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Resumo 

Nas Epopeias atribuídas a Homero são tratados diversos temas que dizem           

respeito aos costumes dos gregos antigos, tais como a virtude, a piedade aos             

deuses, as obrigações com a polis e o Hades e, nesse sentido, elas foram tomadas               

como referência pela Filosofia Clássica, bem como pelo Teatro Ático, sendo de            

extrema importância para a reflexão acerca da atual oposição que se elabora sobre             

a dicotomia Ocidental/Oriental. Ora, com efeito, a Odisseia homérica delineia os           

contornos de uma oposição, muitas vezes ideológica, que até hoje se faz sentir na              

cisão geográfica e cultural do globo. O presente trabalho pretende mostrar como o             

amor na forma de philia aparece em uma das epopeias de Homero, a Odisseia, em               

particular na relação entre Odisseu e Penélope, considerando como tal forma de            

amor é analisada e discutida por alguns filósofos, (em particular por Aristóteles.).            

Vê-se nas falas dos personagens Odisseu e Penélope que há algo que impulsiona             

as atitudes do casal separado há mais de vinte anos para que possam reunir-se.              

Este elemento impulsionador está além da obrigação com a polis por parte de             

Odisseu e além da virtude recatada de Penélope. Ao se depararem com outras             

opções para findar cada um seu sofrimento, mesmo assim, o casal insiste em voltar              

um para o outro. Mostraremos que uma chave interpretativa para a compreensão do             

reencontro do casal é o amor tal como o descreve o filósofo Aristóteles, a saber, a                

philia, o amor virtuoso e desapaixonado, que indica lealdade, desejo e admiração. 

 

Introdução 

É impossível falar em poesia épica sem mencionar Homero (séc. VIII a.C). Os             

estudiosos do poeta grego, apresentam-nos sua biografia cheia de obscuridades e           

contradições, inclusive a respeito de sua própria existência, mas ao tratar da            

importância e magnitude da obra que lhe é atribuída, certamente há um consenso. 

Homero é mais conhecido pelas obras Ilíada e Odisseia, embora lhe seja            

atribuída também a autoria de trinta e três hinos dedicados aos deuses do panteão              

mítico grego. Nos Hinos Homéricos, o objeto de sua poesia é a descrição dos cultos               

gregos antigos, bem como as características e as histórias de alguns deuses,            

Quando analisamos contudo, as epopeias Ilíada e Odisseia, é possível identificar           

 



diversos assuntos abordados pelo poeta, inclusive os deuses. Na Ilíada, por           

exemplo, o tema principal é a ira de Aquiles, que leva a questões acerca da virtude,                

da piedade perante aos deuses, da morte e da obrigação com a pátria, Na Odisseia,               

o tema principal é o regresso de Odisseu e também questões relacionadas à             

piedade perante aos deuses, à obrigação com a pátria e ainda às relações             

familiares, à emancipação do mancebo que se torna homem, à importância dada a             

determinados costumes, ou seja, a areté e excelência. 

O problema que se busca analisar no presente projeto é a possibilidade de             

identificar dentre estes subtemas existentes na Odisseia, uma questão         

aparentemente não tratada por Homero em nenhuma das obras que lhes são            

atribuídas, a saber, o amor. O amor que procuraremos contudo, não é o amor erótico               

(Eros). Analisaremos, exclusivamente no relacionamento conjugal de Odisseu e         

Penélope a probabilidade da existência do amor na forma de philia, segundo o             

conceito desenvolvido por Aristóteles na Ethica Nicomaqueia. Tal análise se nos           

apresenta ao questionarmos os motivos que impelem obstinadamente o herói em           

seu retorno à Ítaca enfrentando diversos problemas no trajeto, sem contar a recusa             

de se tornar um imortal sob a proteção de Calipso. É interessante notar que Odisseu               

tem de um lado a possibilidade de uma vida imortal, rica e tranquila ao lado de                

Calipso, e de outro, seguir enfrentando a fúria de Poseidon sem saber até quando tal               

tormento duraria e, mesmo assim, ele escolhe pela segunda opção. O que o move              

de maneira tão obstinada? Da mesma forma vemos a espera angustiante de            

Penélope e suas esquivas às propostas de casamento de seus pretendentes mesmo            

que tal comportamento estivesse lhe custando os seus bens e de seu filho             

Telêmaco. Depois de vinte anos de espera, ela ainda acredita que o marido está              

vivo, mas o que mantém esta crença? Penélope uma vez que na condição de              

mulher, ela não poderia ser a líder de Ítaca na ausência de Odisseu, suas opções               

eram: casar-se ou retornar a casa de seu pai. No primeiro caso, conquistaria a              

posição adequada aos costumes enquanto no segundo sofreria com o julgamento da            

sociedade. Portanto, pode-se crer que a melhor opção fosse realmente escolher um            

novo marido dentre os pretendentes, mas por que ela tão obstinadamente também            

escolhe a opção mais difícil e com menor probabilidade de sucesso? 
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É possível elencar mais de um motivo para a obstinação de Penélope e             

também a de Odisseu. Pretendemos eliminar algumas mais evidentes de maneira           

gradativa até chegarmos ao amor (philia), como motivo último, ou seja, como a força              

motora da obstinação do casal de não desistirem um do outro. Para esta análise              

partiremos de dois trechos do poema que nos apresentam indícios da existência            

deste sentimento entre os personagens através do sofrimento retratado em seus           

estados de ânimo perante a ausência do cônjuge: 

 

Filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso,  
é então verdade que queres voltar para a pátria querida,  

sem mais delongas? Pois parte feliz, apesar do que sinto.  
Mas se pudesses saber o que o Fado te tem reservado  

de sofrimentos, primeiro que alcances a terra nativa,  
escolherias comigo ficar e guardar esta casa,  

como tornar-te imortal, apesar da saudade que sentes  
longe da esposa, por causa de quem contínuo suspiras.  1

 
Ora já estou resolvida, Telêmaco a ir para cima  

e no meu leito deitar-me, a quem tenho confiado suspiros  
e que contínuo umedeço de lágrimas dês que o Odisseu  
com os Atridas para Ílio se foi. Não te dás ao trabalho, 
antes que venha os moços aqui no palácio reunir-se.  2

 

Desta forma, prioritariamente buscaremos mais indícios deste sentimento no         

poema, bem como avaliaremos a força de tais indícios. Além disso, é importante             

identificar nos demais trabalhos atribuídos a Homero a forma como ele vê o amor,              

caso haja alguma referência a isso em seu hino dedicado à deusa Afrodite. E, com               

tal material disposto, tentar esclarecer se o sentimento que impele tanto a Odisseu             

quanto a Penélope nas suas ações para rever seu cônjuge é o amor (philia). E               

assim, caso tal hipótese se confirme, poderemos incluir entre os temas que Homero             

aborda na sua Odisseia, juntamente com a virtude, a piedade, a condição humana,             

também o amor, contribuindo de maneira talvez significativa ao entendimento deste           

poeta que soube retratar com maestria a alma humana.  

 

1 Homero, Odisseia, V v.v.203-210 
2 Homero, Odisseia, XVII, vv. 101-104 
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Justificativa 

O presente trabalho busca contribuir com elementos que auxiliem na          

compreensão acerca da Odisseia, de Homero para compreender os temas          

importantes tratados pelo poeta, e assim poderemos estendê-los ao estudo da           

poesia arcaica e clássica gregas e consequentemente compreender um pouco mais           

a reapropriação de Homero pelo teatro ático, bem como pela filosofia grega clássica.             

Compreender a poesia homérica é compreender como a literatura ocidental se           

desenvolveu, uma vez que o ocidente plasmou e até hoje retoma uma temática             

premente na epopeia. 

A obstinação de Odisseu em retornar à Ítaca mesmo tendo a chance,            

oferecida por Calipso, de se tornar imortal bem como a insistência em Penélope de              

repelir os pretendentes, mesmo após vinte anos da ausência do marido ao qual             

passara tão curto tempo antes que este fosse a guerra, indica motivos mais fortes              

que a obrigações maritais entre o casal. Inicialmente, pode parecer não haver muitas             

indicações do poeta quanto ao real motivo que os impele em suas ações, apenas              

uma determinação invencível pelo lado de Odisseu e um amor prudente pelo lado de              

Penélope, porém ao analisar mais profundamente os versos da epopeia, é possível            

encontrar através do estudo hermenêutico do poema algumas indicações da          

existência de um sentimento além das obrigações, algo aprovado pelos deuses, que            

leva a própria Atena a intervir diretamente pelo casal, ajudando-os a se reunirem. 

Tendo em vista as diferentes manifestações de amor reconhecidas pelos          

gregos antigos, quais sejam: ágape; eros; philia, alguns trechos da Odisseia nos            

levam a entender que o que move as ações de ambos durante a epopéia é philia, ou                 

seja, o amor virtuoso e desapaixonado, que indica lealdade, desejo e admiração.  

 

Objetivos 

Pretende-se que Odisseu e Penélope tramam suas ações de maneira que           

possam se reencontrar, com base no amor que nutriam um pelo outro. Amor este              

que não representa simplesmente o desejo ou a obrigação conjugal. Um amor de             

lealdade e virtuoso, ou seja, philia. 

Em um primeiro momento buscaremos mostrar que a intenção de Odisseu em            
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retornar à Ítaca é mais do que a obrigação com sua pátria, ou seja, que um dos                 

motivos que o impele é o amor pela sua esposa. 

Depois pretendemos verificar se as possibilidades que Odisseu e Penélope          

tinham não eram mais vantajosas que seguir na esperança de se reencontrarem,            

justificando portanto, que o que os movia é maior que o interesse próprio e amor               

pela pátria. 

A seguir tentaremos eliminar cada um dos motivos possíveis que pode se nos             

apresentar na justificativa do comportamento de cada um que não seja philia. 

Num quarto momento, iremos abordar as definições de amor dos gregos           

antigos e justificar o motivo de philia ser o mais apropriado. 

E por fim, pretendemos confirmar dentro da poesia homérica a existência do            

amor entre Odisseu e Penélope, para que desta forma, possamos afirmar que o             

amor também era um tema do poeta, o que pode nos indicar a forma como esta                

questão era abordada pelos gregos antigos. 

 

Metodologia 

Análise de textos atribuídos a Homero bem como da literatura dedicada por            

especialistas ao estudo da poesia homérica. Outros textos e trabalhos relacionados           

a vida na Grécia Antiga, bem como ao estudo das formas de amor apresentadas por               

Aristóteles também serão analisados. 

Os procedimentos para estudo incluem a pesquisa, leitura estrutural, análise e           

compreensão do material coletado. Posteriormente a síntese do conteúdo em uma           

dissertação argumentativa fundamentada nos textos e estudos especializados. 

 

Desenvolvimento 

O plano para análise dos dados inclui pesquisas referentes ao tema; leitura e             

triagem dos trabalhos pertinentes; análise dos dados e consolidação de informações           

através da leitura estrutural dos estudos encontrados, reuniões e discussões acerca           

do tema com a professora orientadora. O cronograma da pesquisa prevê o término             

dos trabalhos e apresentação à banca em outubro de 2018. 
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Resultados Preliminares 

É possível falar de philia entre Odisseu e Penélope fazendo algumas           

marcações muito importantes, no sentido de que, uma vez que Aristóteles é            

posterior a Homero, pode-se incorrer num erro de anacronismo. Sendo assim, o            

primeiro ponto que se faz importante notar, é que o filósofo Estagirita foi escolhido              

em detrimento de outro mais próximo à época de Homero, por ter sido o primeiro a                

escrever um tratado sobre philia. Após analisar os poemas de Safo, os hinos             

homéricos e alguns diálogos platônicos, percebeu-se que a abordagem ao tema           

nestes trabalhos ocorrem ou louvando ao amor, no caso dos poemas de Safo e              

hinos homéricos, ou uma tentativa aporética de entender o que é amor e como ele               

se manifesta nos indivíduos, foi o que se concluiu dos diálogos platônicos Lísias, O              

Banquete e Fedro. 

Além disso, através da leitura e análise dos comentadores de Aristóteles,           

identifica-se algumas questões que não podem ser aplicadas dentro do contexto da            

Odisséia, seja devido ao espaço de tempo transcorrido entre Homero e Aristóteles,            

seja devido a diferença conceitual do termo philia aplicado por cada autor ou ainda              

por outros elementos que inicialmente não pareciam mas se provaram de extrema            

importância, como por exemplo a existência de philia entre pessoas de gênero e             

funções sociais diferentes. Para solucionar os problemas que surgiram nesta parte,           

foi necessário um trabalho de análise cronológica sobre a evolução temporal do            

termo philia e as diferentes referências na época de Homero e de Aristóteles, bem              

como uma análise do modelo social de cada época que pudesse justificar tais             

concepções e que corroboram a ressignificação do termo. Neste sentido, o trabalho            

Friendship in the Classical World foi fundamental para tal análise, pois perpassou            

pelas diferentes abordagens do conceito desde a Grécia Arcaica até o Cristianismo.            

Sendo assim, é possível após as devidas considerações fornecer os argumentos           

que servirão como base de sustentação à teoria de que há philia entre Odisseu e               

Penélope. Dentre eles, podemos citar a areté de Odisseu, que inclusive é            

reconhecida pelos deuses. O comportamento virtuoso de Penélope que supera o de            

outras personagens femininas de seu tempo, e que portanto a eleva num patamar de              

excelência dentro de sua função como esposa e condição como mulher. E ainda, as              
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características pessoais de ambas as personagens que manifestam as qualidades          

inerentes ao heroísmo, que são aquelas louvadas pelos deuses.  
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