de 
Jonathan Lear, “Katharsis”. In Amélie O. Rorty (ed.). Essays on Aristotle’s Poetics, pp. 315-340.    
102 Gulley. Op. cit., pp. 175-176. 
103 Richard Janko. “From catharsis to the Aristotelian Mean”. In Amélie O. Rorty (ed.). Essays 
on Aristotle’s Poetics, p. 347.   
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Sentir é como provar uma certa paixão. [...] quando um corpo é quente, frio, 

duro ou mole no mesmo grau que o órgão correspondente, não podemos 

percepcionar isso – podemos apenas perceber os excessos destas 

qualidades. Este facto mostra que o sentido é uma espécie de meio entre 

os objectos sensíveis contrários – por esta razão, é-lhe possível julgar 

sobre as qualidades sensíveis: ele é o meio capaz de julgar devido à 

capacidade de se tornar alternadamente num oposto de cada extremo. 

  (De anima II. 424a1-8) 
 

Conduzindo as emoções a um estado de proporção (symmetria), os 

efeitos da poesia traduzir-se-iam numa melhoria da capacidade de julgamento: 

percepcionamos melhor e somos afectados de um modo mais ‘conveniente’ 

porque as nossas emoções (temor, piedade e outras104) são colocadas num 

estado intermédio entre o excesso e a deficiência, são como que ajustadas 

pela poesia – sendo a catarse um processo de ajustamento. No entanto, 

semelhante interpretação, tal como a que é extraída do campo da medicina, 

levanta um problema: a comparação das emoções com os sentidos (ou com os 

humores) ignora a diferença essencial entre a percepção de objectos e a 

avaliação de situações que constituem o campo da acção humana, uma 

diferença que se prende com a ausência de um critério de verdade que oriente 

esta avaliação, como há pouco referi. Além disso, ignora fundamentalmente 

que o meio de que fala Aristóteles não é determinável em termos aritméticos.   

Por tudo isto, inclino-me para uma outra caracterização dos benefícios 

da poesia. Aceitando-se que a catarse é o trabalho da poesia sobre as 

emoções, e considerando-se também que o produto desse trabalho se reflecte 

ao nível da aisthêsis – sendo este o nível onde se determina a conveniência da 

resposta emocional às situações da vida, uma vez que a pessoa começa por 

                                                 
104 Como se sabe, levanta-se um problema na exegese da Poética (1449b27) relacionado com 
o genitivo grego (“provoca a purificação de tais paixões”).     
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integrar cada situação num quadro inteligível105 e responde em função dessa 

integração –, o efeito da tragédia, o efeito da melhor poesia, consistirá no 

alargamento do âmbito estritamente individual, particular e privado da emoção, 

mediante uma espécie de distanciamento / objectivação das emoções, 

experimentadas a propósito do destino de um outro ‘como nós’, um semelhante 

em aflição.  

Ao retirar às emoções o seu elemento puramente auto-referencial, esse 

distanciamento permitirá que elas se transformem num objecto de 

entendimento ou compreensão (nous): será essa a sua purificação106. Como se 

diz na Ética a Nicómaco (IX. 9, 1170a30-35), observamos os outros, as suas 

acções e as suas emoções melhor do que a nós próprios, e precisamos de 

amigos também por isso107: para nos conhecermos com maior verdade. Os 

poemas trágicos não são lições: a inteligibilidade a respeito do mundo humano 

– mundo de acções, no dizer de Aristóteles – não se aprende de uma vez por 

todas108. Mas se a poesia tem efeitos positivos nos seres humanos, é porque 

pode, de alguma forma, predispor cada pessoa para uma melhor percepção 

relativamente às coisas humanas, conseguindo-o mediante aquela 

transformação, cujas consequências se prendem, em última análise, com o 

auto-conhecimento, ‘coisa muito difícil e muito agradável’109, segundo palavras 

                                                 
105 Recorde-se, a este propósito, a importância das noções de percepção e inteligibilidade na 
apreciação de um bom poema, o poema que se assemelha a um ‘ser vivo único e inteiro’. Cf. 
supra subcapítulo 2.2. e nota 46. 
106 Mantendo a tradução de Ana Maria Valente.   
107 De facto, numa amizade perfeita, tal como Aristóteles a define, os amigos podem 
aconselhar-se e, de certo modo, melhorar entre si aquela capacidade de percepção / 
compreensão mediante as palavras e os argumentos que trocam. É esta forma de convívio que 
distingue os humanos de outros animais: a partilha de pensamentos e palavras, e não uma 
simples refeição comum. Sem aquela partilha, pouco diferença haverá entre um grupo de 
homens e um rebanho, diz Aristóteles. E dirá Nietzsche...  
108 Amélie O. Rorty chega a conclusão semelhante (cf. “The Psychology of Aristotelian 
Tragedy”, In Amélie O. Rorty (ed.). Essays on Aristotle’s ethics, pp. 17-18). 
109 Magna Moralia II. 14, 1213a12-15. 
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do tratado Magna Moralia. Na verdade, sentir ou ser afectado não será o 

mesmo que compreender que se sente e porquê. 
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A POESIA E O CÍRCULO 
  

A tese começa com uma observação condimentada com complacência 

jocosa: a verdade é que não se pode ser perfeito em tudo, diz Aristóteles na 

Política a propósito das teorias políticas defendidas por Sócrates / Platão, 

teorias que excluem da cidade justa a arte dos poetas. 

A tese prossegue com a argumentação de Sócrates, para quem os 

poetas são coisas desnecessárias e indesejáveis na cidade. Na caracterização 

que faz dos poemas trágicos, entendidos como expressões desmesuradas de 

desgosto, como apelos a um deleite por meio da lamentação, Sócrates divulga 

a ideia de que a poesia comporta perigos éticos e políticos: desgoverna a alma 

e, ao mesmo tempo, uma classe (a dos Guardiões) que deve viver de modo a 

que todos os seus membros consigam chamar “meu” e “não meu” às mesmas 

coisas, incluindo mulheres e filhos, e consigam igualmente sofrer e sentir 

alegria diante das mesmas situações. Entre os homens educados por Sócrates 

em imaginação, a privatização do sentimento deve ser vista como doença: o 

íntimo e o pessoal são entraves a um crescimento pensado à imagem de um 

círculo que se alarga e deve abarcar tudo (Rep. IV. 423e).   

O que tem a arte dos poetas a ver com isto? É uma arte que foge a esse 

círculo e que pode incitar os homens a fazê-lo: por um lado, mostra o 

desespero ligado ao destino de um homem; por outro, interfere na ‘vida íntima’ 

dos que escutam o poema, fazendo com que não consigam suportar com 

doçura as desgraças. Curiosamente, é no discurso de condenação da poesia 

que a argumentação socrática sobre a organização social e política de uma 

comunidade mostra algumas brechas: Sócrates é atraiçoado pelas palavras, 

pela poesia. De facto, diz-se nas entrelinhas desse discurso que o melhor que 
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um homem pode fazer é ocultar o desgosto pessoal, a tristeza que afecta a sua 

vida íntima – esse círculo dentro do círculo. Sendo assim, a moderação não é 

mais do que dissimulação, construção de uma aparência válida para ‘todas as 

circunstâncias’. Também neste ponto o diálogo com Aristóteles é difícil: a 

moderação, ensinam as Éticas, consiste numa combinação de percepção e 

racionalidade.        

Toma depois a palavra Aristóteles, e surge a questão das respostas. A 

análise da natureza dos argumentos de Aristóteles mostra como a defesa de 

um lugar para a poesia é feita a partir de um entendimento distinto do que é a 

felicidade humana, daquilo que a eudaimonia inclui e dos modos de 

organização e vida em sociedade que melhor a promovem. Adivinha-se nessa 

argumentação a amizade por um determinado modelo político. E é nesta 

medida que Aristóteles desconversa, como disse a história da tese: não fala 

das mesmas coisas, não fala do mesmo homem, da mesma felicidade, da 

mesma virtude e, fundamentalmente, da mesma política.  

Quando fala de seres humanos, Aristóteles fala de animais políticos e 

domésticos. Animais com esta natureza realizam-se no seio de uma 

comunidade política onde põem em prática a virtude, mas sentem e pensam 

enquanto membros de uma comunidade formada pelos «seus», pelos 

próximos. Pelo contrário, Platão parece, na constituição imaginada, querer 

anular esta dimensão familiar, ou melhor, desvinculá-la do pequeno número, do 

pequeno círculo, concebendo a intensidade dos afectos como algo que não 

está dependente de um sentimento de proximidade. 

Tudo isto deve ser tido em conta quando se considera que a Poética é 

um texto de resposta, e uma espécie de manifesto a favor dos poetas. A bem 
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dizer, Aristóteles não defende nada: mesmo em poesia, a sua análise é a de 

um biólogo. Quando fala de poemas, fala de objectos que alguns animais 

racionais podem fabricar (poiein). A Poética considera que alguns desses 

objectos são bons e belos, e investiga-os como seres vivos únicos e inteiros – 

em partes, e a partir da noção de função (ergon), que implica um princípio 

teleológico determinado pela natureza desses objectos, pela sua psyché: o 

mito. O que a tese fez foi explorar a analogia biológica que preside a esta 

investigação, considerando que os casos que os poetas devem aproveitar para 

construir bons poemas trágicos são como a matéria desses poemas, e que a 

matéria da poesia corrobora uma política, a mesma que aparece no 

entendimento do temor e da compaixão. Como se aquela matéria pedisse uma 

política para a poesia.  

Esta política preserva a propriedade e a afeição: não é uma política do 

círculo, mas sim uma política de círculos, de comunidades, suportada por um 

entendimento da natureza humana segundo o qual os seres humanos sentem 

alegria e tristeza, prazer ou dor, em função de si e dos seus. A amizade 

perfeita e a poesia serão instâncias de alargamento dos limites estritamente 

auto-referenciais das emoções humanas. Alargamento, e não rotura, com vista 

a um melhor conhecimento do que somos.  
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