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A REFUTAÇÃO DA SOFÍSTICA E A FINALIDADE ÉTICO-POLÍTICA 

DA RETÓRICA DE ARISTÓTELES (Parte 2)1 

 

Moisés do Vale dos Santos2 

 

Górgias foi um dos fundadores do discurso epidíctico (o qual tem por objetivo o elogio 

público de um homem, de uma mulher, de uma divindade, ou até de animais), e o melhor 

exemplo de como ele concebia este gênero de discurso se encontra no Elogio de Helena. 

Embora Górgias afirme no início desta obra que sua intenção não é outra senão indicar a 

verdade, convém considerar que sua retórica é marcantemente falaciosa. A propósito, 

“falácia” é o termo que os escolásticos atribuíram ao “argumento sofístico” condenado 

veementemente por Aristóteles na sua obra Dos Argumentos Sofísticos e pode ser definida 

como o argumento que possui a aparência de ser verdadeiro, mas sob uma análise 

rigorosamente lógica, se revela falso. Para Aristóteles, os argumentos sofísticos são os que 

parecem ser argumentos ou refutações, mas em realidade não passam de ilogismos. Na 

verdade, alguns raciocínios são genuínos ao passo que outros apenas aparentam sê-lo, 

mas não o são, e isso ocorre não só com os argumentos, mas também em outros campos, 

devido a uma certa semelhança entre o genuíno e o falso (Arg. Sof., 164a 20-25).  

O discurso de Górgias no Elogio de Helena pode ser considerado falacioso pelo fato 

de fundamentar-se na falácia petitio principii, 

também conhecida como petição de princípio, 

posto que as únicas causas possíveis por ele 

atribuídas ao ato de Helena são justamente as 

que a inocentam. Ele não considera em 

nenhum momento a possibilidade de que 

Helena tenha partido expontaneamente com 

Páris, pelo contrário, ele inventa através de 

uma enumeração completa, todas as possíveis 

causas do rapto de Páris: ou ele ocorreu em 

virtude do decreto dos deuses e do destino; ou ela foi arrebatada à força; ou foi persuadida 

por discursos; ou foi vencida pelo desejo. Dessa maneira, em nenhum dos casos Helena 

                                                           

1 Esse tema está sendo abordado em três partes a partir da edição número 10 da Paideia. 

 
2 Doutorando em História da Filosofia Moderna e Contemporânea (UFPR) Moisesperipatos@gmail.com 
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teria agido livremente, mas em todos foi subjugada por uma força superior à sua, razão pela 

qual ela não poderia ser considerada culpada. Convém salientar que nos Tópicos a falácia 

petitio principii é considerada um erro na técnica de demonstração, que consiste no fato de 

postular o que se quer provar (Tóp., 162b 35-37). Noutros termos, a falácia petitio principii 

consiste no tipo de argumentação que objetiva provar uma tese já partindo do princípio que 

essa mesma tese seja verdadeira3. Sendo assim, Górgias comete explicitamente este 

ilogismo no Elogio de Helena ao supor que o interlocutor já aderiu a uma tese que ele 

justamente se esforça por fazê-lo admitir.  

Com efeito, Aristóteles inclui ao lado dos gêneros oratórios deliberativo e judiciário, aquele  

gênero que para Górgias era tão caro, mas ele o faz de uma maneira um tanto ou quanto 

distinta: o gênero epidíctico visa manifestar a grandeza de uma virtude  efetivamente 

existente (ἔστιν δ᾽ ἔπαινος λόγος ἐμφανίζων μέγεθος ἀρετῆς) e universalmente reconhecida 

pelo auditório (Ret., 1367b 35); de reconhecer valores, e não transformar mediante 

argumentos falaciosos uma ação perversa numa ação virtuosa. O contrário desse 

procedimento incorreria num paradoxo (παράδοξος), que designa todas as proposições que 

são contrárias à opinião geral. Deveras, é dessa forma que procede Górgias ao enaltecer 

Helena apesar de sua deslealdade e adultério contra Menelau, sua fuga para Troia com 

Páris e o abandono de sua filha Hermíone com apenas nove anos de idade.  

Na visão de Aristóteles, existem ações, como o adultério (μοιχεύω), que Górgias procurou 

relativizar no Elogio de Helena, que são perversas de maneira absoluta e não por 

constituírem excessos e defeitos. As ações perversas como o adultério, são sempre erradas 

e não existe nunca a respeito delas uma maneira de acertar, razão pela qual seriam 

indefensáveis por todo orador bem intencionado. Escreve Aristóteles a este respeito (Ét. 

Nic., 1107a 15-25):  

Ou seja, não há uma maneira certa de cometer adultério, como se houvesse a mulher 

certa, com quem se pudesse praticá-lo, como se houvesse a altura certa, ou a maneira 

certa de o fazer, porque praticar adultério está sempre absolutamente errado [...] 

Portanto, tal como não há excesso nem defeito na temperança nem na coragem porque 

o meio é de algum modo um extremo (e a temperança e a coragem são posições 

extremas), assim também se passa a respeito daquelas ações perversas, porque não 

admitem posição intermédia entre o excesso e o defeito. Isto é, simplesmente praticá-

las é já errar absolutamente. 

                                                           

3 De acordo com Chäim Perelman, no plano da lógica formal a petitio principii  é desprovida de sentido, haja vista que 

toda dedução formalmente correta consistiria numa petitio principii – o princípio de identidade, segundo o qual toda 

proposição implica a si própria, seria uma petitio principii formalizada. Todavia, a falácia petitio principii, que não diz 

respeito à verdade, mas à adesão dos interlocutores às premissas que se supõem, não seria um erro de lógica, mas de 

retórica (PERELMAN, 2014: 127). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hermíone
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  Ao abordar na Retórica as virtudes que pertencem às mulheres Aristóteles leva em 

consideração as virtudes do corpo e as da 

alma. As virtudes do corpo são a beleza e 

a estatura, enquanto que as virtudes da 

alma são a temperança (σωφροσύνη) e o 

amor ao trabalho, mas sem servilismo 

(Ret., 1361a 8-10). Outrossim, ele 

examina na obra  A Política algumas 

virtudes que precisam ser observadas 

pelas mulheres, as quais são distintas das 

virtudes que pertencem aos homens: a 

força de um homem consiste em se impor, 

e a de uma mulher, em vencer a 

dificuldade de obedecer; um modesto 

silêncio é a honra da mulher enquanto que 

não fica bem no homem (Pol., I, III: 36); a 

coragem de um homem se aproximaria da 

pusilanimidade se fosse apenas igual à de 

uma mulher, ao passo que a mulher passaria por atrevida se não fosse mais reservada do 

que um homem em suas palavras (Pol., II, IV: 51). Assim,  para o Estagirita, cada indivíduo 

e a sociedade como um todo, sobretudo os oradores, devem procurar desenvolver essas 

qualidades nos cidadãos, pois os povos em que há imoralidade nas mulheres, a exemplo 

dos lecedemônios, não podem ser considerados plenamente felizes (Ret., 1361a 10-15). 

De acordo com a perspectiva de Aristóteles (que em grande medida era dependente dos 

valores e preconceitos de sua própria época), o gênero epidíctico precisa manifestar a 

grandeza de uma virtude efetivamente existente e reconhecida pelo consenso geral, como 

as virtudes das mulheres acima mencionadas, e jamais transformar uma ação considerada 

perversa numa ação virtuosa. 

Para Aristóteles, o orador se propõe a atingir, segundo o gênero específico de discurso, 

finalidades que são distintas: no gênero deliberativo ele aconselha acerca do que é útil ou 

prejudicial; no gênero judiciário ele tem em vista o justo ou o injusto; e no gênero epidíctico, 

que aborda o elogio ou a censura, ocupa-se com o que é belo ou feio. Pode-se assegurar, 

então, que no gênero epidíctico o orador ocupa-se essencialmente de reconhecer valores 

Helena e Páris - jacques-Louis David 
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(Ibid., 1366a 29-40): 

Depois disto, falemos da virtude e do vício, do belo e do vergonhoso; pois estes são 
os objetivos de quem elogia ou censura. Com efeito, sucederá que, ao mesmo 
tempo que falarmos destas questões, estaremos também mostrando os meios pelos 
quais deveremos ser considerados como pessoas de um certo caráter. Esta era a 
segunda prova; pois é pelos mesmos meios que poderemos inspirar confiança em 
nós próprios e nos outros no que respeita à virtude. Mas, como muitas vezes 
acontece que, por brincadeira ou a sério, louvamos não só um homem ou um deus, 
mas até seres inanimados ou qualquer animal que se apresente, devemos de igual 
modo prover-nos de premissas sobre estes assuntos. 

 

O Estagirita define o belo como aquilo que sendo preferível por si mesmo, é digno de 

louvor, ou aquilo que sendo bom, é agradável porque é bom. E se isto é belo também a 

virtude é bela, porquanto sendo boa é digna de louvor. A virtude, por sua vez, consiste, de 

um lado, no poder de produzir e conservar os bens e, de outro, na faculdade de prestar 

muitos e relevantes serviços de toda sorte e em todos os casos. Os componentes da virtude 

são a justiça, a coragem, a temperança, a magnificência, a magnanimidade, a liberalidade, 

a mansidão, a prudência e a sabedoria (Ibid., 1366a 43-1366b 6). Sendo assim, o elogio 

(ἔπαινος) que distingue-se do encômio (ἐγκώμιον)4, 

é um discurso que visa manifestar a grandeza de 

uma determinada virtude, por isso é necessário 

demonstrar através do discurso epidíctico que 

certas ações são efetivamente virtuosas. Sob este 

aspecto, Aristóteles se afasta do modo como 

Górgias compreende e emprega o gênero 

epidíctico:  Górgias utiliza o discurso epidíctico não 

para reconhecer valores, como a justiça, a 

coragem ou a temperança, mas para defender de 

maneira falaciosa e imoral comportamentos que seriam indefensáveis por qualquer orador 

bem intencionado. Esta atitude também foi criticada por Platão no Fedro ao mencionar que 

existem oradores que desconhecendo o bem e o mal são capazes de fazer um elogio tão 

eloquente de um mísero asno a ponto de transformá-lo num belo e nobre cavalo (Fed., 

260c).  

Outrossim, os tipos de argumentação dos três gêneros do discurso retórico não é o 

mesmo. O judiciário, que dispõe de leis e se dirige a um auditório especializado, utiliza 

                                                           

4 Para Aristóteles, o termo ἔπαινος diz respeito às virtudes das ações, tais como a justiça, a coragem, a temperança etc., 

enquanto que o ἐγκώμιον refere-se às obras realizadas em benefício de alguém ou de uma cidade. 

Existem oradores que, 

desconhecendo o bem e 
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amiúde do entimema (ἐνθύμημα), próprio para esclarecer uma questão judicial. O 

deliberativo dirige-se a um público menos esclarecido, por isso utiliza preferencialmente 

argumentos pelo exemplo (παράδειγμα). Enquanto que o gênero epidíctico recorre 

principalmente à amplificação (αὐξητικός), pois os fatos são conhecidos pelo auditório, e 

cabe ao orador dar-lhes valor, mostrando sua importância e nobreza (Ret.,1368a 37-46): 

Entre as espécies comuns a todos os discursos, a amplificação é, em geral, a mais 
apropriada aos epidícticos; pois estes tomam em consideração as ações por todos 
aceitas, de sorte que apenas resta revesti-las de grandeza e de beleza. Os 
exemplos por seu turno, são mais apropriados aos discursos deliberativos; pois é 
com base no passado que adivinhamos e julgamos o futuro. E os entimemas 
convêm mais aos discursos judiciais; pois o que se passou, por ser obscuro, requer 
sobretudo causa e demonstração. 

 

 A argumentação do discurso epidíctico se propõe então a aumentar a intensidade de 

adesão a certos valores, em relação aos quais não existiriam dúvidas. No discurso 

epidíctico o orador procura criar uma concordância em torno de certos valores reconhecidos 

pelo auditório, valendo-se do conjunto de meios de que a retórica dispõe para amplificar e 

valorizar. Por exemplo, pela αὐξητικός o orador precisa levar em consideração se um 

homem agiu só, ou em primeiro lugar, ou com poucas pessoas, ou se teve a parte mais 

relevante de uma ação, porquanto todas estas circunstâncias são consideradas belas (Ibid., 

1367a 14-17). Isto posto, a retórica epidíctica não estaria menos ligada à experiência ética 

e política do que os demais gêneros de discurso, porquanto deve partir de conceitos do 

belo e da virtude para poder realizar o tipo de persuasão que lhe caracteriza. A propósito, 

no livro IX de Retórica I, Aristóteles se delonga em discussões de caráter ético não muito 

diferentes daquelas da Ética a Nicômaco, redimindo a arte retórica da falsa acusação de 

superficialidade e imoralidade que lhe fizera Platão.   

No entanto, é manifesto que o estudo das virtudes éticas empreendido por Aristóteles 

na Ética a Nicômaco serve a um propósito que é distinto do desígnio exposto na Retórica, 

o qual se relaciona fundamentalmente com a persuasão. Para ele, as definições das 

virtudes a serem utilizadas nos argumentos retóricos são suficientes para a finalidade de 

persuadir se não forem obscuras nem tecnicamente rigorosas (Ibid., 1369b 39-41). E, além 

de ser mais acurado e extenso a análise das virtudes na Ética a Nicômaco não tem por 

objetivo proporcionar uma ajuda prática para os oradores públicos, mas um conhecimento 

que possibilite a todos viver bem e virtuosamente. Dessarte, ele declara que o objetivo final 

de sua investigação não é constituir um saber teórico, mas agir (Ét. Nic., 1095a 5-7).  

Com efeito, a breve apreciação da natureza da virtude na Ética a Nicômaco será útil 
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para ulteriormente compreendermos de que maneira (e por qual razão) o Estagirita parece 

reduzir o discurso epidíctico a uma manipulação sofística quando recomenda ao orador 

transformar (se for conveniente) um vício numa virtude e vice-versa, haja vista sua sutil 

proximidade. A virtude para Aristóteles é definida grosso modo através de gênero e espécie. 

Segundo o gênero a virtude equivale a um hábito (ἔθος); e de acordo com a espécie ela 

consiste numa posição intermédia (μεσότης) estabelecida pela razão, como a estabeleceria 

um homem dotado de prudência (φρόνησις).  

Para Aristóteles, as virtudes éticas não surgem no homem por uma determinação da 

natureza, mas esta propicia a capacidade de desenvolvê-las, desde que o agente moral se 

habitue a praticá-las. Ele assemelha as virtudes éticas com as artes, uma vez que ambas 

são adquiridas pelo exercício repetitivo. Assim, a virtude ética seria uma consequência do 

hábito, visto que o ser humano se transforma naquilo que repetidamente pratica, sendo o 

hábito uma espécie de segunda natureza - o agente moral torna-se justo praticando ações 

justas, ou corajoso, praticando ações corajosas (Ibid., 1103a 14-1103b 25). 

Outrossim, a virtude consiste na posição intermédia entre dois extremos viciosos, um 

deles se caracteriza pelo excesso (ὑπερβολή) e outro pela falta (ἔλλειψις). A coragem é o 

meio-termo entre o medo e a audácia; a temperança entre a insensibilidade e a devassidão; 

a generosidade, entre o esbanjamento e a avareza; a gentileza, entre passividade e a ira; 

a sinceridade, entre a fanfarronice e a falsa modéstia; a afabilidade, entre a bajulação e 

rabugice; e a espirituosidade, entre a palhaçada e a rudeza (Ibid., 1107a 28-1108b 35). 

Desse modo, o μεσότης ou a justa medida constitui um dos princípios fundamentais da ética 

aristotélica, por isso a ação correta do ponto de vista ético deve sempre evitar os extremos, 

isto é, tanto o excesso quanto a falta. No que tange à prudência ou sabedoria prática, pode-

se dizer que consiste na capacidade de discernir a justa medida, cuja determinação poderá 

variar de acordo com as circunstâncias e situações envolvidas (Ibid., 1141b 15-20), por isso 

o μεσότης tem o aspecto de não neutralizar as emoções, mas buscar a proporção correta, 

e é em virtude dessa proporção que a ação será adequada.  

Além do exposto, para o Estagirita existem três gêneros de fenômenos que surgem 

na alma, e somente um deles está intimamente ligado às virtudes éticas: as afecções (ou 

emoções), as capacidades e as disposições. As afecções (πάθη) dizem respeito ao desejo, 

à ira, ao medo, à coragem, à inveja, à alegria, à amizade, ao ódio, à saudade, ao ciúme, à 

piedade e, em geral, de tudo aquilo que é acompanhado por prazer ou sofrimento. Estas 

afecções são fenômenos involuntários que surgem na alma, por isso existem 



 
 

PAIDEIA – Revista de Sociologia e Filosofia do Colégio Estadual do Paraná 
Nº 11 – Ago/Set 2018 – ISSN 2595-265X 

 
 

35 
 

independentemente dos indivíduos. As capacidades (δυνάμεις) são as condições de 

possibilidade dos seres humanos serem afetados ou influenciados pelas afecções. E, as 

disposições (ἕξεις) são gêneros de fenômenos de acordo com os quais as pessoas se 

comportam bem ou mal relativamente às afecções: relativamente ao estado em que se fica 

irado, comporta-se mal aquele que fica nesse estado emocional em excesso, ou ainda em 

falta. Desse modo, sentir medo, ser corajoso, ficar irritado, ou ter piedade admitem um mais 

e um menos, ou seja, admitem modos errados de se relacionar com tais sentimentos. 

Todavia, o sentir as afecções no tempo em que se deve, nas ocasiões em que se deve, em 

vista do que se deve, e do modo em que se deve, constitui a medida da virtude ética. As 

virtudes éticas, portanto, não são afecções, porque não depende do indivíduo ser afetado 

ou não por elas; as virtudes também não são capacidades, as quais são inerentes aos seres 

humanos, mas certamente são disposições de caráter, isto é, as virtudes dependem de 

uma decisão prévia. As pessoas são acometidas pelo medo, pela ira ou por qualquer outra 

afecção sem qualquer decisão prévia, enquanto que as virtudes éticas resultam de certas 

decisões tomadas de antemão em face das afecções. Dessarte, as pessoas são louvadas 

por suas virtudes, ou censuradas por seus vícios, 

em decorrência de uma escolha deliberada (Ibid., 

1105b 19-1106a 10). 

Verificamos que Aristóteles estabelece a 

distinção entre o orador e o sofista sobretudo 

pela intenção moral: o primeiro distingue-se do 

segundo por empregar a arte retórica tendo em 

vista o trinfo natural do verdadeiro e do justo, e 

não simplesmente para persuadir sua audiência 

conforme o que lhe convém. Não obstante, Aristóteles parece reduzir o gênero do discurso 

epidíctico a uma manipulação digna dos maiores sofistas quando recomenda ao orador 

considerar idênticas certas qualidades existentes e as que lhes estão próximas. O homem 

cauteloso pode ser considerado reservado e calculista, o ingênuo pode ser considerado 

honesto, e o insensível pode ser considerado calmo. Em cada caso o orador pode tirar 

proveito dessas qualidades semelhantes no sentido mais favorável. Ele pode apresentar o 

indivíduo colérico como franco (Ret., 1367a 42-47), o arrogante como magnificente e digno, 

e os que mostram algum tipo de excesso como se possuíssem as virtudes correspondentes. 

O audacioso pode ser apresentado como corajoso e o pródigo como liberal, porque dessa 

forma parecerá à maioria que não teria a perspicácia de distinguir a sutil diferença entre a 

As pessoas são 

louvadas por suas 

virtudes, ou censuradas 

por seus vícios, em 

decorrência de uma 

escolha deliberada. 
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virtude e o vício (Ibid., 1367b 1-4). Além do aparente “flerte” de Aristóteles com a sofística 

ele ainda sugere ao orador o que é necessário dizer ao defender uma determinada causa: 

primeiro se a lei lhe for desfavorável terá de lançar mão de um critério que esteja acima da 

lei escrita; depois se a lei lhe for favorável, terá de rejeitar todo critério extrínseco à lei 

escrita. Isto posto, à primeira vista tem-se a impressão de que o Estagirita está 

subscrevendo todas as desonestidades e manipulações que sempre caracterizaram dos 

sofistas.  

Com efeito, se por casualidade a lei escrita for desfavorável ao discurso do orador ele 

precisa lançar mão dos seguintes estratagemas: recorrer à lei comum, uma vez que esta 

possuiria razões mais equânimes e mais justas; dizer que a fórmula “na melhor consciência” 

significa não nos atermos estritamente à lei escrita; declarar que os princípios de equidade 

são permanentes e nunca mudam, tampouco a lei comum, que está baseada na Natureza; 

e até citar a lei não escrita de Antígona, que seria o único critério de justiça das leis escritas, 

as quais são amiúde transitórias, ambíguas e contraditórias entre si; dizer que o justo é 

verdadeiro e útil, mas não o que parece ser, de sorte que a lei escrita não deve ser 

considerada uma lei se não cumprir efetivamente a sua função de lei; e que é próprio de 

um homem mais honesto fazer uso da lei não escrita e a ela se adequar mais do que às 

leis escritas. Além do mais, Aristóteles orienta que se verifique se existe alguma 

ambiguidade na lei com o intuito de contornar e ver a que sentido ela se acomoda, se ao 

justo ou ao conveniente, e na sequência utilizar a interpretação mais favorável (Ibid., 1375a 

41-49). E, se porventura as circunstâncias que motivaram a lei já não existem, mas a lei 

ainda permanece, então, convém demonstrá-lo ao juiz e lutar contra a lei vigente por este 

estratagema (Ibid., 1375b 3-19).  

No entanto, se a lei escrita for favorável ao orador Aristóteles recomenda que a 

fórmula “na melhor consciência” não tem por objetivo obter uma sentença contrária à lei, 

mas escusar o juiz de perjúrio, caso ele tivesse ignorado o verdadeiro sentido da lei; que é 

preciso explicar que ninguém escolhe o bem absoluto, mas sim o seu próprio bem; que não 

existe nenhuma diferença entre não haver lei e não se fazer uso dela; que nas outras artes, 

não existe vantagem em ser mais hábil do que o médico, porquanto o erro de um médico é 

menos prejudicial do que o hábito de desobedecer à autoridade; e que procurar ser mais 

sábio do que as leis é precisamente o que é proibido pelas leis que são louvadas 

(Ibid.,1375b 20-31). 

Ao orientar sobre os casos em que  a lei escrita é desfavorável ao orador, Aristóteles 
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recusa o legalismo em benefício da equidade (ἐπιεικής), que estabelece a justiça acima do 

direito positivo e faz do juiz um árbitro, o qual pode retificar a lei quando esta deixar de 

desempenhar devidamente sua função. No segundo caso Aristóteles recomenda a recusa 

do arbitrário, haja vista que cada um pode invocar a lei não escrita (άγραφος νόμος) de 

Antígona para revogar a lei que não lhe convém. Desse modo, a atitude de Aristóteles ao 

aconselhar o orador a adotar, segundo sua conveniência, ora uma tese, ora o seu contrário, 

parece um tanto ou quanto imoral.  

No entanto, se levarmos em consideração 

que as ações humanas não procedem de 

verdades absolutamente necessárias, que a 

arte retórica só pode ser exercida em situações 

de divergência e incerteza, e que o orador pode 

deparar-se com um adversário mal-intencionado, 

a quem importa fazer de tudo para desmentir 

sua argumentação (haja vista que sua missão é 

lutar para o bem da comunidade política), então, 

as estratégias retóricas supramencionadas 

parecem ser apropriadas nas circunstâncias específicas nas quais o orador dotado de 

prudência (φρόνιμος) estará apto a empregá-las. Com efeito, o debate entre Creonte e 

Antígona5, entre a razão de Estado, que exige a ordem para estabelecer a paz, e a lei divina, 

ainda não se encerrou e pode-se assegurar que nunca vai se encerrar. A única coisa que 

se pode fazer, na ausência de uma demonstração rigorosa, é confiar no debate contraditório 

em que cada orador emprega todo o esforço para encontrar os meios de efetivar a 

persuasão. Assim, nos contextos onde é premente a deliberação torna-se fundamental o 

emprego da argumentação retórica com o intuito de encontrar a solução mais plausível em 

face de um impasse qualquer, porque numa situação destituída de evidência, onde não é 

possível demonstração científica, nem qualquer previsão exata, a arte retórica possui o 

papel fundamental de fazer a defesa de uma determinada causa e esclarecer aqueles que 

                                                           

5   De acordo a tragédia chamada Antígona escrita por Sófocles em 442 a.C., Antígona era irmã de Polinice 

que morreu lutando contra Creonte, que era o rei de Tebas. Este, por conseguinte, decidiu que como punição por seus 

erros o corpo do rebelde Polinice não poderia ser sepultado. Entretanto, Antígona entendeu que ninguém poderia deixar 

insepulto o corpo de seu próprio irmão, ainda que para isso tivesse de contrariar a lei que foi escrita e sancionada pelo rei. 

Para tanto, ela procura apelar para as leis não escritas estabelecidas pelos deuses, as únicas que na sua opinião mereceriam 

ser observadas. Destarte, ela foi julgada e condenada por Creonte, que decide aprisioná-la numa caverna escavada na 

rocha para que tivesse uma morte lenta e angustiante. 
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devem emitir a palavra definitiva. 

É manifesto que a condição do orador é a de um sujeito que não está isolado ou 

sozinho, mas ele tem diante de si um adversário, a quem compete fazer de tudo para 

desmentir sua argumentação, caso seja falaciosa, tendo sempre em vista o combate contra 

a perversão da verdade e da justiça. Num contexto jurídico, por exemplo, ambas as partes 

de um litígio tem a missão de  fazer valer tudo o que possa servir à sua própria causa, mas 

quem detém a palavra final é sempre o juiz. E uma vez que a verdade e a justiça são por 

natureza mais fortes que seus contrários, e sendo evidente que os estratagemas retóricos 

podem favorecer as causas injustas, então, com mais eficácia, os mesmos estratagemas 

poderiam favorecer as causas justas. Desse modo, sob o ponto de vista do método retórico 

de Aristóteles, o orador judicial deve empregar sem nenhum melindre todas as estratégias 

retóricas disponíveis a fim de triunfar sobre o adversário e estabelecer a verdade dos fatos. 

Além do mais, a arte retórica só pode ser exercida em situações de incerteza e conflito, em 

que a verdade científica não é evidente e talvez jamais seja obtida, salvo na forma da 

verossimilhança. Outrossim, as ações humanas fundamentam-se sobre juízos que 

poderiam ser de uma maneira ou de outra e normalmente não procedem de verdades 

absolutamente necessárias, razão pela qual, ninguém pode deliberar sobre coisas que não 

podem ser de outra maneira, nem acerca daquelas coisas sobre as quais não tem o poder 

de agir (Ét., Nic., 1140a 31-34). Na hipótese de que as estratégias retóricas, sejam quais 

forem, são pertinentes em situações de divergência e incerteza, mormente nas ocasiões 

em que o orador dotado de prudência enfrenta um adversário mal-intencionado e 

descomprometido com o bem da cidade, então, torna-se premente a compreensão dessa 

virtude, tal como a relevância de sua vinculação com a persuasão retórica. 

Na Retórica o Estagirita define brevemente a prudência como a virtude da inteligência 

mediante a qual se pode deliberar adquadamente sobre os bens e os males que conduzem 

à felicidade (Ret., 1366b 23-25). A prudência, que é uma das qualidades morais que 

compõem o ἦθος do orador, a partir da qual ele estará apto a dar conselhos razoáveis e 

pertinentes, não pode ser um conhecimento científico, nem uma arte, pois o que acontece 

no horizonte das ações humana pode ser sempre de outra maneira (Ét. Nic., 1140b 1-5). 

Apesar disso, não é possível nenhuma decisão verossímil ou mesmo plausível se o orador 

não for dotado de prudência.  

A prudência faz os agentes morais agirem tendo em vista um fim, o qual se identifica, 

em última instância, com o bem supremo ou a felicidade. No entanto, a prudência não se 
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relaciona diretamente com o fim da ação, o qual não pode ser objeto de deliberação, mas 

com os meios de atingi-lo. E, aquele que possui a prudência sabe-se numa deliberação 

comprometida com o fim último da felicidade, e o homem prudente é capaz de calcular de 

forma correta a fim de chegar a este objetivo final (Ibid., 1140a 28-30). Através da prudência 

chega-se em parte ao bem do indivíduo, em parte 

ao bem da comunidade política, razão pela qual 

Péricles é considerado por Aristóteles o modelo de 

homem prudente, porque ele foi capaz de ver as 

coisas que eram boas para si próprio, em particular, 

e para os homens em geral (Ibid., 1140b 5-10). O 

homem prudente, portanto, é aquele que tem o 

poder de deliberar corretamente acerca das coisas 

que são boas e vantajosas, tanto para si como 

para o viver bem em geral. 

Aristóteles enfatiza que a investigação sobre as ações humanas somente será 

adequada se contiver tanta exatidão quanto comportar o assunto, haja vista que não se 

deve exigir precisão científica em todos os raciocínios (Ibid.,1094 b 20-25). O âmbito do 

raciocínio ético constitui-se sobre o sistema de opiniões geralmente aceitas e sobre o que 

sucede a maior parte das vezes, com o reconhecimento da comunidade política, ou pelo 

menos dos homens mais eminentes. E as opiniões que constituem o mundo cultural são os 

valores que a arte retórica leva em consideração em suas análises e no seu poder de 

persuasão, e nesse aspecto retórica e ética são disciplinas intimamente relacionadas. 

 No entanto, quando se examina as ações humanas parece impossível detectar de 

forma definitiva e cabal a distinção entre a coragem e a temeridade, ou entre a liberalidade 

e a prodigalidade, pois a justa medida entre as qualidades em consideração não é 

rigidamente aritmética, ela difere de uma pessoa para outra, depende dos temperamentos 

de cada um e das circunstâncias envolvidas. Mas é justamente esta obscuridade que 

possibilita ao orador judicial dotado de prudência apresentar como corajoso aquele que é 

acusado de ser temerário, ou liberal aquele que é considerado pródigo, e vice-versa, sem 

ser confundido com o sofista, cuja motivação não estaria vinculada à ética, mas somente 

às disputas erísticas. Isto posto, Aristóteles não considera um orador virtuoso enquanto ele 

não optar por agir em conformidade com o que a virtude aconselha. Mantendo este critério, 

ele aconselha ao orador que suas ações se manifestem como resultado de uma escolha 
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moral bem intencionada. De fato, as observações de Aristóteles sobre o orador como 

aquele que é capaz de considerar idênticas certas qualidades existentes e as que estão 

próximas,  sugerem que ele não tivesse uma visão muito elevada da moral, mas está 

hipótese está longe de corresponder às suas convicções.  

No seu comentário à Retórica Forbes I. Hill procura certificar que o fato do orador 

poder tirar proveito de qualidades semelhantes no sentido mais favorável, não 

comprometeria a elevada visão moral do Estagirita. Para tanto, ele utiliza o exemplo do 

soldado que saiu de suas próprias linhas sem nenhuma necessidade e conseguiu matar 

três soldados inimigos. Em sua perspectiva, o que definiria para Aristóteles a conduta do 

soldado seria a intenção moral que o fez lutar, haja vista que ele percebeu o perigo que 

corria. No entanto, a resposta à pergunta se o soldado escolheu realizar a ação porque era 

um homem corajoso ou simplesmente porque desejava a glória, é uma empreitada que 

ultrapassa a capacidade humana. É possível, então, nomear os fatos de uma maneira ou 

de outra segundo a conveniência do orador, mas levando em consideração que a 

superioridade ética da visão aristotélica em comparação com a dos sofistas consiste na 

defesa de um modelo correto de escolha moral (MURPHY, 1989: 60).  

Convém ainda levarmos em consideração que Aristóteles admite a existência uma 

capacidade chamada πανουργία, cujo termo pode ser traduzido por esperteza, sem a qual 

a prudência não poderia subsistir. Dessarte, diz-se que tanto os prudentes quanto os 

maldosos são dotados de esperteza. No entanto, quando a esperteza objetiva alcançar uma 

finalidade ética, associa-se à prudência e, por conseguinte, torna-se louvável, haja vista 

seu comprometimento com o bem comum, porém, isoladamente ela designa um poder de 

juízo tendencialmente egoísta e imoral. Portanto, esta tênue diferença entre a esperteza 

associada às causas justas e a esperteza engajada em vis propósitos, parece ser mais um 

razoável motivo para ressalvar Aristóteles de todas as velhacarias e desonestidades que 

mancharam a reputação dos sofistas. Escreve Aristóteles sobre este assunto nos seguintes 

termos (Ét. Nic., 1144a 20-35): 

Há um certa capacidade a que damos o nome de esperteza. Ela é de tal espécie 
que é capaz de realizar as ações que supostamente tendem de modo concomitante 
para o fim tido em vista e assim antingí-lo. Ora, quando se trata de um fim magnífico, 
está capacidade é louvável; mas se for mau, é pura malícia. É por esse motivo que 
dizemos que tanto os sensatos como os maldosos são espertos. Ora este poder 
não é sensatez, mas a sensatez não existe sem esperteza. 

 

De acordo com John B. Morrall, a interconexão entre a ética e a política é demonstrada 
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pela preeminência em ambas da faculdade da prudência. Para ele, a ética se preocupa em 

afirmar opiniões que podem servir de guia útil para a aquisição e preservação dessa 

prudência, por exemplo, a utilização de uma posição central entre opostos como regra de 

medida. No entanto, em sua perspectiva, Aristóteles insiste que o meio-termo não se 

identifica com uma fórmula mágica, pelo contrário, ele contém todas as incertezas do 

mundo do conhecimento prático, juntamente com os perigos específicos que a posse da 

livre escolha atribui ao comportamento humano, por meio de um resíduo final de 

imprevisibilidade. A prudência, que é a virtude suprema tanto na política como na ética, 

teria por escopo encontrar a solução mais judiciosa e apropriada possível, em meio a um 

milhão de circunstâncias variáveis e imprevisíveis. Desse modo, não seria possível formular 

regras rígidas, posto que a solução estaria no treinamento do intelecto prático, mediante a 

experiência adquirida e o hábito de escolher o curso correto de ação em cada caso 

específico que ocorra (MORRALL, 2000: 42-43). 

 Morrall também salienta que embora Aristóteles rejeite o relativismo na ética e 

denuncie os sofistas como guias políticos, o atributo fundamental do seu pensamento no 

que se refere a política consiste na adoção de um tipo mitigado de relativismo, que é ditado 

tanto pela flexibilidade da matéria tratada como pelos instrumentos humanos que atuam 

sobre ela. Em sua perspectiva, este relativismo mitigado se deve em certa medida à 

influência do ensino médico que Aristóteles recebera. A conexão de Aristóteles com a 

tradição médica de Hipócrates, que precedeu o seu período na Academia de Platão, teria 

uma forte afinidade com a corrente de ensinamento sofista, pois ambos os movimentos 

tinham o programa de abandonar as explicações abstratas e gerais para os fenômenos e, 

em vez disso, concentrar-se no comportamento observável dos fenômenos e nas previsões 

baseadas nesse conhecimento empírico. Aliás, Morrall alude ao tratado chamado Da 

Medicina Antiga no qual o médico Hipócrates sustenta que em matéria de saúde, nada é 

absolutamente bom nem absolutamente mau, de modo que o valor dos alimentos, remédios 

e outros meios de saúde seria condicionado pelo estado de cada indivíduo: uma refeição 

de carne pode ser boa para um homem no gozo de perfeita saúde, e pode ser inadequada 

para um doente (Id., 2000: 44; 76). 

O sofista Górgias define a arte retórica como πειθοῦς δημιουργός, ou seja, ela é 

artífice ou a criadora da persuasão, razão pela qual seria capaz de persuadir pelo discurso, 
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a despeito de qualquer assunto6, os juízes no tribunal, os conselheiros no Conselho, os 

membros da Assembleia, e em toda e qualquer reunião de natureza política (Górg., 452e). 

Além do mais, para o sofista todos os especialistas que não possuem a habilidade retórica 

de persuadir são menos poderosos do que aqueles 

que a possuem, de tal modo que por meio do poder 

do discurso seria possível submeter qualquer 

indivíduo à condição de escravo. Dessarte, no Elogio 

de Helena Górgias define o λόγος como um grande 

e soberano senhor, uma espécie de encantador ou 

de mago, que nenhum ser humano é capaz de 

resistir (El. Hel., § 3). Aliás, a crença no poder irrestrito da persuasão era tal entre os sofistas 

a ponto de Polo de Agrigento (que era discípulo de Górgias) afirmar que os oradores hábeis 

podiam, como os tiranos, fazer com que condenassem à morte, à confiscação ou ao exílio 

quem lhes desagradasse (Górg., 469c).  

 Entretanto, para o Estagirita, o objetivo da retórica não se reduz ao simples poder de 

persuadir, mas fundalmentalmente é a arte de achar os meios de persuasão que cada caso 

comporta, tal como acontece em todas as outras artes. Para ele, não é função da medicina 

dar saúde ao doente, mas avançar o mais possível na direção da cura, uma vez que se 

pode cuidar bem dos que já não estão em condições de recuperar a saúde (Ret., 1355b 13-

19). O médico, por exemplo, possui menos segurança do que faz, pois ele nada pode 

realizar para os doentes incuráveis, nem mesmo aos demais pacientes pode prometer a 

cura, mas certamente pode propiciar a eles todas as oportunidades de obtê-la. De modo 

semelhante, o bom orador não é aquele que promete a vitória a qualquer custo, mas é 

aquele que encontra para a sua causa todas as probabilidades de obter a vitória, estando 

cônscio de que o seu discurso possui limites que não podem ser superados. 

Nos Tópicos Aristóteles não define o orador como aquele que é capaz de persuadir 

                                                           

6 Conforme sugere James J. Murphy, a concepção gorgiana, segundo a qual a técnica retórica possui intrinsecamente a 

eficácia de persuadir qualquer um sobre qualquer assunto, já estava em germe na retórica de Córax. Este, com efeito, teria 

manifestado uma extrema confiança no seu método retórico ao propor a seu discípulo Tísias que pagasse por suas aulas 

somente após obter alguma vitória no tribunal. Tísias teria de pagar pelas aulas de Córax somente se vencesse, caso 

contrário, estaria desobrigado do pagamento. Tísias não querendo pagar pelas aulas levanta um processo contra o próprio 

Córax, sustentando que nada deve. Este foi o primeiro processo de Tísias. Se porventura ganhasse o processo, então, não 

teria de pagar pelas aulas, mas se perdesse, não pagaria da mesma forma, pois a derrota provaria que as aulas de Córax 

não foram eficientes para habilitar o orador a persuadir qualquer um sobre qualquer assunto. Córax, por sua vez, constrói 

um contra-argumento: se Tísias ganhar o processo, terá de pagar pelas aulas segundo o acordo feito entre eles. Perdendo 

o processo, terá de pagar, consoante a decisão dos juízes (MURPHY, 1989: 15). 
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qualquer um sobre qualquer assunto, mas sim como aquele que pode sempre ver o que 

será persuasivo nas diversas circunstâncias, sem nada omitir (Tóp., 149b 25-28). E, quando 

o orador possui uma compreensão completa de seu método, ele estará apto a descobrir os 

meios disponíveis para persuadir os seus ouvintes, porém, ele jamais terá o poder de 

persuadir a todos. Desse modo, Aristóteles nega a tese gorgiana da onipotência do discurso 

retórico, uma vez que o orador não seria, conforme aventa Górgias, o portador do discurso 

como “um grande e soberano senhor que com um corpo pequeníssimo e invisibilíssimo é 

capaz de operar diviníssimas ações” (El. Hel., § 8). No entanto, a perspectiva aristotélica 

acerca da arte retórica é ao mesmo tempo modesta e realista, porquanto rejeita que a 

retórica possui o poder absoluto para convencer qualquer um sobre qualquer assunto e 

nega que a palavra persuasiva, conforme defendia Górgias, é um senhor absoluto sobre 

todas as coisas. Não obstante, tanto Górgias como Aristóteles tecem elogios à arte retórica, 

mas enquanto Górgias enaltece o poder do discurso sobre os ouvintes, o Estagirita sublinha 

sua utilidade ético-política. Por essa razão, Aristóteles não a apresenta como o expediente 

a partir do qual é possível dominar os ouvintes à maneira de um tirano, mas sim como o 

meio a partir do qual é possível defender a verdade e a justiça na cidade. Ambos também 

admitem que ela pode ser utilizada desonestamente, o que em nada subtrai o seu valor, 

mas se Górgias e Aristóteles falam da mesma coisa, certamente não falam da mesma 

maneira. 

 Com efeito, a arte retórica desenvolvida por Aristóteles se distingue significativamente 

dos tratados escritos por seus predecessores, pois ao redigirem seus manuais eles teriam 

se afastado do que o Estagirita considera o mais importante para a persuasão – a 

argumentação através do entimema (ἐνθύμημα) e do exemplo (παράδειγμα). Para ele, os 

que compuseram tratados de retórica, incluido grande parte dos sofistas, ocuparam-se 

somente de uma parte desta arte, posto que que só os argumentos retóricos são parte 

essencial dela e tudo o resto seria acessório. Assim sendo, os predecessores de Aristóteles 

nada diziam dos entimemas, que são o corpo da prova, antes dedicavam-se a maior parte 

dos seus tratados a questões ab extra, isto é, questões exteriores ao assunto, tais como o 

ataque verbal, o apelo à compaixão, o apelo à ira e outras paixões semelhantes a estas, 

que não visam o assunto, mas apenas manipular emocionalmente o juiz (Ret., 1354a 16-

23). 

 Ao mesmo tempo em que Aristóteles defendia uma retórica racional, com base na 

demonstração técnica do verossímil, Górgias e seus discípulos teorizavam e praticavam 
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uma retórica elocutiva e emocional. Este tipo de retórica valorizava no discurso, não os 

argumentos racionais, mas o ritmo, a harmonia, o tom de voz, sobretudo os efeitos 

emocionais do discurso e a sedução irracional que a palavra habilmente usada exerce 

sobre a alma dos ouvintes. O discurso retórico, que Górgias designa por λόγος, teria 

fundamentalmente a capacidade de suscitar o medo, a calma, a alegria, afastar a dor e até 

estimular a compaixão (El. Hel., § 8). Mediante o discurso retórico seria possível suscitar o  

medo repleto de espanto, a compaixão que provoca lágrimas abundantes e um sentimento 

de nostalgia que afeta o espírito dos ouvintes (Ibid., § 9). O sofista Górgias também 

desenvolveu para a retórica uma expressão linguística eloquente, excedendo-se no uso 

das figuras de linguagem, transformando-a numa composição erudita e ritmada no nível 

estético da poesia. O cuidado de Górgias com o estilo foi o que conferiu a ele a fama de 

haver misturado a prosa com a poesia, de tal modo que o seu estilo, chamado de gorgiazein 

(γοργιαζειν), foi considerado pelos antigos como sinônimo de prosa poética, incluindo o 

próprio Aristóteles (Ret.,1404a 34-36). E, a principal razão pela qual Górgias optou pela 

linguagem poética e não pela linguagem corrente é porque aquela possui mais eficazmente 

a capacidade de comover os ouvintes. 

Dimos Spatharas destaca que na concepção retórica de Górgias existem dois tipos de 

discursos, que são aduzidos como manifestação do poder do λόγος: a poesia e o 

encantamento. A poesia é descrita grosso modo como o discurso com métrica, e é 

justamente esta característica que a distingue de todos os outros tipos de discurso. Para 

ele, o estilo poético de Górgias não seria fruto de um mero capricho, mas teria sido 

desenvolvido para atender a uma crescente necessidade pelo discurso persuasivo. Górgias 

estaria côncio de que fundara uma nova e sofisticada “prosa” – a habilidade que a poesia 

possui  de seduzir e de moldar a alma dos ouvintes. E, as emoções suscitadas pela retórica 

poética de Górgias seguiria regularmente o padrão utilizado no Elogio de Helena, pois ao  

entrar na alma dos ouvintes o discurso poético possuiria o poder de suscitar o medo, a 

piedade e uma série de outras emoções. Ademais, os sinais psicológicos através dos quais 

a alma expressaria suas emoções seriam as lágrimas e o temor manifestado pela 

audiência. Para Spatharas, o segundo exemplo do poder exercido pelo λόγος adviria do 

domínio do encantamento, que sob o ponto de vista do senso comum, significa que as 

palavras exercem o poder de conduzir alguém a agir de uma maneira que não corresponde 

às suas intenções originais. Quando o poder de encantamento do λόγος alcança a opinião 

da alma, esta seria encantada, e uma vez persuadida, seria levada a mudar suas opiniões, 

ou seja, ela adotaria pontos de vista que anteriormente recusava. Sendo assim, ao ser 
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seduzida pelo λόγος  a alma estaria alienada em relação a si mesma e suas ações estariam 

de acordo com o comando proveniente do encantamento (SPATHARAS, 2001: 100-101).  

Na visão de Aristóteles a função da arte retórica permanece sendo a persuasão 

pública, porém, os meios de persuasão não devem ser redutíveis ao apelo emocional e à 

expressão enunciativa, ao invés disso, devem caracterizar-se essencialmente por formas 

de argumentação. Sendo assim, em oposição a Górgias, a concepção de Aristóteles 

estabelece que a retórica constitui a arte da comunicação racional e não do puro 

encantamento ou  da pura sugestão emotiva. Aristóteles também critica Górgias por 

vincular à retórica a expressão poética, que este teria originalmente inventado (Ret.,1404a 

30-39): 

Os poetas foram os primeiros, como seria natural a dar um impulso a este aspecto. 
Efetivamente, palavras são imitações, e a voz é, de todos os nossos orgãos, o mais 
apropriado à imitação. Por isso, as artes então estabelecidas foram a rapsódia e a 
representação teatral, além de outras mais. E, uma vez que os poetas, embora 
dizendo coisas fúteis, pareciam obter renome graças à sua expressão, por esta 
mesma razão foi um tipo de expressão poética o primeiro a surgir, como a de 
Górgias. E ainda agora muitas pessoas sem instrução pensam que estes oradores 
os falam da forma mais bela. 

 

  Para o Estagirita, a expressão própria da poesia distingue-se da expressão que é 

apropriada ao discurso retórico, que se caracteriza por empregar a linguagem na sua forma 

corrente e usual. Aliás, seria ridículo empregar o extravagante estilo poético no discurso 

retórico, em detrimento da linguagem corrente e usual, cuja principal característica consiste 

na σαφής, ou seja, na  clareza (Ibid.,1404a 34-48). Isto posto, a virtude suprema da 

expressão enunciativa (λέξις), a qual diz respeito à maneira pela qual o conteúdo do 

discurso deve ser apresentado ao auditório, é a clareza (ἔστω οὖν ἐκεῖνα τεθεωρημένα καὶ 

ὡρίσθω λέξεως ἀρετὴ σαφῆ εἶναι), porque se no discurso retórico não se comunicar algo 

com nitidez e inteligibilidade, não será possível comprir a sua função própria, qual seja, 

provocar a adesão dos ouvintes às teses que se lhes apresentam ao consentimento através 

de argumentos racionais (Ibid., 1404b 1-5). Posto que a função própria da linguagem 

consiste em remeter adaquadamente para aquilo que significa, a clareza será uma condição 

imposta ao discurso retórico. O refinamento da expressão poética comum, a exemplo das 

metáforas distantes de Górgias (Ibid., 1406b 8-16), além de ser inadequado na arte retórica, 

por fazer o discurso parecer artificial e técnico, tende a suprimir deste a clareza. À vista 

disso, o objetivo maior do orador é esclarecer os ouvintes acerca da investigação a que se 

procede (Ibid., 1357a 24), e instruí-los sobre o assunto em discussão, a fim de que possam 
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elaborar o melhor julgamento.  

   Na visão de Maria F. S. Francisco, a limitação na elevação do vocabulário deve ser 

levada muito à sério pelo orador, do contrário o seu discurso perderá o poder de persuasão, 

e não obterá a adesão dos ouvintes em relação à opinião defendida. A exigência da escollha 

de vocabulário vai ao encontro de uma espectativa do ouvinte em relação ao orador. O 

ouvinte espera que assuntos semelhantes aos da vida comum sejam tratados, e do ponto 

de vista lexical, da mesma forma como se faz na linguagem da vida cotidiana. Ele ainda 

espera que a fala do orador seja apropriada ou verossímil como condição para lhe 

parecerem persuasivos seus argumentos. Sendo assim, a despeito das opiniões sensatas 

defendidas pelo orador, se ele não as apresentar com o vocabulário adequado, próximo da 

linguagem comum, seu discurso parecerá pouco convincente, e com pouca probabilidade 

de ganhar a adesão do auditório (FRANCISCO, 1999: 30). 

O perfil próprio da expressão enunciativa no discurso retórico é o fato de ser delineado 

por referência à poesia e ao discurso ordinário, em relação a cada um dos quais verifica-se 

aproximações e distanciamentos. No decorrer de sua exposição sobre a λέξις Aristóteles 

faz inúmeras alusões à poesia e a linguagem do homem comum, que adquirem desse modo 

o papel de balizas situadas em extremos opostos, a meia distância das quais se localiza o 

campo próprio do expressão retórica de Aristóteles. Com efeito, um dos princípios 

fundamentais da ética aristotélica é o μεσοτéς, ou seja, ou meio-termo ou a justa medida, 

por esse motivo a ação correta do ponto de vista ético deve sempre evitar os extremos: 

tanto o excesso quanto a falta. O mesmo princípio também se aplica à arte retórica, pois 

tendo em vista a expressão enunciativa, o discurso deve perseguir a justa medida entre 

dois extremos viciosos: não deve utilizar uma linguagem demasiadamente rasteira ou trivial, 

tampouco uma linguagem acima do seu valor, mas deve visar aquilo que é adequado, ou 

seja, uma linguagem que veicule nomes e verbos que são “próprios”. Os nomes e os verbos 

próprios, que produzem clareza ao discurso, são aqueles que designam cada objeto em 

linguagem comum, enquanto que o discurso poético não produz um estilo corrente, mas 

ornamentado. É manifesto que o estilo poético não é rasteiro, mas está longe de ser 

apropriado para um discurso de prosa (Ibid., 1404b 5-12). Assim, aqueles que se 

expressam poeticamente de forma inapropriada introduzem no discurso retórico o ridículo 

e o frívolo, e em virtude da esterilidade dessa forma de expressão, erram por falta de 

clareza. Todavia, convém sublinhar que nem todos os recursos linguísticos que 

caracterizam a expressão poética são rejeitados simpliciter por Aristóteles. 
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Dos nomes e dos verbos de que o discurso é composto, devem utilizar-se, 

pouquíssimas vezes e em situações muito específicas, as palavras raras, ou seja, os termos 

inusitados e obsoletos, de difícil comprensão para o ouvinte comum. Outrossim, os termos 

compostos (διπλοῖς ὀνόμασι), comumente utilizados por Górgias como “engenhosos-no-

mendigar” ou “jurando-em-falso falso e jurando-com-sinceridade” (Ibid., 1405b 50-1406a 1). 

Aristóteles ainda recomenda que devem ser evitados no discurso retórico, por serem 

demasiadamente poéticos, a utilização de glosas, tal como a de Lícofron que apelida 

Xerxes de “homem-monstro” (Ibid., 1406a 8-10). Da mesma forma os epítetos extensos, 

inoportunos, ou muito repetidos, por exemplo, em vez de dizer “correndo” diz-se “correndo 

com o impulso da alma”, ou em vez de dizer “inspiração das Musas”, diz-se  “recebendo da 

Natureza a inspiração das Musas” (Ibid., 1406a 30-32). Deve-se ainda evitar as metáforas 

quando não são claras por derivarem de algo muito afastado, tal como praticava Górgias 

ao formular “semeaste vergonhosamente, improficuamente ceifaste” e coisas deste jaez 

(Ibid., 1406b 13-15). 

É manifesto que o sofista Górgias é censurado por Aristóteles pela ênfase de sua 

expressão poética, que carecia de simplicidade e clareza, a qual não objetivava provar 

teses de maneira lógica e direta, mas aspirava apenas os efeitos patéticos do discurso e a 

sedução irracional que a palavra habilmente manipulada é capaz de exercer sobre o ânimo 

da audiência. Todavia, não somente Górgias, mas os sofistas em geral, procuravam 

persuadir sua audiência apelando para os desejos puramente irracionais da alma humana, 

que para o Estagirita são todos aqueles que não procedem de um ato prévio da 

compreensão. São desse tipo todos os que se dizem ser naturais, como os que procedem 

do corpo. Dentre os desejos naturais destacam-se o desejo por alimento; a sede e a fome; 

o desejo relativo a cada espécie de alimento; os desejos ligados ao gosto e aos prazeres 

sexuais e, em geral, os desejos relativos ao tato, ao olfato, ao ouvido e à vista . Entretanto, 

Aristóteles enfatiza que o orador deve atuar sobre os desejos racionais dos ouvintes, os 

quais procedem de um ato prévio do entendimento, visto que existem muitas coisas que as 

pessoas desejam adquirir simplesmente porque ouviram falar delas e foram racionalmente 

persuadidas de que são agradáveis (Ibid., 1370a 24-34). Para tanto, o bom orador precisa 

compreender a estrutura lógica do argumento retórico, constituída pelo entimema e pelo 

exemplo, que são os dispositivos fundamentais para o exercício da arte retórica.  

 De acordo com a análise de E. M. Cope a argumentação através do entimema (e do 

exemplo) designa o essencial no discurso retórico e tudo o mais pode ser considerado 

acessório, porquanto todos os tipos de provas indiretas ou argumentos fora do assunto 
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seriam secundários, como as roupas ou os ornamentos que cobrem um corpo. O entimema 

na arte retórica de Aristóteles seria equivalente ao “corpo”, que é o meio artístico de provar 

certas teses de maneira lógica e direta. Para ele, a expressão aristotélica σῶμα τῆς 

πίστεως, que traduzida quer dizer o “corpo da prova”, significaria a substância ou a essência 

da arte, em detrimento a tudo aquilo que é considerado acessório no discurso retórico7. 

Desse modo, a arte retórica para Aristóteles consistiria fundamentalmente no procedimento 

de provocar ou aumentar a adesão dos ouvintes às teses que se lhes apresentam ao 

consentimento através de argumentos racionais (λόγος), enquanto que o caráter do orador 

(ἦθος), o apelo às emoções (πάθος) e a expressão enunciativa (λέξις),  deveriam ser 

empregados somente como recursos auxiliares.  

Aristóteles explicita que aqueles que anteriormente compuseram tratados de retórica 

ocuparam-se de uma pequena parte desta arte, haja vista que somente os argumentos 

retóricos fazem parte dela, e tudo o mais seriam considerados acessórios. Ele prossegue 

afimando que seus predecessores nada escreveram acerca dos entimemas, que significa 

o corpo da prova, em vez disso, dedicaram-se amiúde a questões extrínsecas ao assunto 

(Ibid., 1354a 16-21). E, ao censurá-los por se concentrarem principalmente no estímulo de 

uma resposta emocional Aristóteles está declarando que eles apenas escreveram sobre 

uma pequena parte da arte retórica, o que não implica obviamente no seu desprezo. 

Deveras, em exceção do entimema e do exemplo, tudo o mais parece ser acessório 

(προσθήκη) dentre as provas artísticas (πίστεις ἔντεχνοι), pois embora despertar as 

emoções possa ser eficiente para colocar a plateia ao lado do orador, e a expressão 

enunciativa útil e necessária em virtude do baixo nível do auditório, o seu estudo não seria 

stricto sensu parte da retórica de Aristóteles, ou seja, não seria rigorosamente um modo de 

persuasão, porque os modos de persuasão são estritamente formas de argumentação. 

Pode-se concluir, então, que no sistema retórico de Aristóteles somente a demonstração 

entimemática designa a substância das πίστεις ἔντεχνοι.  

É manifesto que no método retórico desenvolvido por Aristóteles o entimema possui 

a prioridade mais alta, enquanto que os elementos exteriores à demonstração são 

considerados supérfluos. E, haja vista que todos os assuntos concernentes a arte retórica 

                                                           

7   Escreve E. M. Cope este respeito: “Of enthymeme, the form of syllogism which rhetoric employs in 

drawing its conclusions, which is in fact ‘the body’, the solid substantial matter of proof, – to which all other kinds of 

indirect proof, such as the influence of character, or appeals to the feelings, interests, passions of judge or audience, are 

subsidiary and subordinate, standing to the other in the relation of mere adjuncts or external appendages…like dress or 

ornaments to the person” (COPE, 1867: 160). 



 
 

PAIDEIA – Revista de Sociologia e Filosofia do Colégio Estadual do Paraná 
Nº 11 – Ago/Set 2018 – ISSN 2595-265X 

 
 

49 
 

relacionam-se com a opinião pública, o orador precisa levar em conta os elementos 

exteriores ao conteúdo do discurso, não por que isto é justo, mas porque é necessário. Ele 

ainda assegura que o que deveria ser almejado num discurso (judicial) é a demonstração 

do que é justo, mais do que não desagradar ou agradar os ouvintes. A propósito, o proêmio 

que equivale ao começo do discurso, possui a função de seduzir os ouvintes e conquistar 

imediatamente sua simpatia, para tanto o orador precisa fazer gracejos, elogiar suas boas 

qualidades, não repreender suas faltas, interessar-se por seus interesses e considerá-los 

honestos. No entanto, o correto seria competir com os fatos por si só, de forma que todos 

os demais elementos exteriores à demonstração seriam em certa medida supérfluos. Não 

obstante, os elementos exteriores ao assunto são de extrema importância no discurso 

retórico em virtude do baixo nível intelectual do auditório, sem os quais não seria possível 

persuadi-lo acerca do que é justo e verdadeiro (Ibid., 1404a 1-10): 

Todavia, uma vez que toda matéria concernente à retórica está 
relacionada com a opinião pública, devemos prestar atenção à 
pronunciação, não porque ela em si é justa, mas porque é 
necessária. Pois o que é justo é que deve ser almejado  num 
discurso, mais do que desagradar ou agradar. Justo é competir com 
os fatos por si só, de forma que todos os elementos exteriores à 
demonstração são supérfluos. Em todo caso ela é extremamente 
importante, como foi dito, por causa do baixo nível do auditório. 

 

Ao assegurar que se conquista a persuasão 

retórica através de três meios, o Estagirita estabelece a 

disposição das provas artísticas em ordem de importância, a começar pela demonstração 

racional ligada ao entimema, em relação a qual se pode servir quem for capaz de formar 

silogismos que é o mesmo que raciocinar logicamente. Logo abaixo da prova por 

demonstração mediante o entimema e o exemplo reside a prova ligada ao caráter moral do 

orador cuja finalidade é teorizar sobre os caracteres e as virtudes. E sob esta repousa a 

que está ligada ao apelo emocional, que se ocupa das paixões, o que cada uma é, as suas 

qualidades, que origem tem e como se produzem (Ibid.,1356a 27-32). Enfim, se Aristóteles 

afirma categoricamente que a demonstração entimemática é o corpo das provas artísticas, 

então, esta prova possui evidentemente preeminência sobre as demais.  

Com efeito, o método artístico (ἔντεχνος μέθοδος) é o que se refere às provas por 

persuasão e a prova por persuasão é uma espécie de demonstração, pois os ouvintes são 

mais eficazmente persuadidos quando entendem que algo foi demonstrado. O que 

Aristóteles condena nos seus predecessores consiste na ênfase dada aos discursos fora 

Os ouvintes são mais 

eficazmente 

persuadidos quando 

entendem que algo 

foi demonstrado. 
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do assunto em questão, em detrimento daquilo que é essencial na arte retórica, isto é, a 

demonstração da verdade, ou o que parece ser a verdade. Dessarte, os meios de 

persuasão exteriores ao assunto se configurariam num erro e mereceria sua reprovação 

caso fossem empregados como o principal meio de obter a persuasão dos ouvintes (Ibid., 

1355a 5-14;19-28): 

Ora, sendo evidente que o método artístico é o que se refere às provas por 
persuasão e que a prova por persuasão é uma espécie de demonstração (pois 
somos persuadidos sobretudo quanto entendemos que algo está demonstrado), que 
a demonstração retórica é o entimema e que este é, geralmente falando, a mais 
decisiva das provas por persuasão; que, enfim, o entimema é uma espécie de 
silogismo, e que é do silogismo em todas as suas variantes que se ocupa a dialética 
[...] Pois é próprio de uma mesma faculdade o verdadeiro e o verossímil, já que os 
homens têm uma inclinação natural para a verdade  e a maior parte das vezes 
alcança-na. E, por isso, ser capaz de discernir sobre o plausível é ser igualmente 
capaz de  discernir sobre a verdade. Fica portanto claro que os outros autores tratam 
desta arte o que é alheio ao assunto, como claras ficam as razões por que eles 
sobretudo se inclinam para a oratória judicial. 

 

Aristóteles também assegura que não resta a menor dúvida de que matérias 

extrínsecas ao assunto são descritas como artes por aqueles que definem outras coisas, 

por exemplo, o que deve conter o proêmio ou a narração, e cada uma das partes do 

discurso. Ao ocuparem-se dessas matérias, o escritores de manuais de retórica não se 

preocupavam senão em como poderiam criar no juiz uma certa disposição emocional, mas 

acerca das provas propriamente artísticas, ou seja, sobre aquilo que efetivamente torna o 

leitor hábil no uso do entimema, eles não produziram coisa alguma (Ibid., 1354b 17). 

Outra razão que levou Aristóteles a lançar sua crítica contra seus predecessores foi o 

fato deles privilegiarem um dos gêneros da arte retórica, a saber, o jurídico, e 

negligenciarem o gênero mais puro e nobre, ou seja, o deliberativo. Embora o mesmo 

método retórico convenha ao gênero deliberativo e ao judicial, e apesar da retórica 

deliberativa ser mais nobre e mais útil ao Estado que a relativa a contratos, os autores 

criticados por Aristóteles desconsideravam o primeiro gênero, e se esforçavam por elaborar 

a arte do discurso judicial. Deveras, isto ocorria porque é menos útil dizer algo fora do 

assunto nos discursos deliberativos, e porque a oratória política é menos nociva que a 

judicial, por ser de interesse mais geral. Outrossim, os oradores criticados por Aristóteles 

primavam pelo gênero jurídico porque nas cortes legais havia uma possibilidade maior de 

se utilizar eficazmente de argumentos falaciosos a fim de influenciar a decisão dos juízes. 

No gênero deliberativo, o ouvinte julga sobre assuntos que pessoalmente o afetam, por 

essa razão, aquele que aconselha só precisa demonstrar com exatidão as suas teses. 
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Entretanto, nos discursos judiciais, isso não basta, em vez disso existe toda a vantagem de 

cativar o ouvinte, pois os juízes julgam sobre questões alheias, e pelo fato de buscarem o 

seu interesse e escutando parcialmente, tendem satisfazer a vontade dos litigantes (Ibid., 

1354b 31-46). 

 Com efeito, os oradores criticados por Aristóteles nada diziam dos entimemas, que 

representam o corpo das provas técnicas, em vez disso, dedicavam-se a maior parte dos 

seus tratados a questões exteriores ao assunto. As questões exteriores ao assunto 

(πράγματος τὰ πλεῖστα πραγματεύονται) dizem respeito à enfase dada pelos oradores ao 

apelo emocional, em detrimento da demonstração entimemática. E, no discurso retórico o 

apelo às emoções manifestava-se através no ataque verbal calunioso, do apelo à piedade, 

do apelo à ira e demais emoções da alma semelhantes a estas que não visam o assunto, 

mas influenciar afetivamente o juiz (Ibid., 1354a 19-23). 

A palavra grega διαβολὴ empregada por Aristóteles na passagem acima, a qual foi 

traduzida pela expressão “ataque verbal”, consiste em substituir a argumentação 

entimemática, por um apelo simplesmente afetivo: em vez de revelar que algo aconteceu 

ou não, ou que as proposições do adversário não são logicamente consistentes, o orador 

procura atacar a sua personalidade, o seu caráter etc. O ataque verbal caracteriza-se então 

por introduzir na argumentação retórica elementos que não são relevantes na discussão, 

como as considerações pessoais sobre o adversário. Enfim, este estratagema (também 

conhecido por argumentum ad hominem) era comumente empregado quando não se podia 

ou não se queria oferecer razões sobre uma determinada questão e, ao invés de atacar o 

argumento do adversário através de entimemas, voltava-se contra a sua pessoa. 

Aristóteles ainda critica os oradores do seu tempo pelo emprego exagerado do apelo 

à piedade (ἔλεος). Este estratagema retórico (que também é conhecido por argumentum ad 

misericordiam) ocorre quando se apela aos sentimentos de compaixão dos ouvintes, em 

detrimento dos fatos. Em contextos carregados de emotividade o apelo à piedade pode ser 

muito eficaz, por isso nos tribunais de Atenas era utilizado com muita regularidade. O 

enfoque do apelo à piedade não era a demonstração de que determinado ato foi justo ou 

não, ou se aconteceu ou não, mas unicamente o empenho em influir no ânimo da audiência 

visando conduzi-la a emitir juízos favoráveis à causa do orador. Por exemplo, diante de um 

tribunal, o advogado de defesa, negligenciando o mérito da questão, enfatizava que seu 

cliente estava doente, ou que era uma pobre viúva, com o único objetivo de cegar os juízes 

e manipular sua decisão. Disso conclui-se que o grande erro apontado por Aristóteles na 
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prática retórica de seus predecessores consistiu no fato de confinarem-se no modo indireto 

de provar seus casos, e na negligência do correto modo de apelar para as emoções.  

Com efeito, a coordenação entre as provas lógicas e as provas psicológicas no 

método retórico desenvolvido por Aristóteles faz com que o apelo emocional seja 

empregado no discurso de maneira muito diferente do modo como era empregado pelos 

sofistas.  Pois, enquanto estes empregavam o apelo emocional de maneira exagerada e 

sem qualquer compromisso com o caso em questão, o método do Estagirita conecta o apelo 

às emoções com a argumentação entimemática, na medida em que enfatiza o emprego 

racional de cada emoção particular em termos definicionais. Ele não nega que as emoções 

podem mover as pessoas em direção de um determinado juízo ou mesmo alterar o seu 

rigor, mas as emoções devem ser suscitadas pelo orador através dos seus argumentos, e 

não mediante assuntos fora de questão.  Sendo assim, o orador que pretende apelar para 

as emoções dos ouvintes de forma legítima, deve fazer por meio de argumentos racionais, 

segundo os princípios que regem a demonstração entimemática.  

Já verificamos que Aristóteles apresenta aos que pretendem ser oradores a maneira 

que considera eficaz para estimular nos ouvintes o sentimento de piedade. Ele defende o 

uso desse expediente com base na noção de que o orador deve transformar a emoção 

experimentada num recurso útil para induzir os juízos dos ouvintes em direção àquilo que 

é eticamente conveniente. Pois, em conformidade com a função ético-política da arte 

retórica, que consiste em fazer a justiça e a verdade prevalecer sobre seus contrários, o 

orador não deve hesitar em apelar para o sentimento de piedade. Deveras, o modo de 

persuasão ligado ao apelo emocional não é descartado simpliciter por Aristóteles, mas pode 

ser empregado no discurso retórico como acessório cuja função é tornar mais eficiente a 

exposição dos entimemas. Sendo assim, não foi o mero emprego da retórica afetiva que 

Aristóteles censurou em seus predecessores (haja vista que ele dedicou grande parte de 

Retórica II a esse tema), mas o seu emprego exagerado, conjugado com o desprezo daquilo 

que é mais relevante na arte retórica – a demonstração lógica na forma do entimema e do 

exemplo.  
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