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ARISTÓTELES E OS GÊNEROS DRAMÁTICOS DA POÉTICA 

Jussara Gomes da Silva de FREITAS 

Dentre as obras dos gregos antigos, as mais importantes em meio às que abordam os temas 
da arte são A República de Platão e a Poética de Aristóteles. No que concerne à teoria dos gêneros 

literários, ambas as obras nos deram grandes contribuições para o esclarecimento da constituição e 
da importância da poesia na Grécia Antiga, que veio a fundamentar toda a história ocidental da 

literatura. Ambos os filósofos reconhecem três tipos de poesia, a saber, a lírica, a épica e a 
dramática. Estes gêneros são identificados por diferenças quanto ao tipo de imitação que se faz pela 
palavra. No terceiro livro da República, Sócrates define os gêneros literários a partir das 

seguintes considerações:  

Há uma primeira espécie de poesia e de ficção inteiramente imitativa, que 

abrange, [...] a tragédia e a comédia; uma segunda, em que os fatos são 
relacionados pelo próprio poeta, e hás de encontrá-la sobretudo nos 
ditirambos, e enfim uma terceira, formada pela combinação das duas 

precedentes, em uso na epopéia e em muitos outros gêneros. (PLATÃO, 
394a – d). 

 
O gênero dramático, para o qual voltaremos nossa atenção no presente artigo, é identificado 

por Platão a partir de seu traço estilístico diferenciado dos outros gêneros dramáticos – como citado 

acima: o filósofo o reconhece como sendo o gênero que é inteiramente imitação. A definição 
oferecida por Aristóteles assevera que este gênero literário é a imitação dos personagens agindo por 

eles próprios, diferentemente da epopéia, na qual há a intervenção da fala e da vontade do narrador 
que, inclusive, assume outras personalidades, e igualmente diferente do gênero lírico, que apresenta 
apenas a subjetividade de um discurso de uma única pessoa. Quanto a isso, na Poética lemos: 

Há ainda uma terceira diferença entre as espécies [de poesia] imitativas, a 
qual consiste no modo como se efetua a imitação. Efetivamente, com os 

mesmos meios pode um poeta imitar os mesmos objetos, quer na forma 
narrativa (assumindo a personalidade de outros, como faz Homero, ou na 
própria pessoa, sem mudar nunca), quer mediante todas as pessoas imitadas, 

operando e agindo elas mesmas. (ARISTÓTELES, 1448a 19). 
 

No entanto, o pensador que se aprofunda na discussão do gênero dramático é Aristóteles, e, 
por conta disto, nosso trabalho volta-se agora à sua teoria dos gêneros do drama. 

Muitos séculos após sua redescoberta, a Poética de Aristóteles era ainda um cânone para as 

artes dramáticas. Nesta obra, sobre a qual nos atentaremos, o filósofo desenvolve uma teoria na qual 
propõe que o gênero literário dramático subdivide-se em outros dois gêneros: o trágico e o cômico. 

Aristóteles aborda o gênero trágico em especial, apontando suas diferenças para com a poesia épica 
e o gênero dramático da comédia. 

Para Aristóteles, a poética era uma dentre as formas de imitação das quais o homem se 

utiliza. Nela a arte é definida como mimese e, segundo Aristóteles, o imitar é congênito ao homem, 
o que o diferencia dos outros seres viventes; o filósofo nota que os homens utilizam a imitação para 

iniciar o aprendizado das primeiras noções, além de se comprazerem no imitado, pois a imitação 
suscita o diálogo e o aprendizado. O drama é uma forma de arte que imita a ação por meio da 



  

palavra e, por isso, segundo ele, “tais composições se denominam dramas, pelo fato de se imitarem 
agentes [dróntas]” (ARISTÓTELES, 1448a 29). Todavia, os personagens agentes agem 

naturalmente, comvícios ou virtudes, a partir de sua baixa ou elevada índole; e também assim será a 
imitação de suas ações. Assim sendo: 

[...] Como os imitadores imitam homens que praticam alguma ação, e estes, 

necessariamente, são indivíduos de elevada ou baixa índole (porque a 
variedade dos caracteres só se encontra nestas diferenças [e, quanto a 

caráter, todos os homens se distinguem pelo vício ou pela virtude]), 
necessariamente também sucederá que os poetas imitam homens melhores, 
piores ou iguais a nós. (ARISTÓTELES, 1448a 1) 

 
Assim, Aristóteles distingue os gêneros dramáticos: no drama, a ação realizada por homens 

de caráter elevado é denominada tragédia, e a ação realizada por homens ignóbeis, de caráter 
inferior, é designada comédia.  

A tragédia é, portanto, a forma mais elevada do drama para Aristóteles. O objetivo deste 

gênero dramático era provocar a catarse do terror e da piedade, ou seja, a purificação destes 
sentimentos. Para construir um drama que conseguisse alcançar este objetivo, no mito eram 

retratados os homens melhores que os comumente observados, e que, por ação da fortuna ou do 
acaso, incorriam em algum desafortunado erro. E, segundo Aristóteles, “esse homem há de ser 
algum daqueles que gozam de grande reputação e fortuna, como Édipo e Tiestes ou outros insignes 

representantes de famílias ilustres.” (ARISTÓTELES, 1453a 7), ou seja, ser um nobre, alguém com 
inserção na vida pública e, desta maneira, a tragédia traz assuntos referentes ao interesse público. 

Por imitar homens piores do que realmente são – portanto homens caracterizados por vícios, 
por falhas morais –, a comédia não era um gênero elevado como a tragédia. A comédia, apesar de 
imitar homens inferiores, não imitava todos os seus vícios, mas apenas o ridículo, que era entendido 

por Aristóteles como “certo defeito, torpeza anódina e inocente” e exemplifica o filósofo: o “que 
bem o demonstra, por exemplo, a máscara cômica, que, sendo feia e disforme, não tem [expressão 

de] dor.” (ARISTÓTELES, 1449a 32). Considerava a comédia anódina pois esta não pretendia 
provocar dor ou ferir o espectador, não sendo, portanto, como a sátira que tinha por objeto alguma 
personalidade especificamente, algum cidadão da polis, como os satirizados por Aristófanes em 

suas comédias As nuvens – sátira sobre Sócrates - e Os cavaleiros – sátira sobre o demagogo Cléon 
- e, desta maneira, construía-se o mito a partir da sátira e do escárnio deste sujeito. 

A tragédia, por sua vez, causava dor no espectador. Era por meio do sofrimento que se 
alcançava a purificação dos sentimentos; mediante o terror e a piedade se chegava à catarse, como 
já fora dito. Assim, a comédia promove finais felizes que proporcionam prazer ao público, ao passo 

que as personagens trágicas têm um triste fim, que consequentemente entristecem o público. 

Para lograr sua finalidade de despertar o terror e a piedade, a tragédia deveria, para 

Aristóteles, seguir a alguns preceitos que foram por ele descritos a partir da observação empírica da 
tradição do teatro grego. Dentre estes preceitos, os mais importantes na Poética são a boa 
constituição do mito; o respeito à unidade de ação, mas também de unidade histórica e a unidade 

poética; a atenção à ordem de fatos e elocuções; a verossimilhança por meio da conveniência, da 
semelhança e da coerência; dentre outros. 

Na tragédia grega, mito é como o encadeamento perfeito das ações dos personagens, no qual 
só as ações bastam para o desenvolvimento do drama. “O mito é o princípio e como que a alma da 
tragédia; só depois vêm os caracteres.” (ARISTÓTELES, 1450a 34). O mito toma uma posição de 

exímia importância nas partes da tragédia, pois dele depende todo o ordenamento, a ausência de 
contradições e a verossimilhança da tragédia. Vinda do pensamento de Aristóteles sobre o mundo 



  

físico, a sua concepção orgânica e também determinista da unidade das partes que deve haver no 
mito é evidente, e, nas palavras do teórico teatral Anatol Rosenfeld (1985, p. 33): 

A peça é, para Aristóteles, um organismo: todas as partes são determinadas 
pela ideia do todo, enquanto este ao mesmo tempo é constituído pela 
interação dinâmica entre as partes. Qualquer elemento dispensável neste 

contexto rigoroso é “anorgânico”, nocivo, não motivado. Neste sistema 
fechado tudo motiva tudo, o todo às partes, as partes o todo. Só assim se 

obtém a verossimilhança, sem a qual não seria possível a descarga das 
emoções pelas próprias emoções suscitadas (catarse), último fim da 
tragédia. 

 
No mito a unidade da ação é imperativa. O encadeamento da ação dos caracteres em uma 

relação causal é que dará ao drama o caráter verossímil necessário às artes. Na tragédia “[...] impõe-
se rigoroso encadeamento causal, cada cena sendo a causa da próxima e esta sendo o efeito da 
anterior: o mecanismo dramático move-se sozinho, sem a presença de um mediador que o possa 

manter funcionando.” (ROSENFELD, 1985, p. 30). A unidade não deve ser somente das ações dos 
caracteres, ou seja, da constituição do mito, mas também devem ser historicamente unos os 

caracteres. 

A irracionalidade não deve reger nenhuma ação no mito. O poeta ao escrever, imagina-se 
como se fora um espectador, para assim evitar a incorrência em contradição, o que, pelo insulto à 

inteligência do público, destruiria a intenção de alcançar a verossimilhitude. Portanto, não é 
descartada a hipótese da representação de fatos não existentes, pois estes, se possíveis e bem 

encadeados racionalmente, parecem reais. Assim sendo, “[...] na poesia é de preferir o impossível 
que persuade ao possível que não persuade.” (ARISTÓTELES, 1461b 9); no entanto, o que não é 
real deve ser evitado. 

Estas observações sobre o mito convergem para a intenção de atingir a verossimilhança na 
tragédia, de realizar a mais bela mimese, que para Aristóteles era alcançada pela semelhança, pela 

conveniência dos personagens com suas características no mito e por meio da coerência da 
personagem, que mesmo agindo de maneira incoerente no mito, “é necessário, todavia, que [no 
drama] ela seja incoerente coerentemente.” (ARISTÓTELES, 1454a 26), e que deste modo, 

obedeça à coerência necessária no mito para a sua compreensão pelo espectador. 

As observações feitas sobre a Poética de Aristóteles foram tomadas com rigor por algumas 

tendências dramáticas que buscavam a construção de um mito perfeito, de uma tragédia perfeita, a 
partir daquilo que fora descrito pelo filósofo grego na supracitada obra. 

(Texto adaptado de: www.marilia.unesp.br/filogenese) 
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