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NEOPTÓLEMO, IMAGEM DO NOVO HERÓI
José RIBEIRO FERREIRA

Integrado na expedição dos Aqueus contra Tróia, Filoctetes indica, por ser
o único que o conhecia, o local do santuário da ninfa Crise, onde havia
necessidade de oferecer um sacrifício e onde é mordido num pé pela serpente
guardiã do templo, causando-lhe uma chaga que exala cheiro insuportável e
provoca gritos que não deixavam repousar o exército, o que leva os Atridas a
abandonar Filoctetes na ilha de Lemnos. Dez anos de guerra decorridos, o
adivinho troiano Heleno profetiza que a presença do herói era necessária em
Tróia, dele e do arco infalível que lhe dera Héracles. Caso contrário a cidade não
seria conquistada. Então os homens que um dia o haviam abandonado e
praticamente esquecido, por o considerarem inútil e pesado, partem em sua busca.

Nos dados até aqui expostos, Sófocles introduz algumas alterações que lhe
vão permitir criar uma tragédia poderosa de onde tira efeitos dramáticos, ainda
hoje modernos. As alterações mais sensíveis advêm do facto de supor deserta a
ilha de Lemnos, local de abandono de Filoctetes. Esta transformação, se contém
um erro geográfico e histórico — considerar deserta uma ilha em que na altura se
desenvolvia

uma

cultura

florescente

—,

permite

a

Sófocles

evitar

a

inverosimilhança, bastante sensível, de Filoctetes se encontrar abandonado e
enfermo numa ilha habitada sem ser assistido durante dez anos. Possibilita-lhe,
por outro lado, delinear uma tragédia em que sobressai a figura do protagonista
na solidão total e selvagem da ilha deserta, o drama agudo do homem solitário
que combate contra as adversidades e a injustiça e que, no meio dos sofrimentos,
nunca cede às pressões, mesmo à custa da própria vida.
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Uma outra alteração de importância diz respeito a Neoptólemo. Desde a
Pequena Ilíada que o oráculo exigia a sua presença em Tróia, para onde ia
directamente de Ciros, só aí estabelecendo contacto com Filoctetes. Sófocles é o
primeiro a integrá-lo na delegação que vai a Lemnos buscar o herói abandonado 1.
Será ele — o jovem generoso e filho de Aquiles, grande amigo de Filoctetes — a
entrar em contacto directo com a vítima, com garantias seguras de que será bem
aceite. Assim resolvia Sófocles a dificuldade de apresentar, perante Filoctetes, o
odioso Ulisses, a quem aquele devia boa parte das suas desgraças, sem cair nos
processos pouco convincentes ou artificiais de Ésquilo e Eurípides nas tragédias
perdidas que escreveram sobre o tema: o primeiro, ao considerar o filho de
Poiante fraco de memória, devido à dor a ao isolamento; o segundo, ao tornar
Ulisses irreconhecível por intervenção de uma deusa, Atena. Além disso, oferece a
possibilidade de introduzir uma personagem que tem concitado as atenções e as
simpatias dos estudiosos, Neoptólemo, a ponto de muitos o terem considerado já
a figura central e mais importante da tragédia2.

Jovem generoso, mas inexperiente, Neoptólemo move-se entre os dois
opostos, Filoctetes e Ulisses. O seu coração arde no desejo de glória, anseia a fama.
Quando lhe dizem que estava nas suas mãos a conquista de Tróia, não pensa duas
vezes, embarca logo (vv. 343-353). É sua grande ambição ser digno da glória do
seu pai. No entanto, deseja fazê-lo com honra, imitá-lo em tudo e não deixar atrás
de si a injustiça e a traição. Dominado por escrúpulos morais, o seu maior receio é
cair na desonra (óneidos) e aparecer como um homem vulgar (aischrós). Neste
1 Resumo da Pequena Ilíada em Proclo, Chrestomathia, in Homeri Opera V, ed. Allen, pp. 104 sqq.
Há, no entanto, quem atribua ao Filoctetes de Ésquilo o «Argumento» de uma tragédia com esse
nome que se encontra em Oxy. Pap. 20, 1952, nº 2256, fr. 5, em que Neoptólemo figura como
personagem da peça (apud VIANSINO, G. Sofocle: Filottete. Torino, 1963, p. XXI, nota 2). Se assim
for, já aparecia na tragédia daquele poeta e Sófocles não faria mais do que retomar a inovação do seu
antecessor. Neoptólemo é já uma figura seguramente utilizada por Teodectes no seu Filoctetes. Cf.
Nauck2, Tragicorum Graecorum Fragmenta, p. 803.
2 Assim o consideram DAIN, A. et MAZON, P. Sophocle III. Paris, 1967, 6.
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aspecto há uma demarcação nítida entre ele e Ulisses (vv. 86-95, 108). Este é,
contudo, um profundo e experiente conhecedor da alma humana e soube
aproveitar-se da juventude e da falta de experiência de Neoptólemo. Ciente de
que este oporá resistência ao seu plano de intriga, explora sabiamente o seu desejo
de glória e a ânsia de cumprir o dever militar. Por isso, antes de lhe expor o plano,
começa por uma preparação psicológica, lembrando-lhe que é seu subordinado
(vv. 50-53). E dá-lhe estes conselhos sofísticos (vv. 79-85):

Eu sei, meu filho, que não é da tua natureza
falar assim, nem tecer armadilhas.
Mas tem coragem, que doce tesouro é a vitória.
Depois disto, se verá outra vez a nossa justiça.
Agora, para agir sem escrúpulos pelo curto espaço de um dia,
põe-te ao meu dispor; depois, durante o resto da vida,
podem considerar-te o mais honesto de todos os mortais.

Palavras capciosas e sofísticas de um homem que põe os seus interesses
acima de tudo o mais. Ele próprio se apresenta como a pessoa que a circunstância
reclama (v. 1049). Sem escrúpulos de moral, justiça ou honestidade, apenas a
ocasião e as circunstâncias do momento norteiam toda a sua actuação3. Vê que,
por meio de um plano bem urdido, pode, sem correr grandes riscos e com toda a
facilidade e comodidade, tornar Filoctetes inofensivo e colocá-lo na dependência
da sua vontade. Ora, para a realização de tal plano, poderá contar com o filho de
um dos maiores amigos da vítima, com Neoptólemo, que, sem levantar a mínima
suspeita, lhe conquistará a confiança e se apoderará do arco.

3 Como era corrente na época da composição do Filoctetes (409 a.C.) e como, aliás, o Coro aconselha
Neoptólemo a fazer (vv. 837-838 e 855-864). Sobre a crise de valores nos fins do séc. V e seus efeitos
nas relações entre cidades e entre cidadãos, vide LÉVY, Ed., Athènes devant la défaite de 404. Histoire
d’une crise idéologique. Athènes: E.F.A., 1976, 81-145.
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Ulisses, símbolo do poder injusto e prepotente, tritura e reduz quem
apanha no caminho e se lhe põe. Não procura adaptar-se à vontade das pessoas,
estas é que são obrigadas a obedecer, a abandonar o seu querer e a submeter-se.

Neoptólemo revolta-se e recusa (vv. 86-95), de início, seguir o
procedimento que Ulisses dele exige. Não é homem que queira fazer uso de
fraude e de mentira para atingir os seus objectivos, prefere a lealdade (v. 102). No
entanto, sofística e habilidosamente, Ulisses faz-lhe ver que a vida não é tão fácil
como julga e que nem sempre as circunstâncias nos permitem agir como
queremos; que, se não fosse tão novo, a experiência já lhe teria ensinado como as
palavras tudo governam (v. 99), e como frequentemente é mais útil a astúcia e o
fingimento do que o valor e a coragem (vv. 96-99):

Filho de nobre pai, também eu, quando era jovem,
tinha a língua preguiçosa e pronto o braço.
Hoje, com a experiência, vejo que, entre os mortais,
são as palavras, e não as acções, que tudo conduzem.

Ulisses diz ao jovem que Filoctetes, homem inflexível, nunca se deixará
convencer pela persuasão, quaisquer que sejam os argumentos e as razões, e que,
pela força, não é possível alguém apoderar-se dele, porque possui armas infalíveis
que seriam um perigo se continuassem nas suas mãos (vv. 102-105). Por isso, há
que proceder com manha e astúcia, escondendo os verdadeiros objectivos da
missão. Só assim será possível levá-lo para Tróia, onde a sua presença é
imprescindível: se não conseguirem que ele vá, nunca Neoptólemo obterá a glória
de ser o conquistador de Ílion (vv. 111-115).
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Ulisses sabe explorar bem o desejo de fama do jovem e a sua inexperiência,
une de tal maneira a glória de Neoptólemo ao destino de Filoctetes que o jovem
acaba por concluir:

Temos então de o apanhar, se assim é. (v. 116)

Seja. Assim farei, pondo de lado qualquer escrúpulo. (v. 120)

A inexperiência e a ingenuidade de Neoptólemo não lhe deixam distinguir
perfeitamente o bem do mal4 e, por isso, é bastante influenciável. Sente-se
enredado na argumentação sofística e pouco límpida de Ulisses. Diz-lhe que o seu
dever é obedecer, e ele, embora a custo, obedece; que não é vergonha dizer
mentiras, e ele, ainda que depois de resistência, acredita. O evoluir da acção,
porém, confronta Neoptólemo com a vida, com o sofrimento, com a injustiça, vêse na necessidade de se definir.

Com diligência passou a executar o plano gizado por Ulisses. Em breve
ganha a confiança de Filoctetes, sustentada no facto de ser filho de um dos seus
maiores amigos, Aquiles.

Filoctetes fora vítima de uma injustiça atroz, sofrera acerbamente na carne a
traição e a ingratidão. Acedendo ao chamamento dos Atridas, parte para Tróia,
indica-lhes o local do santuário da ninfa Crise, onde é mordido pela serpente
guardiã do templo. Inutilizado, enfermo, logo se vê abandonado na ilha deserta
de Lemnos por aqueles a quem servira, como nos conta nos versos 280-284:
4 A interpenetração do bem e do mal, que são uma constante da existência humana, torna difícil
separar e distinguir, perfeitamente e na totalidade, um do outro. Por isso, não é de modo algum
correcta a interpretação maniqueísta da peça, que vê em Ulisses um símbolo do Mal e em Filoctetes
um símbolo do Bem, entre os quais balança e hesita o jovem Neoptólemo (vide G. RONNET, G.
Sophocle, p. 258). FIND
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………… Não havia homem algum no lugar,
ninguém que me socorresse e me ajudasse
a suportar a dor! Observei tudo
e nada encontrei que não fosse o desespero presente
e desse muita abundância, meu filho.

Dez anos viveu em tal desespero, arrastando-se penosamente pela ilha em
busca do necessário. Tinha por companhia as aves, os animais, a solidão, o eco dos
seus lamentos (vv. 936-940, 1081-1094, 1146-1162 e 1453-1460) e a revolta que lhe
minava a alma, lhe cimentava o ódio contra os Atridas e contra o exército dos
Gregos. No entanto, se a injustiça sofrida provocara nele um ódio entranhado a
Ulisses e aos Atridas, não o fez descrer totalmente nos homens, como está patente
na necessidade que sente de ajuda e no desejo que manifesta de sair da ilha
deserta, regressar à pátria e rever o idoso pai. À vista de Neoptólemo e dos seus
homens, a esperança parece raiar-lhe num momento fugaz, em explosão de alegria
(vv. 234 sqq.).

Obtida essa confiança do herói abandonado, Neoptólemo não demorará
muito a ter nas suas mãos o arco infalível. Confia-lho o próprio Filoctetes quando
sente novo acesso da doença, para que lho guarde em momento tão delicado e não
permita que caia nas mãos de Ulisses. Ironia do destino. Afinal é o próprio jovem
quem, traindo essa confiança, entrega o arco ao Cefalénio.

Após tudo o que passara, quando julgava ter encontrado a libertação e lhe
sorria a alegria do regresso, depara — para cúmulo! — com a mentira, o ludíbrio e
a traição. Foi o derruir da derradeira parcela de crédito na humanidade, foi a
decepção que quase lhe tira a fala, por ser o desmoronar da última esperança
inesperada — golpe horrível por vir de quem lhe vinha, do jovem em quem
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confiara, filho do seu amigo: Ai de mim! Que dizes?, são as suas únicas palavras (v.
917), quando Neoptólemo confessa que o havia enganado e que pretende levá-lo
para Tróia, para junto do exército dos Atridas (vv. 915-916). Essa traição do filho
do seu amigo Aquiles provoca uma torrente de imprecações, entremeada de
súplicas (vv. 927-962). Custa-lhe a admitir que possa usar da mentira, da
deslealdade, da traição (vv. 971-973). E ainda por cima mancomunado com o seu
pior inimigo, com o Ulisses que um dia o abandonara sem escrúpulos e agora o
vem buscar com falas mansas e promessas de glória e de cura. Filoctetes não pode
aceitar semelhante situação. Ir para Tróia, conviver com Ulisses e os Atridas
causa-lhe horror. Prefere a morte que tenta através do suicídio, no que também é
impedido por Ulisses.

E Filoctetes deixa de acreditar por completo nos homens. O que sente agora
por eles, é desprezo e ódio:

............ se os visse a eles na ruína,
julgar-me-ia curado da minha enfermidade

são as palavras finais (vv. 1043-1044) de uma longa e violenta fala que profere
quando Ulisses ordena aos guardas que lhe prendam as mãos.

Neoptólemo assiste a esta cena de violência, de pressão, de coacção de
Ulisses sobre Filoctetes e, lançado no meio dos acontecimentos, aprende por
experiência própria, por ter de decidir e de tomar partido entre a justiça e a
injustiça, a honradez e a traição, o humanitarismo e o interesseirismo. Viu até
onde tinha sido conduzido e sofre. No entanto, está sob as ordens de Ulisses e
deve-lhe obediência. Obedecer-lhe é, contudo, cometer uma acção injusta,
desonesta, desonrosa. Neoptólemo não sabe o que deve fazer. Sofre, como bem
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demonstra a agitação que o toma a determinada altura e que Filoctetes detecta e
sublinha nestas palavras (vv. 1011-1012):

Bem o denota agora a sua aflição
pela falta cometida e pelo sofrimento que me causou.

É esta luta íntima que o amadurece, o torna homem. Luta longa, começa
com as dúvidas que lhe deixa a cena do Mercador5 e cimenta-se com a crise de
Filoctetes e com a prova de confiança deste, ao passar-lhe o arco e ao entregar-se à
sua guarda (vv. 658-670, 757-813); uma luta que o leva à confissão difícil e
dolorosa da sua traição (vv. 895-974) e que, depois, se mantém latente e calada
durante a intervenção de Ulisses (vv. 974-1080). Foi um período, apesar de curto,
muito rico de experiências e de sofrimento. O contacto com Filoctetes mostra-lhe
um outro modo de pensar a vida e de sentir os valores humanos e os problemas
morais, bem diferente do de Ulisses. Dentro dele processa-se uma confrontação
activa com duas maneiras tão díspares de actuar e de pensar que lhe permitiram
fazer a destrinça e proceder a uma escolha.

Estamos perante uma cena em que Neoptólemo se debateu num dilema
interior amargo que o obrigou a clarificar ideias sobre determinados valores, até aí
um pouco obscuras no seu espírito, devido às palavras de Ulisses: ver que nem a
justiça é o útil e o vantajoso, nem a violência e a traição são o caminho melhor de
actuação nas relações humanas. É o que nos mostrará a cena seguinte, o Êxodo,
onde assistimos a um novo debate, que retoma o assunto do Prólogo: o problema
da justiça e da honestidade volta a ser tema central, num diálogo muito vivo e
agitado entre Neoptólemo e Ulisses, como o indica o uso da esticomitia e da
antilabê (vv. 1222-1260). O filho de Aquiles já não é o jovem generoso de natureza

5 Cf. GARVIE, A. F. Studi Classici. I, pp. 215-216. FIND

9
estruturalmente honesta, mas ingénuo e inexperiente, que se torna fácil argila
moldável nas mãos experientes e conhecedoras de Ulisses; agora é um indivíduo
que tem ideias assentes e claras e que responde com resoluções firmes6. Quer
entregar o arco porque se apoderou dele e o retém com desonra e ao arrepio da
justiça (v. 1234). A experiência vivida e o convívio com Ulisses e Filoctetes — as
palavras, conselhos e lições tão díspares de um e outro — forçaram-no a uma
análise e a um debate interior que lhe permitiram clarificar muita coisa e adquirir
uma visão correcta de certos conceitos, bem como uma noção perfeita da
verdadeira sabedoria (sophia). E este é um conceito cuja dilucidação assume
considerável importância e relevo no diálogo entre Ulisses e Neoptólemo.

Para Ulisses, a sophia inclui a astúcia (v. 77: sophisthenai), o não ter pejo em
aproveitar as circunstâncias, sem olhar a meios, de modo a atingir da maneira
mais fácil, mais rápida e segura os objectivos propostos; tem o sentido de
esperteza, de saber viver, de saber do ofício (v. 119). Esta sua noção, procura
incuti-la em Neoptólemo, como vimos, no início da peça, e consegue-o. De facto, o
Prólogo termina com o triunfo da sophia, como Ulisses a entende, pois o filho de
Aquiles cede sem condições quando o ouve dizer que, apoderando-se de
Filoctetes pela astúcia e pelo ardil, será sophos kagathos (v. 119). E Neoptólemo
está consciente do que representa tal aceitação, como nos mostra a cena da
evocação dos heróis de Tróia (vv. 403 sqq.), onde o problema da sophia volta a
estar presente. De um lado a sophia ‘habilidade, esperteza’, que Neoptólemo
atribui a Ulisses, ao considerá-lo um lutador arguto (sophos palaisthes, vv. 431432) e ao pensar que Filoctetes se lhe referia (v. 441) quando perguntou por um
indivíduo infame mas temível e hábil no falar (v. 440: deinou kai sophou) —
Tersites. Mais tarde, Filoctetes culpa sobretudo Ulisses pela conduta de

6Nada menos de sete em 39 versos (1226, 1228, duas no v. 1232, 1238, 1247, 1249), como nota
WEBSTER, T. B. L. An Introduction to Sophocles. London, 1969, 146, comm. ad. v. 1226. FIND
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Neoptólemo, por lhe haver transmitido tal concepção de sophia e o ter tornado
perito (sophos) em maldades (v. 1015).

A esta se opõe a sophia perfilhada por Filoctetes: a que Nestor possuía,
baseada em princípios morais, ele que dava conselhos de bom senso e moderação
a refrear os desmandos dos outros (vv. 422-423).

No Êxodo, Neoptólemo rejeitará a sophia como a entende Ulisses. O querer
entregar o arco, por considerar desonroso e injusto o modo como o roubou e o
retém, está tão fora dos esquemas mentais do Cefalénio que este, de início, julga
tratar-se de uma brincadeira (v. 1235) e depois, desesperado, ameaça Neoptólemo
com a violência e o castigo do exército, o que não deixa de ser sintomático em uma
pessoa que havia invocado a experiência (vv. 96-99) para rejeitar actos violentos e
realçar que são palavras e não as acções a governarem tudo7.

Por isso, Neoptólemo limita-se a responder que, para uma pessoa astuta
(sophos), não é sábio o que está a dizer (v. 1244); perante a devolução da acusação
por parte de Ulisses, ao considerar insensato, não sábio, o agir actual do filho de
Aquiles, este conclui com firmeza (v. 1246): Desde que seja justo, vale bem mais do que
a sabedoria8.

7Sobre a oposição dos dois conceitos de sophia no Filoctetes e a vitória da noção defendida por
Neoptólemo na parte final – a sophia não desligada da justiça e dos valores morais – vide M. W.
BLUNDELL, M. W. Helping friends and harming enemies. A study in Sophocles and Greek ethics.
Cambridge University Press, 1989,191-192.
8Além do confronto entre sabedoria e justiça, há ainda neste passo, ou melhor, nos vv. 1245-1248,
uma concepção divergente de justiça. No v. citado, Neoptólemo considera justo o acto que pratica,
porque o arco é pertença de Filoctetes (v. 1234); não o considera Ulisses (v. 1247), porque interpreta a
justiça — interpretação que tem acentuada semelhança com a de Trasímaco da República de Platão (I.
336b-354c), anota WEBSTER (1969, 146, ad loc.) — como sinónimo de executar as suas ordens,
submissão aos superiores, como já foi dito.
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É a rejeição de uma sophia sem a justiça e desligada dos valores morais. Ao
contrário de Ulisses, prefere a derrota agindo moralmente, à vitória agindo com
imoralidade e injustiça (adikia) — doutrina que podemos aproximar da de
Protágoras, expendida no mito do diálogo de Platão do mesmo nome. Diz-nos o
sofista que os homens, por não possuírem a ciência política (techne politikê), se
lesaram uns aos outros e se dispersaram, começando a perecer. Zeus, então,
inquieto com a ameaça do desaparecimento da raça humana, encarrega Hermes
de lhes levar a vergonha ou respeito pelos outros e a justiça (aidôs e dike), que vão
permitir a vida em sociedade. É por isso que estas qualidades devem ser pertença
de todos e que os defeitos contrários, ou seja, a injustiça e a impiedade (adikia e
asebeia), provocam nos outros homens sentimentos de censura e de cólera e dão
origem a castigos e exortações (322b-324a).

E assim no Êxodo – em cena que serve de contraponto ao Prólogo, no qual
Ulisses o conquistara e cativara para o seu astucioso plano –, Neoptólemo
contesta, ponto por ponto, os argumentos com que o Cefalénio o seduzira no
começo. Não aceita que o interesse e o desejo de vencer em tudo e por qualquer
preço seja o que mais conta na vida, nem que todos os meios são justificáveis para
atingir os objectivos propostos. Ao contrário de Ulisses, prefere a derrota agindo
moralmente, à vitória agindo com imoralidade e adikia. Neoptólemo verificara,
como refere o mito do Protágoras de Platão, que o respeito pelos outros e a justiça –
a aidôs e a dike – eram fundamentais para que os homens se entendessem e
pudessem viver em comunidade. Daí a sua afirmação do Êxodo de preferir a
derrota à vitória, para não passar por cima dessa aidôs e dessa dike; daí também a
firmeza da sua posição, de que o não desvia sequer o temor das represálias do
exército (vv. 1250-1251). Não vacila também em puxar da espada, quando Ulisses
desembainha a sua (vv. 1257-1258), obrigando o Cefalénio a recolhê-la e a
desaparecer cobardemente (vv. 1259-1260).
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Procedes com sensatez. Se no futuro continuares sensato,
talvez mantenhas os pés longe das lágrimas9.

É a resposta de Neoptólemo, cuja firmeza leva à derrota total de Ulisses,
constrangido agora a submeter-se a este novo tipo de sabedoria. Senhor da
situação e do seu querer, Neoptólemo enfrenta Ulisses, quer quando o pressiona
por palavras, quer quando faz tenção de usar da violência. O rei de Ítaca não tem
outro remédio senão ceder.

Neoptólemo não só refutara a sua noção de justiça e afirmara não lhe
interessar ser considerado esperto e inteligente (sophos) no conceito da época —
importa-lhe acima de tudo que o seu modo de agir seja justo (vv. 1242-1246) —
como também lhe dá lições agora de sensatez e de moderação, enfim, de
sophrosyne10.

Foi um longo caminho, durante o qual assistimos à formação de um novo
tipo de herói. Quando Neoptólemo regressa no Êxodo (v. 1218), vem totalmente
mudado: parece um outro homem. Cortara com Ulisses para aderir a Filoctetes. A
honradez deste, a sua amizade, a confiança que nele depositara, a vida de
sofrimento e a injustiça de que fora alvo conquistaram a alma generosa e justa do
filho de Aquiles. Se, por momentos, a inexperiência e a ambição o haviam traído, a
vida é, contudo, uma grande mestra, e Neoptólemo aprendeu à sua custa a
distinguir o bem do mal; amargamente comprovou que, entre a argumentação e a
realidade, entre as palavras e a verdade, medeia, por vezes, uma abissal distância.
9Aliás, esta sua característica de cobardia é uma componente do código prático e utilitário que
procura incutir em Neoptólemo, a quem, no v. 109, responde que o importante é salvar a vida.
10Em Sófocles é fundamental a noção de sophrosyne, que, no entanto, não é somente auto-limitação,
mas, como reflexo de um respeito às leis não escritas ou ordem divina, tende a converter-se em
piedade, humanidade e justiça. É frequente a falta desta virtude levar à ruína dos heróis sofoclianos.
Sobre o assunto, vide NORTH, H. Sophrosyne. Self-Knowledge and Self-Restraint in Greek Literature.
Cornell Univ., 1966, 50-68; F. RODRÍGUEZ ADRADOS, F. Ilustración, pp. 349-354. FIND
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O sentido de honestidade e justiça não lhe consente pactuar por mais tempo com a
traição e a intriga de Ulisses. Por isso, regressa com o arco para o devolver a
Filoctetes. Como já vimos, sem temer ameaças, visa um só objectivo: reparar a
falta cometida (vv. 1222-1260), resolvendo ser o que a consciência e a honra lhe
impunham. E o Cefalénio tem de ceder e partir vencido.

Neoptólemo, contudo, não esquece as palavras do oráculo nem a missão
que o trouxe, e não desiste do seu cumprimento. Sabe que veio sob as ordens de
Ulisses e que o exército lhe confiou a missão de levar Filoctetes para Tróia, de
acordo com as prescrições do oráculo. Aprendera, no entanto, que a força nada
resolve, a traição muito menos. Apenas haviam complicado as coisas e lhe tinham
deixado no interior a amargura da injustiça e o remorso da perfídia e do abuso de
confiança. Por isso, segue a via da sinceridade e da inteireza.

No Filoctetes, com referências constantes, quer por parte do protagonista,
quer mesmo por Ulisses, a Aquiles e à natureza do jovem11, parece haver o
propósito deliberado de se estabelecer um confronto entre o herói da Ilíada e o
filho. A aproximação parece fazer-se mesmo pela afronta que ambos sofreram:
Aquiles perde Briseida e Neoptólemo não recebe as armas do pai (vv. 403-406 e
1364-1365). Desse modo, contra os dois se comete a insolência (hybris) de lhe
tirarem o seu prémio 12. Vimos já em outra altura que, no Filoctetes, assistimos ao
processo de formação de Neoptólemo, o qual recebe a influência sucessiva de
Ulisses e de Filoctetes: o primeiro, a simbolizar as doutrinas sofísticas e outras em

11 Vide RIBEIRO FERREIRA, J. O drama de Filoctetes. Coimbra, 1989, 84-85.

12 Sobre o assunto vide KNOX, B. M. W. The heroic temper. The University of California Press, 1964,
123; SEGAL, C. P. Tragedy and civilization. An interpretation of Sophocles. Cambridge, Harvard
University Press, 1981, 345; SCODEL, R. Sophocles. Boston, 1984, 94-95; BLUNDELL, M. W. Helping
friends and harming enemies. A study in Sophocles and Greek ethics, Cambridge University Press, 1989,
195.
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voga na época; e o segundo, a educação tradicional13. Se Sófocles manifesta
predilecção pelo segundo dos dois tipos em confronto, não deixa de reconhecer os
aspectos positivos da educação nova. Daí o novo herói proposto, simbolizado em
Neoptólemo, que alia o melhor da franqueza de Aquiles e da persuasão de Ulisses
e, por outro lado, rejeita os concomitantes vícios do interesse próprio e da
inflexibilidade, da violência e da traição14. Para ele não contam apenas os
problemas pessoais – como no caso de Aquiles, que, por uma afronta recebida,
abandonou o combate e desejou a destruição dos Aqueus –, mas interessam-lhe
também os problemas da pólis e da comunidade. Neoptólemo sabe que o homem
deve integrar-se na sociedade, porque só nela a vida é possível e tem sentido.
Tenta, por conseguinte, no Êxodo, pela persuasão e pela compreensão, convencer
Filoctetes a partir para Tróia, ou seja, a reintegrar-se no corpo social de que o herói
faz parte. Procura fazer-lhe ver que essa reintegração será benéfica para ambas as
partes – sobretudo para ele, Filoctetes (vv. 1314 sqq.). Não o consegue convencer,
por o infeliz herói sentir que não poderá ceder (vv. 1352-1353):

Mas posso realmente ceder? E como vou eu, desgraçado,
aparecer à luz do dia, se proceder desse modo? A quem vou falar?

Além de não admitir a ideia de colaborar com os Atridas e Ulisses,
Filoctetes também não é capaz de compreender que Neoptólemo consiga conviver
com pessoas cuja mentalidade é mestra em infâmias e em ensinar a praticar o mal;
pessoas injustas, ingratas, que não recompensam o mérito e o valor (vv. 13601367). Por isso, parece-lhe mais acertado e justo que o filho de Aquiles os
abandone e, depois de o levar a casa, se deixe ficar também no seu palácio, em

13 RIBEIRO FERREIRA, J. O drama de Filoctetes. Coimbra, 1989, 83-112.
14 Vide BLUNDELL, op. cit., p. 215.
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Ciros. Desse modo, por um lado, obterá dele e do pai a gratidão; por outro, ao não
ajudar os malvados, não aparentará uma natureza igual à deles (vv. 1371-1372).

Como representante do pensar tradicional, Filoctetes considera que os
novos tempos só trazem maldade; com eles não vê possibilidade de elos de
ligação nem encontra pontos de contacto. Só lhe resta a retirada e o abandono
desiludido.

Neoptólemo compreende-o, mas sabe que a verdade é outra, que a
sociedade é constituída por personalidades distintas, com diferentes maneiras de
pensar, onde todos têm um contributo a dar. Sabe também que existe uma interrelação entre indivíduo e sociedade: esta beneficia com o contributo do indivíduo,
mas este só consegue sair do primitivismo selvagem se souber integrar-se
naquela. Por isso, como amigo (philos, v. 1375), Neoptólemo procura mostrar a
Filoctetes que o aconselha a partir para Tróia por amizade.

A insistência nos tópicos 'amigo' (vv. 228, 234, 237, 242, 530-532, 671-673,
1375, 1385) e 'ajuda' (vv. 1378, 1383) sublinham o relevante papel que o tema da
amizade desempenha no Filoctetes. Mas o infeliz, descrente e desconfiado, declara
que nada o fará ver Tróia de livre vontade (v. 1392), pelo que o jovem, perante a
impossibilidade de o convencer, anui em levá-lo a casa (vv. 1403 sqq.),
respeitando a sua vontade e deixando-o viver, sem esperança de cura (vv. 13931396). Desse modo cumpre a sua anterior promessa, mesmo se ela então fora feita
com falsas intenções15. A atitude do jovem, porque o priva da glória e da fama de
conquistar Tróia, o expõe às acusações de traição e de desobediência (vv. 14041405) e lhe retira a reputação entre os Aqueus, constitui uma decisão altruísta,

15 Para citar KITTO, H. D. F. Greek Tragedy. London, 31961, repr. 1966, 308, propõe-se satisfazer
"honestamente a promessa que fizera com desonestidade" de o transportar ao país natal.
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tomada por piedade, amizade e exigência moral, devida mais ao respeito por si
próprio do que a pensamentos de reputação16.

Filoctetes sempre partirá para Tróia, mas anuindo a um conselho de
Héracles, que aparece ex machina, um amigo acima de qualquer suspeita. Ora, no
momento de abandonar a ilha a caminho de Ílion, o herói reconhece o valor da
amizade, colocando o conselho dos amigos (gnome te philon, v. 1467) ao mesmo
nível do contributo da Moira e dos deuses. É também a aceitação plena da
veracidade das afirmações de Neoptólemo sobre o oráculo e sobre a ida para
Tróia.

Dotado de profundidade humana que o leva a ver em todos, mesmo nos
inimigos, seres humanos dignos de respeito, age pela persuasão e pela franqueza,
preza a amizade e não descura a ajuda ao mais fraco. Indulgente e compassivo, é
no entanto firme e justo. Não se coíbe mesmo, já revestido de credibilidade junto
de Filoctetes pela entrega do arco, de o censurar e dizer que se modere e não
persista deliberadamente nos sofrimentos. Isento de hybris, Neoptólemo é também
modelo de consideração pelos outros e de fidelidade à palavra dada.

Os anos que precederam a representação da tragédia, possivelmente nas
Dionísias de 409 – portanto aqueles em que decorreu a sua composição – foram
difíceis e dolorosos para Atenas, de violentas lutas internas. A cidade sofrera o
desastre de 413 na Sicília, que põs termo a uma onerosa expedição naval iniciada
em 415 por instigação de Alcibíades. A derrota constituíra um rude golpe: deixara
Atenas debilitada, quase sem frota e sem recursos, trouxera o desânimo e o
desespero. Decelia, a cerca de vinte e quatro quilómetros de Atenas, fora ocupada
por Esparta, a conselho de Alcibíades, que, condenado por atimia em 415, fora
16 Vide BLUNDELL (1989, 219-220). Sobre o altruísmo da decisão, cf. O'BRIEN, M. J. The Socratic
paradoxes and the Greek mind. Chapel Hill, 1967, 33-35.
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obrigado a exilar-se e nesse Estado se refugiara. Pairava assim a ameaça constante
de um ataque à cidade. É então escolhida uma comissão de dez probulos,
constituída por homens de idade e experimentados – entre os quais Sófocles – que
deviam deliberar sobre as decisões que as circunstâncias exigiam (cf. Tucídides 8.
1. 3)17. O enfraquecimento militar e financeiro de Atenas, o desânimo e o
desespero ofereceram aos oligarcas fecunda oportunidade, que não deixaram de
aproveitar: reunidos em grupos – espécie de heterias aristocráticas – de modo
clandestino procuravam minar a confiança na democracia18. Esses círculos
secretos reuniam muitos dos jovens que, educados pelos sofistas, se julgavam os
mais competentes e preparados para governarem a pólis e se consideravam
coarctados nas suas pretensões. A luta política é acesa e conduz ao golpe
oligárquico de 411, no qual desempenharam papel destacado as referidas heterias
(cf. Tucídides 8. 63-70), que forçam a escolha de uma comissão com poderes
constituintes, alterando, segundo Aristóteles, AP. 29. 2, as competências da
comissão dos dez probulos de 413 e elevando o seu número para trinta, de modo
que os vinte novos membros, saídos na quase totalidade dos círculos oligárquicos,
pudessem anular os antigos. A Assembleia – convocada para fora da cidade, para
Colono, sujeita a pressões de conspiradores organizados que empregavam a
clássica mescla de propaganda e de terror – votou o texto da alteração que abolia a
democracia19. Assim se instaura o regime oligárquico de 411 a. C., também
chamado Governo dos Quatrocentos, por voltar a fixar esse número de membros
para o Conselho — o do tempo da sua criação por Sólon — e por colocar nele o
poder máximo da cidade. Esse Conselho retira a cidadania a grande parte dos
17 Segundo Aristóteles (Política 4. 14. 14, 1298b 28-29; 4. 15. 11, 1299b 30-31; 6. 8 17, 1322b 12-17),
essa comissão tinha um carácter oligárquico.
18 Sobre as heterias e sua actividade vide LANG, T. The revolution of the 400. AJPh 69 1948 272-289;
SARTORI, F. Le eterie nella vita politica ateniese del VI e V secolo a. C. Roma, 1957, repr. 1967; M.
OSTWALD, M. From popular sovereignty to the sovereignty of the law. Law, society, and politics in fifthcentury Athens. University of California Press, 1986, 367-359.
19 Vide FINLEY, M. I. La constitución ancestral. In Uso y abuso de la historia. Trad. Espanhola.
Barcelona, 1972, 47. FIND
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Atenienses e condena muitos ao exílio, ou até à morte. Com papel de relevo nos
acontecimentos

encontramos

homens

como

Antifonte,

doutrinário

do

antidemocratismo; Terâmenes, que não sabemos se era um teórico moderado ou
um oportunista sem escrúpulos; Pisandro, que passou da demagogia do tipo de
Cléon à oligarquia; Frínico, que parecia ter por única doutrina o ódio a Alcibíades.

O Regime dos Quatrocentos, além de não cumprir as promessas feitas,
desencadeia ainda uma onda de violência e de terror que concita o ódio da
população e gera uma cisão nos Quatrocentos. Alguns deles, os mais moderados e
prudentes, encabeçados por Terâmenes, começam a ceder. Diz-nos Tucídides 8.
89. 3 que não buscavam senão o interesse pessoal, cada um a procurar ser o
primeiro a tornar-se chefe do povo (dêmos).

A restauração da democracia em 410, menos de um ano depois,
acompanhada de uma amnistia, não acalma substancialmente a luta política. Esses
curtos meses – e os anos que os precederam – deixaram fundas sequelas.
Campeavam os ódios, ambições, rivalidades, intrigas. As execuções, assassínios
políticos e exílios sucedem-se. Segundo Tucídides as heterias aristocráticas, em
411, assassinam Ândrocles (8. 65.2) e eliminam muitos dos democratas que se lhe
opõem (8. 66. 2). Os Quatrocentos condenam muitos à morte e exilam outros.
Instala-se um clima de terror e de desconfiança (cf. Tucídides 8. 66. 4-5).
Alcibíades – figura controversa e de actuação dúbia – concita ódios
inultrapassáveis, mas constitui também para muitos a única esperança de salvação
para Atenas. Motivado apenas por interesse pessoal, não tem rebuço em ajudar o
inimigo em detrimento de Atenas e coloca-se ora ao lado dos oligarcas ora dos
democratas, conforme as conveniências. Dúbia era também a actuação de
Terâmenes: tivera papel de relevo na instauração do regime dos Quatrocentos,
mas, quando a sua violência gera descontentamentos, chefia um grupo de
moderados e faz correr a ideia de que os oligarcas pretendem entregar a cidade
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aos Espartanos. Pouco depois encabeça os motins que essas novas provocam no
Pireu e desse modo reconquista as graças do povo. O relativismo de valores, o
oportunismo, a lei da força – na peça poderosamente simbolizados na figura de
Ulisses, como vimos – são moeda corrente. Estamos portanto num período
conturbado que ainda não acalmara no momento da representação do Filoctetes e,
pelo contrário, se agravaria até à derrota de Atenas em 404 a. C.

Sófocles era um homem empenhado na vida e problemas da pólis:
relacionado com Péricles e, segundo parece, seu amigo pessoal, fora presidente
dos helenotamias em 443 a. C.; estratego com Péricles em 441/440, durante a
guerra contra Samos; um dos dez probulos nomeados em 41320. Via, por isso,
com mágoa que a ambição, a luta pelo poder, as rivalidades, as intrigas dividiam
cada vez mais o corpo social e geravam desconfiança. Encontrou-se mesmo
envolvido nessas intrigas, nos momentos que precederam o golpe oligárquico de
411 a. C. Como vimos há pouco, os probulos foram completamente ultrapassados
pelas heterias oligárquicas, que tiveram papel de relevo na queda da democracia,
e alguns deles colaboraram mesmo com elas. Sófocles, segundo Aristóteles
(Retórica 3, 1419a 25-30) lamenta, mais tarde, ter preparado involuntariamente essa
queda. Sente que só uma relação social baseada na justiça, na franqueza, na
compreensão conseguiria restabelecer a confiança e harmonia capazes de
assegurar a salvação da cidade. A diferente caracterização de Filoctetes, um herói
que deseja a ruína dos adversários (e. g. 1043-1044), e de Neoptólemo, que aposta
na conciliação, parece apontar nesse sentido. A mesma direcção é sugerida pela
figura um tanto ideal de Teseu do Édipo em Colono, uma peça posterior:
20 Relações com Péricles: vide FERGUSON, W. S. CAH. V, p. 321; EHRENBERG, V. Sophocles and
Pericles. FIND CIDADE, 1954, 140. Presidente dos helenotamias: IG I2 nº 202, linha 36. Estratego em
441/440: Andrótion, FGrHist 324 F 38; Íon, FGrHist 392 F 6 (= Ateneu 13, 603e); Estrabão 14. 1. 18,
638. É possível que Sófocles tenha também sido estratego mais tarde com Nícias (cf. Plutarco, Nícias
15. 2). Um dos probulos: Aristóteles, Retórica 3. 18, 1419a. Sobre o assunto vide WEBSTER, T. B. L.
An Introduction to Sophocles. London, 1969 FIND VERIFICAR, 13; FERGUSON, W. S. CAH. V, p. 321.
FIND REVER TODAS AS CITAÇÔES
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governante temente aos deuses, justo, cumpridor dos deveres da hospitalidade
(vv. 631-635, 1156-1180, 1182-1183), respeitador da lei (vv. 913-916), rei
benevolente que, sem deixar de ser firme (vv. 897 sqq. e 1148-1149), não cede à
cólera (vv. 904-906) e recusa a violência (vv. 924-928), franco e leal, rejeita também
o engano (vv. 1025-1027) e deseja em tudo servir-se da persuasão, se bem que
prefira a acção às palavras (vv. 1143-1144).

Mas é também a manifestação de que a injustiça, a fraude, a intriga, o
desejo de vencer a todo o custo são nocivos nas relações humanas: alienam quem
é necessário à sociedade, pessoas essenciais que se afastam e que com essa
sociedade se recusam a colaborar. Filoctetes e o protagonista do Édipo em Colono
encaminham nessa direcção. E curiosamente estamos em presença das duas
últimas peças de Sófocles chegadas até nós.

