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OBJETO: A POESIA

Natureza

Gêneros

Elementos

Composição

Efetividade

PERFEIÇÃO



POESIA = IMITAÇÃO

NATUREZA DA POESIA



ORIGEM DA POESIA

Causas naturais:Imitar (congênito)

Conhecimento

Prazer



Meio

Modos

Objeto

ELEMENTOS DA POESIA

Linguagem verbal
(elocução, ritmo, canto 
e metro)

Narração e drama

Ação 
praticada por homens, 
segundo os seus 
caracteres



Homens superiores

iguais (ou semelhantes)

inferiores

CARACTERES



Epopeia 
e 

tragédia

Imagens de homens 
superiores

Imagens de homens 
inferiores

GÊNEROS E CARACTERES

Comédia,
sátira

e
paródia



POESIA: MODOS DE IMITAÇÃO

Narrativa Terceira pessoa

Primeira pessoa

Drama Ação direta



Imitação de homens inferiores

Caráter ridículo

COMÉDIA



Imitação de homens superiores

Epopeia Tragédia

Epopeia Tragédia

Metro,  forma e extensão



Metro

Tragédia

Epopeia

Forma

Extensão

Metro

Forma

Extensão

Variado

Dramática

Ação concentrada

Único (hexâmetro)

Narrativa

Ação ampla



Todas as partes da poesia épica se encontram 

na tragédia, mas nem todas as da poesia 

trágica intervêm na epopeia



Tragédia

Imitação de uma ação de caráter elevado,

completa e de certa extensão, em linguagem

ornamentada (...), que, suscitando o terror

[φόβος] e a piedade [ἔλεος], tem por efeito a

purificação dessas emoções.

Catarse (gr. kάϑarsiς [khátharsis]): purificação, purgação



Espetáculo

Partes da tragédia

Melopeia (canto, ritmo)

Elocução (enunciados; linguagem)

Mito (imitação das ações; composição dos
atos)

Caráter (o que determina as qualidades e a
ação do personagem)

Pensamento (retórica; ideias; temas)



Meios (2): elocução e melopeia

Elementos da tragédia

Modo (1): espetáculo

Objetos (3): mito, caráter e pensamento

importante mito (trama dos fatos)



A ação e a sua trama constituem a

finalidade da tragédia

Objetos da tragédia

1. Mito [μῦϑος]: imitação das ações e

composição dos atos



O efeito trágico reside no mito

Trama dos fatos (entrecho, enredo ou intriga):
articulação de peripécias e reconhecimentos

Sem ação não haveria tragédia, mas
poderia havê-la sem caracteres



Caráter é o que revela certa decisão ou, em
caso de dúvida, o fim preferido ou evitado;
por isso, não tem caráter os discursos do
indivíduo em que, de qualquer modo, se
não revele o fim para que tende ou o qual
repele.

Objetos da tragédia

2. Caráter [ἧϑος]



Consiste em poder dizer sobre tal assunto
o que lhe é inerente e a esse convém. (...) É
aquilo em que a pessoa demonstra que
algo é ou não é, ou enuncia uma sentença
geral.

Objetos da tragédia

3. Pensamento [διάνοια]



Enunciado dos pensamentos por meio das
palavras, enunciado este que tem a mesma
efetividade em verso ou em prosa.

Meios da tragédia

1. Elocução [λέξις]



Canto e ritmo

Meios da tragédia

2. Melopeia [μελοποιία]: ornamento principal



[Elemento] mais emocionante, mas
também o menos artístico e menos próprio
da poesia. [...] mesmo sem representação
e sem atores, pode a tragédia manifestar
seus efeitos; além disso, a realização de um
bom espetáculo mais depende do
cenógrafo que do poeta.

Modo da tragédia

Espetáculo cênico [ὄψις]



Estrutura do mito trágico

Tragédia: imitação de uma ação completa,
constituindo um todo de certa grandeza

“Todo” é aquilo que tem princípio, meio e fim



Mito bem composto

Articulação necessária de princípio, meio e fim

UNIDADE

“Organismo”



Beleza

Ordem e grandeza de um objeto que possa ser

apreciado em sua unidade e totalidade



Grandeza ou extensão da tragédia

Os mitos devem ter uma extensão bem apreensível pela

memória. [...]

Desde que se possa apreender o conjunto, uma tragédia mais

bela será quanto mais extensa. [...] o limite suficiente de uma

tragédia é o que permite que nas ações uma após outra

sucedidas, conformemente à verossimilhança [εἰκός] e à

necessidade [ἀνάγκη], se dê o transe da infelicidade à

felicidade ou da felicidade à infelicidade.



Unidade de ação

Conexão entre os acontecimentos sucessivos, que

não podem ser suprimidos ou deslocados, sem que

se confunda ou mude a ordem do todo

Não faz parte de um todo o que não altera esse todo



Poesia e História

História

Poesia

diz as coisas que sucederam
refere-se ao particular

diz as coisas que poderiam suceder, segundo a
verossimilhança e a necessidade;

refere-se ao universal (pois atribui a um indivíduo
de determinada natureza pensamentos e ações
que, por liame de necessidade e verossimilhança,
convém a tal natureza)





O poeta deve ser mais fabulador que versificador;

porque ele é poeta pela imitação e porque imita

ações. E ainda que lhe aconteça fazer uso de sucessos

reais, nem por isso deixa de ser poeta, pois nada

impede que algumas coisas que realmente

acontecem sejam, por natureza, verossímeis e

possíveis e, por isso mesmo, venha o poeta a ser o

autor delas.



Mitos episódicos

Relação não necessária nem verossímil entre

um e outro episódio

Ruptura do nexo de ação



A imitação de uma ação completa deve suscitar, na

tragédia, o terror [φόβος] e a piedade [ἔλεος], que se

manifestam, sobretudo, em ações paradoxais, em

que é maior o espanto quando os sucessos não

parecem feitos do acaso, mas de uma relação

necessária ou verossímil.



Mito simples

Ação una e coerente que efetua a mutação da
fortuna sem peripécia ou reconhecimento

Mito complexo

Ação em que a mutação da fortuna se faz pela
peripécia, ou pelo reconhecimento ou por
ambos



Elementos do mito complexo

1. Peripécia
[περιπέτεια]

Mutação necessária ou 
verossímil dos sucessos 
no contrário

2. Reconhecimento
[ἀναγνώρισις]

Passagem da 
ignorância ao 
conhecimento

3. Catástrofe
[πάϑος]

Ação perniciosa e 
dolorosa



É necessário que a peripécia e o reconhecimento

surjam da própria estrutura interna do mito, de sorte

que venham a resultar dos sucessos antecedentes,

ou necessária ou verossimilmente. Porque é muito

diverso acontecer uma coisa por causa de outra, ou

acontecer meramente depois de outra.



A mais bela de todas as formas de 

reconhecimento é a que se dá juntamente 

com a peripécia.



EXCERTO DE ÉDIPO REI, DE SÓFOCLES. TRADUÇÃO: DONALDO SCHÜLER

[...]
ÉDIPO
Jocasta, minha querida,
por que mandaste chamar-me?

JOCASTA
Escuta este homem e avalia
o alcance dos respeitáveis oráculos de Apolo.

ÉDIPO
Este, quem é ele e o que tem a me dizer?

JOCASTA
Vem de Corinto. Teu pai, diz ele, 
Pólibo, já não existe. Está morto.

ÉDIPO
É assim, forasteiro? Quero que tu mesmo fales.



MENSAGEIRO
Se queres que eu repita o que já disse, 
reafirmo: seguiu os passos da morte.

ÉDIPO
Vítima de conspiração? De doença?

MENSAGEIRO
O mais leve abalo derruba o velho.

ÉDIPO
De doença, pelo que vejo, morreu o coitado.

MENSAGEIRO
E do peso dos anos.

ÉDIPO
Ora! Ora! Que vale, querida, consultar
a pitonisa de Delfos ou as aves



que piam no céu? A crer neles, eu
deveria matar meu pai. Está morto, dorme no
leito da terra, enquanto eu, longe, nem toquei em
espada – a não ser que o desgosto da minha ausência
o tenha derrubado; nesse caso, eu seria a causa da morte.
O oráculo que me atormentava, Pólibo o levou consigo,
jaz com ele na morte sem valor algum.

JOCASTA
Não é o que eu dizia já há muito?

ÉDIPO
É verdade; meu guia era o medo.

JOCASTA
Não permitas que ainda te abale o peito.

ÉDIPO
Como não haveria de temer o leito da mãe?



JOCASTA
Que há de temer o homem a quem a sorte 
governa, sem garantia de nenhuma previsão? 
Mais seguro é viver ao acaso, da melhor maneira 
possível. Não temas as núpcias com tua mãe. 
Muitos já em sonhos
dormiram com a mãe. Mas aquele para quem 
isso não é nada, leva vida mais tranquila.

ÉDIPO
Belo seria tudo quanto dizes, se não
fosse viva quem me deu à luz; agora, como ela 
vive, força é que tema, mesmo que argumentes bem.

JOCASTA
Entretanto, o túmulo de teu pai ilumina e muito.

ÉDIPO
Muito, concordo. Temo, no entanto, a que vive.



MENSAGEIRO
Quem é a mulher que te apavora tanto?

ÉDIPO
Mérope, ancião, com que Pólibo vivia.

MENSAGEIRO
O que nela poderia atemorizar-te?

ÉDIPO
Um terrível oráculo divino, meu caro forasteiro.

MENSAGEIRO
Posso ouvi-lo? Ou não te é permitido revelá-lo?

ÉDIPO
Podes. Lóxias me disse um dia
estar destinado a unir-me à minha própria mãe
e a derramar o sangue paterno com minhas próprias mãos.



Por isso, há muito tempo, de Corinto
vivo bem longe. Prosperei, na verdade, mas
a alegria de ver o rosto dos meus pais me é negada.

MENSAGEIRO
Então, foi por medo que te afastaste de Corinto?

ÉDIPO
Não queria, venerando, por nada ser o assassino do meu pai.

MENSAGEIRO
Por que, Senhor, já não te livrei desse medo, 
se vim com a intenção de ser útil?

ÉDIPO
Receberás de mim recompensa adequada.

MENSAGEIRO
Vim também pensando nisso, que
o retorno ao teu palácio melhoraria a minha sorte.



ÉDIPO
Jamais eu viveria com quem me gerou.

MENSAGEIRO
Bem se vê, filho, que não sabes o que fazes.

ÉDIPO
Não sei como, venerando. Pelos deuses, explica-te.

MENSAGEIRO
Não, se isso te leva a evitar o retorno ao teu palácio.

ÉDIPO
Temo que Febo se mostre verdadeiro.

MENSAGEIRO
Temes macular-te com mancha vinda dos que te geraram?

ÉDIPO
É isso, venerável, que sem trégua me atormenta.



MENSAGEIRO
Sabes que te torturas sem motivo algum?

ÉDIPO
Sem motivo, se sou filho destes genitores?

MENSAGEIRO
Pólibo não tem nenhum parentesco contigo.

ÉDIPO
Que ouço? Não foi Pólibo quem me gerou?

MENSAGEIRO
Nem ele nem este que te fala, nisso somos iguais.

ÉDIPO
Ousas igualar meu genitor a um joão-ninguém como tu?

MENSAGEIRO
Repito, não deves a vida nem a ele nem a mim.



ÉDIPO
Por que, então, me chamava de filho?

MENSAGEIRO
Foste um presente, sabe, que ele recebeu de minhas mãos.

ÉDIPO
Ele me queria tanto, mesmo que me tenha recebido de mão alheia?

MENSAGEIRO
Nunca teve filhos, esta é a razão.

ÉDIPO
Deste-me a ele... Compraste-me ou achaste-me?

MENSAGEIRO
Achei-te nos selváticos vales do Citarão.

ÉDIPO
O que te levou a esses lugares?



MENSAGEIRO
Eu pastoreava por lá rebanhos monteses.

ÉDIPO
Andavas nômade por lá como pastor assalariado?

MENSAGEIRO
Foi assim que, naquele tempo, eu te salvei, filho.

ÉDIPO
Sofria eu de algum mal quando me encontraste?

MENSAGEIRO
Procura a prova disso nas articulações dos teus pés.

ÉDIPO
Desgraça! Por que recordar esse defeito antigo?

MENSAGEIRO
Tirei as ligaduras de teus pés traspassados.



ÉDIPO
É a afronta que me vem da infância.

MENSAGEIRO
Tinhas os pés inchados, por isso te chamas Édipo.

ÉDIPO
Céus! Obra de quem? Da minha mãe, do meu pai? Conta.

MENSAGEIRO
Não sei. Quem te entregou a mim o sabe melhor que eu.

ÉDIPO
O quê? Recebeste-me de outro? Não foste tu quem me achou?

MENSAGEIRO
Não, eu te recebi de outro pastor.

ÉDIPO
De quem? Podes caracterizá-lo?



MENSAGEIRO
Apresentou-se como escravo de Laio.

ÉDIPO
De Laio, o meu predecessor?

MENSAGEIRO
Precisamente. Guardava os rebanhos dele.

ÉDIPO
Ele ainda vive para que eu possa vê-lo?

MENSAGEIRO
Vós, os deste país, deveis sabê-lo melhor.

ÉDIPO
Há alguém entre os presentes
que conheça o guardador a quem ele se refere,
viva no campo ou sirva aqui no palácio? Se alguém o viu,
fale. Urge que investiguemos tudo.



CORIFEU
Penso que se trata do mesmo camponês 
que desejavas ver há pouco. Porém 
ninguém saberá dizê-lo melhor que Jocasta.

MENSAGEIRO
Senhora, acreditas que o homem que há pouco 
mandamos vir seja o mesmo a quem se refere o mensageiro?

JOCASTA
Referiu-se a quem? Não te preocupes. O que foi dito 
esquece. Pouco importa o que ele disse.

ÉDIPO
Não é possível que com os indícios
que recolhi não esclareça o mistério da minha origem.

JOCASTA
Pelos deuses imortais, se algum interesse pela vida
te resta, não insistas nisto. O que tenho sofrido já basta.



ÉDIPO
Anima-te. Mesmo que se descubra que neto
de escrava sou, isso não empanará o brilho de tua estirpe.

JOCASTA
Mesmo assim, escuta-me, eu te suplico. Não prossigas.

ÉDIPO
Não recuo. Quero saber claramente tudo.

JOCASTA
Estou serena, falo porque sei o que te é vantajoso.

ÉDIPO
O vantajoso me atormenta há muito.

JOCASTA
Maldito! Vantagem tens se nunca souberes quem és.



ÉDIPO
Depressa. Trazei-me já este pastor.
Quanto a esta, que se delicie com seus preciosos ancestrais.

JOCASTA
Desgraçado! Desgraçado! Este é o nome,
só tenho este para te dar. Nenhum outro, para sempre.

CORIFEU
A Senhora se retirou, Édipo, por dor amarga
tangida. Por quê? Temo que
do silêncio dela rebentem calamidades.

ÉDIPO
Rebente o que arrebentar. Minha origem,
ainda que modesta, esta eu quero conhecer.
Essa, vê-se, sonha – como toda mulher – com grandezas;
com minha origem obscura, sente-se diminuída.



Eu, porém, me considero filho da Sorte,
a dadivosa, dela nunca me envergonharei.
Dessa mãe é que nasci. Os meses que vivi
me fizeram pequeno e grande.
Sou quem sou e nunca me tornarei
outro, a ponto de querer ignorar a origem.

[...]

ÉDIPO
Se posso, venerandos, opinar sobre alguém
que nunca vi, o pastor penso distinguir
que há tempo buscamos; de avançada
idade, semelha este homem;
mais, os escravos que o trazem
são meus, reconheço-os, mas, com certeza,
tua opinião é melhor, pois já o viste antes.



CORIFEU
Com efeito, reconheço-o, 
pastor fiel a Laio como ninguém.

ÉDIPO
Antes de tudo, esclarece-me, coríntio, 
o homem a quem te referias é este?

MENSAGEIRO
Sem dúvida, é ele.

ÉDIPO
Agora tu, velho, olha bem para mim e me responde. Eras de Laio?

ESCRAVO
Eu era escravo dele; não me comprou, sou cria dele.

ÉDIPO
Fazias o quê? Vivias como?



ESCRAVO
Rebanhos guardei por quase toda minha vida.

ÉDIPO
Em que região costumavas pastoreá-los?

ESCRAVO
Ora no Citerão, ora em lugares vizinhos.

ÉDIPO
Este homem, tu o conheces, viste-o por lá?

ESCRAVO
Que fazia ele? A quem te referes?

ÉDIPO
Este aqui. Já conviveste com ele?

ESCRAVO
Assim de repente... Para falar a verdade... Foge-me da memória.



MENSAGEIRO
Não é de admirar, chefe. Vou refrescar-lhe
a memória. Tenho certeza de que
há de se lembrar quando no alto do Citerão conduzíamos,
ele, dois; eu, um rebanho só,
bem próximos um do outro, por três vezes,
da primavera ao outono, semestres inteiros;
na entrada do inverno, eu recolhia o meu rebanho
aos meus redis, ele tangia seu gado para os currais de Laio.
Digo a verdade ou falo o que nunca aconteceu?

ESCRAVO
Dizes a verdade. Isso foi há tanto tempo...

MENSAGEIRO
Muito bem, dize-me agora, lembras-te de uma criança 
que me deste para eu criá-la como o meu próprio filho?



ESCRAVO
Como? Por que me revolves isso?

MENSAGEIRO
Eis aqui, companheiro, quem então era recém-nascido.

ESCRAVO
Para o inferno! Por que não calas a boca?

ÉDIPO
Nada de bater nele, velho. O que tu dizes 
merece castigo, não o que ele falou.

ESCRAVO
Eu? Que mal eu fiz, Excelentíssimo?

ÉDIPO
Calar quando te faz perguntas sobre a criança.



ESCRAVO
Não sabe nada, perde seu tempo.

ÉDIPO
Se não queres falar por bem, falarás chorando.

ESCRAVO
Por favor, rogo pelos céus, não maltrates um velho!

ÉDIPO
Amarrem-lhe já as mãos às costas.

ESCRAVO
Misericórdia! Por quê? Que queres saber?

ÉDIPO
A criança pela qual pergunta, deste-a a ele?

ESCRAVO
Dei. Por que não morri naquele dia?



ÉDIPO
Terás o que desejas, se não dizes o que deves.

ESCRAVO
Mais perto da morte estarei, se eu falar.

ÉDIPO
Não me venhas com evasivas, homem.

ESCRAVO
Evasivas? Já não disse que dei?

ÉDIPO
De quem a recebeste? Era tua ou de outro?

ESCRAVO
Minha não era, recebi-a de outro.

ÉDIPO
De que tebano e de que casa?



ESCRAVO
Pelo amor dos deuses, amo, para de interrogar.

ÉDIPO
Morres, se me obrigas a repetir a pergunta.

ESCRAVO
Pois bem, a criança era da casa de Laio.

ÉDIPO
Escravo ou da família dele?

ESCRAVO
Ai de mim! Chegamos ao ponto sobre o qual me é difícil falar.

ÉDIPO
E a mim, difícil de ouvir. Vamos, prossegue.

ESCRAVO
De Laio era o menino, consta. Mas lá dentro, tua esposa saberá informar-te melhor.



ÉDIPO
Foi ela que te entregou o menino?

ESCRAVO
Foi ela, Senhor.

ÉDIPO
Para quê?

ESCRAVO
Para que o matasse.

ÉDIPO
A mesma que o gerou? Desgraçada!

ESCRAVO
Tinha medo de previsão nefasta.

ÉDIPO
Qual?



ESCRAVO
Que ele mataria seu pai.

ÉDIPO
Por que, então, o deste a este velho?

ESCRAVO
Doeu-me o coração, meu amo. Para longe 
esperava que o levasse, para a terra lá dele; para 
males maiores, ele te preservou, pois se és 
quem ele diz, sabe que nasceste maldito.

ÉDIPO
Que será de mim? Caem todos os véus.
Ó luz que me luzes agora pela última vez! Sei-me
nascido de quem não podia gerar-me, sei-me unido
a quem não podia unir-me e matei a quem não podia matar.

[...]



Seções da tragédia

Prólogo

Párodo

Episódios

Estásimos

Êxodo



Situação trágica

1. Piedade
[ἔλεος]

Personagem que cai no 
infortúnio sem o merecer

2. Terror
[φόβος]

Personagem que cai no 
infortúnio por um erro

O terror e a piedade podem surgir por efeito do espetáculo
cênico, mas também podem derivar da íntima conexão dos
atos, e este é o procedimento preferível e o mais digno do
poeta.



Trágico monstruoso, repugnante etc.

Da tragédia não há que extrair toda espécie de 
prazeres, mas tão somente o que lhe é próprio

Situação trágica

Ação catastrófica ocorrida entre amigos

causa consciente

causa inconsciente (reconhecimento tardio)

suspensão por reconhecimento 



Caracteres trágicos

Propensão à bondade

Conveniência (propriedade) 

Semelhança (com a forma peculiar aos modelos)

Coerência 



O desenlace deve resultar da própria estrutura do

mito e não do deus ex machina. [...] O irracional

também não deve entrar no desenvolvimento

dramático, mas, se entrar, que seja unicamente fora

da ação, como no Édipo de Sófocles.

Tanto na representação dos caracteres como no

entrecho das ações, importa procurar sempre a

verossimilhança e a necessidade.



Espécies de reconhecimento

Sinais (menos artística)

Urdidos pelo poeta

Memória 

Silogismo ou raciocínio

Derivado da própria intriga (mais artística)



Mais persuasivos são os poetas que vivem as mesmas

paixões de suas personagens, pois o que está

violentamente agitado excita nos outros a mesma

agitação, e o irado, a mesma ira. Eis porque o poetar

é conforme a seres bem dotados ou a tempe-

ramentos exaltados, a uns porque plasmável é a sua

natureza, a outros por virtude do êxtase que os

arrebata.



Composição da tragédia

1. Argumento (fábula ou sinopse da ação)

2. Caracteres (personagens)

3. Episódios (acontecimentos)

4. Mito (trama dos acontecimentos)

5. Nó

6. Desenlace



Espécies de tragédia

1. Complexa (peripécia e reconhecimento)

2. Catastrófica

3. Caracteres

4. Episódicas (ruptura do nexo de ação)

5. Combinações dos 4 tipos



Pensamento

Campo da retórica 
(efeitos produzidos mediante a palavra)

1. Demonstrar e refutar

2. Suscitar emoções

3. Majorar ou minorar o valor das coisas



Elocução

Morfologia 

Léxico

Sintaxe

Prosódia



Uma proposição pode ser una de duas

maneiras: ou porque indica uma só coisa, ou

pelo liame que reúne muitas coisas,

adunando-as.



Qualidades da elocução trágica

Clareza

Linguagem elevada



Poesia épica

Na imitação narrativa, o mito deve ter uma
estrutura dramática, como a tragédia,
constituída por uma ação inteira e completa,
com princípio meio e fim, para que, una e
completa, qual organismo vivente, venha a
produzir o prazer que lhe é próprio.



Estrutura da poesia épica

Narrativas históricas têm de expor não uma
ação única, mas um tempo único com todos os
eventos que sucederam no período a uma ou
a várias personagens, eventos cada um dos
quais está para os outros em relação
meramente casual.

Narrativa histórica

≠



Espécies de narrativas épicas
(as mesmas da tragédia)

1. Complexa (peripécia e reconhecimento)

2. Catastrófica

3. Caracteres

4. Episódicas (ruptura do nexo de ação)

5. Combinações dos 4 tipos



Partes da epopeia

Elocução (enunciados; linguagem)

Mito (imitação das ações; composição da
trama)

Caráter (o que determina as qualidades da
personagem)

Pensamento (retórica; ideias; temas)



entre tragédia e epopeia

1. Métrica

2. Extensão

variada única

curta longa



Na tragédia, não é possível representar muitas

partes da ação, que se desenvolvem no mesmo

tempo, mas só a que se desenrola na cena.

Na epopeia, muitas ações contemporâneas, conexas

com a principal, podem ser apresentadas.

entre tragédia e epopeia



Mister do poeta

O poeta deveria falar o menos possível por conta

própria, pois, assim procedendo, não é imitador.



O irracional (o falso, o absurdo) e o maravilhoso são

legítimos na epopeia se o poeta os fizer de modo

que pareçam razoáveis.

De preferir às coisas possíveis mas incríveis são as

impossíveis mas críveis.



Superioridade da tragédia perante a 
epopeia

1. Além de conter todos os elementos da epopeia, a
tragédia dispõe de mais dois: melopeia e
espetáculo.

2. Possui grande evidência representativa, mesmo
quando só lida.

3. É mais compacta e mais unitária.


