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RESUMO 

SOUSA JR, Waldir Moreira.  Dionisimo na Obra Trágica de Eurípides sobre Tebas. 

2018. Tese (Doutorado em Letras Clássicas) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Está bem assente nos estudos clássicos que a poesia coral grega, de caráter essencialmente 

performático, realizava funções extrapoéticas cívicas e religiosas. Não é bem 

compreendido, entretanto, a relação entre o coro do gênero trágico e As Grandes 

Dionísias, o principal festival de encenação da tragédia da Atenas do século V a.C. Há 

uma rica gama de estudos, hodiernos ou não, que têm debatido com afinco a questão 

acerca do relacionamento desse gênero com a divindade grega Dioniso. As soluções, 

teorias e interpretações advindas daí são muitas vezes díspares e controversas. 

Considerando esse problemático espectro teórico, ofereço um estudo sobre o dionisismo 

na obra trágica de Eurípides atinente à cidade de Tebas. Analisando tanto as tragédias que 

nos chegaram de maneira integral (As Bacantes, As Fenícias, As Suplicantes e Héracles) 

como as fragmentárias (Antíope, Crisipo, Enomau, e Hipsípile), realizo a aproximação 

entre tragédia e dionisismo tomando o coro como fator unitivo desses dois fenômenos 

culturais-religiosos. Nesse sentido, revisito a questão “qual a função do coro trágico?”, já 

muito feita, mas até hoje mal compreendida, a fim de entender qual a relação do coro com 

o festival e com o enredo da tragédia. Argumento que o coro, ao mesmo tempo que exerce 

uma precípua participação no enredo de cada tragédia, também realiza a ligação entre o 

gênero trágico e seu contexto de festival. Proponho uma análise pari passu de todos os 

cantos corais das tragédias citadas acima. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dionisismo, Eurípides, Tebas, Coro Trágico 

 

 



8 
 

 

 

ABSTRACT 

SOUSA JR, Waldir Moreira.  Dionisism in the tragic work of Euripides about 

Thebes. 2018. Tese (Doutorado em Letras Clássicas) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

It is deep-rooted in the hellenic studies the assertion that the choral greek poetry, 

essentially performatic in its structure, carried out civic and religious duties. Nevertheless, 

it is not well understood the relation between the tragic chorus and the Great Dionysia, 

the main festival where the staging of tragic plays did occur in the Athens of the fifth 

century b.C. There are plenty of studies, more or less contemporary to us, which 

stubbornly investigate the interconnections between the tragic genre and the greek deity 

Dionysus. The answers, explanations, theories and elucidations about such a topic are 

frequently dissimilar and controversial. Taking these matters into account, I am 

concerned in writing about the dionisism in the tragic work of Euripides related to the 

city of Thebes. By searching into both the complete (Bacchae, Phoenissian Women, 

Suppliant Womend and Heracles) and fragmentary plays (Antiope, Chryssipus, Hypsipyle 

and Oenomaus), I intend to show that the chorus is what makes the tragedy genre and the 

dionisism become one only cultural and religious phenomenon in the festival. In this way, 

in order to understand what is the relation between the chorus and the tragic plot, I firstly 

revisit the question “what is the role of the greek chorus?”. I argue that the chorus is as 

important to the plot as to put the tragic genre in its particular context, that is, the context 

of festival. A pari passu analysis of all the choral odes of the above mentioned tragedies 

will be made.  

 

KEYWORDS: Dionisism, Euripides, Thebes, Tragic Chorus 
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Nota Filológica 

 

Edições e traduções utilizadas para os textos das tragédias gregas: 

Para As Bacantes, utilizo a edição do texto grego de Dodds (1960) e a tradução de Torrano 

(1995).  

Para As Fenícias, utilizo a edição do texto grego de Mastronarde (1994), e a tradução de 

Sousa Jr (2015).  

Para As Suplicantes, utilizo a edição do texto grego de Gilbert Murray (1913) e a tradução 

de Torrano (2016).  

Para Héracles, utilizo a edição do texto grego de Gilbert Murray (1913) e a tradução de 

Cristina Franciscato (2003). 

Para as tragédias fragmentárias, utilizo a edição do texto grego de Collard e Cropp (2008) 

e ofereço tradução própria no corpo do texto, reunida integralmente no Apêndice desta 

tese. 
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PREFÁCIO 

 

 PRINCIPIEI meus estudos a respeito da tragédia de Eurípides quando ainda era 

um estudante da graduação de Letras na Universidade de São Paulo. Em 2011, durante o 

intervalo de aulas, fui até a sala dos professores à procura de Adriane e comuniquei a ela 

minha intenção de fazer pesquisa sobre a tragédia grega. Minhas ideias ainda estavam 

bastante difusas, e foi ela quem me auxiliou a centrar meu projeto em As Fenícias de 

Eurípides. 

 Em minha Iniciação Científica, comecei então o estudo e tradução dessa peça. 

Com apoio da FAPESP, traduzi o prólogo e dei os primeiros passos na investigação a 

respeito de mito e tragédia. 

 No meu mestrado, também com apoio da FAPESP, concluí a tradução da peça As 

Fenícias e comecei a divisar com mais clareza aspectos da religiosidade na tragédia grega 

e vi que era necessário estudar com mais profundidade o papel do coro trágico.  

 Quando iniciei o doutorado, em 2015, tive a oportunidade de cursar a disciplina 

“Leitura de Canções: Revisitando a Mélica Grega Arcaica”, de Giuliana Ragusa, que me 

ofereceu um cabedal de ferramentas teóricas para entender com mais precisão o que era 

a poesia coral grega. Esse cabedal foi fundamental para o desenvolvimento desta tese. 

 O período de doutoramento na Universidade de São Paulo me ofereceu 

oportunidades excelentes para me desenvolver como profissional da área de Letras. Fiz 

três estágios de docência de Ensino Superior (PAE-USP) e, com o auxílio PROAP, pude 

participar de diversos congressos no Brasil. O diálogo com colegas e professores de 

diversas universidades foi um estímulo constante para a escrita desta tese. Com apoio da 

CAPES, pude me dedicar com exclusividade a essa tarefa. 

 Em 2017, tive o privilégio de ter em minha banca de qualificação os professores 

Trajano Vieira e José Marcos Macedo. Ouvi-los discorrer sobre os resultados até então 

obtidos em minha pesquisa foi uma experiência acadêmica muito enriquecedora. Com 

certeza, em muito contribuiu para influir com bom ânimo este pesquisador que passou 

horas a fio, durante os últimos quatro anos, na Biblioteca Florestan Fernandes, lendo e 

escrevendo.  
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 Todos esses fatores culminaram nos resultados que agora apresento e submeto à 

apreciação da banca examinadora, dos meus professores, e de todos interessados no 

estudo das helenidades. Há muito tempo me incomodava o adágio que afirma que a 

tragédia “nada tinha a ver com Dioniso”. Foi necessário examinar muitos estudos 

contemporâneos, escrutinar páginas e mais páginas de autores gregos arcaicos e clássicos, 

para propor que é possível visualizar que a tragédia euripidiana tem tudo a ver com 

Dioniso. 

 E que relevância teria hoje um estudo sobre a tragédia de Eurípides? A relevância 

de se buscar entender um pensador cuja obra ainda muito nos diz respeito. O poeta explora 

questões como “a democracia é a melhor forma de governo?”, “é lícito agir amoralmente 

para alcançar e manter o poder?” e “existe o certo e o errado?”. Ora, tais questionamentos, 

certamente, estão na ordem do dia de hoje, considerando as notícias de jornal dos últimos 

dias, meses, anos, etc.  

Em outras palavras, a moralidade nunca sai de moda, e a obra de Eurípides explora 

intensamente de que maneira a conduta e os atos humanos afetam a pólis para o bem e 

para o mal. É justo ou razoável que um político participe de esquemas escusos para 

enriquecimento próprio ou para se perpetuar no poder? Isso produz um bem ou um mal 

para a comunidade, ou “bem” e “mal” não são conceitos que se aplicam a esse político 

ou a essa situação? Talvez essa seja a fonte de indignação primeira na atualidade brasileira 

(e porventura em todos os países democráticos).  

 Eurípides é um poeta ateniense do século V a.C ou um poeta cosmopolita 

contemporâneo? Sua obra supera os liames de seu tempo e seu espaço e o põe no patamar 

dos autores universais. Com certeza, ter aprendido o grego e poder ler sua poesia no 

original foi um dos maiores bens que meus professores da USP me proporcionaram. 

Nesse sentido, fico contente por poder contribuir com estas páginas para alargar o 

entendimento da obra desse poeta.  

 Em 2018, escrevi uma peça de teatro (Não matem o poeta trágico) que foi 

finalista do Concurso NASCENTE-USP. Procurei aí delinear os últimos dias desse poeta, 

mostrando suas alegrias e descontentamentos. Essa peça é devedora das longas horas de 

estudo devotadas a esta tese. É um seu complemento, já que nasceu como fruto dos 

questionamentos aqui levantados. 
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Renovemos nosso interesse pelos clássicos gregos! Como diz o escritor português 

Gonçalo M. Tavares, os velhos também querem viver. Eu tenho 32 anos hoje. Durante 

anos participei do projeto MINIMUS (EMEF Amorim Lima – USP) e dei aula de grego 

para meninos e meninas de 12 anos. Eles vivem no mundo das redes sociais, dos jogos 

online, do google, do wikipedia, mas algo muito “velho” se mantém intacto: o interesse 

por uma boa história e pelos questionamentos dos atos humanos. Isso é que fizeram os 

gregos! 

  

 

Waldir Moreira 

São Paulo, janeiro de 2019. 
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Capítulo 1 

Tragédia, Dionisimo e Canto Coral: 

Metodologia e Problematik 

 

1.1.Introdução:  

 

 O questionamento feito pelo Sócrates de Platão e por Cálicles acerca do gênero 

trágico permanece em aberto: qual é a sua finalidade? (Platão, Górgias, 502b-d) Que 

finalidade tinha o gênero trágico para os gregos no século V a.C? Os poetas compunham 

para ganhar o prêmio de primeiro lugar1? Os espectadores a assistiam em busca de um 

tempo de entretenimento e diversão? Aparentemente, a tragédia era encenada para toda a 

população de Atenas2. Todas essas pessoas tinham algo em comum, que não era a classe 

política, nem a idade, nem a condição cívica: era a religiosidade. 

 Para entender a religiosidade grega no caso específico da tragédia, é necessário 

estudá-la considerando-se o festival em que estava inserida e, para isso, é preciso valorizar 

aspectos da performance trágica. Hoje, uma vez que se tem acesso apenas ao texto das 

tragédias, tendemos a lê-la e interpretá-la segundo o desenvolvimento de sua ação 

dramática, ou seja, as questões do enredo ocupam o primeiro plano da crítica. Ao mesmo 

tempo, tão importante como interpretar e desvendar questões da ação dramática é 

entender questões relacionadas à sua performance. Por meio dela, entende-se que ligação 

existe entre as tragédias e o seu principal contexto de encenação, o festival das Grandes 

Dionísias.   

Na verdade, o gênero trágico apenas teve existência dentro de seu contexto de 

performance. Nunca houve entendimento que a tragédia fosse um texto literário escrito 

por autores e apreciado por leitores. Acima de tudo, uma tragédia é a unificação de vários 

                                                           
1 Carter (2011, p.45). 
2 Ver Carter (2011, pp. 49-54). 
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elementos indissociáveis entre si: enredo, coro, atores, festival. Para existir, é preciso que 

um tragediógrafo produza uma história com eventos concatenados (enredo) e vividos 

pelos personagens (atores), que essa história seja encenada dentro de um festival 

específico (aqui, considerarei apenas o caso das Grandes Dionísias), e que um grupo de 

cidadãos cante e dance ao longo da encenação (coro). Desconsiderando qualquer um 

desses elementos, não se pode entender o gênero trágico. Muitos estudos têm debatido à 

exaustão questões a respeito do enredo e do desenvolvimento dos personagens nas peças. 

Esta tese pretende investigar o que pode ser dito a respeito da do coro e do festival, bem 

como sua interrelação com o enredo e com os personagens individualmente considerados. 

Essa investigação realizará de antemão uma apreciação sobre o que é e qual a função do 

coro: já considerado como “espectador ideal”, “voz do poeta3”, e “voz da audiência”, 

traçarei no primeiro capítulo o histórico acerca discussão, bem como proporei meu ponto 

de vista. 

Pretendo neste estudo apresentar uma análise da atividade coral de determinadas 

tragédias de Eurípides com a finalidade de compreender que espécie de vínculo havia 

entre o coro e as circunstâncias em que a tragédia era encenada durante o século V a.C. 

Como se sabe, o contexto específico gerador do gênero trágico era um festival ateniense 

de caráter cívico-religioso (aqui considerarei apenas o principal deles, As Grandes 

Dionísias). Segundo Budelmann (2013, p.1), na Grécia Antiga como um todo, três eram 

as principais esferas de atuação do coro: interação social, culto religioso e prazer estético. 

Nesta tese, estudarei como se caracterizava o vínculo do coro com as Grandes Dionísias 

sobretudo por meio da segunda característica, sem, é claro, menosprezar as outras duas. 

Uma razão principal me faz enfatizar o âmbito “religioso” neste trabalho: o fato de que a 

concretização última das tragédias se dava no teatro de Dioniso em Atenas e, também, 

como se nota pelo nome do festival, de que o evento tinha como eixo central a figura de 

uma divindade em específico: Dioniso.  

 É inegável que o mote fundamental do evento como um todo era o culto e 

veneração desse deus: o teatro de Dioniso estava situado no santuário de Dioniso 

Eleuthereus; durante a performance de todas os dramas, uma estátua de Dioniso estava 

presente; um sacerdote de Dioniso ocupava um local de honra na platéia4; o mito que 

                                                           
3 Por exemplo, Segal (1995, p.181): “a peça Agamemnôn, por exemplo, utiliza o coro como veículo para a 

especulação teológica do poeta sobre Zeus”.  
4Vernant (2008, p.163): “no centro da orkéstra ergue-se um altar de pedra para o deus, a thyméle, e, na 

arquibancada, no lugar de honra, o assento mais belo é reservado ao sacerdote de Dioniso”. Sobre presença 
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estruturava o festival dizia respeito à má recepção de Dioniso por parte dos atenienses5 

(daí classificar-se o festival como um que celebra o advento de um deus). Em suma, tudo 

o que ali ocorria, ocorria sob a égide desse deus, e, por consequência, tudo estava 

impregnado de lembranças e sinais dionisíacos6. Assim, analisarei como uma 

                                                           
de sacerdote de Dioniso, temos a passagem em As Rãs de Aristófanes em que Dioniso se dirige ao sacerdote: 

“me protege, reverendo, que eu tomo um vinho contigo” (298, tradução de Tadeu Andrade, 2014). O 

tragediógrafo e compositor de dramas satíricos Prátinas que teria competido com Ésquilo na septuagésima 

Olimpíada (ἐπὶ τὴς ἑβδομηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, i.e. 499-496 a.C), assim fala desse altar: “o que é esse 

rumor? O que são esses passos de dança? Que ultraje chegou até o ruidoso altar de Dioniso? Meu, meu é 

Brômio... (fr. 708.1-7). Hedreen (2007, p.151) afirma que “o poema de Prátinas nos lembra, contudo, que 

juntamente com os rituais históricos de performance coral e mascarada como sileno, existiu também 

mitologia etiológica que conectava essas práticas ao mundo ideal do tíaso dionisíaco”. 
5 Pégaso de Eleutherai trouxera a estátua de Dioniso a Atenas, mas os habitantes da cidade não a receberam 

com o devido respeito. Por causa disso, Dioniso os pune, e, a partir de então, para se livrar desse castigo, 

os atenienses terão de honrar o deus, cf. Souvinou-Inwood (2003, p.72). “Resistência à divindade”, 

“punição” e “desagravo” são os motes do mito. 
6 De acordo com Pickard-Cambrigde (1953, pp. 58-61), no caso das diversas etapas de As Dionísias em 

específico, isso não é diferente. Assim, na εἰσαγωγὴ απὸ τῆς ἐσχάρας, haveria um “re-enactment of the 

original advent of Dionysus from Eleutherai”. A estátua de Dioniso Eleuthereus é levada até os arredores 

da Academia, na estrada para Eleutherai, e é posta na ἐσχάρα da região. ἐσχάρα, conforme nota Pickard-

Cambridge (1953, p.56), é um altar baixo, côncavo em sua parte superior, e por isso diferente de um βωμὸς 

ou de uma θυμέλη, ver discussão sobre essa etapa em Sourvinou-Inwood (2003, pp. 69-70). Aí sacrifícios 

eram oferecidos e hinos eram cantados. Em seguida, a estátua era levada ao teatro em uma procissão à luz 

de tochas por efebos (I.G. ii2. 1028, I.G. ii2. 1008). Essa etapa não fazia propriamente parte do festival, era 

um ritual preliminar e acontecia um dia antes da πομπή. A πομπή, uma a procissão religiosa, era o 

momento em que as Dionísias estritamente se iniciavam. Não se sabe exatamente o percurso que a procissão 

fazia. No precinto de Dioniso ocorriam sacrifícios, tanto sangrentos como incruentos. O sacrifício de um 

touro, levado pelos efebos ao longo da procissão, é dado como certo, mas outros animais também podiam 

ser imolados (I.G. ii2. 1496). Além disso, a presença de κανηφόροι (jovens meninas que carregam cestos), 
οβελιαφóροι (carregadores de óbolo), σκαφηφόροι (carregadores de vasos), ὑδριαφόροι (carregadores de 

potes de água), e ασκοφόροι (carregadores de odes de vinho) também é atestada, cf. Ver Pickard-

Cambridge (1953, p.59). Essa parte ocorreria na manhã do dia 9 do mês Elaphebolion, o primeiro dia do 

festival. Por fim, o κῶμος – pouco se sabe a respeito dessa etapa do festival. Segundo Pickard-Cambridge 

(1953, p.61), ele ocorreria talvez ocorresse na noite do mesmo dia da πομπή. Entre a πομπή e o κῶμος, 

os coros de ditirambo se apresentavam. Ver mais sobre dionisismo em Dionísias em Cole (1993). Para uma 

visão global do festival, translado aqui o resumo esquemático de Wiles (2000, p.31) do que seria a 

programação do evento como um todo: 

 Dia -1    proagon 

 Dia 0    eisagoge 

 Dia 1    procissão, ditirambo de 10 rapazes, ditirambo de 10 homens 

 Dia 2    cinco comédias 

 Dia 3    três tragédias mais drama satírico 

 Dia 4    três tragédias mais drama satírico 

 Dia 5    três tragédias mais drama satírico 

Ver detalhes sobre os eventos pré-trágicos do festival específico de 409 a.C em Wilson (2009). 

Segundo Wilson (2007), sabemos que a tragédia ateniense não se restringia apenas ao festival das Grandes 

Dionísias celebrado no teatro de Dioniso. No demo de Thorikos, havia um festival local também chamado 

Dionísias, e diz-se que seu teatro era muito bom. A tradição de tragédias aí parece ter sido bem 

desenvolvida, visto que tragediógrafo local Karkinos chegou a ganhar Grandes Dionisías em 446. Além 

disso, há notícia de que maior ator trágico, Teodoro, chegou a se apresentar no teatro de Thorikos. Ver 

também reconstrução dos eventos das Dionísias em Herington (1985, pp. 89-90). Allan (2001) argumenta 

que a tragédia Os Heraclidas de Eurípides teve reperformance já no fim do século V a.C no sul da Itália. 
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determinada parte constitutiva desse evento, a saber, a encenação de tragédias, poderia 

também remeter à atividade cultual dedicada a Dioniso. 

Algumas ressalvas são necessárias para entender o porquê dessa proposta e o 

modus operandi da investigação. Existe uma separação muito grande (não apenas de 

tempo, mas sobretudo de percepção) entre os atenienses daquela época e nós no que diz 

respeito a experienciar o que é de fato uma tragédia. A nós hoje um elemento essencial é 

faltante, a saber, o festival dionisíaco, de modo que só é possível acessar o gênero trágico 

por meio da leitura dos textos sobreviventes de algumas poucas tragédias (aliás, nenhum 

desses textos é datável da época de composição) e de referências a elas, contemporâneas 

ou serôdias, provenientes de figuras de vasos ou de comentários de estudiosos. Desse 

modo, não raro se forma uma experiência meramente artística do que seria uma tragédia: 

de imediato, são percebidos apenas a construção poética a partir da métrica, os recursos 

utilizados para se construir o enredo, e a elaboração dos personagens. Por outro lado, não 

é imediato perceber ou reparar os elementos expostos acima relativos ao festival que 

estariam impregnando cada uma das tragédias. Por si só, tais elementos já conferem uma 

tonalidade que ultrapassam a atmosfera meramente “artística” do gênero, mas o leitor 

comum de hoje não conseguirá distingui-los sem o devido preparo e estudo. O espectador 

ateniense que via a tragédia em cena estava imerso em um contexto muito rico e 

diversificado, em que sacrifícios, procissões e orações eram realizados para o deus. Dessa 

maneira, este trabalho intenta aproximar a percepção contemporânea da tragédia de sua 

percepção original, ressaltando a religiosidade imbuída nesse gênero. Sem esse fator, 

forma-se uma percepção claudicante do gênero. Ora, ao se iniciar a performance das 

peças, por que haveríamos de pensar que toda a carga religiosa do evento se dissiparia? 

A tragédia ficaria centrada em um “entretenimento” em que heróis do passado seriam 

postos em cena em enredos que nada dizem respeito às Dionísias? 

 Realmente, considerando-se as poucas tragédias desse tempo a que se tem acesso 

hoje, muitas delas aparentemente não tratam do deus patrono do festival. Dos muitos 

mitos utilizados pelos tragediógrafos para construírem seus enredos, da profusão de 

personagens míticos evocados ao palco, a figura do deus Dioniso parece esquecida. Essa 

constatação seria evidência irretorquível para se concluir que o momento da encenação 

das tragédias suspenderia a atmosfera dionisíaca do evento? Argumento que não: ao 

contrário, argumento que haveria um elemento dionisíaco que seria comum a todas as 

tragédias, sendo possível supor que houvesse um elo entre as tragédias e as Grandes 
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Dionísias. Para evidenciar a existência desse “elo”, coloco no centro da investigação desta 

tese o coro trágico. A partir dele, analiso aquelas tragédias euripidianas que mais estão 

relacionadas com Dioniso e/ou Tebas, cidade chamada de bakcheia por causa de sua 

relação com Dioniso (Sófocles, As Traquínias, 510), local de nascimento dessa divindade. 

As tragédias são: Antíope, As Bacantes, As Fenícias, As Suplicantes, Crisipo, Héracles, 

Hipsipile. Por que escolhi Eurípides para investigar esse tema? Porque se tem constatado 

o expressivo caráter dionisíaco da obra de Eurípides. Segundo Cole (1980, p.229), 

“escritores mais antigos utilizam linguagem báquica para descrever a poesia e o ritual 

dionisíaco, mas é apenas com Eurípides que a terminologia báquica encontra sua 

expressão exata. A linguagem báquica de Eurípides está ancorada no culto dionisíaco”. 

Tanto as peças escolhidas como o tragediógrafo escolhido, portanto, já de antemão são 

dionisíacos e desmentem o adágio “nada a ver com Dioniso”. Mostrar como esse 

dionisismo se expressa é o objetivo desta tese. 

 

1.2 O que é uma tragédia e o que entendo por dionisismo. 

  

Acredito que o primeiro empecilho que se põe ante a correta visualização do 

dionisismo visceral do gênero trágico é o fato de não haver uma definição clara do que 

seja esse gênero. O que foi a tragédia grega em sua essência? Seria ela apenas histórias 

desenvolvidas em forma de diálogo entre atores, sempre intermeada pela presença do 

canto coral? Esses são dois precípuos fatores formadores do gênero, mas dizem respeito 

apenas à sua estrutura interna. Mais amplamente, três elementos, essenciais a meu ver, 

não podem escapar à correta definição, sendo eles: o caráter de poesia, de performance e 

de festival. Desse modo, a definição completa de tragédia grega seria: poesia dialogada e 

encenada por atores, intermeada pela performance do canto coral, destinada a cumprir 

uma etapa do festival das Grandes Dionísias. Igualmente importante é ressalvar que todos 

esses aspectos têm relevância idêntica na constituição do gênero. Negligenciando-se 

qualquer um deles, arrisca-se a criar um entendimento debilitado do gênero, 

possibilitando a formação de conclusões errôneas a seu respeito, como o mencionado 

adágio “nada a ver com Dioniso” – e isso não raro acontece. Talvez a mais influente 

definição desse gênero seja aquela encontrada na Poética de Aristóteles. Em contraste 

com a definição proposta por mim, a definição aristotélica, por exemplo, não confere 
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qualquer importância às questões de festival, conforme se lê em suas palavras (Poética, 

1449b20-30):  

 

 É pois a tragédia a mimese de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, 

em linguagem ornamentada, com cada uma das espécies de ornamento distintamente distribuídas 

em suas partes; mimese que se efetua por meio de ações dramatizadas e não por meio de uma 

narração, e que, em função da compaixão e do pavor, realiza a catarse das emoções7. 

 

 Aliás, Aristóteles hipervaloriza os aspectos relativos ao enredo e seu impacto no 

público. Assim, segundo ele, o mais importante era a “trama dos fatos” (πραγμάτων 

σύστασις, 1450a15), ou seja, nas palavras de Pinheiro (2015, p.79), a composição do 

mito ou da história. Não é dada por ele uma atenção específica a questões de performance 

ou festival. O filósofo insiste no enredo: “os fatos e o enredo constituem a finalidade da 

tragédia, e a finalidade é, de tudo, o que mais importa” (ὥστε τὰ πράγματα καὶ ὁ μῦθος 

τέλος τῆς τραγῳδίας, τὸ δὲ τέλος μέγιστον ἁπάντων, 1450a20); “o enredo é o 

princípio, como que a alma, da tragédia” (ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος τῆς 

τραγῳδίας, 1450a35). Quanto ao que se constitui a finalidade desta tese, que é estudar 

a relação entre tragédia, festival e performance, ele não parece nutrir posição favorável, 

se se considera que a performance seja em termos aristotélicos entendida por “espetáculo” 

(ὄψις). Quanto a isso, assim ele se expressa: “enquanto o efeito visual do espetáculo 

cênico, embora fortemente capaz de conduzir os ânimos, é o menos afeito à arte e o menos 

próprio à poética aqui exposta” (ἡ δὲ ὄψις ψυχαγωγικὸν μέν, ἀτεχνότατον δὲ καὶ 

ἥκιστα οἰκεῖον τῆς ποιητικῆς, 1450b15). Já se antevê a partir das prioridades de 

definição de Aristóteles, centrada, pode-se dizer, na tragédia como um texto, ou melhor, 

como uma trama a ser contemplada e literariamente fruída, que muitas controvérsias se 

iniciarão em relação ao caráter dionisíaco desse gênero8.  

                                                           
7 Para a Poética, utilizarei nesta tese a tradução de Paulo Pinheiro (2015). 
8 Modernamente, há muitas tentativas de definição. Vernant (2008, p.10) dá ênfase às questões políticas e 

sociais: “a tragédia não é apenas uma forma de arte, é uma instituição social que, pela fundação dos 

concursos trágicos, a cidade coloca ao lado de seus órgãos políticos e judiciários”. Mas o pensamento de 

Vernant tem gerado controvérsias. Quando esse autor diz que “o mundo da cidade é submetido a 

questionamento e, através do debate, é contestado em seus valores fundamentais”, Seaford (1996, p.1996), 

por exemplo, diz que “Vernant está aqui espalhando uma elegante confusão”. A definição de Seaford (1996, 

p.293), que dá ênfase aos mitos etiológicos, é: “a tragédia grega é a dramatização do mito etiológico 

modelado pela necessidade vital de criar e suster a pólis”. Como nota Bowra (1940, p.393), há conjecturas 
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Entretanto, autores antigos tendiam a relacionar o métier dos tragediógrafos a 

Dioniso sem dificuldade aparente. Pausânias (1.21.2) conta que o jovem Ésquilo dormiu 

em um campo, ao observar uvas, e que Dioniso lhe apareceu e pediu para escrever 

tragédias. Chegado o dia, em obediência à visão, Ésquilo tentou escrever uma tragédia e, 

a partir daí, começou a compor com grande facilidade. Sobre Sófocles, Pausânias (1.21.1) 

relata que, depois do falecimento desse poeta, Dioniso apareceu em visão a um 

lacedemônio (durante a invasão espartana a Atenas) e prestou homenagem ao 

tragediógrafo e à sua obra. Quanto a Eurípides, em As Rãs vemo-lo como o poeta 

preferido do próprio Dioniso9 (“um desejo desse tipo me devora, uma paixão / por 

Eurípides”, τοιουτοσὶ τοίνυν με δαρδάπτει πόθος / Εὐριπίδου, 66-67). Em sentido 

teatral mais amplos, Sócrates, em O Banquete de Platão (177d2-e2), associa a ocupação 

dramática de Aristófanes a Dioniso10. Entretanto, com o avançar do tempo e com o 

                                                           
de que algumas trilogias esquilianas terminassem com o estabelecimento de algum evento: a trilogia das 

Danaides versaria sobre a fundação das Tesmofórias, a trilogia da Salaminas, sobre o festival Aiantea, e a 

trilogia Prometeia, sobre o festival homônimo. 
9Se o gênero trágico em si é dionisíaco, isso quer dizer que as peças dos outros tragediógrafos também 

refletiriam isso. Essa tese se centra apenas em Eurípides, mas creio que a análise que proponho aqui também 

é aplicável aos outros poetas trágicos. Panoramicamente, apresento a seguir uma lista das peças 

fragmentárias de Ésquilo, que, tal como as peças de Eurípides selecionados para o corpus dessa pesquisa, 

também se ligam direta ou indiretamente a Dioniso, a Tebas e à família desse deus: Peças avulsas: Atamas: 

Não sabemos qual o enredo da peça. Há apenas três versos restantes. Atamas era esposo de Ino, a irmã de 

Sêmele, e esse casal ficou responsável pela criação do bebê Dioniso. Pseudo-Apolodoro (3.4.3, 1.9.2). 

Hipsípile. Bacante. Delegação Sagrada ou Jogos Ístmicos: Dioniso treina coro de sátiros para se apresentar 

nos Jogos. Sátiros fogem dele, pois querem se tornar atletas. Contém fala de Dioniso e diálogo do deus com 

Sileno.  Níobe: esposa de Anfião, fundador de Tebas. Trilogia (tetralogia): Mulheres de Argos: 

provavelmente trata dos eventos posteriores àqueles do Sete Contra Tebas. Provavelmente estava na trilogia 

ao lado de Eleusinianse Epigoni. Eleusinians: trata dos mesmos eventos de As Suplicantes de Eurípides. 

Epigoni: história dos filhos dos Sete contra Tebas. Nemeia. Semelhante a Hipsípile de Eurípides. 

Possivelmente drama-satírico da trilogia acima. Tetralogia de Licurgo ou da Trácia: Edônios: Licurgo, 

rei dos Edônios (povo trácio), tenta suprimir culto a Dioniso em sua terra. Ele prende bacantes e seguidores 

homens de Dioniso. No fim, Dioniso deixa Licurgo louco e este mata seu próprio filho, acreditando estar 

cortando uma vinha. Compare F 58 com As Bacantes (576-603). Bassarides: Bassarides são devotas de 

Dioniso na Trácia que mataram Orfeu. Orfeu negava louvor a Dioniso e louvava apenas Apolo. Talvez 

tenha servido de modelo para Bacantes de Eurípides. Citação de Baco como o de coroa de hera, destruidor, 

profeta. Ver Seaford (2005). Jovens: reconciliação entre os cultos de Apolo e Dioniso na Trácia.Licurgo: 

ver Tesmoforiantes 135. Tempo dramático é o mesmo de Edônios, ver Tesmoforiantes de Aristófanes (135). 

Tetralogia tebana: Laio: aparentemente contém narrativa sobre morte de Laio. Édipo: nenhum fragmento 

sobreviveu. Sete Contra Tebas: Peça completa. Esfinge. Trilogia (tetralogia): Cardadores de lã: Bacantes 

lidam com um inimigo de Dioniso. Morte de Penteu no monte Citerão é mencionada na peça. Sêmele. 

Penteu: mencionada na Hipótese de As Bacantes de Eurípides. Trata do recebimento da notícia da morte 

de Penteu por parte de Tebas, da família real, e de Dioniso. As nutrizes de Dioniso: possível drama satírico. 

Para uma visão geral de Dioniso em Ésquilo, ver Jouan (1992). 
10Segundo Storey (2011, p.xxiii), “Dioniso e Héracles são as figuras divinas mais populares a aparecer na 

comédia e no drama satírico”. Fazem zombaria do mito de Dioniso, por exemplo, as peças Dionisalexandre, 

de Cratino, as Rãs de Aristófanes, e Officers de Eupolis, em que Dioniso está em busca de aprender regras 

de guerra com almirante ateniense Fórmion. Como lista Storey (2011, p.xxxi), pelo menos cinco comédias 

possuiriam o coro composto por sátiros, algo evidentemente dionisíaco: 1)Dionisalexandre de Cratino, 

2)Sátiros de Ecphantides, 3)Sátiros de Callias, 4)Sátiros de Cratino e 5)Sátiros de Frínico. Storey (2011, 

p.437) ainda apresenta uma lista de comédias fragmentárias que tinham Dioniso no título: Dioniso em 
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consequente distanciamento do contexto original de encenação, estudiosos posteriores 

tiveram uma nova dificuldade para interpretar as obras e entender o seu lugar dentro de 

um festival dionisíaco. Nas palavras de Parker (2005, p.138), por exemplo, “a relação 

entre tragédia e o culto de Dioniso é um problema notório”. Esse abismo que se formou 

entre o parecer de julgamentos contemporâneos e posteriores às tragédias é tema de 

estudo desta seção, que se colocará o seguinte questionamento: afinal, a tragédia tem 

alguma relação com o dionisismo em sua estrutura interna, à parte o fato de ser 

exteriormente encenada num festival dedicado a esse deus11? Desse modo, ver-se-á por 

que as tragédias foram tão questionadas sobre seu caráter dionisíaco. 

Por que se formou a concepção de que as tragédias “nada tinham a ver com 

Dioniso12”? Não há uma resposta rápida para isso. É notável, de fato, que muitas tragédias 

(a maioria) não trazem a figura de Dioniso nem como protagonista nem como figura 

                                                           
treinamento de Artistomenes (essa peça teria vencido as Dionísias em 394 a.C, e Dioniso figuraria aí como 

um anti-herói), Dioniso de Demétrio, duas comédias Dioniso de Magnes, Dioniso Náufrago de Arquipo, 

Nascimento de Dioniso de Polizelo. Há também Dionisos de Cratino. Do comediógrafo Ecphantides 

(Dramaturgo (Aristóteles, Política 1341a30), comediógrafo considerado “menor” (Hesíquio k 716), atuante 

a partir de meados do século V a.C, vencedor das Dionísias – IG ii2 2325.49), temos um fragmento que 

traz uma saudação a Dioniso mas que não é atribuído a nenhuma peça em específico: “Evoé, senhor [Baco], 

com hera coroado (ou de tranças de hera), salve!” (εὔιεκισσοχαῖτ´ ἄναξ, χαῖρε). 
11 Não pretendo tratar aqui da questão a respeito da origem da tragédia. Reconheço a importância desse 

debate – ao contrário de Taplin (2003, p.15), que descrevia essa origem como “desconhecida e irrelevante” 

–, mas o propósito desta tese é ver o dionisismo na tragédia de Eurípides. Para Vernant (2005, p.1), o 

problema das origens da tragédia seria, na verdade, um “falso problema”. Para Seaford (1996, p.285), os 

primeiros temas da tragédia eram dionisíacos. Tampouco pretendo traçar um estudo discutindo o 

desenvolvimento do gênero entre os tempos de Ésquilo e Eurípides. De todas as tragédias sobreviventes do 

século V a.C, temos um intervalo de tempo de apenas 66 anos entre a mais antiga e a mais recente. Aliás, 

o teatro grego parece não ter mudado tanto de Ésquilo a Eurípides. Segundo Taplin (2003, p.16), ele “não 

mudou substancialmente entre a Orestéia de Ésquilo (458 a.C) e As Bacantes de Eurípides do final do 

século”. Graf (2005, p.103) chama esse debate de “informed guessing game”. Ver discussão sobre origem 

da palavra em Burkert (2001, pp. 2-9) – segundo ele, “ninguém nega que o sacrifício de tragos (bode) 

exercia uma parte especial no culto de Dioniso”. Sabemos pelo Mármore de Paros (ep. 43) que o tragos era 

a premiação das tragédias vencedoras no festival. Sobre a presença do bode na história de Icário e ritual 

relacionado nas Dionísias Rurais, ver Pailler (1995, p.29). Ver também Kerényi (1976, p.318). Sacrifício 

do bode tem a ver com as mortes na tragédia? Para Kerényi (1976, p.320), o sacrifício da cabra, em março, 

quando as vinhas eram ainda talos sem folhas, representa uma libação com o sangue dos inimigos da vinha. 

O autor então interpreta o termo “tragédia” como “a forma de arte à ocasião do bode”. Ver também Winkler 

(1985) que entende “billy-goat singers” como os jovens atenienses, já que eles seriam chamados de 

“bodes”. 
12 SUIDAS, s.v. Oυδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον. ᾿Επιγένους τοῦ Σικυνίου τραγωιδίαν εἰς τὸν Διόνυσον 
ποιήσαντος, ἐπεφώνησάν τινες τοῦτο. ὅθεν ἡ παροιμία. βέλτιον δὲ οὕτως. τὸ πρόσθενεἰς τὸν 
Διόνυσον γράφοντες τούτοις ἠγωνίζοντο, ἅπερ καὶ σατυρικὰ ἐλέγετο. ὕστερον δὲ μεταβάντες εἰς 
τὸ τραγωιδίας γράφειν, κατὰ μικρὸν εἰς μύθους καὶ ἱστορίας ἐτράπησαν, μηκέτι τοῦ Διονύσου 
μνημονεύοντες. ὅθεν τοῦτο καὶ ἐπεφώνησαν. καὶ Χαμαιλέων ἐν τῶι περὶ Θέσπιδος τὰ παραπλήσια 
ἱστορεῖ.  
Com relação à explicação de Zenóbio para a origem da questão ουδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον, ver Pickard-

Cambridge (1927, p.167), que nota que há uma mistura de tradições, e que, justamente “a tradição, 

indubitavelmente sã, de que o ditirambo e a tragédia estavam primeiramente ocupados de conteúdo 

dionisíaco, e depois alargou seu escopo”. Ver também Plutarco, Symp. Quaest. 1.1.5. 
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secundária nos seus enredos. Porém, é oportuno questionar-se a respeito do caráter 

dionisíaco que realmente a tragédia trazia consigo para além de seu enredo. Como escreve 

Wiles (2000, p.14), essa noção anti-dionisíaca surgiu “em resposta ao fato de que as 

histórias cantadas e dançadas em honra desse deus [Dioniso] desviavam-se para fora de 

seu ciclo próprio de mitos”. No século XX, ainda é tomado com certa perplexidade a 

aparente dissociação entre tragédia e Dioniso. Kerényi (1976, p.330) notou a distância da 

tragédia para com o deus pela “superficialidade da peça, de sua irrelevância para com o 

deus em cujo precinto sagrado a peça era encenada”. Sobre o conteúdo trágico, raramente 

referente a Dioniso, também Vernant (2008, p.158, edição original do século XX) 

escreve: “com algumas exceções, como As Bacantes de Eurípides, o assunto de todas as 

tragédias é a lenda heroica que a epopeia tornara familiar a cada grego e que não tem 

absolutamente nada a ver com Dioniso” (negrito meu).  

A questão estaria encerrada, e esta seção seria desnecessária, se fosse correto 

entender que apenas “tem a ver com Dioniso” aquelas tragédias que tenham conteúdo 

ligado ao ciclo mítico desse deus. Na contramão desse pensamento, este tópico quer 

mostrar que o aspecto dionisíaco da tragédia grega está além de seu conteúdo13. Assim, 

para mostrar a validade dessa proposição, recorro à discussão do que seria o dionisismo, 

ou o que a figura de Dioniso representava para a mentalidade grega.  

Há uma longa e rica tradição de estudos a respeito do deus Dioniso, tão extensa e 

longa que parece difícil definir sucintamente como os gregos entendiam esse deus14. Se 

me ativesse a definições como “o deus do vinho” ou o “deus do teatro”, seria simples 

julgar as tragédias15. Nesse sentido, todas elas, sem exceção, seriam dionisíacas, de 

acordo com o seguinte silogismo: Dioniso é o deus do teatro; toda tragédia é uma 

representação teatral; logo, toda tragédia tem a ver com Dioniso. Por outro lado, no 

                                                           
13Lesky (1971, p.64) também traz o problema do conteúdo das tragédias: “é verdade: a época da festa, o 

lugar da representação, a vestimenta dos atores, tudo aponta para o deus, mas o conteúdo das tragédias, na 

medida em que podemos dizer algo a seu respeito, indica uma direção totalmente diferente. Os mitos 

adversários, que mostram Dioniso triunfando sobre inimigos como Licurgo e Penteu, converteram-se 

provavelmente em temas de tragédias, aqui e ali. Mas em lugar algum tais assuntos aparecem em primeiro 

plano e carecem de base sólida todas as tentativas de atribuir um conteúdo dionisíaco à mais antiga tragédia 

ou, mesmo, de fazer de Dioniso o mais antigo dos atores. Tampouco devemos passar por alto o fato de que 

o número dos mitos propriamente dionisíacos é tão pequeno, em comparação com outros ciclos de mitos, 

que a tragédia em gestação nem sequer lograria encontrar neles material suficiente”.  
14Entre os estudos modernos, Henrichs (1984, p.224), por exemplo, considera três como os mais 

proeminentes nomes desse grupo: Erwin Rohde (1845 - 1898), Jane Harrison (1850-1928) e Eric R. Dodds 

(1893-1979).  
15 Como, por exemplo, trabalha Segal (1997, p.298; p.330), classificando Dioniso como o “deus de todo 

tipo de ilusão”, ou “deus da representação teatral”. 
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tocante a Dioniso como “deus do vinho”, só seria dionisíaca aquela tragédia que tivesse 

a ver com vinho. Tal é o impasse teórico a que se chega quando a definição de dionisismo 

está mal colocada. Assim pelo menos pensa Henrichs (1990, p.258) e com ele eu 

concordo. Nas palavras do helenista, tais categorias “são reducionistas e ameaçam 

obscurecer a diversidade regional e funcional de Dioniso, e a diferença fundamental entre 

suas manifestações míticas e cultuais”. Mesmo os poetas podiam salientar traços 

diferentes, às vezes conflitantes, do deus, conforme as exigências de suas peças: nesse 

sentido, Segal (1961, p.228), por exemplo, nota que o Dioniso de As Rãs de Aristófanes 

“é peculiarmente um deus ático”, enquanto o Dioniso de As Bacantes de Eurípides é um 

deus “muito mais universal, um errante do Oriente, defensor do relativismo cultural (As 

Bacantes, 484)”. 

 De fato, o primeiro empecilho para um correto entendimento do que foi o 

dionisismo são as definições muito amplas oferecidas pelos estudos desse tema. Vernant 

(2008, p.176), por exemplo, escreve que o “objetivo do dionisismo” é “tornar-se outro, 

oscilando no olhar do deus, ou assemelhar-se a ele por contágio mimético”. Definições 

como essa, muito genéricas e abstratas, dificultam o trabalho de quem se propõe a 

investigar a presença de Dioniso na tragédia grega. A dificuldade de se ter uma palavra 

precisa sobre esse tema é tamanha, que leva a conclusões, como nota Friedrich (1996, 

p.257), de estabelecer Dioniso como o “deus elusivo”, o deus “que desafia definição16”. 

Quando o dionisismo se define em termos muitos amplos, ou em termos esfumaçados, é 

possível ver Dioniso com muita facilidade em muitas tragédias, ou em muito poucas17.  

                                                           
16 Também Henrichs (1984, p.209): “Dioniso estimula a controvérsia porque ele carece de uma identidade 

‘clara’ (‘clear-cut’). Paradoxalmente, portanto, o único ponto em que a maior parte dos estudantes de 

Dioniso concorda é que a única maneira adequada de se lidar com as identidades conflitantes do deus é 

discordando sobre ele. Em poucas palavras, Dioniso desafia uma definição”. 
17 A discussão é infindável. Sobre ela, podemos remontar até o ano de 1872, quando Nietzche publicou o 

seu estudo chamado Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Na lista dos nomes proeminentes 

dentro dos estudos dionisíacos citados por Henrichs, Jane Harrison e Eric Dodds foram influenciados por 

este livro de Nietzsche, cf. Henrichs (1984, pp.228-9). A esse impasse a que chegamos quanto ao 

entendimento de Dioniso nos estudos mais ou menos contemporâneos, podemos contrapor com algumas 

referências de autores que de alguma forma conviveram com o seu culto. Nesse sentido, aproximar-nos-

íamos mais da percepção dionisíaca que se teria no tempo Eurípides. Curiosamente, veremos que Dioniso 

é muitas vezes entendido em par de opostos. Há outros de regiões mais distantes que também corroboram 

essa cosmovisão formada a respeito de Dioniso. De Olbia, por exemplo, cidade da Sardenha, foram 

encontradas duas tabuinhas de ossos órficos, também do século V a.C, que trazem, ao lado do nome 

abreviado de Dioniso, as palavras “vida/morte/vida”, “paz/guerra” e “verdade/falsidade”. Sobre as 

inscrições órficas encontradas em Olbia, ver Henrichs (1984, p.235), Tinnefeld (1980) e West (1982). 

Heráclito 22 B 15 Diels-Kranz também traz uma visão de Dioniso construída em opostos. Ainda em 

Heráclito, vemos uma misteriosa associação entre Dioniso e Hades (fragmento XV): “se não fosse para 

Dioniso a procissão que fazem e o hino que entoam com as vergonhas, realizariam a coisa mais 

vergonhosa”, afirma Heráclito, “mas é o mesmo Hades e Dioniso, a quem deliram e festejam [nas Leneias], 



26 
 

 Exemplos dessas chaves de entendimento podem ser encontrados em muitos 

autores18. Não necessariamente me oponho a elas individualmente, mas as julgo pouco 

práticas e, portanto, pouco fecundas para demonstrar o quanto cada tragédia era 

dionisíaca. Na verdade, a partir desse conjunto de ideias cria-se um laço interpretativo, a 

meu ver, equivocado, pois a interpretação é feita a partir de dados obtidos por uma 

interpretação tardia do dionisismo. Em outras palavras, o raciocínio que julgo inexato é: 

primeiro forma-se uma ideia de dionisismo, depois se aplica essa ideia às tragédias. Ora, 

se esse entendimento a princípio já tem falhas, é lógico que se chegue a conclusões 

também falhas a respeito do dionisismo na tragédia. Daí surgir toda uma gama de 

                                                           
tradução de Alexandre Costa (2002). Sobre chegada de Dioniso na Ática, Filócoro, FGrHist 328 F5-7. 

Detienne (1989, p.38) entende Dioniso na Ática como um deus civilizador, da correção, da retidão. Tal 

como Deméter, ele trouxe o vinho que, bebido diluído, permitiu que o homem vivesse livre. De acordo com 

obra de Mnesitheus – ver Bertier (1972) –, um médico ateniense coevo de Platão, um oráculo délfico 

aconselhava os gregos a chamarem Dioniso por “dispensador de saúde (hugiates).”. Por isto, o Dioniso 

ático era bem diferente do beócio. Winnington-Ingram (1948, p.1) traz algumas palavras-chave que 

ajudaram a criar a visão de uma religião exótica, como, por exemplo, a presença de “ritos extravagantes” 

(“wildrites”), “êxtase” proporcionado pela música e dança, por sacrifícios cruentos. Dessa forma, o 

dionisismo seria uma “religião nova, atrativa e, obviamente, perigosa”, pois seu proselitismo contrastava 

com os padrões rígidos da religião grega tradicional – “a religião de Dioniso borrava a distinção entre deus 

e homem”. Ainda para ele, o culto a Dioniso teria sido introduzido na Grécia a partir da Trácia ou da Ásia 

Contra ver Detienne (1989, p.19): “desde o descobrimento do micênico, não temos mais dúvidas de que 

Dioniso é Grego. Os gregos nunca tiveram essa dúvida”. Sobre a “estranheza” de Dioniso (e, 

consequentemente, do dionisismo) no panteão grego, Vernant (2008, pp.338-339) mostra que há duas 

opiniões divergentes. Rhode entende o dionisismo como um “corpo estranho” e, por conseguinte, “Dioniso 

não teria nada em comum com a civilização e religião verdadeiramente gregas, a do mundo homérico. Essa 

completa alteridade consiste em que a experiência religiosa dionisíaca, em vez de integrar as pessoas ao 

mundo, no seu devido lugar, visa projetá-las para fora dele, no êxtase, a uni-las ao deus na possessão”. Já 

Sabatucci tem uma visão inversa: “a crise de possessão dionisíaca, instrumento temporário capaz de fazer 

o homem reencontrar a saúde e reintegrar-se à ordem do mundo, torna-se a única pela qual ele pode escapar 

do mundo, sair da condição humana e chegar, assemelhando-se ao divino, a um estatuto de existência que 

as práticas cultuais correntes não podiam alcançar, mas que também não tinha nem lugar, nem sentido, no 

sistema da religião cívica”. Assim, alinhando-se em parte àquelas conclusões de Winnington-Ingram vistas 

acima, Vernant (2008, p.175) para definir o que é o dionisismo, vale-se de um exemplo da peça As 

Bacantes: “o delírio feliz e libertador que se apodera daquele que não recusa o deus, que aceita com ele 

questionar as categorias, suprimir as fronteiras que separam o animal do homem, o homem dos deuses, 

esquecer os papéis sociais, os sexos e as idades, dançar sem temor do ridículo como dançam os dois velhos 

encanecidos de As Bacantes, Tirésias e Cadmo, sábios por reconhecerem e aceitarem a loucura Divina”. 
18Nesse sentido, transformação, por exemplo, é o prisma pelo qual entende Dioniso o helenista Lesky 

(1971, p. 61): “a Dioniso, não bastam orações e sacrifícios; o homem não está para com ele na relação, 

amiúde friamente calculadora, de dar e receber; ele quer o homem inteiro, arrasto-o para o horror do seu 

culto, e pelo êxtase, eleva-o acima de todas as misérias do mundo. Que ele seja o deus do vinho designa tão 

somente uma parte de seu ser, pois toda a incitante vida da natureza, toda a sua força criadora, configurou-

se nele. Em seu culto orgiástico, a própria natureza arranca o homem à instabilidade de sua existência, 

arrasta-o para o interior do mais profundo reino de sua maravilha, a vida, levando-o a conquistá-la e senti-

la de forma nova. Por menor que seja essa tentativa de expressar com palavras a natureza do deus, uma 

coisa, sobretudo, ela pretendeu deixar claro: o elemento básico da religião dionisíaca é a transformação”. 

(negrito meu). Outra característica desse dionisismo seria a ausência do transcendental, como escreve 

Vernant (2008, p.340): não há um documento onde esse dionisismo se ligue ao estado segundo, isto é, 

aquele que é utilizado para inverter sistematicamente os valores do sagrado e as orientações fundamentais 

do culto: nenhuma tendência ascética, nenhuma negação dos valores positivos da vida terrestre, a mínima 

veleidade de renúncia, nenhuma preocupação com a alma, com a sua separação do corpo, nenhuma 

perspectiva escatológica.  
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conclusões como “a tragédia nada tem a ver com Dioniso”, ou “a tragédia não tem 

conteúdo dionisíaco” ou ainda “Dioniso não figura nas tragédias”.  

 Para se desvencilhar do jugo de buscar conteúdo nitidamente dionisíaco nos 

enredos trágicos, também se intentou analisar o caráter dionisíaco da tragédia por meio 

da busca um “espírito dionisíaco” que permearia esse gênero. Storm (1998, p.16) nota 

que as áreas que denotam o “espírito dionisíaco” são: “representação (‘impersonation’), 

individualidade (‘selfhood’), e permutação de identidade (‘permutation of identity’)”. 

Assim, observando esse gênero a partir de sua estrutura interna, é comum dizer-se que a 

utilização de máscaras e a personificação dos atores de personagens míticos do passado 

heroico grego (“representação”) seriam características claras da religião dionisíaca – em 

algumas tragédias em específico, diz-se que essas características são vistas em fenômenos 

como a busca e perda da identidade (“individualidade”), e.g., Édipo de Édipo Rei, ou 

como a ruptura entre fronteiras do masculino e do feminino, do humano e de bestial 

(“permutação de identidade”), e.g., Penteu e Agave, respectivamente, de As Bacantes. 

Esse tipo de análise apoia-se numa conceituação do que seria o “espírito dionisíaco” 

(ruptura, embriaguez, etc.) e, a partir daí, intenta aplicar esse quadro conceitual aos 

enredos e personagens de cada obra.  

Também se buscou encontrar um “padrão geral mítico” que perpassaria todas as 

tragédias. Exemplos disso seriam as seguintes tentativas de se resumir as peças a 

esquemas fixos como: “o modelo de enredo do mito de Dioniso poderia ser encontrado 

em todas as tragédias19?”, ou “o destino funesto dos heróis trágicos representaria Dioniso 

que sofre?”. Ora, essas indagações partem do pressuposto, à maneira aristotélica, de que 

o cerne do gênero seja o conteúdo, ou seja, o desenvolvimento das ações do enredo. Dessa 

forma, a história encenada e vista se desenvolvendo em cena constituiria a matéria 

fundamental que poderia se associar ou não ao mito de Dioniso. De alguma maneira, 

portanto, histórias como de Hécuba, Ifigênia ou Filoctetes, por exemplo, teriam de 

apresentar uma estrutura semelhante ao mito de Dioniso.  

                                                           
19 Para Seaford (1996, pp. 284-5), por exemplo, há um conteúdo básico dionisíaco perpassando todas as 

tragédias, um “padrão comum na tragédia: o assassínio de parentes (‘kin-killing’), frequentemente em uma 

espécie de delírio e envolvendo a perversão do ritual, concluído pela prefiguração ou estabelecimento de 

um culto comunal”. Ver discussão dessa teoria em Friedrich (2000, pp. 118-120). 
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Por se reduzir ao enredo, e por assumir que o mito de Dioniso possa se sintetizar 

em algo estático e uniforme, esse método de análise se prova, a meu ver, débil em suas 

premissas. Parker (2005, p.140) também faz ressalvas a ele, as quais subscrevo:  

 

There is no glory in tragedy; there is, however, destructive madness (again alien to 

surviving epic). Tragic man accordingly will wish, not that he could live for ever, but that he had 

never been born. Are not these forces of madness and lawlessness and destruction that haunt 

tragedy precisely ‘Dionysus’? Was it not profoundly appropriate to evoke them at a festival of 

the disruptive god? The suggestion is intriguing, because it picks out a central and extraordinary 

feature of tragic mythmaking. But we are not entitled to name that feature ‘Dionysus’. The many-

sided god cannot be reduced to the worst excesses committed by the mythical maenads; and 

Dionysus is by no means the only source of tragic madness. If one operates with a Greek rather 

than a Nietzschean Dionysus, tragedy remains obstinately difficult to associate with the god. 

 

Em análise semelhante, Henrichs (1984) elenca três principais características da 

moderna recepção de Dioniso: “perda de si, sofrimento e violência”. Nesse sentido, ver-

se-ia Dioniso em muitas tragédias. Relacionando esses aspectos a tragédias 

individualmente, seria obtida uma rica listagem de tragédias “dionisíacas”. Para 

exemplificar, o “perda de si” seria facilmente atribuído ao personagem Héracles, da peça 

homônima de Eurípides; muito mais abrangente seria o campo conceitual de 

“sofrimento”, pois grande parte das tragédias trazem personagens que sofrem; e o mesmo 

ocorre, enfim, para “violência”, que está bastante presente nos enredos, vide peças como 

Sete Contra Tebas, de Ésquilo, ou Ájax de Sófocles.   

Enfim, reconhecidas essas diversas possibilidades interpretativas, passo àquele 

aspecto do dionisismo que julgo mais importante, a saber, o seu caráter cultual, que vai 

ser o fundamento para a análise das tragédias delimitadas no corpus desta tese. Em outras 

palavras, quero mostrar que justamente a estrutura “religiosa” grega, mais do que um 

conjunto de ideias (contemplação), tinha existência plena no ritual (ação). Para isso, 

valho-me de um trecho de Heródoto, o famoso caso de Clístenes de Sícion20 (5.67). 

Resumidamente, vê-se a seguinte história: Clístenes se encontrava em guerra contra os 

                                                           
20Ver em Pickard-Cambridge (1927, pp. 135-142) as interpretações bastante controversas que essa 

passagem já suscitou.  
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argivos e em sua cidade havia um tradição de se dedicar coros trágicos a Adrasto (um 

argivo): “celebravam-se seus infortúnios em coros trágicos, que entre eles não eram 

executados em honra de Diônisos, e sim de Ádrastos21” (τὸν Ἄδρηστον καὶ δὴ πρὸς τὰ 

πάθεα αὐτοῦ τραγικοῖσι χοροῖσι ἐγέραιρον, τὸν μὲν Διόνυσον οὐ τιμῶντες, τὸν δὲ 

Ἄδρηστον, 5.67.5). Então, a mudança que Clístenes estabelece, significativa para esta 

argumentação, é fazer os coros retornarem à sua origem, honrando, assim, Dioniso: 

“Cleistenes passou a dedicar os coros a Diônisos e o resto da cerimônia a Melânipos” 

(Κλεισθένης δὲ χοροὺς μὲν τῷ Διονύσῳ ἀπέδωκε, τὴν δὲ ἄλλην θυσίην Μελανίππῳ, 

idem). A atividade coral, como se vê, não é meramente entretenimento, mas exerce uma 

função religiosa22, que não está no seu conteúdo, mas na finalidade de sua execução. 

Desse trecho de Heródoto, ressalto não tanto a questão da natureza dos “coros 

trágicos”, mas aquela que informa a quem eles eram dedicados, ou seja, aponto o fato de 

eles existirem “em honra de Dioniso”. Mais do que importar o conteúdo do coro, portanto, 

importa a quem ele é direcionado23. Assim, o ponto central que quero defender é este: o 

dionisismo não implica ignorar a existência e concomitância do culto de outros deuses do 

panteão grego, mas ele se caracteriza primordialmente por consagrar de antemão o coro 

(ou, de maneira geral, o evento) a Dioniso. O cerne dessa hipótese é bastante simples: 

definem o que é dionisíaco as circunstâncias que acompanham a produção de uma ação 

(no caso do gênero trágico, a tragédia propriamente dita), e não um conteúdo que diga 

respeito exclusiva e explicitamente a Dioniso e a seu ciclo mítico.  

À vista disso, chamarei de “falácia purista” à ideia muitas vezes pré-estabelecida 

de que seja necessário esperar “purismo religioso”, ou seja, de que apenas Dioniso deve 

ser mencionado ou trazido à tona no tocante à religiosidade ou expressividade dionisíaca. 

Na verdade, o sistema “religioso” grego permite haver confluências de outros deuses. Um 

exemplo emblemático dessa confluência são as intersecções do culto de Apolo Pítio e 

                                                           
21Tradução de Mário da Gama Kury (1985). 
22 A respeito disso, de fato, Pickard-Cambridge (1927, p.138) diz: “o que a expressão de Heródoto 

provavelmente significava é que ele encontrou evidência de coros em Sícion, relatando ao sofrimento de 

Adrasto, 150 anos, aproximadamente, antes de seu próprio tempo, e observando que eles eram mais ou 

menos semelhantes às odes corais das tragédias de seu próprio tempo, ele naturalmente os chamou de 

τραγικοὶ χοροὶ. Infelizmente Heródoto nada nos diz a respeito do conteúdo desses coros depois da 

transferência para Dioniso; mas eles muito provavelmente continuaram a ser ουδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον”. 
23Snell (2005, p.100) também se preocupava em associar a tragédia ao seu contexto de culto, mas 

aparentemente não solucionou a famosa questão do “nada a ver com Dioniso”: “a tragédia ática estava 

ligada a uma única situação ritual: a do culto a Dioniso. (...) O sentido religioso da ação dramática devia 

perder-se quando os executantes se voltavam para outras esferas do culto ou do mito e não eram mais 

seres a serviço de Dioniso” (negrito meu).  
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Dioniso na Ática24, ou a presença de um altar dedicado a “Apolo Dionisidotos25”.  Mesmo 

na tragédia é possível identificar esse fenômeno, quando lemos que, no fragmento 477 

Nauck de Eurípides, Apolo é interpelado como Bakchos26. Segundo Cole (1980, p.227), 

“ele [Eurípides] utiliza tal termo para sugerir a similaridade entre a ‘mania’ divina de 

Dioniso e a possessão mântica de Apolo27”.  Assim, quando houver, dentro do enredo das 

tragédias, manifestações religiosas de personagens e do coro (hinos, orações, etc.) 

direcionadas a outras divindades, isso não deve ser entendido como um esvaziamento de 

seu caráter dionisíaco, mas, ao contrário, nos pontos em que for cabível aplicar tal 

discussão, apenas reforça esse caráter religioso da peça e do evento.   

Assim, no caso específico das Grandes Dionísias, nota-se que a ideia de que só 

seriam observados aí cultos e rituais a Dioniso é igualmente errônea. Os festivais gregos, 

bem entendido, cumpriam uma função religiosa precisa, e As Dionísias Urbanas, que 

figuravam como o festival por excelência da tragédia grega28, eram centradas na figura 

de Dioniso – aliás, desde seu estágio ancestral, há notícia de que fossem de caráter 

eminentemente religioso29. Entretanto, quando se afirma que As Dionísias eram um 

festival dedicado a Dioniso, é necessário fazer uma ressalva tendo em mente a estrutura 

politeísta sobre o qual o sistema religioso grego se fundamentava. Walter Burkert (2001, 

p. 66), por exemplo, estabelece uma ressalva (no caso, para o festival do fogo da ilha de 

                                                           
24 Cf. Detienne (1989, p.30). 
25 Pausânias (1.31.4). 
26 Segundo Cole (1980, p.228), em Homero nem em Hesíodo não encontramos os termos bakchos e seus 

correlatos bakchios e bakcheuein. Álcman menciona Bakchai conectando-o a Cadmo (7.14 Page). 

Arquíloco relaciona Bakchie com o ato de se beber vinho (fr. 194 West). Segundo Cole (1980, p.229), 

outros deuses podem ser descritos como báquicos. 
27 Além disso, Csapo (2000, p.419) nota: “algumas danças circulares projetadas [em Eurípides] são 

descritas como peãs (Héracles, 687-90, IA 1480-81). Mas isso é perfeitamente consistente com a regra. O 

próprio rótulo enfatiza a natureza tradicional e cultual da dança. De fato, as imagens corais da tragédia não 

permitem uma oposição clara entre a música apolínea e dionisíaca”. Também notamos essa intersecção no 

ditirambo, que é dionisíaco, porque estava presente também num festival para Apolo. Para discussão entre 

semelhança de gênero utilizado tanto para Apolo como Dioniso, ver Wilson (2003, p.170). Sobre 

flexibilidade cultual (dionisíaco e apolíneo) do ditirambo 17 de Baquílides, ver Fearn (2013, pp. 146-150). 
28Os festivais áticos caracterizados como As Dionísias não se dividiam apenas em Dionísias Urbanas e 

Rurais. Temos inscrições que mostram que alguns demos tinham suas próprias Dionísias, como, por 

exemplo, as Dionísias do Pireu (IG II2 1496 A; 1672.106), as Dionísias de Leneia (IG II2 1496 A), ou as 

Leneias. As Antestérias, também um festival de cunho dionisíaco, é chamada por Tucídides (2.15.4) de “as 

Dionísias mais antigas”, ver Henrichs(1990, p.272). 
29Plutarco também comenta o seguinte a respeito das Dionísias (De cupid. Div. 527d): “o Festival ancestral 

das Dionísias era uma simples e alegre procissão, havia uma grande jarra de vinho, depois alguém conduzia 

um bode, outro seguia carregando uma cesta de figos, e em tudo o falo. (ἡ  πάτριος τῶν Διονυσίων ἑορτή 
τὸ παλαιὸν ἐπέμπετο δημοτικῶς καὶ ἱλαρῶς, ἀμφορεὺς οἴνου καὶ κληματίς, εἶτα τράγοντις εἷλκεν, 
ἄλλος ισχάδων ἄρριχον ἠκολούθει κομίζων, ἐπὶ πᾶσι δ´ ὁ φαλλός). Cesta de figos e bode também 

figuram em Mármore Paros (A 39, 43). Ver Burkert (2011, pp.8-9). Ver questionamentos sobre o modo de 

entendimento que privilegia os aspectos democráticos do festival em Carter (2004). 
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Lemnos) que elucida o caráter multifocal e multiforme do politeísmo grego: “mas a 

questão: a qual deus o festival ‘pertence’, parece ser uma má compreensão do politeísmo: 

uma vez que o ritual reflete a complexidade da vida, vários aspectos da realidade, isto é, 

diferentes divindades, estão relacionadas”. Transladando, então, tal ressalva para o caso 

das Dionísias Urbanas, não seria algo excêntrico observar que as peças de tragédia grega 

individualmente concernissem a divindades outras que Dioniso30. Mais ainda: Souvinou-

Inwood (2003, pp. 95-6) explica que há uma conexão fundamental ligando os doze deuses 

do panteão grego ao deus Dioniso31 e ao festival das tragédias: 

 

Isto, então, fornece um paralelo para a associação reconstruída entre xenismos e o Altar 

dos 12 deuses, assim como para a atestada conexão ritual do Altar dos 12 deuses com as Dionísias 

Urbanas. Incidentalmente, eu proponho, o fato de que a reconstrução dos espaços e movimentos 

propostos em outros locais aqui colocaria o xenismos adjacentemente ao Altar dos 12 deuses, 

exatamente na mesma posição de outro rito de xenismos cuja localização nós conhecemos, oferece 

apoio para esta reconstrução. (...) 

Parecerá, então, que, de acordo como a mentalidade grega de ritual, quando ritos de 

xenismos eram executados para um deus olímpico, acreditava-se que todos os 12 deuses tivessem 

também visitado como convidados, ao invés de recipientes do xenismos, e eram reconhecidos de 

várias maneiras. Isso nos fornece um contexto, e explica por que, o Altar dos 12 deuses era 

especialmente reconhecido no curso da procissão, e por que os 12 deuses tinham um significado 

especial neste evento. 

 

 Além disso, existe uma relação histórica entre as tragédias e a Ágora, assim como 

entre o festival e o Altar dos Doze Deuses. Segundo Sourvinou-Inwood (2003, p.91), em 

sua origem, as tragédias eram encenadas na ágora, pois o teatro de Dioniso ainda não 

tinha sido construído – elas foram transferidas para o teatro de Dioniso na 70ª Olimpíada 

(499/6 a.C). Assim, estabelecendo-se uma relação especial entre a Ágora e As Dionísias 

                                                           
30 De maneira geral, a poesia grega dedicada a um deus não necessariamente tinha um conteúdo estritamente 

relacionado a esse deus, cf. Herington (1985, p.5): “não era o conteúdo do poema então executado 

necessariamente restrito ao louvor do deus do santuário ou à narração de seus feitos. Ele podia ser 

desenhado, como qualquer outra poesia grega, a respeito do mundo inteiro do mito divino e heroico”.  
31 Também a respeito dos “coros cultuais”, defrontamo-nos com a questão: coros dionisíacos não poderiam 

dançar ou cantar para outras divindades? Em Delfos, Apolo e Dioniso compartilhavam do mesmo espaço 

cultual. Em Patrai, Artemis Triklaria e Dioniso Aisymnetes eram ambos celebrados no mesmo ritual 

(Pausanias. VII, 19f; Calame (2001, p.32, p.137)).  
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justamente por meio do Altar dos Doze Deuses32, não serão não-dionisíacas as referências 

a outros deuses presentes em muitas das tragédias. Essa confluência de vários deuses, 

além de ser perfeitamente cabível no sistema politeísta grego, ganha relevo especial no 

festival em questão, dado seu histórico de formação33. Em suma, não é necessário esperar 

que, uma vez que um festival fosse dionisíaco, apenas Dioniso merecesse atenção. Uma 

vez que o dionisismo do festival por si só estivesse impregnado de elementos “religiosos” 

dos mais variados tipos, será esse caráter não unívoco e não exclusivista o ponto-chave 

para se entender, nos capítulos seguintes, por que as tragédias de Eurípides analisadas 

aqui não se encaixam na tipificação do “nada a ver com Dioniso”.  

Outra objeção que se poderia levantar contra o caráter “religioso” das tragédias 

seria lembrar que, dentro do festival, cada tragédia era encenada eminentemente num 

contexto de competição. Nesse sentido, Swift (2010, p.25), por exemplo, atenta para a 

tendência que faria os poetas almejarem inovações poéticas:  

  

No caso da tragédia, desconsiderando o fato se atribuímos a ela uma forma ritual 

precedente, as peças sobreviventes vêm de um contexto competitivo altamente desenvolvido, 

onde a relação com os elementos dionisíacos do festival é menos direta do que a relação do 

peã com a celebração de Apolo. Enquanto a performance ritual se constrói como conservadora e 

enfatiza suas ligações com a prática passada, a tragédia estava sob pressão para inovar, uma 

vez que os poetas tinham o objetivo de captar o interesse da audiência e de fazer suas peças se 

singularizarem daquelas dos outros competidores34. (negrito meu) 

  

                                                           
32 Segundo Sorvinou-Inwood (2003, p.91): “uma estrutura da Ágora que sabemos ter tido relação com as 

Dionísias era o Altar dos Doze Deuses, uma vez que, como vimos, Xenofonte menciona, num contexto em 

que ele fala de procissões, que nas Dionísias, que no contexto pode apenas significar as procissões das 

Dionísias, as danças dos coros agradeciam, além de Dioniso, os Doze Deuses e outros deuses”. A citação 

de Xenofonte é: “e nas Dionísias, os coros saúdam também os doze deuses e os outros” (καὶ ἐν τοῖς 
Διονυσίοις δὲ οἱχοροὶ προs επιχαρίζονται ἄλλοις τε θεοῖς καὶ τοῖς δώδεκα χορεύοντες, Hiparquicos, 

3.2). Também Wiles (2000, p.32) nota a relevância da ágora e do altar dos 12 deuses: “a procissão ateniense 

passava pela ágora, onde ocorriam danças em honra dos doze olímpicos, simbolizando o interesse do 

festival com todos os deuses e com toda a comunidade”. 
33 Ver discussão sobre pensamento religioso de Eurípides histórico, e sobre a teologia de suas tragédias em 

Mastronarde (2002). 
34 Também Graziosi e Haubold (2009, p.112): “performances dramáticas mudavam todo ano: o público 

esperava ser surpreendido com novas peças, oferecendo novas perspectivas a respeito do passado mítico e 

do presente político”. 



33 
 

Logicamente, diante de uma tendência interpretativa de associar o coro sempre a 

uma realidade ritualística, convém relembrar e ressaltar essa realidade artística (por 

artística entendo o contexto de competição e os padrões tão amplamente desenvolvidos 

da composição poética grega) do gênero trágico. Se há elementos hínicos e cultuais nos 

cantos corais, como muitos estudos demostram, não deve ser considerado correto fazer 

automaticamente, a partir daí, a inferência de que o coro trágico é exclusivamente 

ritualístico, e que, por isso, todas as outras dimensões estão descartadas. A dimensão da 

ilusão dramática, ou seja, da encenação teatral pode ser vista, em muitos casos, como 

ocorrendo concomitantemente à função primordial ritualística da instituição do coro 

grego. 

Assim, buscar um esvaziamento ritualístico que ocorra unicamente durante a 

encenação trágica é inexato. Isso implicaria aceitar que a atmosfera religiosa do evento 

fosse suspensa a fim de se conferir total atenção à apresentação cênica e à concorrência 

entre os tragediógrafos, de modo que apenas o conteúdo dramático das tragédias se 

tornasse relevante. Ora, para aceitar essa proposição, seria necessário entender que, na 

cultura grega, as esferas da competição e da religião fossem mutuamente excludentes, 

mas tal formulação não parece proceder. De fato, estou mais propenso a concordar com 

Osborne (2010, p.328), para quem “parece justo concluir que, pelo final do século V a.C, 

pelo menos, a competição era um elemento básico no culto aos deuses em Atenas, e que 

quanto mais grandiosa era o culto, mais provável era se incluir algo competitivo”. Do 

mesmo modo, Ingalls (2000, p.17) não restringe sua compreensão do fenômeno da 

competição grega como alheia a outras funções, entendendo que a performance coral (que 

é o caso do gênero trágico), “ia muito além do simples treinamento para competição”.  

Todos os indícios apontam para a existência de um continuum ritualístico entre a 

encenação trágica e o festival. Ora, é certo que a atividade coral permeava muitos rituais 

gregos. É certo que, nas Grandes Dionísias, eram executados muitos rituais ao longo do 

evento. É incabível então supor um apartamento integral das funções poéticas e rituais. 

Nada obsta, portanto, entender-se a competição dramática como uma etapa do evento 

realizada também em oferecimento para Dioniso. De maneira nenhuma a poesia de As 

Dionísias constituiria um caso excepcional nesse sentido, uma vez que havia casos 

semelhantes em outras ocasiões. No início da conversa entre Sócrates e Íon no diálogo 

platônico Íon, por exemplo, vê-se uma inter-relação muito próxima entre um festival 
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dedicado a um deus e um determinado gênero poético, no caso, a rapsódia. Aí fica claro 

que o concurso de rapsódia era oferecido ao deus patrono do festival (530a):  

 

Sócrates: Salve, Íon. Você chega agora à nossa cidade vindo de onde? De sua casa, em 

Éfeso?  

Íon: De jeito nenhum, Sócrates, mas de Epidauro, das Asclepiéias.  

Sócrates: Ora essa, os epidauros também promovem para o deus um concurso de 

rapsodos?  

Íon: Com certeza, e do resto da arte das Musas35.  

 

Especificamente com relação ao caso do concurso dramático das Grandes 

Dionísias, é possível, como faz Sourvinou-Inwood (2003, p.73), associá-lo a um rito em 

particular, a saber, o de ξενισμός, ou seja, um rito de recepção, boas-vindas e 

entretenimento para o deus36: 

 

Este festival [as Dionísias] pertence a importante categoria dos festivais gregos que 

celebravam o advento da divindade [Dioniso]. Os atenienses reestabeleciam a recepção do deus 

com honra, e isso era especialmente marcado pelo carregamento de falos na procissão. (...) A 

procissão teria sido percebida como tanto uma procissão no presente como o reestabelecimento 

da primeira procissão que estabeleceu o culto. (...) O fato de que a estátua de Dioniso estava 

                                                           
35 Tradução de André Malta (2007). Mesmo os festivais com jogos atléticos eram eminentemente religiosos. 

No escólio da primeira ode olímpica de Píndaro, vemos que os Jogos Olímpicos eram celebrados a Zeus, 

os Jogos Píticos a Apolo, os Jogos Ístmicos a Poseidon. Olímpia, por exemplo, antes mesmo de se iniciarem 

os jogos em 776 a.C, já era um ponto de encontro para os habitantes do Peloponeso que queriam cultuar 

Zeus – e possivelmente a origem de jogos nesse sítio se deva a fatores religiosos, cf. Instone (2007, pp. 72-

77). Além disso, na ode Olímpica 10 (24-85), Píndaro relaciona, por meio do herói Héracles, a origem da 

primeira olimpíada com fatores militares e religiosos. 
36 Para entretenimento, ressaltemos seu caráter religioso. Desde os estudos de James Frazer, que utilizava 

o termo “drama ritual” para falar do drama grego, é feito uma oposição entre a encenação dramática e o 

mero entretenimento. Dramas não seriam encenados para “simplesmente agitar as emoções dos 

espectadores e para fazer passar o langor e tédio das horas ociosas”, cf. Frazer (1911-1915, p.374), apud 

Graf (2005, p.109). Wiles (2000, p.6) cita a adaptação feita por Richard Schechner em 1968 de As Bacantes, 

por exemplo, para preparar a audiência para o “divino” e não ficar apenas no “entretenimento”. Sourvinou-

Inwood (2011, p.21), classifica As Dionísias, em seu todo, de “festival de advento”, porque ele simboliza 

a chegada de Dioniso a Atenas. Não apenas nas Dionísias Urbanas seria composta poesia de 

“entretenimento para o deus”. Segundo Herington (1985, p.5): “dos tempos mais remotos, alguns santuários 

encorajavam a produção de performances mais elaboradas e sofisticadas, não como parte do ritual, como 

canção cultual em sentido estrito, mas para honrar o deus do santuário e regozijar seu coração”. 
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presente no teatro durante as performances mostra que uma forte dimensão na percepção do 

festival era que as competições dramáticas e ditirâmbicas eram entretenimento para Dioniso. 

(negrito meu) 

 

Assim, uma vez que o aspecto preponderante das Dionísias era o religioso, ou 

melhor, por causa da centralidade que ocupava a figura de Dioniso em todas as etapas do 

evento, o estado de competição em que as tragédias eram apresentadas não deve ser visto 

como um empecilho para entendermos esse gênero exercendo uma participação 

específica dentro da religiosidade do festival. Como isso se dava, porém, será tema da 

próxima seção.  

 

1.3 Tragédia e Ritual  

  

 O coro trágico é herdeiro e dá continuidade a uma vasta e antiga tradição de 

manifestação cultural que se manifesta sob o signo da lírica coral: “enraizada na inteira 

tradição grega de poesia, de Homero adiante, a tragédia foi a flor final e híbrida dessa 

tradição37” (Herington, 1985, p.ix). Ora, sabe-se que a canção coral muitas vezes estava 

associada a algum ritual38. Por conseguinte, a chave interpretativa desta tese será unir 

esses dois pontos, ou seja, associar a poesia coral trágica com o dionisismo por meio do 

coro. No caso de Atenas, o coro trágico adquire uma importância sobeja, porque a 

performance trágica realizada no festival das Grandes Dionísias era o local da principal 

atividade coral na cidade39, ou seja, a principal manifestação coral de Atenas tem 

existência por meio do coro trágico. A preeminência que o coro adquire na sociedade 

                                                           
37 Assim também Bierl (2011, p.416), Swift (2011, pp. 391-2; pp. 412-13). 
38 As manifestações corais estavam presentes nos mais diversos eventos culturais da sociedade grega. A 

tragédia de Eurípides se vale disso para construir seus enredos. Ifigênia, por exemplo, em Ifigênia em Áulis, 

crendo que se casaria em breve com Aquiles, pronuncia a seguinte questão: “Ó pai, acaso vamos formar 

coros à volta do altar” (στήσομεν ἄρ᾽ ἀμφὶ βωμόν, ὦ πάτερ, χορούς; 676). De fato, os coros estavam 

muito intimamente relacionados aos esponsais. Ainda em Ifigênia em Áulide, o coro no 3º estásimo traz à 

lembrança os esponsais de Peleu e Tétis, e assim se expressa (1036-7): “que melodias Himeneu, no lódão 

da Líbia, junto com a cítara, amiga dos coros...”. A descrição da celebração propriamente dita é mais 

expressiva (1054-57): “e junto da areia alvinitente, em círculos voltejando, de Nereu as cinquenta filhas, 

em coros, os esponsais celebraram”. Todos os trechos utilizados aqui de Ifigênia em Áulis são de tradução 

de Carlos Alberto Pais de Almeida. 
39 Cf. Wilson (2000, p.21). Para Atenas como centro da “cultura da canção” no século V a.C, ver Herington 

(1985, pp. 94-95). 
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ateniense, visível principalmente a partir das Grandes Dionísias, é razão para fazer crer 

que o coro assume a centralidade do gênero trágico, tanto na performance (estudada nesta 

seção), como no enredo (analisada na seção subsequente). 

  Em termos cívicos em específico, o coro adquire uma centralidade e importância 

indiscutíveis dentro do festival. Quanto à instituição da khoregia, Wilson (2000, p.13) diz 

que “as Grandes Dionísias foram muito provavelmente a origem do primeiro sistema de 

direção centralizada da organização e financiamento da cultura coral feita pela cidade40”.  

Hoje é costume apenas se lembrar dos poetas vitoriosos e atuantes no cenário trágico 

ateniense. Entretanto, àquela época, a figura do corego talvez tivesse um papel ainda mais 

relevante do que o do poeta. Os monumentos relativos às vitórias no concurso trágico 

constituem um dado histórico que aponta nesse sentido. Wilson (2000, p.13) menciona a 

evidência epigráfica da “Lista dos Vencedores”, um monumento do século IV a.C que dá 

primazia aos coregos em sua relação de todos os vitoriosos listados desde o século VI 

a.C. Segundo Martin (2007, pp. 39-40), “os monumentos do século V a.C gravavam os 

nomes dos khorêgos e da tribê vencedores; o nome do poeta podia estar em memoriais 

privados, mas não era inscrito em registros oficiais”. A primeira notícia de um corego 

vitorioso nomeia Temístocles (em companhia com o poeta Frínico) e o memorial feito 

por ele para lembrança posterior de seu feito provavelmente tenha sido visto até por 

Plutarco41. 

 Com relação às encenações trágicas ocorridas nas Grandes Dionísias, o coro 

figurará como essência desse gênero. Em termos econômicos, é evidente que tudo 

dependia dos altos gastos do corego para financiar um coro e assim poder haver mais 

tarde a encenação trágica42. Oito meses antes de serem encenadas as tragédias, a cidade 

nomeava os coregos43. Tamanha antecedência em se começar os trabalhos preliminares 

para a tragédia faz Wilson (2000, p.51; p.54) ressaltar a “importância atribuída a todo o 

                                                           
40 Wilson (2000, p.13) menciona a evidência epigráfica da “Lista dos Vencedores”, um monumento do 

século IV a.C que dá primazia aos coregos em sua relação de todos os vitoriosos listados desde o século VI 

a.C. 
41 Cf. Wilson (2000, p.20). Para a complexa e dispendiosa organização e operação de se formar, treinar e 

executar coros em Atenas, ver Wilson (2000, pp. 50- 108). Ver também Wilson (2011, pp. 32-43). Sobre 

número de integrantes do coro, ver Brown (1957). Sobre convenções teatrais concernentes especificamente 

ao coro, ver Arnott (1988). Sobre aspectos específicos da dança, ver Kitto (1956, p.1) Lawler (1964) e Ley 

(2003).  
42 Segundo Wilson (2000, p.53), eram necessários dois fatores para servir de corego em Atenas: cidadania 

ateniense e grande fortuna. Sobre custos, ver Wilson (2000, pp. 93-95). 
43 Além de tudo isso, a figura do corego perante o olhar público é que tinha mais relevância. Ver discussão 

do termo e de sua função em Kavoulaki (2011, pp. 373-4). Prova disso são as inscrições públicas de Atenas 

no século V a.C feitas para comemorar a vitória em concursos trágicos..  
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business da cultura coral de Atenas” e afirmar que “as khoregiai das Grandes Dionísias 

estavam claramente no pináculo de uma pirâmide de prestígio econômico das leitourgiai 

de festival”. Provavelmente depois dessa etapa os poetas eram selecionados pelo Arconte, 

e a cada um deles era “dado um coro44”.   

A tragédia, assim como a própria pólis, era, portanto, corocêntrica45. Segundo 

Wilson (2000, p.77), “nas fontes clássicas, há uma tendência marcada para se referir à 

tragédia em referência aos homens que constituíam seu coro”. O mesmo autor, alhures, 

ainda diz: “um ateniense comum da época clássica, indo para as competições trágicas das 

Dionísias Urbanas, se parado e perguntado para onde se direciona, provavelmente 

responderia ‘es chorous’ (‘para os coros’) ou talvez ‘es tragôidous’ (‘para os cantores de 

tragos46’)” (Wilson 2005, p.183). Até nas relações familiares o coro ocupava local 

central: segundo Wilson (2000, p.76), com relação aos jovens atenienses, “poderia ser o 

trabalho da mãe enviar o filho para dançar nos coros da cidade”. Contudo, a partir do fim 

das encenações originais, começa-se a desvalorizar o papel do coro. Se essa 

desvalorização se deu por desconhecimento da real função do coro na tragédia, esta tese 

é um bom antídoto contra essa incompreensão e procura lançar nova luz nesse tópico. 

Como mostrei, o próprio Aristóteles não confere a devida ênfase à relevância do coro 

dentro do gênero. Contra a negligência aristotélica a respeito do canto coral trágico, 

endosso as palavras de David (2006, pp. 26-7):  

 

devemos lembrar que Aristóteles viveu após o tragediógrafo Agatão: ele não viu a 

florescência original do drama Ático em primeira mão, e seu julgamento histórico não foi formado 

                                                           
44 Cf. Wilson (2000, p.61). Sobre especulações sobre como eram selecionados os poetas e sobre relação 

artística do poeta com corego, ver Wilson (2000, pp. 61-68). Segundo Wilson (2000, p.80), estrangeiros 

eram excluídos dos coros da cidade. 
45  Murnaghan (2011, p. 248): “throughout Greek culture, choral performance is seen as an emblem and 

agent of harmony and stability, an expression of human society at its best that mimics the blessed state of 

the gods and the order of the cosmos. In a number of texts, including Sophocles' Antigone (1146–7) and 

Plato's Timaeus (40c), the movement of the stars is compared to the dancing of a chorus. In 

Xenophon's Oeconomicus (8.3, 20), the chorus provides an analogy for a properly functioning household. 

For Polybius (4.20–1), musical culture including choruses offers protection against stasis and makes the 

difference between a civilized and a savage community. In Aristophanes' Frogs (1419), Dionysus equates 

the city's ability to present choruses with its salvation. (...) Among ancient sources, Plato's Laws stands out 

for its thoroughgoing endorsement of the importance of choral participation to successful civic life: the 

Athenian lawgiver ends up prescribing choral activity for all members of the community, male and female, 

young and old”. 
46 A prevalência do coro na execução da tragédia se dá em diversas maneiras, conforme explicita Wilson 

(2005, p.183): O coro, com sua canções e danças altamente coreografadas, realizadas por doze ou quinze 

homens vestidos e mascarados com esmero no amplo espaço da orquestra, certamente foi a presença física 

e estética dominante na tragédia, que, ao contrário dos atores, nunca deixava o palco”,  
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por ela. O fato é que os três dois maiores tragediógrafos ganharam experiência na poesia da lírica 

coral. (...) Ésquilo, Sófocles e Eurípides conheciam o drama como uma consequência da 

interpretação coral do mito. Nós, não.  

 

Já os contemporâneos da tragédia do século V a.C são mais atenciosos quanto à 

relevância do coro. Assim, o próprio Sófocles, segundo Suda, teria escrito um ensaio 

“Sobre o Coro47”. Além disso, na linguagem técnica, ao poeta, a quem cabia, desde o 

início da tragédia, o treinamento do coro e dos atores, era designado o título de 

χοροδιδάσκαλος48, e, como visto, ao tragediógrafo era dado um coro. A tragédia não é 

simplesmente um texto, e a participação coral não se constitui meramente de versos 

dispostos numa métrica específica. O coro respondia aos chamados de performance e de 

festival próprios de sua época. Segundo Carey (2011, p.447): “o quinto século era ainda 

uma idade da poesia em performance, não poesia como texto escrito”. Performance, 

portanto, era o meio pelo qual a poesia grega existia, e isso não é diferente para a tragédia. 

Como nota David (2006, p.31), “a grande idade do ambiente da lírica coral acabou durante 

a vida de Platão”, ou seja, a lírica coral perpassou com força grande parte da composição 

trágica do século V a.C. Herington (1985, p.20) nota que Píndaro fez a lírica coral chegar 

a seu cume e, apenas depois dele, essa tradição se acabou. Os trágicos, portanto, foram 

herdeiros e continuadores dessa tradição. 

De maneira geral, principalmente os estudos mais recentes têm revalorizado a 

questão de como a presença do coro é fundamental para a cultura grega. Nesse sentido, 

Gentili (1988, p.3) ressalta que entre a poesia grega e a poesia moderna há um imenso 

gap. A poesia grega seria definida pelos seguintes aspectos: “arte prática, essencialmente 

ligada às realidades da vida social e política, e ao comportamento vigente dos indivíduos 

dentro da comunidade”, e “performance solo ou coral diante de uma audiência”. O coro 

é instrumento dessa arte prática e performática: segundo David (2006, p.31), “no contexto 

grego, o contexto da μουσική, nós precisamos começar a aprender a ver a poesia como 

χορεία”. O coro, por sua vez, mais do que ser meramente um agente de canto e dança, 

também era elemento cívico e religioso, pois “a performance coral permeava todo aspecto 

                                                           
47 Também Aristóxenes (século IV a.C) têm ensaios sobre o coro trágico. Sobre os detidos estudos que 

fazem Platão e os peripatéticos a respeito da lírica coral, ver Carey (2011, pp.452-3). 
48 David (2006, p.26). Ver Herington (1985, pp. 104-111) sobre nomenclatura utilizado na antiguidade para 

os tragediógrafos. Sobre surgimento do hypodidaskalos como ajudante do poeta, ver Wilson (2000, p.83). 
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da vida grega, seja privado ou público, religioso ou secular” (Swift, 2010, p.36); para 

Martin (2007, p.55), a “coralidade na cultura grega é por si mesma o mais conspícuo 

marcador de controle social e individual, do comportamento do corpo de da ordem civil 

que flui a partir daí”; e, segundo Swift (2010, p.35), 

 

o coro é integral para a vida diária grega e é utilizado para marcar os momentos mais 

significativos na vida de um indivíduo ou da comunidade. A frequência com que o coro realizava 

sua atividade significa que o grego comum teria sido regularmente exposto à performance coral 

e teria percebido o coro, como o Ateniense de Platão em Leis, como um instrumento para o treino 

civil assim como uma característica da vida diária (2654a).  

  

Entretanto, não é óbvio para o leitor moderno como as partes corais da tragédia 

realizavam a ligação entre a encenação e a cultura performática de poesia grega. Os vários 

séculos de distância entre nós e as encenações trágicas do século V a.C obnubilam a 

adequada apreciação do que representava e significava o coro para esse gênero, por isso 

a necessidade de estudos exaustivos sobre o tema. Há e sempre houve, é claro, intuições. 

Burian (2007, p.17), por exemplo, ao afirmar que “o propósito primário da lírica [trágica], 

seja realizada pelo coro ou por um ator individual, não é prover informação ou promover 

o enredo, mas é aumentar os marcadores emocionais por meio de linguagem poética 

elevada e da adição de música e movimento”, toca em pontos nevrálgicos do assunto, mas 

apenas vê pequenos pontos da total dimensão do âmbito coral e de seu significado. De 

imediato, a todos causa estranheza a forma rebuscada, a métrica tão díspar, e o conteúdo 

não obviamente conectado ao enredo dos trechos corais. Considerar que o coro aumenta 

a carga emocional e que acresce canto e dança à peça é um ponto de partida49. Há um 

horizonte mais amplo para o valor da atuação coral. Essa amplidão, como mostrarei, 

envolve a ritualidade. Logicamente, são abundantes e de longa data os estudos que 

mostram “influências rituais” na poesia trágica50. Esta tese, entretanto, visa abordar essas 

influências sob um novo aspecto. Uma mera leitura do enredo, da ação dos personagens, 

                                                           
49 Essa foi a conclusão, por exemplo, de Webster (1936, p.126) a respeito da função do coro nas peças de 

Sófocles: “em emoção, as canções vão desde as quietas generalizações até os lamentos agitados. Elas 

adquirem sua carga emocional a partir do que se passou e estabelecem o tom emocional para o que virá; 

sua função na peça é colocar a audiência em uma certa ordem de mente depois de uma cena e antes da 

próxima”.  
50 Por exemplo, Kaimio (1970, p.125) estuda a “adaptação artística” que faz Eurípides de grito rituais em 

As Troianas. Para Easterling (1993) o ritual no teatro é metafórico. 
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dos versos do coro, estão longe de captar o que realmente esse gênero representou para o 

seu tempo. É preciso, antes de tudo, resolver a questão coral da tragédia para se entender 

como esse gênero se integrava no festival de sua origem. Tem-se já uma noção abrangente 

do que representava a lírica coral grega de maneira geral. Como nota Swift (2010, p.35), 

porém, “as audiências originais de Álcman e Píndaro não eram as audiências para quem 

os tragediógrafos estavam compondo”. Falta, então, uma aplicação dessas conclusões ao 

estudo da tragédia grega em específico 

Como a atividade coral pode ser ritual? Segundo Platão (Leis 654b), a “khoreia, 

como um todo, é dança e canto” (χορεία γε μὴν ὄρχεσις τε καὶ ὠιδὴ τὸ ξύνολόν ἐστιν). 

Ao retomar a definição de coro como “canto e dança”, quero ressaltar a indissolubilidade 

desses dois aspectos, algo que hoje está esquecido51. Por si só, a dança, dentro do universo 

grego, é elemento intrínseco ao ritual: “a análise histórica da dança grega leva-nos a 

assumir uma conexão primordial com o culto e o ritual” (Fitton, 1973, p.254). Mesmo o 

termo grego μουσική implica a noção de movimentação em sua definição, que consiste 

numa junção da “arte da cítara, do canto e da dança52” (τὸ κιθαρίζειν καὶ τὸ ᾁδειν καὶ τὸ 

ἐμβαίνειν, Platão, Alcibíades 1, 180c-d). Com relação ao gênero trágico, a importância 

da dança não decai: “os trágicos não estavam apenas compondo grandes odes; eles 

estavam também ativamente organizando a dança do coro53” (Fitton, 1973, p. 260). Ao 

ser lida hoje uma tragédia, justamente se perdem esses dois aspectos, o canto e a dança, 

aspectos preponderantes no gênero, e é possível até mesmo que se julgue a dança como 

algo inferior ou dispensável. Eis um grande equívoco, que compromete qualquer 

julgamento idôneo sobre o gênero. Concordo com Kitto (1955, p.36): “podemos 

seguramente inferir (...) que a música e a dança estavam longe de serem meramente 

adições decorativas ou casuais à poesia54”.  

Uma corrente teórica recente quer ver e entender os cantos corais do gênero 

dramático como realizadores de ritual. Para isso, busca-se encontrar um elo entre a lírica 

coral arcaica, supostamente ritualística, com a lírica coral trágica. Traça-se uma linha de 

                                                           
51 Daí parecer incompleta a afirmação de Herington (1985, p.39) de que a Grécia arcaica e clássica recente 

se caracterizava pela “song culture”. 
52 Aristoxenos usa os termos λέξις, μελος e κίνησις σωματική, apud Kitto (1955, p.37). Aristóteles também 

faz comentário sobre o canto do coro: “o treinador do coro não pode permitir que um homem que cante 

mais alto e mais belamente do que o coro faça parte desse coro” (Política, 1284b11-13, tradução do autor). 
53 Sobre a dança coral trágica, ver Kitto (1955). 
54 O autor, entretanto, interessa-se sobretudo por identificar como a dança torna mais eloquente e 

significativa algum aspecto emocional do enredo.  
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continuidade entre esses dois momentos, e pretende-se que essa linha seja contínua no 

que tange à permanência do ritual. Mostrarei como os estudiosos realizam isso. Herington 

(1985, p.5), por exemplo, destaca preeminência que a poesia exercia no universo ritual 

grego: “onde houvesse templos, aí, via de regra, poesia era executada (‘performed’) assim 

como sacrifícios”. Até aí, toma-se a poesia em cunho geral. O próximo passo é analisar 

poetas individualmente. Carey (2011, p.440), por exemplo, a respeito de Álcman, diz o 

seguinte: “Álcman compunha canções para performance em culto local”. De maneira 

semelhante, Hinge (2008, p.228) afirma que a lírica coral de Álcmam estava atada ao 

contexto cultual55”. O mesmo ocorre para Píndaro. Segundo Kurke (2007, p.65), o 

Partênio de Píndaro (fr. 94b S-M), era cantado por coro de parthenoi e estava imbuído 

intimamente das especificidades da prática cultual. A lista de interpretações quejandas é 

numerosa56. 

 Seria possível estabelecer esse tipo de ligação poesia-ritual para a tragédia? Em 

outras palavras, seria possível entender os poemas trágicos, em algum sentido, como 

poesia cultual? Alguns estudiosos são contrários a essa visão. Henrigton (1985, pp. 90-

91) advoga que a tragédia, antes de se ligar à tradição ritual helênica, é melhor entendida 

como ligada aos agones mousikoi. Há mais consenso quando se assume que os 

tragediógrafos mimetizavam a poesia cultual. No entanto, Swift (2006), ao estudar o 

terceiro estásimo da peça Hipólito de Eurípides, entende-o elencando características de 

um outro gênero, a saber, o himeneu, mas não limita sua interpretação ao espaço da 

mimese ou da alusão: o coro se torna um coro himeneu, não apenas em alusão, mas de 

fato em performance57.  

                                                           
55 Apud Carey (2011, p.441). 
56 Gentili (1988, p.3) fala da poesia de Alcman e Safo como ligadas a ritos de iniciação; Martin (2007, p.37) 

caracteriza o ditirambo ateniense como “canto cultual”; Kurke (2007, p.63): “toda a poesia grega coral dos 

períodos arcaico e clássico foi composta para um contexto religioso – de fato, poesia coral fornecia o script 

para a performance ritual, e, dessa maneira, era feita com a intenção de atuar no mundo”. Ley (2007, p.124) 

mostra que há notícia de versos corais de Eumelo (poeta contemporâneo a Hesíodo) compostos para realizar 

procissão em um festival de Apolo.    
57 Swift (2006, p.139): “I would conclude by suggesting that the way Euripides uses these topoi is 

particularly powerful, as it draws directly not just on literary and poetic precedent but on the real-life 

performance-culture in which Euripides' audience would be steeped. The audience can be aware of the 

subtext of the ode immediately and without much conscious effort. The force of the comparison must also 

be significantly stronger than ordinary allusion. As the tragic chorus perform an ode with hymeneal 

features, they are in some sense becoming a hymeneal chorus - the hymenaios is not just being alluded 

to but actually performed” (negrito meu). Sobre Frínico: “a música de seus coros dependia, em certo 

grau, de certos hinos cultuais”, cf. Herington (1985, p.108). Sobre aspectos rituais do coro de Sófocles, ver 

Kitzinger (2012, pp. 399-402). Ver perguntas críticas a respeito de coros rituais em Ley (2007, pp. 126-27). 
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 O principal problema de se falar em poesia ritual é a falta de uma clarificação a 

respeito do termo “ritual”. Em que nível a poesia pode ser ritual? Nesse sentido, a poesia 

pode: a)evocar uma linguagem ritualística58 e exercer um ritual dentro do universo 

poético59, ou b)realizar um ritual per se. O último caso é o de mais difícil comprovação60. 

Como seria possível afirmar que um determinado poema é um ritual se não há fontes 

externas que atestem isso61? Há, por outro lado, muitas abordagens teóricas que veem as 

expressões ritualísticas trágicas como convenções poéticas. Swift (2010, pp. 379-410), 

por exemplo, oferece um quadro exaustivo de todos os trechos corais trágicos que trazem 

evocações de outros gêneros corais. Assim, vê-se facilmente que os tragediógrafos 

utilizavam convenções poéticas referentes a outros gêneros. O coro trágico, por exemplo, 

pode adotar as convenções de um lamento ritual, o que não quer dizer que o coro esteja 

realmente realizando um ritual de lamento no palco. Seria isso então uma mimetização, 

que se forma transladando recursos poéticos de um gênero para outro. Em resumo, trata-

se de uma manipulação de distintas convenções poéticas.  

Para defenestrar esse impasse, avaliarei a tradição coral grega na tragédia 

considerando sua ocasião de performance. Para isso, atento para os elementos próprios 

de performance, e a performance trágica propriamente dita se dava apenas por dois 

elementos: os atores e o coro. A participação dos atores será desconsiderada nesta análise, 

uma vez que está mais estritamente ligada à ação dramática62. Segundo Pickard-

Cambridge (1953, pp. 153-4), os atores atuavam de três maneiras nas peças: a)discurso 

não acompanhado de música (principalmente partes em trímetro jâmbico); b)discurso 

                                                           
58 Um estudo dessa espécie, que não tem finalidade de encontrar ritualidade extradramática, pode ser 

exemplificado com Segal (1961), que nota que em As Rãs de Aristófanes “um número de formas cultuais 

de Dioniso ocorre na peça” (Segal, 1961, p.208). 
59 Conforme nota Rehm (2012, p.413), exemplificando com trechos de Sófocles: “uma vez que a tragédia 

dramatiza crises e mudança, não é inesperado que rituais figurem tão proeminentemente”. 
60 Herington (1985, p.88), aliás, para se opor à possível ritualidade do gênero trágico, recorre a conjunturas 

a respeito das primeiras tragédias: “em resumo, a partir de um ponto de vista estritamente religioso e ritual, 

essas competições [trágicas] eram o menos significante evento no menos significante festival dedicado a 

Dioniso na Ática. Apesar da grande importância na história artística e intelectual da cidade, elas tinham 

pouco a oferecer a devoto do culto do deus como tal”. Ver também Herington (1985, pp. 90-91).  
61 Entretanto, quanto à lírica coral, não é incomum se relacionar diversos poemas a circunstâncias rituais 

ou cultuais per se, como se viu, e não apenas no sentido de convenção poética. Carey (2009, pp. 27-29): “a 

maioria substancial dos cantos de adoração continham uma narrativa mítica (...). Poesia composta para 

uma ocasião específica, incluindo adoração, frequentemente tem um pronunciado elemento dêitico (...). 

Canção cultual também identifica cedo sua divindade (...) O que emerge de canções de adoração é uma 

taxonomia determinada às vezes pelo contexto cultual (...)”. 
62 Contra, ver Graf (2005, pp. 110-111), que afirma que não é apenas o coro que perfaz um ritual no drama, 

mas também os atores. 
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acompanhado de instrumento (flauta63) ou discurso recitativo (utilização de tetrâmetros 

trocaicos e jâmbicos inseridos em sistemas líricos); e c)canção (lírica). Essa pouca 

variedade métrica dificilmente corresponderia a métricas mais complexas, usuais em 

hinos e orações. Além disso, mesmo os sistemas líricos mais variados das chamadas 

monódias submetiam-se, em última instância, ao conteúdo, por sua vez, muito próximo 

da ação dramática.  

Nos estásimos, entretanto, verifica-se algo de bem diferente dos episódios. A 

primeira instância dessa mudança já diz respeito ao universo ritualístico. Segundo 

Kavoulaki (1999, p.295), esses trechos, próprios para rituais, aproximariam o teatro dos 

ritos de procissão:  

 

basicamente, a performance teatral consistia numa disposição de pessoas (coro), 

movendo-se pelo parodos, alcançando uma stasis (estação) para executar um ritual cantando e 

dançando (stasimon) em honra de um deus, e finalmente saindo (exodos). Essa estrutura básica, 

que é um paralelo do ritual processional, assim como a situação pragmática da audiência que vê, 

sugere uma estreita conexão entre teatro e procissões64. 

 

Outro fator ritualístico significativo diz respeito à mudança de dialeto utilizado 

nas canções estasimais. Por que essa mudança ocorria? Herington (1985, p.113) fala de 

uma mudança que levava os espectadores atenienses a adentrar numa esfera de linguagem 

com uma “coloração perceptivelmente diferente de sua própria”. Nesse sentido, Seaford 

(1994, p.275), então, vê uma grande aproximação da tragédia com a prática ritual: “a 

tragédia grega tem muito em comum com o ritual dos mistérios. Em ambos, a ativação 

de um mito de sofrimento, acompanhando às vezes de lamentação, e de uma reviravolta, 

cria uma grande emoção nos espectadores, que podem ser considerados em certo sentido 

como purificados”. Há também a questão das vestimentas. Seria justo perguntar se ele 

vestia roupas ritualísticas, mas Pickard-Cambridge (1953, p.243) nos informa que muito 

                                                           
63Sendo que o flautista provavelmente não utilizava máscara, cf. Pickard-Cambridge, (1953, p.164). A lira 

ocasionalmente também era utilizada para “efeitos especiais”, especialmente por Eurípides, cf. Pickard-

Cambridge, (1953, pp.163-4). No caso de Hipsípile de Eurípides, temos notícia de que foram utilizadas 

castanholas (κρόταλα) – cf. As Rãs (1304-7), de Aristófanes. Weiss (2017) traça especulações a respeito 

da música trágica especialmente em trechos de lamento.  
64 Kavoulaki (2011), por exemplo, estuda o “continuum entre a choreia ritual e dramática” na peça As 

Suplicantes, de Ésquilo. 
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pouco se sabe sobre esta questão65. Sabe-se também que o coro era frequentemente 

acompanhado por música nas suas intervenções (ele entrava e saía de cena, por exemplo, 

com acompanhamento de uma flauta66, e a maior parte dos cantos corais eram cantados), 

mas nada se saiba a respeito da música ou instrumentação utilizada67. Além disso, pouca 

informação existe sobre a atitude e o movimento do coro, mas se crê que talvez se 

dirigisse à audiência na ausência de atores68 – o que aponta para uma possível 

manifestação ritual, como mostrarei adiante. Por último, nada se sabe sobre a dança 

coral69, a não ser que ela possivelmente assumisse uma formação retangular, que a 

diferencia da formação do ditirambo70.  

                                                           
65Taplin (2003, p. 8) informa, por exemplo, que corifeu se diferenciaria dos outros integrantes do coro pela 

roupa. 
66Cf. Pickard-Cambridge, (1953, p.248). 
67Ver Pickard-Cambridge (1953, pp. 262-7) para uma análise extensa sobre possíveis modos utilizados 

pelos tragediógrafos. O fragmento 708.1-7 de Prátinas, um trecho de canto coral cantado por silenos e que 

faz referência ao “altar de Dioniso”, ou seja, à θυμέλη (do teatro de Dioniso em Atenas?), é assim 

interpretado por Hedreen (2007, p.150): “os silenos afirmam sua prerrogativa de executores do canto e 

dança corais e atacam o papel do aulos”. O nome de Prátinas é tradicionalmente associado ao drama 

satírico, embora o Suda o adjetive como τραγικός. Sobre dificuldade de se saber como classificar esse 

fragmento, ver Hedreen (2007, pp. 150-1). Segundo Pausanias 2.13: “Here also is the tomb of Aristias, the 

son of Pratinas. This Aristias and his father Pratinas composed satyric plays more popular than any save 

those of Aeschylus”. West (1987, pp. 203-204) fez reconstrução musical do 1º estásimo de Orestes de 

Eurípides.  
68Cf. Pickard-Cambridge, (1953, p. 249). Sobre a audiência, também pouco se sabe. Taplin (2003, p.3) nota 

a relação do tragediógrafo para com ela nos seguintes termos: “that audience certainly has special claims 

on our attention because the dramatist took them for granted, and so they became from the beginning 

inextricable from his meaning”. Mas que espécie de relação havia entre a audiência e a execução da peça é 

desconhecida. Sabemos que as mulheres, embora estivessem presentes no festival, estavam ausentes de 

qualquer atividade performática nas Dionísias, onde apenas os homens exerciam tais funções, cf. Stehle 

(1997, p.60). Para Graf (2005, p.111), ação dramática é indissociável da audiência: “Ao mesmo tempo, 

audiência e atores estão ambos emocionalmente envolvidos no que acontece”. Sobre teatro ateniense e a 

afirmação da masculinidade, ver Bassi (1998, p.217ss.). 
69Cf. Pickard-Cambridge, (1953, p.256). De fato, Taplin (2003, p.9) se limitará a dizer anos mais tarde que 

a dança era “solene e decorosa” e que “pode ter recebido menos ênfase ao longo do século V a.C”. 
70Cf. Pickard-Cambridge, (1953, p.245). Ver discussão sobre formação retangular em Ley (2007, p.126). 

Sabemos que o ditirambo também fazia parte das Dionísias. Temos notícia de que o ditirambo 19 de 

Baquílides, por exemplo, teria sido executado nesse festival, cf. Fearn (2013, p.136). Analogamente, 

estudiosos observam o mesmo movimento de transformação “do ritual para o literário” também no 

ditirambo. Mahé (1992, p.61), por exemplo, assim escreve: “o ditirambo ritual pouco a pouco se 

transformou em gênero literário. Desde então, os coros de assembleias dionisíacas se produziam não mais 

unicamente na intimidade dos ritos secretos e mais ou menos marginais, mas à ocasião de celebrações 

públicas no interior, nas periferias, depois no centro das cidades. Oferecendo-se em espetáculo, eles 

transformaram progressivamente seus cantos sagrados em produções dramáticas, ditadas pelas regras 

necessitavam doravante as competências de um verdadeiro poeta, o chorodidaskalos.”O ditirambo tem uma 

característica própria: segundo Stehle (1997, p.60), “os coros de ditirambo moviam-se para além dos 

objetivos e limites da poesia comunitária”. As competições de ditirambo são caracterizadas de báquicas em 

Anth.Pal.13.28. Sobre relação de ditirambo com tragédia grega, ver Battezzato (2013). Sobre o conteúdo 

muitas vezes não-dionisíaco do ditirambo, assim explica Wiles (2000, p.32): “estas danças [do ditirambo] 

eram executadas por grupo de 50 homens e narravam um evento da vida de Dioniso ou (uma vez tendo 

secado o repertório) alguma outra figura mítica apropriada” (negrito meu). Osborne (2010, p.335) nota 
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Por estarem esses tópicos ainda muito lacunosos, busco sustentação teórica para 

tratar de “ritualidade coral” nos momentos de afastamento do coro da ação dramática71.  

Há indícios mais concretos nas tragédias desse fenômeno. Taplin (2003, pp. 9-10), por 

exemplo, assim o descreve: 

 

E, contudo, o coro receberá inevitavelmente uma menor atenção neste livro, pois ele não 

está via de regra proximamente envolvido na ação da trama das tragédias. Há exceções, 

especialmente em Ésquilo, mas o local do canto coral é – para escrever em linhas gerais – mover 

para um mundo diferente, um registro diferente, distinto dos eventos específicos da trama. 

A parte lírica não está submetida no espaço e tempo, na linguagem, na sequência razoável 

de discurso e pensamento, como o diálogo está: ela gira em torno de uma sequência de relações 

associativas, frequentemente emocionais, em direção a um mundo altamente colorido de 

pensamentos mais amplos, universais e abstratos por meio de desertar de uma relevância 

monotonia direta com as conexões poéticas da imaginação e na universalidade.  

   

 Assim, se o coro se afasta da ação dramática, resta entender por que ele o faz, e 

isso conduz à questão a respeito da função do coro. Esse é um ponto em que os estudos 

estão longe de chegar a um consenso – na verdade, muitas vezes as respostas para 

entender a função do coro costumam variar de acordo com o foco com que se queira 

entender o gênero trágico72. Assim, proponho aqui uma visão do coro mais centrada no 

                                                           
que a tragédia e a comédia, ao contrário dos ditirambos, não eram organizadas com base nas tribos. No 

festival Thargelia (dedicado a Apolo) havia menos coros, apenas 10. Idem. 
71 Sobre odes escapistas de Eurípides, ou “escape ode”, ver Padel (1974, p.227), Walsh (1977, p.277). Nem 

sempre cantos corais que parecem desconectados com a ação dramática podem e devem ser interpretados 

como rituais. Na verdade, até mesmo o fato de se caracterizar um canto coral de “desconectado da ação 

dramática” merece melhor explicação. Padel (1974), por exemplo, estuda um canto coral de Hipólito e 

outro de Helena, e argumenta que ambos estão apenas aparentemente desconectados da ação dramática. 

Swift (2009) não entende os cantos corais de Hipólito (732-75), Medeia (824-65) e As Bacantes (370-433) 

como “escapistas” e argumenta que eles fornecem elementos importantes para a ação dramática dessas 

peças.  
72 Aristóteles, por exemplo, na Poética, dá pouca atenção ao coro, talvez porque, como vimos acima, para 

ele o enredo seja o aspecto mais importante: “de fato, em um dos poucos trechos dedicados ao coro, 

Aristóteles preocupa-se principalmente em relacioná-lo ao enredo: “o coro deve ser considerado um dos 

atores; deve ser tomado como parte do todo e assim concorrer para ação, mas não à maneira de Eurípides, 

e sim à de Sófocles” (1456a25). Por outro lado, se se toma como preponderante o papel cívico da tragédia, 

como faz Vernant (2005, p.10), por exemplo, para quem a “a tragédia nasce quando se começa a olhar o 

mito com olhos de cidadão”, o coro tenderá a ser interpretado como um elo entre a tragédia e a comunidade 

cívica. Vernant (2008, p.12) então, a esse respeito, escreve (negrito meu): “esse debate com um passado 

vivo cava no interior de cada obra trágica uma primeira distância que o intérprete deve levar em conta. Ela 

se exprime, na própria forma do drama, pela tensão entre os dois elementos que ocupam a cena trágica: de 

um lado, o coro, personagem coletiva e anônima encarnada por um colégio oficial de cidadãos cujo 
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seu papel ritual, notando que o fator religioso é algo intrínseco a sua existência. Esquecer 

ou menosprezar tal aspecto seria um equívoco metodológico. Deve-se evitar, segundo 

creio, aquilo que o bizantinista Kaldellis (2007, p.155) nota, de uma maneira geral, a 

respeito da visão de clássicos, que pode se sujeitar a se assemelhar àquela dos bizantinos: 

admiração pela qualidade estética, mas um certo distanciamento pelo seu conteúdo 

religioso73: 

 

Um corpus definido esteticamente que nos põe em contato com a “tradição”, cujos valores 

nos intrigam, mas que nós não estamos propensos a emular, e cuja religião nós pouco entendemos. 

O que o [imperador] Juliano considerava como hinos e teologia, os bizantinos tomavam apenas 

como poesia e eloquência; o que ele considerava como estátuas e templos dos deuses, os 

bizantinos tomavam apenas por mera arte e pontos de referência (...) Os deuses tornaram-se mera 

arte e Homero, meros versos. Os “Estudos Clássicos”, o estudo da cultura antiga em uma 

sociedade cristã, é inevitavelmente trivial comparado ao helenismo de Juliano, que era vivo e 

tinha garras e deuses reais. Os Estudos Clássicos foram codificados na antiguidade tardia e em 

Bizâncio como uma disciplina e foram transferidas para o Ocidente depois de 1204. Um dos 

pontos de ruptura da pesquisa moderna tem sido recuperar a função religiosa original e o caráter 

                                                           
papel é exprimir em seus temores, em suas esperanças, em suas interrogações e julgamentos, os 

sentimentos dos espectadores que compõe a comunidade cívica; de outro lado, vivida por um ator 

profissional, a personagem individualizada cuja ação constitui o centro do drama e que tem a figura de um 

herói de outra época, sempre mais ou menos entranho à condição comum do cidadão”. Também Goldhill 

(1987, 2000), expõe alguns eventos que ocorriam antes das encenações trágicas que ressaltam o caráter 

cívico da tragédia. Contra, ver crítica de Rhodes (2003) sobre se relacionar muito intimamente as tragédias 

com o regime democrático de Atenas. Ver resumo e análise desse debate crítico em Stewart (2013, pp. 5-

18).  
73 No sentido religioso, temos uma indagação recorrente: como entender Eurípides? O tragediógrafo é 

frequentemente associado à “inovação”. Devemos ter cautela com tais classificações generalizantes, mas 

há caracterizações que convergem no sentido da “inovação”. Assim, Segal (1983, p.245; p.251) o chama 

de “iconoclasta desde o início”, e “indisputadamente um ousado inovador teatral”. Winnington-Ingram 

(2003, pp. 48-9) o considera um “poeta sofisticado e (estritamente relacionado, mas não idêntico) um poeta 

em busca de novidade”. Também Atchity (1996, p.145), ressaltando, ademais, outros aspectos: “nós 

consideramos [as peças de Eurípides] as mais modernas, em seu insight psicológico e sensibilidade do 

princípio feminino”. Outro fator comumente associado a ele seria a irreligiosidade. É famosa a fala da 

mulher na peça As Tesmoforiantes de Aristófanes, a qual acusa Eurípides de ter arruinado seu negócio de 

venda de coroas para imagens religiosas. Segunda ela, Eurípides teria ensinado o povo que “os deuses não 

existem” (450-1). Sobre “ateísmo” e “impiedade” em Eurípides, bem como o que significavam esses termos 

na antiguidade, ver Lefkowitz (2003). Eurípides viveu na Atenas conhecida como “o pritaneu da sabedoria 

grega” – palavras de Hípias segundo Platão, Protágoras, 337d. Era a época dos sofistas (dos quais alguns 

estudiosos dirão ter sido Eurípides discípulo – sobre Eurípides discípulo do sofista Pródico, ver Lefkowtiz 

(2003, p.108)). Segundo Taplin (2003, p.19), o teatro de Eurípides seria o mais “intelectualista”. Decharme 

(1906, pp. 45-6) nota que Eurípides, considerando-se a segunda metade de sua carreira, foi contemporâneo 

de pensadores como Protágoras, Demócrito, Pródico, Crítias e Diágoras, todos bastante críticos, em maior 

ou menor grau, com relação à existência das divindades. Isso não exclui, entretanto, o sentimento religioso 

na cidade. Decharme (1906, p.64) já notava que era também uma época do “mais ativo sentimento 

religioso”, notadamente de mistérios. 
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da arte e literatura gregas. O que nós estamos observando no período da antiguidade tardia é o 

processo pelo qual essas coisas foram “esquecidas” a fim de se criar o mundo cristão. 

   

Esse aspecto religioso, no que diz respeito às tragédias, será buscado nesta tese 

pelo que foi identificado como manifestações ritualísticas ligadas à instituição grega da 

χορεία74. Por si só, a atmosfera do evento era ritual, e a χορεία, de maneira geral, estava 

ligada a certas atividades de ritual. Mais ainda, considerando-se que gênero trágico era 

essencialmente performático, e que a performance comunitária pode ser definida como 

“coletiva e centrada na comunidade, com implicações que vão além da performance 

para a vida da comunidade75” (Stehle 1997, p.26, negrito meu), ou seja, ela exerce uma 

função que vai além da mera fruição artística dos espectadores, investigarei se a tragédia 

propriamente dita perfaz algum tipo de “poesia cultual” nos diversos momentos em que 

o coro se manifesta76.  

 Para exemplificar como à performance coral pode ser atribuído um valor 

ritualístico, tomo como paradigma um caso bastante estudado no meio acadêmico, a 

saber, o caso do 5º estásimo da peça Antígone, de Sófocles. À primeira vista, essa peça 

seria um caso típico daquelas tragédias cujo enredo “fugiriam” da temática dionisíaca e 

                                                           
74Em outros contextos, também ao coro são relacionadas atividades rituais. O canto coral, por exemplo, 

estava presente nos jogos olímpicos: como notam Puech e Briand (2014, p.xvii), os vencedores eram 

proclamados por coros nas cerimônias de premiação. Mesmo o epinício era entendido como uma 

“experiência ritual coletiva”, sendo “mais que um texto: é uma performance e um espetáculo ritual, 

integrado em um contexto preciso de enunciação e submetido a uma finalidade e a um programa 

determinados”. De fato, o coro era de tamanha importância na cultura grega a ponto de o interlocutor 

ateniense, no livro II de As Leis de Platão, chegar a afirmar que “o homem não educado é aquele que não 

teve treinamento no coro, e o educado é aquele que teve bom treinamento” (οὐκοῦν ὁ μὲν ἀπαίδευτος 

ἀχόρευτος ἡμῖν ἔσται, τὸν δὲ πεπαιδευμένον ἱκανῶς κεχορευκότα θετέον; 654b). Mesmo Nietzche (2008, 

p.58) já assinalava que o dionisismo se manifestava basicamente por meio do coro trágico ao entendê-lo 

como “o símbolo do conjunto da multidão dionisicamente excitada”. Na lírica, estudiosos apontam o forte 

caráter ritual do coro. Bierl (2009, p.31) nota que o Partheneion de Alcman (fr.1 PMG = Davies = fr. 3 

Calame) tinha um “coro ritual, cuja performance se dava completamente num espectro cultual”. Ingalls 

(2000, p.6) conecta, mais precisamente, a segunda parte deste poema com a ativação da “cerimônia ritual”. 

Sobre Alcman PMG 56 = 125 Calame contendo um coro de bacantes, ver Battezzato (2013, p.107). Calame 

(1997, p.231) entende a poesia coral arcaica como “arte performativa”, como “um conjunto de poemas 

representando atos cultuais em contextos precisos de ritual”. Heródoto (2.48.2), ao comparar o festival 

egípcio dedicado a Dioniso com o dos gregos, nota que uma das diferenças era justamente a ausência de 

“coros” (χορῶν) nas festas egípcias.  
75 Para uma visão ampla sobre a poesia comunitária grega (exceto gênero dramático), ver Stehle (1997, pp. 

26-70). 
76 E não como, segundo Graf (2005, pp. 109-110), a escola de teóricos que viam o ritual como drama 

“consideravam o lamento ritual no culto heroico como o ponto de partida do drama, entendida a morte do 

herói como um mito da morte da vegetação e postulavam um restabelecimento dramático da carreira do 

herói que eles viam como uma expressão mítica de um ciclo sazonal”. Segundo o autor, essa teoria não 

sobreviveu.  
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que, por isso, seria taxada como “nada a ver com Dioniso”. Aí, a personagem Antígone 

deve afrontar a decisão de Creonte de deixar o corpo de seu irmão, Polinices, insepulto. 

Realizando tal ato, ela atrai para si a ira de um Creonte inflexível, e, por causa desse 

destempero irredutível do governante, muitas mortes se sucedem. O enredo, portanto, 

nada diz respeito à história de Dioniso. Mesmo assim, é possível entrever, a partir de um 

canto coral específico, o 5º estásimo, o que seria uma ligação entre a performance da 

tragédia e o festival na qual ela estava inserida. 

 Certo, o 5º estásimo de Antígone de Sófocles é um caso especial, porque se trata 

especificamente de uma “Ode a Dioniso”, ou melhor, segundo Henrichs (1990, pp. 265-

67), ele tem a forma de uma “urgente oração feita para Dioniso exprimida em um estilo 

hínico convencional77”. Como se sabe, a maioria dos cantos corais das tragédias não faz 

referência ou menção direta a esse deus, mas insisto que não é pelo conteúdo da ode que 

se torna possível estabelecer tal conexão com o festival. Ao utilizá-lo como exemplo aqui, 

pretendo mostrar rapidamente o mecanismo pelo qual seria possível identificar traços de 

ritualidade. Nesse sentido, transcrevo abaixo a interpretação de José Marcos Macedo 

(2011, p.409) no que diz respeito a gerar um entendimento do estásimo como um possível 

ato cultual realizado pelo coro:  

 

 Assim o coro obtém um máximo de eficiência em sua canção mimetizando o processo 

pelo qual Dioniso é aptamente guiado por meio de seus centros cultuais até chegar ao local onde 

a dança coral ocorre, transformando isso depois em um palco de uma celebração cósmica cujo 

ponto focal é a própria canção que ele está cantando. Tebas, destino final do caminho divino 

meticulosamente traçado pelo poema, torna-se, no fim, a própria Atenas, onde o coro, no palco 

feito para prestar homenagem a ele, celebra Dioniso no contexto de uma competição trágica em 

sua honra.  

 

Embora José Marcos Macedo (2011, p.410) afirme estar inclinado “a concordar 

com aqueles que alegam que o coro não tem uma identidade ritual ubíqua” (com a qual 

                                                           
77 Ver Henrichs (1990, pp.267-8) sobre as duas interpretações opostas de Dioniso da ode sofocliana, que 

são fundamentalmente representadas nos estudos de Sir Richard Jebb, para quem a ode traz uma 

“caracterização inequivocamente otimista do deus”, e a de George Steiner, que se vale “polaridades 

esquemáticas” para interpretar o deus. Ver Scullion (1998, p.98) sobre “afastamento” do coro da ação 

dramática e sobre forma de hino clético do estásimo. 
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eu parcialmente concordo, pois também creio que essa identidade não é ubíqua, ou seja, 

que esteja presente em todas as manifestações corais, mas, segundo argumentarei nos 

capítulos seguintes, creio que essa identidade está presente, sim, em todas as peças que 

analiso) ele também afirma (itálico meu):  

 

No caso específico dessa ode, entretanto, parece-me que o contexto cultual do festival, 

longe de ser irrelevante, foi considerado pelo autor precisamente para enfatizar a função irônica 

que ele usualmente designa para essas odes extáticas. (...) o contraste das esperanças desiludidas 

do coro e sua celebração eufórica é até mais enfatizada pela impressão da normalidade ritual que 

a ode cria, misturando a ordem cósmica com a Tebas mítica e trazendo-a para a própria 

performance coral em Atenas. Não estou atribuindo poder ritual real para a ação ritual 

executada pelo coro; o ritual retém seu caráter metafórico, continuando a ser parte da ficção 

dramática, mas Sófocles explora o presente ritual em favor do “efeito artístico”. Nesse caso em 

específico, seria correto concordar com Christiane Sourvinou-Inwood que há “uma certa 

permeabilidade” entre o mundo da peça e o aqui e agora da performance trágica, ou melhor, uma 

“dupla identidade” do hino cantado pelo coro. As expectativas da audiência são, portanto, 

incrementadas: a dramatização trágica da performance ritual produz um sentido de realidade 

cultual precisamente em favor de um efeito literário, ampliando o impacto das apavorantes 

notícias trazidas pelo mensageiro.  

 

Essas duas passagens transcritas acima não necessariamente exprimem a opinião 

desta tese, mas, elas mostram o modus operandi, embora negando-o, de como procedo 

para encontrar rituais na tragédia. De certa maneira, portanto, fiz essas transcrições a fim 

de mostrar alguns aspectos do que esta tese não é78. No caso da interpretação mostrada 

acima, a ode como um todo é vista, apesar da semântica ritual, como diretamente 

relacionada à ação dramática, a saber, com a chegada do mensageiro no episódio seguinte. 

De fato, parece haver certo consenso para se analisar a linguagem ritual da tragédia como 

                                                           
78 Nesse sentido, essa tese se diferencia de estudos que se dedicam a observar o vocabulário ritual em todas 

as partes da tragédia, tal como Burkert (2011, pp.18-21), que estuda tragédias como Agamêmnon de 

Ésquilo, Traquínias de Sófocles e Medeia de Eurípides buscando identificar ecos de linguagem sacrificial. 

Estabelecer ilações a respeito de alguns aspectos de um personagem com os dados sobre dionisismo acima 

levantados também não é método interpretativo desta tese. O personagem Hipólito, por exemplo, de 

Hipólito, de Eurípides, é claramente um seguidor de Ártemis, e um desprezador de Afrodite. Não 

necessariamente Dioniso tem de ser evocado nessa trama (embora seu nome esteja presente no diálogo 

entre Fedra e ama, quando aquela se refere à Ariadne (339)). Esse tópico quer mostrar que o dionisismo, 

em seus aspectos estruturais, deve ser procurado para além de um tema desenvolvido na ação dramática de 

uma tragédia. 
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apenas uma imitação, não como ritual per se. Segal (1989, p.348) ilustra bem essa 

abordagem: “ao contrário da épica, a tragédia está selada pelo fato de ser uma imitação 

de um ritual dentro de um contexto comunitário ritualizado”. Mais recentemente, Parker 

(2005, p.138) também asseverou: “os coros do drama evocam (‘recall’), mas não são, 

coros rituais”. Esse pensamento, que também se coaduna com os trechos vistos acima 

sobre o 5º estásimo de Antígone, pode ser condensado, enfim, nas seguintes palavras de 

Segal (1989, p.348, n.36): 

 

 Eu não quero dizer que as peças constituam uma adoração a Dioniso em um sentido 

formal. Há obviamente uma grande diferença entre ir a um templo de um deus e ir ao teatro. Mas 

eles realmente fazem parte de uma celebração que é, em sentido amplo, religiosa e, portanto, 

contém pesadamente elementos rituais79.  

 

Há muitos estudos que são contrários a observar qualquer traço de ritual ou de 

culto no gênero trágico. Charles Segal manifestou-se clara e objetivamente como opositor 

dos estudos que visavam unir coro e ritual de maneira que não fosse meramente simbólica 

ou de convenção estética. Para ele, a tragédia grega apenas valia-se de convenções de 

outros gêneros: 

 

As odes da tragédia grega são modeladas a partir de canções corais tradicionais, como os 

peãs, os epinícios e ditirambos; mas, diferentemente dessas canções corais, elas não são atos 

rituais independentes. Cada performance trágica é parte de um ritual honrando Dioniso, mas os 

ritos executados dentro da peça e circunscritos por sua ação são rituais fictícios para personagens 

míticos, executados não por cidadãos participando de um culto diante do altar de um deus, mas 

por performers mascarados encenando uma narrativa mítica no espaço lúdico da orquestra. Um 

peã cantado dentro de Édipo Rei no teatro de Dioniso por um coro mascarado não é o mesmo que 

um peã cantado por cidadãos em um santuário de Apolo em Tebas com a finalidade de impedir 

algum desastre. Por causa dessa distância de um ritual real, o dramaturgo pode usar formas rituais 

com grande liberdade e até mesmo refletir sobre a relação entre ritual e drama. (Segal, 1995, 

p.180).  

                                                           
79 No entanto, o mesmo Segal (1981, p.205), apud Macedo (2011, p.409), parece se contradizer ao afirmar 

que, no 5º estásimo de Antígone, “o Dioniso que lidera as remotas estrelas que respiram fogo é também o 

Dioniso celebrado pela própria performance”. Justamente assim entendo o ritual executado pelo coro. 
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Para esse autor, a participação do coro quando este adota uma posição que se 

distancia dos personagens concerne à função coral de inserir a audiência no universo 

dramático. O coro, nesses casos, é o responsável por estreitar os vínculos entre a peça e a 

audiência em um sentido unicamente teatral. Ele haverá de auxiliar os espectadores a 

ambientarem-se e terem a correta reação diante do que se passa no palco. Em outras 

palavras, em primeiro lugar reside a experiência cênica de se ver uma história sendo 

atuada, uma vez que o sentido ritual efetivo da atuação coral, para ele, é inexistente: 

 

 Observado em seu sentido performático, os coros executam rituais que marcam a 

seriedade da ação ou oferecem pausas que providenciam variedade e entretenimento, 

divertimentos musicais e coreográficos para aliviar a intensa concentração de eventos lúgubres. 

(Segal, 1995, p.183) 

 

Posição peculiar neste debate ocupa o helenista Scott Scullion. Seus estudos têm 

apontado insistente e convergentemente para um ponto e para uma diretriz: esvaziar a 

conexão entre o drama e o ritual. Em sentido mais geral, ou melhor, tratando dos festivais 

em si, antes ainda de abordar as competições dramáticas, Scullion (2007a, p.201) se 

mostra refratário a observar uma preponderância do aspecto religioso do festival sobre o 

aspecto que confere aos participantes momentos de prazer: “relaxamento, folia, 

entretenimento são as tônicas, não a elevada consciência religiosa ou feitos de piedade 

enérgica80”.  

Assim, ao contrário do que tenho feito neste estudo, Scullion (2007a, p.202) 

advoga por se esvaziar quase por completo a relação de competição dramática com o 

respectivo aspecto cultual do festival: “competições atléticas, como as dramáticas e 

corais, raramente possuem mais do que uma relação superficial com os distintivos 

                                                           
80 Entretanto, é no seu “Tragedy Misconceived as Ritual” (2002) que mais acentuadamente se vê sua 

argumentação advogando por mostrar a carência de evidências para se comprovar que o gênero trágico 

tinha algum aspecto ritual. Para ele, os helenistas se valeriam, equivocadamente, de seis pontos para mostrar 

o caráter dionisíaco da tragédia: temas dionisíacos preponderantes; encenação de tragédia no festival 

dedicado ao deus “patrono do drama”; utilização de máscaras por atores e coro; “espírito dionisíaco” e 

“êxtase dionisíaco” presentes na tragédia; premiação com bode (considerado animal dionisíaco); presença 

do coro, considerado ligado à tradição ritual. Ver em Scullion (2002, pp. 110-125) a refutação de cada um 

desses pontos. Acredito já ter feito uma contraposição de sua refutação, especialmente nos pontos referentes 

ao “festival” e ao “coro” nas seções precedentes.  
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assuntos religiosos do festival”. Em certa medida, concordo que seja plausível o 

fundamento básico que move seu pensamento e sua forma de interpretar a tragédia, já que 

ele propõe que elementos não ritualísticos sejam também observados na mesma 

proporção que os ritualísticos. É certo que a reunião do povo para beber, comer, ter um 

tempo agradável de despreocupação é parte essencial dos festivais, mas isso não os 

desliga de sua matriz religiosa. Em outras palavras, não é porque os participantes se 

embriaguem nas Dionísias que as representações trágicas tenham sua carga religiosa 

esvaziada de significação. Ora, o próprio ato de beber pode ser visto como um ato ritual 

em si, e o mesmo vale para o ato de comer e de “ter um tempo agradável81”. 

Scullion (2007, p.202) critica também os estudos recentes dedicados ao ritual, sem 

deixar de exprimir sua inflexível opinião sobre a não ritualidade do drama:  

 

as obras compostas para as competições dramáticas e corais em Atenas geralmente têm 

pouco ou nada a ver com o deus do festival ou do ritual, embora tenha sido popular em décadas 

recentes expandir a definição de ritual para incluir essas obras –uma expansão que para alguns de 

nós faz o termo ‘ritual’ tão ineficientemente vago como ‘iniciação’ se tornou.  

 

Acredito que essa postura em si seja negativa, pois desencoraja de ser explorada 

uma rica gama de instrumentos de análise82. Aliás, o conceito de “ritual” não 

necessariamente deve ser tomado como vago. Calame (1991, pp. 199-200) explicita nesse 

sentido a sua definição (negrito meu):  

 

É a festa ou a ação que, na Grécia, forma o eixo do rito. Os gregos amavam designar a 

celebração ritual com o nome da ação situada em seu centro: o concurso (ἀγὼν ou ἆθλος), a 

procissão (πομπή), a performance coral (χορὸς) e sobretudo o sacrifício (θυσία ou τὰ ἱερά). 

                                                           
81 Mesmo na questão do vinho podemos ver o universo do ritual em grande intensidade. A relação do vinho 

com Dioniso já é bem estabelecida, não sendo necessário aqui explorá-la aqui com vagar. Anedotas a 

respeito da presença do vinho na vida dos tragediógrafos são constantes. Pausânias (1.21.1) relata que 

Ésquilo começou a compor tragédias em obediência a Dioniso, que apareceu ao poeta em sonho ainda 

jovem, quando observava uvas no campo. De Eliano (Varia Historia, 13.4), temos a história de quando 

Eurípides se embebedou de vinho puro na corte de Arquelau e abraçou e beijou outro tragediógrafo, Agatão. 
82 E tal análise à procura de ritual não se restringe ao gênero trágico. Exemplo de poema contendo ritual 

dionisíaco: 871 PMG, que invoca Dioniso e é falado por gynaikes. Stehle (1997, p.111): “Este pode ser ou 

não a canção completa que elas cantaram, talvez no festival de Thya, em um ritual de chamamento do 

deus.” (negrito meu).   
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Para o grego é, portanto, essencial, nisso que nós concebemos como um rito, tanto a relação com 

uma divindade como o tipo de ação que é realizada.  

 

Novamente, vê-se o aspecto coral no âmago do que se classificaria como um ritual.  

Assim, venho argumentando que As Dionísias estavam mais centradas no âmbito 

religioso, e os concursos dramáticos também contribuíam para fortalecer caráter religioso 

do evento83, afinal, como nota Mahé (1992, p.60) desde a procissão o evento é marcado 

sobretudo por atos religiosos: sacrifícios, hinos, preces, φαλληφόρια, libações84. Por que, 

então, ao se iniciarem as encenações de tragédia, esse clima dionisíaco seria suspenso em 

favor de um puro entretenimento dramático85? Não seria razoável supor que fosse assim. 

A “dimensão ritual do drama”, no caso da tragédia grega, é, ao contrário, algo esperável, 

como nota Kowalzig (2007, p.225): 

 

Eles [os atenienses] consideravam seus concursos dramáticos como coros de Dioniso, e 

toda “terminologia oficial” relacionada ao teatro está em termos corais. As performances do coro 

eram parte do pacote padrão com o qual as comunidades da pólis grega adoravam seus deuses por 

todo o período arcaico, e até muito tempo depois. Por falhar em distinguir coros dramáticos de 

outros não dramáticos, tais como hinos, peãs, ou ditirambos, os próprios atenienses devem ter 

                                                           
83 Não entendo como opostas as dimensões “cívicas” e “religiosas” da pólis. Como diz Sourvinou-Inwood 

(2000, p.22), “a pólis grega articulava a religião e era articulada por ela; a religião se tornou a ideologia 

central da pólis, estruturando, e dando significado para, todos os elementos que criavam a identidade da 

pólis, seu passado, seu cenário físico, a relação entre suas partes constituintes. O ritual reforça a 

solidariedade do grupo, e esse processo é de fundamental importância para estabelecer e perpetuar as 

identidades cívica e cultural, como também a religiosa” (negrito meu), o que a leva a concluir no final que 

“a religião é o próprio centro da pólis grega” (2000, p.37). Ver ideia de ritual democrático do festival em 

Wilson (2011, pp. 30-32). 
84 Segundo Kerényi (1976, p.316), as Dionísias foram uma invenção ateniense. Os outros festivais 

dionisíacos da cidade, como as Antestérias (o mais antigo) e as Lenaias, tinham um escopo diferente: aquele 

estava enraizado no passado grego da era micênica, e era um festival de “mistério de crianças e de 

mulheres”, cf. Kerényi (1976, p.317), enquanto esteve se ligava mais à comédia. Cf. Kerényi (1976, p.335). 

Graf (2005, p.122) equipara o ato religioso de sacrifício em si com o drama: “o sacrifício cumpre 

necessidades emocionais e cognitivas do grupo, resolvendo uma crise presente ou prevenindo possíveis 

perigos futuros para a comunidade e, ao mesmo tempo, representando a comunidade. O drama serve um 

propósito social semelhante por meio da reflexão trágica ou cômica sobre a pólis, seus problemas e 

ideologias” (negrito meu). Wiles (2000, pp. 29-30) entende de forma semelhante: “Dioniso demandava 

novas peças assim como ele demandava um novo touro e não um que tivesse sido sacrificado 

anteriormente”. A procissão é considerada por Herington (1985, p.90) como o rito central das Dionísias 
85 Lesky (1971, p.61) entende a tragédia principalmente em sua relação com o culto de Dioniso e sustenta 

que a arte dramática estava além do mero “entretenimento”: “o homem arrebatado pelo deus, transportado 

para o seu reino por meio do êxtase, é diferente do que era no mundo cotidiano. Mas a transformação é 

também aquilo de onde, e somente daí, pode surgir a arte dramática, que é algo distinto de uma imitação 

desenvolvida a partir de um instinto lúdico, e distinto de uma representação mágico-visual de demônios, 

arte dramática, que é uma replasmação do vivo”. 
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sinalizado algo: o link buscado, assim como a continuidade, entre o ritual dionisíaco e o drama 

dionisíaco pode estar na coralidade que os caracterizavam a ambos. Pelo mesmo indício, se na 

pólis clássica ateniense o drama tinha o monopólio coral, isto também deve ser relevante para 

estabelecer o contexto mutável de seu culto. 

 

Segundo creio, é possível, sim, encontrar momentos nas peças (momentos 

determinados, não todos) em que o coro trágico realize exatamente aquilo que foi negado 

acima, a saber, executar um ritual real, não mimético, a Dioniso. Não apenas se tem uma 

tradição que endossa tal concepção, visto que a cultura coral grega, de uma maneira geral, 

estava tão estritamente associada e ancorada em eventos rituais, ou seja, onde os coros 

perfaziam rituais86, mas também há elementos metodológicos que ajudam a identificar 

tais momentos, a saber, os conceitos de autorreferencialidade coral e projeção coral, que 

serão explicados e comentados a seguir. 

Segundo Henrichs (1995, p.58), “autorreferencialidade coral” corresponde à auto-

descrição que o coro trágico realiza como executor (“performer”) da χορεία. Para ele, 

entretanto, o mais importante é a referência que o coro faz de sua própria dança, 

resultando daí o que ele chama de “uma postura ritual que funciona como um elo entre a 

realidade cultual das Dionísias Urbanas e o mundo religioso imaginário das tragédias87”.  

Para a argumentação futura desta tese, faço uma única ressalva com relação a tal 

conceituação: ao analisar a autorreferencialidade do coro, não me aterei apenas às alusões 

feitas à sua dança, mas também considero autorreferenciais as alusões feitas ao seu ato de 

cantar. De fato, a atividade coral, a instituição da χορεία, baseia-se nisto: canto e dança. 

Dito disso, é oportuno também esclarecer desde já que não circunscreverei esses atos de 

autorreferencialidade apenas a momentos em que o coro esteja se referindo diretamente 

a Dioniso. Como argumentei na seção 1.2 acima, a religiosidade do festival como um 

todo, embora dionisíaco, não perde significado quando outros deuses que não Dioniso 

são invocados ou evocados.  

É inegável, porém que, de tudo, esse conceito será essencial para se visualizar 

traços de ritual nas manifestações corais. Traçando um paralelo com o coro cômico, por 

                                                           
86 “Dança coral na Grécia antiga sempre constitui uma forma de performance ritual, seja a dança executada 

no contexto de um festival dramático, seja em outros ambientes cultuais e festivos”, cf. Henrichs (1995, 

p.59). 
87 Henrichs (1995, p.59). 
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exemplo, é a partir desse conceito que Bierl (2009, p.97) afirma que determinada 

manifestação coral (947-968) da comédia Tesmoforiantes de Aristófanes é “puramente 

ritual” (negrito meu): 

 

a canção é portanto sobretudo, qua ato de discurso, um puro ritual. A inevitável ênfase 

ilocutória na própria atividade do coro de dança e louvor conduz a um resultado perlocucionário, 

para a communitas de espectadores internos e externos se sentir mais próximo dos deuses, o que 

estabelece um senso de comunidade. O papel do coro, portanto, progressivamente desaparece 

atrás da sua função cultual no aqui e no agora. 

 

Na tragédia, talvez o caso mais emblemático seja aquele presente no segundo 

estásimo da tragédia Édipo Rei de Sófocles, em que o coro profere os seguintes versos: 

“por que eu devo dançar?” (τί δεῖ με χορεύειν; 896). Como se viu no caso de Antígone, o 

Édipo Rei de Sófocles também apresenta um enredo cujo conteúdo “nada tem a ver com 

Dioniso”. Édipo, o então rei de Tebas, trabalhando para resolver uma crise de sua cidade, 

começa uma investigação para descobrir quem matara o precedente rei, Laio. No episódio 

que precede o dito estásimo, Creonte tentara convencer Édipo de que não estava tramando 

um golpe para lhe roubar o poder, e Jocasta, entrando em cena depois, nega a validade 

dos oráculos (706-25) e esclarece a Édipo questões sobre a última comitiva de Laio. Édipo 

então começa a desconfiar que fora ele mesmo quem assassinara seu antecessor, e é nesse 

ponto que o episódio se encerra. Entrando o coro, ele faz um discurso condenando a 

soberba e a tirania e, antes de desenhar um cenário de impiedade reinante na cidade, ele 

profere a famosa questão: “por que devo dançar?”.  

Há uma discussão muito rica, e muitas vezes controversa, sobre o significado 

desse verso88. Tal discussão se origina justamente a partir de uma questão de 

performance: como diz Henrichs (1995, p.66), “é surpreendente que os anciãos tebanos 

questionem seu status de performers da dança coral”. Em outras palavras, há uma 

oposição aqui entre a ação dramática e a performance que ocorria no palco de Dioniso 

em Atenas. Assim, dentro da ação dramática, uma vez que o grupo de anciãos tebanos 

não estaria dançando, essa questão não faria sentido. Entretanto, no contexto da 

performance do festival, existe um grupo de atenienses realmente dançando no palco. 

                                                           
88 Ver Henrichs (1995, pp. 66-69). 
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Logo, essa questão superaria o “aqui e agora” do enredo e se aplicaria ao “aqui e agora” 

do palco89. Para deixar mais claro essa mudança de perspectiva, volto a Henrichs (1995, 

pp. 69-70): 

 

Mais do que qualquer outro personagem no palco, o coro trágico na orquestra 

coletivamente corporifica aquela continuidade da performance ritual; ele o faz não como uma voz 

no drama, nem como um cidadão da pólis, mas como um performer autoconsciente da dança 

dionisíaca na orquestra e como um participante ritual ativo no festival de Dioniso. A convenção 

da autorreferencialidade coral, que reconhece o papel performático do coro, permite que a 

audiência cruze as fronteiras entre o coro qua personagem trágico e qua performer, entre o drama 

encenado no teatro e a religião da pólis que o sustém, e mais especificamente entre os cultos da 

pólis e os rituais executados (‘performed’) nas peças. 

   

Kitzinger (2008, p. 4) resume bem o pensamento de Hernichs: “ele sugere que o 

coro faz a mediação entre o passado dramático em que se dá o enredo e o presente da 

audiência por meio da participação autoconsciente no ritual do festival de Dioniso”. Aqui, 

levando em consideração o contexto religioso do festival, parece que a leitura de tragédia, 

nesses determinados pontos de manifestação coral, precisa abarcar dois universos 

distintos, mas bem delimitados90, a saber, o do mito (ação dramática) e do ritual (ligação 

com o festival das Grandes Dionísias), por isso frequentemente se mencionar o “aqui e 

agora” da ação dramática (mito) e da performance (festival). É necessário, então, 

estabelecer a diferença entre a identidade coral (performance) e a personagem dramática 

(enredo) assumida pelo coro em cada tragédia. Essa “dupla existência”, ou “dupla 

função”, chamarei aqui de “ambivalência estrutural do coro trágico91”. Em grande parte, 

                                                           
89 Ver interpretação de D´Alessio (2009, p.116), por exemplo, para Arquíloco 105W, que afirma ser 

possível que o poeta estivesse se remetendo a uma pessoa real do seu tempo, ou seja, do “aqui e agora” da 

performance, e não do “aqui e agora” da mensagem do poema. 
90 Por esse motivo considero justificável sempre lembrar o leitor do contexto religioso das tragédias, ao 

contrário de Parker (2005, p.136) que julga haver nessa constante recordação “um perigo de supercorreção 

do nosso entendimento moderno e secular de teatro”. 
91 Seguindo conclusão semelhante de Henrichs (1995, p.70): “como um performer da dança ritual, o coro 

existe simultaneamente dentro do reino dramático da peça e fora dele, dentro do reino político e cultual do 

aqui e agora”. Esta tese, contudo, ocupa-se apenas do “reino cultual” da atividade coral. Para Kowalzig 

(2007, p.225), é a partir do coro que os estudos identificam traços de ritual na tragédia: “uma forma de 

metateatralidade foi identificada nos comentários autorreferenciais feitos pelo coro sobre seu próprio 

(ritualístico) cantar e dançar. Por meio dessa capacidade de integrar uma coralidade dramática e ritual, o 

coro é entendido como flutuando criativamente entre o mundo da peça, por um lado, e o mundo do festival 

da pólis, por outro lado”. Assim, Kowalzig (2007, p.233) diz que o coro possui uma “identidade mutável”, 
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para sistematizar a função do coro, minha tese dialogará com a “capacidade flutuante” 

que o coro teria de se conectar tanto ao enredo como ao festival – a dita “ambivalência 

estrutural”. Esclarece bem tal posição flutuante o estudo de Kowalzig (2007, p.225): “por 

meio dessa capacidade de integrar a coralidade dramática e ritual, o coro é entendido 

como flutuando criativamente entre o mundo da peça, de um lado, e o mundo do contexto 

do festival da polis, de outro lado92”. Ora, a função primordial do coro é cantar e dançar, 

e assim, ritualizar a encenação. Entretanto, seria descabido se ele se pusesse a cantar algo 

completamente desconectado do enredo, e.g., a história de um herói em nada concernente 

à ação dramática. O substrato coral é o enredo (que nem sempre está diretamente 

relacionado a Dioniso) e a atividade ritualística é seu canto e sua dança. 

Em outras palavras, o ato de dançar do coro na tragédia não encontra sustentação 

no desenvolvimento da ação dramática. O ato de dançar existe e sustem-se a partir da 

cultura coral grega, que não estabelece nítida divisão entre poesia e ritual, e que é herdada 

e utilizada pelo gênero trágico. Um exemplo concreto: no segundo estásimo de Édipo Rei, 

se o coro não deve dançar, por que ele o faz? Ora, justamente porque ele é um coro do 

festival de As Dionísias, não porque ele é um grupo de tebanos que veem o decorrer da 

história de Édipo logo à sua frente. É um aspecto sutil, como atentou Henrichs (1995), e 

que merece toda a atenção dos helenistas. Claro: quase nenhum canto coral trará esse tipo 

de questionamento. É, na verdade, desnecessário. Para os atenienses que vivenciaram a 

encenação das peças era evidente que a dança se entendia como convenção coral, e não 

como corolário da ação dramática – para nós, essa distinção não é óbvia nem tampouco 

                                                           
que lhe permite se mover entre o universo cultual do festival e o universo da imaginação da peça. Bierl 

(2011, p.416) nota a relação intrínseca entre coro e ritual: “A dança coral é ritual par excellence. Os 

movimentos da dança coral são apenas uma dimensão de uma apresentação performativa e multi-media. A 

canção e a linguagem de sinais não-verbal são partes de uma comunicação metafórica de ações 

paradigmáticas. De uma maneira marcada e ritual, padrões de comportamento são praticados pelo corpo, 

então executados para uma audiência num contexto agonístico. O ritmo insistente, a estampagem e ação 

coletivas e das fundações ideológicas e religiosas do grupo – simultaneamente comunicadas pela canção – 

tudo isso aumentam seu sentido de coesão”. Também é notável a declaração de Bierl (2001, p.21) de que 

“o coro no drama antigo é em grande parte ritual”. Também Graf (2005, p.110) afirma que “ritual e drama 

estão obviamente conectados estreitamente um com o outro”. Até mesmo a divisão interna das tragédias 

em prólogo, episódios e estásimos seria, segundo Graf (2005, p.112), uma estrutura que imita o padrão 

básico de um ritual. Kavoulaki (2011, p.377) nota a ambiguidade coral na peça As Suplicantes, de Ésquilo 

da seguinte maneira: “tal processo de definir ritualmente papeis e eventos importantes nos permite observar 

que, longe de ser um reflexo de uma ação coral da ‘vida real’, o evento coral dramático é criativamente 

rearticulado (não em um nível ‘ficcional’ no sentido moderno, mas) na base de um potencial pertencimento 

a tradição depositária da linguagem e ação ritual. Nesse sentido, a atividade dramática coral (envolvendo 

linguagem e movimento) parece ser assim organizada de maneira a asseverar um grau de distinção tanto do 

plano exterior da ação dionisíaca coral (no contexto do festival dionisíaco), como do mais amplo plano 

externo da ação coral da ‘vida real’ no geral”. Ver história de estudos ritualísticos em Ackerman (2002) e 

Graf (2005).  
92 Ver interpretação política para esse verso em Carter (2010, p.64). 
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evidente. Ocorre que a convenção coral grega é de extração ritualística. Agora, depois de 

Henrichs (1995), é lícito e recomendável que se faça esse tipo de discussão para todas as 

tragédias, como fará esta tese dentro de seu corpus delimitado.  

Assim, seja definido o conceito de “ambivalência estrutural do coro trágico” nos 

seguintes termos: capacidade que o coro possui de se integrar ora com a ação dramática, 

ora com a ambientação ritualística do festival em que está inserida a encenação dramática. 

Essas duas características não devem ser tratadas como excludentes. É claro, o primeiro 

aspecto é bastante evidente, não sendo necessário um esforço teórico para comprová-lo – 

nesse caso, requer-se um esforço teórico para sistematizar como se dá essa atuação (o que 

será feito na seção seguinte). O segundo aspecto é menos evidente, por isso requer uma 

metodologia nova e complexa, que vem sendo desenvolvida por alguns helenistas e para 

a qual esta tese pretende dar uma contribuição. Se, em última instância, restar, todavia, 

um certo grau de desconfiança para com os resultados por ela alcançados na análise de 

pontos específicos, responda-se a isso trazendo-se à tona a limitação inerente que há em 

estudos que tenham um tal objeto. É impossível acessar a lírica coral em sua performance 

original. Em todo caso, será sempre proveitoso (e agora bastante atual e novo) investigar 

a conexão que se intenta estabelecer entre o coro e o festival, dada a ampla gama de 

estudos que advogam pela conexão entre a lírica coral e rituais em diversos níveis da 

sociedade grega. 

Especificamente esse lado da “ambivalência” que faz o coro alterar, em momentos 

determinados, sua atividade do “aqui e agora” do enredo para o “aqui e agora” do 

momento da encenação no festival, ou seja, a mudança que conferiria existência ritual 

plena no palco, pode ser entendido como “projeção coral”. Nesse caso, a atuação coral 

supera a ação dramática e se torna consubstancial aos rituais do festival, externos à 

tragédia como gênero meramente poético. Quando Sourvinou-Inwood (2003, p.292) 

afirma que “o coro trágico era também percebido como um coro de Dioniso no aqui e no 

agora, as tragédias eram percebidas pelas audiências antigas como executadas por um 

ritual do dia presente”, vislumbra-se aí o que seja essa “projeção93”. Segundo Bierl (2009, 

pp.28-9) esse fenômeno nada mais seria do que uma espécie de espelhamento: “o coro 

ritual, que está presente na orquestra em honra a Dioniso, vê-se como um espelho de 

outros coros circulares dionisíacos que, por sua vez, têm como modelo a constelação 

                                                           
93 Ver estudo sobre projeção coral no terceiro estásimo de Helena de Eurípides em Steiner (2011). 
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mítica de Dioniso ἔξαρχος liderando as bacantes94”. Outra definição precisa desse 

fenômeno é fornecida por Steiner (2011, p.299) nos seguintes termos: “um mecanismo 

por meio do qual os coreutas evocam as atividades de outros coros cantantes e dançantes 

e, então, misturam sua performance atual com aquela dos cantores que eles descrevem”.  

A meu ver, portanto, os vários aspectos do gênero trágico e de seu contexto 

original de existência estudados aqui convergem para apontar a ritualidade do coro: estar 

inserido em um festival dionisíaco e pertencer a uma cultura eminentemente ritual95. Pelo 

menos este é todo o aparato teórico relativo à estrutura do gênero96. Há ainda um outro 

fator marcante, que, embora externo à estruturação da tragédia, em muito influenciou a 

composição de peças no final do século V a.C, a saber, a “Nova Música97”. 

A obra trágica tardia de Eurípides é um representante dessa nova corrente, que 

representa, segundo Csapo (2000, p.417), uma revitalização dos aspectos dionisíacos no 

teatro ateniense: “o Eurípides tardio e os Novos Músicos conscientemente põem suas 

músicas em uma vestimenta cultual e dionisíaca. As canções da Nova Música 

frequentemente evocam a música dionisíaca, o culto dionisíaco e a dança dionisíaca”. 

Como nota D´Angour (2006, p.273), o apogeu dessa revolução musical se deu com 

Timóteo, por volta de 420 a.C, ou seja, em um momento em que Eurípides estava 

                                                           
94 Sobre projeção coral no ditirambo, ver Csapo (2000, p.417): “a projeção coral pode ser uma típica 

característica do ditirambo tradicional: os ditirambos de Píndaro frequentemente fornecem extensas 

descrições da música e dança dionisíaca”. (frr. 70b, 70c, 75S-M, hyporcheme associada a Píndaro fr.107aS-

M, discutido por D´Alfonso 1994:21-23). 
95Sobre a aspecto ritualístico do uso de máscaras, há uma intensa discussão. Foley (2003, p.342), por 

exemplo, entende a máscara como uma forma teatral de se adorar Dioniso. No caso específico da tragédia 

As Bacantes, Foley (2003, p.364) afirma que “a máscara representa o deus para a audiência, representa-o 

erroneamente para os personagens e (...) na cena final a máscara deve ser interpretada como um artefato ou 

símbolo representando o deus, ou o tanto que nós, ou os personagens, podemos visualmente e diretamente 

experimentar dele”. Graf (2005, p.113) relaciona o uso de máscara e roupas especiais com o ritual. Para 

Wiles (2000, p.30), o fator dionisíaco da tragédia estava mais na utilização de máscara do que no conteúdo: 

“não era o conteúdo das histórias que constituíam o ritual dionisíaco, mas o ato da personificação 

(“impersonation”) mascarada diante de uma multidão”. Contra ver Vernant (2008, p.163), que estabelece 

uma distinção entre as máscaras cultuais e as máscaras teatrais.  
96 Por razões diferentes da argumentação desta tese, Stahl (2003) trabalha com o conceito de extra-

dramaticidade aplicado aos personagens da tragédia de Eurípides, porque, segundo ele, Eurípides tem sido 

muitas vezes reprovado por “se concentrar no enredo em detrimento do delineamento dos personagens” 

(p.126).  
97 Sabe-se que grandes mudanças estavam em andamento, e parece ter havido uma mudança na relevância 

dos papeis entre poetas e músicos, por exemplo. Segundo D´Angour (2006, p.271): “até o tempo de 

Melanipides, dizem, auletes eram pagos pelos poetas e eram subservientes a eles, mas, depois disso, a 

prioridade se inverteu”. Em resumo, esse foi um tempo em que se buscava ao máximo o “sensacionalismo 

na performance” e em que o objetivo de compor música era muito mais ganhar dinheiro com a premiação 

do que entreter a multidão (ibidem). Do mesmo modo, D´Angour (2006, p.282) nota que “um século de 

mudança musical e experimentação por uma sucessão de músicos parece ter culminado na proposta de se 

libertar dos princípios tradicionais de fazer corresponder a altura da palavra com a altura musical nos coros 

responsoriais do drama trágico”.  
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plenamente atuante98. De fato, como nota Csapo (2000, p.417), especialmente quanto a 

Eurípides, as influências dessa corrente poderiam ser vistas nos cantos corais de suas 

últimas peças, ressaltando-se ainda que a “projeção coral” seria uma marca registrada da 

performance dionisíaca e da Nova Música99. D´Angour (2006, pp.272-3) mostra que ele 

era comumente em sua época associado com os novos músicos, sendo um colega inovador 

e colaborador de Timóteo.   

Pode parecer exótico, e até mesmo argumentativamente ousado, pretender 

entender o canto coral trágico como algo que supera as dimensões do drama e que realiza 

um ritual religioso, mas essa é uma interpretação que vem se consolidando nos estudos 

sobre tragédia. Não é algo imediato e óbvio fazer a ligação entre o gênero dramático e a 

execução de atos da religião grega. Essa dificuldade se acirra por causa do ponto de vista 

em que hoje lemos e analisamos o teatro grego. Ninguém dirá objetivamente que ir ao 

teatro hoje, comprar o ingresso, sentar nos assentos da plateia, é um ato equivalente a 

participar de um culto religioso. Nós os entendemos como dois âmbitos bem delimitados 

e separados. Mesmo que o ator da peça faça uma oração em cena, objetivamente não se 

assistiu a ritual religioso, mas a uma imitação de um ritual religioso. Certo, na tragédia 

grega o mesmo também podia se passar. Quando Etra faz uma prece a Deméter no prólogo 

de As Suplicantes de Eurípides, essa prece diz respeito ao universo dramático do enredo. 

Não é um culto a Deméter, mas uma imitação de um ato cultual direcionado à deusa. 

Entretanto, havia uma dimensão a mais, figurada pela presença do coro, que impulsionava 

o espetáculo cênico a ser integrado organicamente ao festival em que estava inserido. 

Como mostrei, o coro grego não possuía uma dimensão meramente estética em seus atos 

de cantar e de dançar, mas ele sempre se integrava a uma ocasião de performance 

ritualística, de acordo com as convenções próprias da ritualidade coral grega. Isso não 

implica dizer que todo coro trágico devesse fazer uma oração do tipo “ó Dioniso, patrono 

do festival em que estamos, nós, o coro trágico, manifestamos nosso culto a você” ou algo 

semelhante. Nós esperaríamos uma oração assim para concluirmos que a canção coral era 

ritualística, mas não necessariamente os gregos. Prova disso é a mentalidade ritual 

subjacente à cultura coral, como foi explicitado e sistematizado acima. Essa tem se 

mostrado a nova tônica interpretativa dos cantos corais gregos. Nesse sentido, Rehm 

                                                           
98 Um trecho de 240 linhas da obra Persas de Timóteo é a maior extensão de poesia que se tem acesso 

hoje acerca da poesia da “Nova Música”. Ver comentário em Wilson (2011, p.28). 
99 Sobre relação de Helena de Eurípides e Nova Música, ver Steiner (2011). 
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(2012, p.413), por exemplo, é capaz de formar a seguinte conclusão sobre a ritualidade 

em Sófocles: “concluímos levando em conta a possibilidade de que as audiências do 

século V a.C viam os coros trágicos como um grupo de ‘performers rituais’ em seu 

próprio direito, além de seu papel em qualquer tragédia determinada”. Logicamente, isso 

não quer dizer que o conteúdo produzido pelo coro seja sempre ritualístico, como adiante 

o autor explicita e desenvolve: 

 

Baseado na associação tradicional da lírica coral com ocasiões sagradas ou rituais, Albert 

Henrichs argumenta que ‘a dança coral na cultura grega antiga sempre constitui uma forma de 

performance ritual, quer a dança seja executada no contexto do festival dramático, quer seja 

executada em outros cenários cultuais ou festivos’. Se Henrichs está correto, então toda a lírica 

coral na tragédia, e toda referência a dança coral nas peças, sugeriam uma função ritual para a 

audiência original, independentemente do papel ficcional que o coro tinha na performance. 

Tão atrativa como essa ideia aparece para aqueles que exploram o ritual na tragédia, ela 

assume o que precisa provar: que a audiência sempre viu o coro trágico atuando nas Dionísias 

Urbanas como participantes rituais (...). Entretanto, como os atores executando personagens 

dramáticos, todos os membros dos coros trágicos e cômicos estavam com máscara. Não era assim 

para outros coros envolvidos em performance ritual. 

Certamente, os coros trágicos podem representar mais do que um grupo ficcional 

identificado na peça, porque eles frequentemente vão além de sua identidade dramática para 

alterar a disposição anímica no teatro e influenciar o entendimento da audiência acerca dos 

eventos. Mesmo assim, o gênero do coro e sua relação com o lugar representam escolhas 

significantes para o dramaturgo, e sua identidade ficcional (ao invés da dupla visão sugerida por 

Henrichs) devia permanecer como primordial para se ter impacto dramático. Passagens 

autorreferenciais são exceção à regra. Colocando a ênfase de outra maneira, a 

autorreferencialidade teatral não pode funcionar se ela está sempre na consciência dos performers 

e da audiência. Se fosse assim, nós constantemente perderíamos o fio da história e a peça em sua 

performance.  

 

É claro: o coro trata de assuntos referentes ao enredo. Isso não prova sua 

incapacidade ritualística ou o esvaziamento de suas potencialidades ritualísticas, porque 

não é seu conteúdo que é ritualístico, mas sim sua performance.  
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Assim, no que diz respeito às tragédias completas estudadas nesta tese, faço, logo 

de início, nos capítulos correspondentes, uma tabela que confronta o párodo e os 

estásimos aos prólogos e episódios antecedentes. Essa visão geral ajudará a observar de 

antemão como tais manifestações corais têm uma forte dependência aos eventos 

anteriores. O coro, portanto, não está “solto” na tragédia, ou seja, não tem uma 

independência completa da ação dramática para poder ocupar-se apenas de que é relativo 

ao festival. A chamada “metateatralidade” não necessita fazer o coro ganhar força própria 

para se desprender do enredo. O dionisismo coral não é uma questão que supera e ignora 

o enredo, antes, ele interfere nele a partir de dentro. Em suma, concluo que o coro tem 

autonomia dramática para se posicionar perante os personagens e perante o 

desenvolvimento da ação e, ao mesmo tempo, é capaz de ritualizar a sua participação, por 

ser herdeiro e continuador de uma tradição religiosa grega marcadamente ritualística.  

Por fim, para resumir como creio ser possível estabelecer a identidade entre coro 

e ritual (extradramático, bem entendido), apresento a seguir uma listagem dos principais 

resultados já alcançados pelos helenistas acerca do funcionamento e significado do coro 

para a cultura grega e para a tragédia. Estes serão os sete princípios fundamentais para se 

entender a argumentação desta tese, pontos norteadores tanto para a argumentação do 

autor como para o entendimento do leitor: 

 

(1) “A tragédia nunca foi um evento cultural observado isoladamente, mas antes 

era uma parte de um conjunto mais amplo de celebrações cívicas e religiosas 

que enfatizavam a importância da responsabilidade para com a comunidade e 

para com a piedade aos deuses” (Swift, 2016, p.3); 

(2) “Na longa história da presença coral em eventos comunais, tanto de culto 

público e festividade privada, o coro é o análogo do ideal coro divino das 

Musas” (Mastronarde, 1999, p.89); 

(3) “A voz humana coral tem poder especial, tanto verticalmente (estabelecendo 

a relação entre humanos e deuses) como horizontalmente (apresentando a 

comunidade para si mesma a partir da performance feita por um subgrupo 

seleto)” (ibidem); 

(4)  “O coro tipicamente utiliza três tipos de discurso de autoridade: expressões 

performativas, sentenças gnômincas, e conteúdo mítico” (ibidem); 
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(5) “Como uma audiência dentro da peça, o coro é um intermediário entre atores 

e a audiência teatral, e esse status intermediário é espacial, temporal e 

comunicativo” (ibidem); 

(6) “A posição do coro como um grupo estabelecido perante indivíduos também 

liga o coro estreitamente à audiência como um corpo” (ibidem); 

(7) “As tragédias em Atenas eram executadas tanto como parte do ritual 

dionisíaco organizado pela pólis, como parte de um entretenimento teatral” 

(Griffith, 2011, p.2); 

 

1.4 A função do coro: a manifestação nos episódios 

 

 Bem diferente é o contexto de atuação coral nos episódios. Estando em contato 

direto com os personagens, a natureza da investigação acerca da atuação coral muda 

radicalmente. Agora, surgirão perguntas específicas que só se aplicam à atuação episódica 

do coro. Ao abordar essa espécie de manifestação, nota-se de antemão que o registro e 

formulação dos dizeres corais alteram-se completamente. O coro passa a se manifestar 

em trímetros jâmbicos e sua voz torna-se apenas uma, de menor relevo, em meio a outras 

vozes dos personagens. Ele precisa dividir sua vez de fala, e muitas vezes parece ignorado 

ou desconsiderado. Enfim, sua expressão perde muito da potência de conteúdo a ser 

transmitido e da riqueza e variedade estilísticas. Não há um espaço exclusivo para o canto 

coral, como nos estásimos.  

À vista disso, nesta seção delinearei um problema básico a respeito de constituição 

do gênero trágico: qual a função do coro nos episódios? Como mostrei e acredito, a 

tragédia é corocêntrica; no entanto, o que representava e significava o coro para o gênero 

é difícil hoje avaliar: “o coro é o mais difícil aspecto da tragédia grega para ser apreciado 

pela audiência e pelos leitores modernos” (Kitzinger, 2012, p.385). Embora seja uma 

investigação de longa data, é difícil ainda hoje encontrar uma conclusão satisfatória a 

ela100. No início do século XX, algumas considerações eram feitas para desvalorizar o 

papel do coro: “o coro atrasa a história; ele para a ação quando ela alcança o clímax, 

fornecendo um inesperado anticlímax. Ele não é de forma alguma essencial para o enredo, 

                                                           
100 Creio que as principais questões elaboradas sobre a natureza e função do coro de maneira geral podem 

ser encontradas em Kitzinger (2012, pp. 385-87). Ver também Segal (1995, p.184).  
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e frequentemente parece que entra em cena por nenhuma outra razão a não ser preencher 

um intervalo101” (Cammaerts, 1922, p.213). Ainda antes do século XX, Capps (1895),  

também se indagando sobre a função do coro, mostrou uma tendência de procurar os 

“defeitos dos coros”: “o expediente mais natural de um poeta que estava cônscio da 

fraqueza dramática do seu coro era introduzir alguma conexão externa com a ação, ou 

oferecer alguma forma de entretenimento que iria desviar a atenção do defeito” (Capps, 

1895, p.294). Por outro lado, nessa época surge uma interpretação idealista do coro que 

terá ressonância até os dias de hoje: é de Schlegel (1846) a definição que diz que “o coro 

é um espectador ideal102”.  

No momento em que esta tese é escrita, com o avanço de estudos sobre a cultura 

coral grega, essas afirmativas soam estouvadas, entretanto, de certa forma, esses pontos 

ainda podem ser tomados como corretos por um leitor incauto de tragédia. Certo, há 

tentativas relativamente recentes de sistematização global da função do coro, como, por 

exemplo, a de Weiner (1980, p.206), que faz uma longa listagem das muitas maneiras de 

como se entender a atuação do coro na tragédia: “elevar detalhes comuns a verdades 

universais”, “atuar como isolante (‘buffer’) entre o ator e a audiência”, “transformar as 

paixões dos personagens, que são necessariamente difusas, e coloca-las num foco agudo”, 

funcionar como “Audiência Ideal”, funcionar como algo “ornamental”. Como o próprio 

autor nota, entretanto, essas soluções ainda são insuficientes.  

 Sem dúvida, o coro é elemento essencial para o gênero trágico: ele está presente 

em todas as peças, figurava como parte mais importante ao tempo do nascimento do 

gênero, e é responsável por conferir ao gênero o fator cultural mais relevante na Grécia, 

a saber, o canto e a dança. De alguma forma, porém, ele parece desvalorizado pela crítica 

moderna. Diz, por exemplo, Romilly (1973, p.26, negrito meu), que “o coro era, em sua 

origem, o elemento mais importante na tragédia”. Acaso ele teria deixado de ser esse 

elemento mais importante em algum momento posterior? Argumentarei que, 

independentemente de ter sido o mais importante ou não, sua relevância deve ser medida 

no mesmo nível de igualdade que a de outros personagens.  

Mastronarde (1998, p.55) já no final da década de 90 ressaltava a relevância do 

papel do coro no entendimento do gênero trágico: “ao coro deve ser reservado uma parte 

importante em todo estudo sobre tragédia grega, e muitos estudos recentes reafirmaram 

essa importância”. Entretanto, é notável que não haja consenso sobre o valor de sua 

                                                           
101 Ver críticas do início do século XX negativas ao coro euripidiano em Phoutrides (1916). 
102 Ver discussão sobre essa definição em Calame (1999, p.125). 
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atuação nas tragédias. Um breve histórico dos estudos helenísticos comprova esse 

imbróglio. Em tempos mais distantes, estudos sobre o coro estavam como que em uma 

nuvem de incompreensão. Walsh (1977, p.277), por exemplo, nesse sentido, revela a 

atitude estupefata diante de certos aspectos do coro: “as odes corais narrativas de 

Eurípides continuam a incomodar os críticos”. Segundo o autor, quando não 

compreendidos, alguns cantos corais são classificados como “ditirâmbicos, 

essencialmente composições não-dramáticas, ou embolima do tipo que Agatão 

supostamente teria escrito103”. Formavam-se jargões para tratar de aspectos corais 

incompreendidos, e essa incompreensão gerou paradigmas interpretativos influentes até 

recentemente. Um exemplo é a questão da evolução (ou involução) do coro ao longo do 

século V a.C104. Tornou-se consenso afirmar que houve um decréscimo de importância 

do coro ao longo do desenvolvimento do gênero trágico. Sobre isso, assim escreve, por 

exemplo, Pickard-Cambridge (1953, p.239): “o coro trágico, inicialmente ocupando toda 

a performance antes de Téspis introduzir um ator, veio gradualmente a ter menos e menos 

tempo e interesse”. Anos mais tarde, Romilly (1973, p.29) repercute tal modelo 

interpretativo, especificando o porquê do esvaimento da influência coral no gênero: 

“quando a ação adquire mais importância, o coro não conserva mais o papel central que 

tinha. (...) Subsiste, sem dúvida, uma relação essencial entre o herói e o grupo que 

depende dele, mas esse elo tende a se tornar mais fraco; em Eurípides, o elo se desfaz 

quase completamente”. Em tempos mais recentes, tal ponto de vista continua se 

perpetuando, como se vê, por exemplo, em Saïd (2005, p.219): “em comparação com seus 

predecessores, Ésquilo ‘diminuiu a parte do coro e conferiu o papel principal para o 

discurso’ (Aristóteles, Poética, 1449a17-18). Mas comparado aos seus sucessores, ele 

deu ao coro e à lírica proeminência extraordinária105”. Outrossim, para Battezzato (2005, 

p.154), “o coro é frequentemente marginal à ação da peça, e à comunidade dos heróis que 

atuam no palco. Esse distanciamento afeta a relação do coro e dos atores106”. Em Frínico, 

                                                           
103 Para a lírica coral de Helena de Eurípides, por exemplo, Burian (2007, p.17) escreve: “toda a lírica dessa 

peça é escrita em um estilo que é frequentemente referido como ‘ornamentado’ ou ‘decorativo’ – termos 

que talvez predisponham muito à visão de que as odes corais do Eurípides tardio em particular são 

ornamentos ou decorações divorciadas de uma conexão propriamente orgânica com a ação dramática”. 

Adiante, o autor faz a ressalva que essa intensa ornamentação não significa que o canto coral é irrelevante: 

“os coros de Eurípides nem sempre fazem comentário diretos à ação, mas isso não quer dizer 

necessariamente que suas canções sejam irrelevantes a ela” (Burian, 2007, p.18). 
104 Storey (2011, p. xxxi) fala de um declínio notável do coro no gênero trágico já no século IV a.C. Sobre 

a “teoria do declínio gradual” do coro, ver Phoutrides (1916, pp. 105-109). 
105 Ver também comparação entre os coros dos três tragediógrafos em Kirkwood (1954, pp. 6-7). 
106 Esse autor então enumera as atividades do coro do seguinte modo: “os membros do coro ‘leem’ a ação, 

mas oferecem uma reação empírica, não ideal, a ela”, “os coros trágicos apresentam uma reação plausível 
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segundo Scullion (2002b, p.95), “os coros exerciam papeis de protagonismo”. Segundo o 

mesmo autor (ibidem), nos alvores da tragédia os coros tinham frequentemente papel de 

protagonismo, e o mesmo não ocorreria no ocaso do gênero. Entretanto, como mostrarei, 

o protagonismo não se mede estatisticamente, e será possível ver protagonismo coral em 

muitas peças estudadas nesta tese, pertencentes a momentos distintos do século V a.C. 

Na verdade, as tentativas de entender o coro são numerosas, às vezes 

desencontradas. Como nota Gould (1996, p.217), Aristóteles define a tragédia sem 

mencionar o coro. Tem posição refratária à Poética de Aristóteles, no tocante ao estudo 

sobre o coro, Mastronarde (1998, p.67): “Aristóteles trata o coro de maneira superficial”. 

Vernant estabeleceu a clássica relação entre o coro e a “representação coletiva dos 

cidadãos”, ou seja, representação a partir da qual o coro representaria a verdade da pólis 

democrática107. Há estudos que enfatizam o papel do coro como porta-voz de algo supra-

pessoal. Nesse caso, a identidade em si do coro não seria tão importante como mensagem 

que ele deve transmitir na tragédia. Segundo Vernant (2008, p.274),  

o coro exprime então, a seu modo, diante do herói atingido pelo descomedimento, a 

verdade coletiva, a verdade média, a verdade da cidade. O herói morre ou sofre, como Filoctetes 

ou Creonte, uma mutação decisiva, o coro subsiste. Ele não tem a primeira palavra, tem sempre, 

pela boca do corifeu, a última, como no Édipo em Colono. ‘Aqui a história se fecha 

definitivamente108’.  

 

Torrano (1995, p.17) tem o coro como representante dos valores de moderação da 

pólis: “a doutrina comum dos coros trágicos – que refletem o ponto de vista humano 

próprio da pólis – consiste no louvor da medida e da prudência e na condenação do 

                                                           
aos eventos”, “a marginalidade do coro é o que permitiu algumas passagens corais serem tomadas como ‘a 

voz do poeta’” (Battezzato, 2005, pp.154-55).  
107 Nessa senda teórica, encontram-se por exemplo os estudos de Torrano – sobre o coro de Eumênides: 

“no segundo estásimo de Eumênides, o coro assume e incorpora um novo ponto de vista, que reassume seus 

reclamos desde a perspectiva de horizontes políticos. A novidade desse ponto de vista reside em que a 

terrífica figura das Erínies se faz porta-voz dos interesses da comunidade política” (Torrano, 2004, p.38). 

Contra: ver Griffin (1998, p.47). 
108 Mastronarde (2010, p.97) também nota a presença do coro até o fim da tragédia: “o coro compartilha 

com a audiência o status de sobrevivente. Com poucas exceções, assim como o coro é isento de ambições 

excessivas, de inimizades, e de perigos que os personagens enfrentam, assim ele fica isento da morte, da 

privação, e do exílio que frequentemente esperam os agentes individuais dentro ou no fim da ação 

dramática. (...) Uma técnica trágica que tende a selar o papel do coro como sobrevivente e a conferir à voz 

coral uma impressão final de uma autoridade privilegiada é a prática de fazer o coro exprimir as palavras 

finais do drama”. 
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excesso109”. Segundo Mastronarde (1998, p.57), “o coro representa um público na 

interioridade do drama e é um intermediário entre os atores e o público do teatro”. 

Woodruff (2005, p.495), nesse sentido, escreve algo afim: “os coros usualmente devem 

representar algum grupo que é afetado pela ação da peça, mas eles raramente são 

delineados consistentemente como personagem. Eles podem representar as opiniões do 

povo de Atenas, mesmo quando o enredo se passa em outra cidade110”. Visvardi (2011, 

p.269) argumenta que o coro é capaz de oferecer um caráter pan-helênico para a tragédia, 

permitindo assim que ela fosse encenada em contextos cívicos diferentes do ateniense (já 

no século V a.C). 

Esta tese mostrará alguns problemas existentes nesses pressupostos teóricos. Em 

primeiro lugar, como mostrarei, seria incabível entender que o coro de As Bacantes ou de 

As Fenícias, peças do final do século V a.C, ou seja, pertencentes a um período muito 

posterior aos inícios do drama e de Ésquilo, ocupassem segundo plano, seja na ação 

dramática, seja na composição da tragédia em si. Em seguida, no tocante às interpretações 

que tendem a estabelecer a identidade entre o coro e uma “voz democrática”, sigo a 

refutação de Carter (2010, pp. 63-69), que classifica como “falácia coletiva” a tendência 

de se “procurar o demos no coro da tragédia grega111”. Quanto à discussão acerca da 

preponderância do coro para o gênero, embora quantitativamente a participação coral 

fosse menor112, se comparada com tragédias do início do século, qualitativamente, porém, 

mostrarei nos capítulos seguintes que o coro exerce grande influência para o 

entendimento do enredo. Buscarei especificamente analisar como o conteúdo criado e 

exposto pelo coro interfere na ação dramática113. 

                                                           
109 Contra: considerando os coros das tragédias restantes de Ésquilo, Vidal-Naquet (1990, p.257), por 

exemplo, mostra que, por serem eles compostos de figuras destoantes dos cidadãos, eles não representariam 

o povo. 
110 Ver críticas a esse aparato teórico interpretativo em Griffin (1998, pp. 42-43). Contra Griffin, ver Seaford 

(2000b). Calame (1999), por exemplo, estuda o coro de Hipólito e Édipo Rei porque “o grupo coral delas 

representa figuras muito distintas do ‘espectador ideal’ e a da comunidade cívica de Atenas, as quais se 

pensa que o coro representa”.  
111 Carter (2010, p.63). 
112 Um matiz interpretativo que também faz Wilson (20005, p.183). 
113 Kitto (1956), por exemplo, centrando-se em questões de métrica, fez um trabalho minucioso acerca da 

relevância dos coros de Agamêmnon de Ésquilo e de Antígone de Sófocles, mostrando como a dança coral 

é capaz de enriquecer muito o drama: no primeiro caso, ele diz que a dança coral é “uma poderosa extensão 

à poesia, um canal extra por meio do qual o significado emocional e intelectual do drama pode ser 

transmitido para a audiência” (Kitto, 1956, p.5); no segundo caso, conclui que o “coro grego, como um 

corpo de dançarinos, tinha, de fato, uma importante contribuição para realizar no efeito dramático total” 

(Kitto, 1956, p.7).    
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 Felizmente, há algumas tentativas que buscam revalorizar o caráter coral do 

gênero trágico. Nesse sentido, há tentativas de se entender aquilo que, no passado, era 

simplesmente tomado como algo superficial, a saber, os trechos corais que aparentemente 

não tinham conexão com a peça. Essa mudança de postura permite novas abordagens para 

o estudo do coro, e, como se nota a partir das palavras de Swift (2009, p.381), os estudos 

hodiernos fomentam uma revalorização da investigação acerca do coro: “é agora a norma 

acadêmica tentar conectar o conteúdo de difíceis odes corais aos seus contextos mais 

amplos, ao invés de os refutar como embolima114”. E tal tendência de se descartar como 

embolima alguns cantos corais afetava principalmente a obra de Eurípides: é curioso que 

Webster, nos anos 30, já antevia que toda canção de Sófocles era importante à ação, mas 

não dizia o mesmo a respeito da canção euripidiana: “nenhuma canção de Sófocles é 

meramente um interlúdio que possa ser transferido para outra parte ou outro drama. 

Alguns dos coros de Eurípides possuem apenas uma pequena conexão com as cenas115” 

(Webster, 1936, p.127). Como mostrarei, a relevância coral não diz respeito apenas ao 

desenvolvimento do enredo, embora sempre seja possível buscar conexões entre esses 

dois elementos. Igualmente importante será notar o papel do coro no caráter performático 

da tragédia.  

 De maneira mais ampla, houve um esforço para se entender a influência da cultura 

coral na sociedade grega (e.g. Swift (2010, p.36): “a performance coral permeava todo 

aspecto da vida grega, seja privado ou público, religioso ou secular”) do qual os estudos 

sobre tragédia não podem transcurar. Apenas assim será possível entender razoavelmente 

“qual a função do coro na tragédia”. Como mostrei na seção anterior, não se pode 

descartar a potencial função ritualística que o coro exerceria no festival responsável pela 

existência do gênero trágico. Contudo, como também mostrei aí, o coro também é parte 

integrante e essencial da ação dramática. Nesta seção, portanto, ofereço a explicação da 

segunda parte do que chamei de “ambivalência estrutural do coro”. Essa segunda parte, 

na verdade, diz respeito à atuação do coro qua atuante no enredo. Dessa forma, serão 

dados os subsídios teóricos para a compreensão holística do coro, e nos próximos 

capítulos esses recursos serão aplicados individualmente nas tragédias delimitadas 

                                                           
114 Sobre embólima, ver Pickard-Cambridge (1953, p.240). 
115 Há certa benignidade em se aceitar que as odes corais sofocleanas sejam condizentes com o enredo. 

Kirkwood (1954, p.21), por exemplo: “é típico das odes de Sófocles ter uma clara e pertinente relação com 

a ação”. Também Segal (1995, p.184) nota como a crítica aceita a estreita relação dos coros de Sófocles 

com a ação dramática. 
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previamente como corpus de pesquisa. Compartilho com Gould (1996, p.232) a opinião 

de que “o coro é uma parte essencial da ação” e pretendo mostrar como isso se dá nessas 

peças116. Gantz (1983, p. 66), por exemplo, estudando especificamente a obra de Ésquilo, 

nota algo semelhante: “parece, portanto, que pelo menos na obra tardia de Ésquilo, os 

coros não infrequentemente aparecem em papeis proeminentes”, e, especificamente para 

a peça Agamêmnon, conclui: “os anciãos argivos foram feitos para serem um componente 

primordial da peça e, mais importante, as questões do drama (e da trilogia), dizem respeito 

ao coro do mesmo modo que dizem respeito aos personagens individuais” (Gantz, 1983, 

p.67) e “os ancião argivos desempenham um papel vital em Agamêmnon, talvez, 

realmente, o mais vital” (Gantz, 1983, p.85). Do mesmo modo, para Sófocles, Kitzinger 

(2008) mostra como o papel do coro confere “força dramática” à obra desse tragediógrafo.  

  Existe a carência de uma interpretação que, valendo-se de todos esses dados, 

extraia um padrão comportamental do coro como participante do desenvolvimento da 

ação dramática em si. Ora, por que muitas das tragédias levam o nome da identidade 

coral, e não dos personagens protagonistas? Proponho um exercício mental. Se se 

perguntasse a um ateniense douto do século V a. C sobre qual seria a essência da tragédia 

As Fenícias de Eurípides, ele atentaria para o enredo dos personagens ou para o 

desenvolvimento dos cantos corais? Qual dessas duas partes teria preponderância em seu 

entendimento? Um leitor hodierno tenderia a responder: “As Fenícias dizem respeito à 

querela entre Etéocles e Polinices”. Mas a tragédia não se intitula “Etéocles e Polinices”. 

Ora, o citado ateniense poderia responder: “As Fenícias dizem respeito aos relatos sobre 

a fundação de Tebas que mulheres fenícias cantam estando nessa cidade”. O coro, então, 

emparelhar-se-ia com os protagonistas do enredo. O mesmo raciocínio poderia ser 

aplicado à peça As Bacantes. O leitor hodierno tenderá a resumi-la referindo-se à história 

de Penteu. A peça, contudo, não se intitula Penteu. O ateniense imaginário poderia 

ressaltar o papel que o coro exerce em toda a tragédia. 

                                                           
116 Sobre o coro da tragédia Íon de Eurípides, Owen (1990, p.xxiii) escreve: “o coro exerce um importante 

papel na peça. (...) aqui o coro afeta a ação”. Em Orestes de Eurípides, West (1987, p.190) nota como no 

párodo o coro se integra à ação principal. Collard (1991, p.136) mostra que, na peça Hécuba de Eurípides, 

o coro preocupa-se com o destino de Hécuba, mas que também em muitas ocasiões preocupa-se com o 

próprio passado e futuro, sem mencionar a protagonista. Sobre o coro de Electra de Eurípides, Cropp (1988, 

p.112) escreve: “o coro é marginal à ação da peça, ocupando não muito mais do que um sétimo do texto 

(...). Mas as mulheres possuem alguma importância dramática, juntamente com o camponês, para formar 

parte do background da vida ordinária”. 
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  Para fundamentar minha proposta, recenseio e colijo estudos que magnificam a 

importância do coro na ação dramática. Romilly (1973, p.28), apesar de advogar por uma 

perda de influência do coro ao longo dos anos nas tragédias, identifica que essa influência, 

quando ocorre, pode ser maciça: 

 

o coro não é de forma alguma um elemento estrangeiro à ação. É sobretudo a ele que a 

ação concerne. É para ele, por ele, que a ação pode tocar os espectadores. Compreende-se que ele 

deva intervir, suplicar, esperar, e que, finalmente, suas emoções pontuem, de uma extremidade à 

outra, as diversas etapas da ação.  

 

 Barlow (1987, p.12) tem um entendimento balanceado do coro, ressaltando sua 

importância e tangenciando questões sobre sua função que serão desenvolvidas nesta tese. 

O autor mostra como há um amplo espectro de atuação coral, impossível de ser resumido 

em poucas linhas. Adiante, sistematizarei nesta seção muito do que já está prenunciado 

nas seguintes palavras desse helenista: 

 

 O coro está sempre no coração da peça. Cantando e dança com música, ele tem uma 

função que é tanto uma parte da ação principal, bem como é ligeiramente separada dela. Alocado 

na orquestra, o espaço circular de dança, o coro está fisicamente distanciado dos atores e, como 

os mensageiros, eles são usualmente, embora nem sempre, outsiders que observam os 

acontecimentos a partir de um ponto de vista ligeiramente diferente do dos protagonistas. (...) A 

função do coro é alterar a marcha da ação, interrompendo seu andamento de avanço e 

examinando-a sob novas perspectivas. Seu olhar sobre os eventos permite que se tenha tempo 

para reflexão e julgamento, e folga para considerar motivação e explicações causais. (...) Seu 

papel é aquele de um comentador interessado que é capaz não apenas de refletir, mas de olhar ao 

redor assim como diretamente à ação, provendo uma espécie de pausa filosófica em uma forma 

poética elevada. Às vezes, como em As Bacantes, por exemplo, ele está intensamente envolvido 

na ação como participantes (...). A função coral é complexa e múltipla, e varia de contexto a 

contexto, particularmente em Eurípides. A métrica lírica variegada mostra um registro de 

diferentes emoções e indicam tom e modo. 
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Segal (1997b, p.67), semelhantemente, oferece uma visão global do coro, 

atentando para o desenvolvimento do enredo: 

  

[o coro] pode fornecer material necessário de background, sugerir paralelos míticos para 

a ação principal, ou oferecer reflexões gnômicas que universalizam as implicações dos eventos 

específicos. Embora o coro nunca seja meramente o porta-voz do dramaturgo, ele pode introduzir 

uma perspectiva mais larga do que aquela de qualquer outro personagem. Ele pode dizer ou 

implicar mais do que ele na verdade sabe como um participante envolvido na ação e, assim, pode 

alargar as ressonâncias da ação. Sua linguagem, apartada do diálogo jâmbico pelo dialeto, métrica, 

sintaxe mais densa, poesia mais rica e mais figurativa, frequentemente evoca imagens que provam 

ser significativas para o sentido da peça como um todo.  

   

Mastronarde (2010, p.89), oferece um meio-termo entre essas opiniões e aquelas 

expostas no início da seção:  

 

Em primeiro lugar, é importante reconhecer a variedade e instabilidade da voz coral – ou 

seja, entender como ela pode variar da posição “intradramática” de um grupo com uma identidade 

ficcional específica e status e com motivações psicológicas plausíveis e respostas emocionais 

imediatas, para a posição “extradramática” de uma voz coletiva menos atada a uma identidade 

específica e posicionando-se mais distante da ação117.  

 

A partir dessas opiniões generalistas, que fornecem o embasamento teórico para 

justificar a validade de um estudo solidamente centrado no coro e em sua interferência na 

ação dramática, resta agora colocar em foco algumas especificidades dessa interferência. 

Logicamente, é grande a dificuldade de elaborar uma definição global da função do coro 

que seja pertinente a todas as tragédias individuais sem gerar um til de discordância. 

Tampouco eu pretendo fornecer essa definição. A novidade desta tese é o foco dado ao 

coro. Assim, as análises aqui presentes referentes a outros personagens (que já são 

abundantes em comentários, estudos e artigos) se justificam quando eles interagem com 

o coro. Na seção anterior, construiu-se o arcabouço metodológico para se discorrer 

                                                           
117 Tal posicionamento é uma ratificação do que esse autor expôs anteriormente em Mastronarde (1998, 

p.55). 



72 
 

futuramente sobre o párodo e os estásimos. Aqui será sistematizada a metodologia do 

estudo concernente à participação do coro nos episódios.  

Em linhas gerais, as seguintes perguntas fornecem a tonalidade desse estudo: qual 

a relevância da participação coral, embora rarefeita, nos episódios? Em que medida ele 

participa dos sucessos e insucessos dos personagens? Que poder ele tem de modificar as 

atitudes deles? O coro pode criar laços de amizade ou afeto com os personagens e, 

consequentemente, auxiliá-los nas empresas em que se metem? Pode alimentar 

sentimentos adversos a eles e prejudicá-los? Enfim, é melhor compreendê-lo como um 

agente ou comentador da trama – nesse último caso, com implicações de ordem supra-

dramática, como dando voz aos espectadores? Como mostrei em outro ponto, 

Mastronarde (1998, p.57) toma o coro, considerando o desenvolvimento da ação 

dramática, como um “público”, ou seja, ele seria mero espectador dos acontecimentos do 

enredo. Entretanto, pergunto, não poderia ele exercer papel ativo na trama? Essas 

manifestações são propícias para a sistematização teórica pretendida aqui, pois há um 

conjunto de elementos palpáveis (ao contrário do debate ritualístico) para gerar e permear 

a discussão: o texto propriamente dito, as características do coro, e sua inserção na ação 

dramática.  

 

Os tipos de manifestação 

 

Como nota Kitzinger (2012, p.388), “por convenção, o coro, nos episódios, não 

inicia ou realiza ações que diretamente afetem o curso do enredo, embora ele reaja e 

comente o que está ocorrendo118”. Para explicar melhor essa relação com o enredo, será 

necessário clarificar a nuance de que o coro “não afeta diretamente” os acontecimentos, 

mas reage e os comenta, ou seja, será averiguado como se dá o comportamento do coro 

perante os personagens face às mais diversas situações. Não me parece razoável que, 

nesses casos, o coro figure meramente como um anteparo estético, ou que seja descartável 

para o andamento da ação, ou que se digne apenas a exprimir opiniões de cunho exortativo 

                                                           
118 Hawthorne (2009) estuda casos do coro de Sófocles em que a mera presença coral, sem palavras, 

influencia significativamente a interação entre personagens. 
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e moralizante. É muito variado o âmbito de sua atuação, como mostrarei, e ela sempre 

importa, não é acessória.  

Embora pertinentes e ilustrativos, não me valerei de dados estatísticos para 

mostrar a influência do coro – proporção e contraste de sua participação em relação aos 

outros personagens, e dados que tais119. Não me fio em dados percentuais para obter dados 

conclusivos sobre a importância desse ou daquele elemento constituinte da tragédia – 

deveríamos pensar que, se “A” tem uma porcentagem de participação maior que “B”, “A” 

é mais importante que “B”? Para mim, mais crucial será analisar o aspecto relacional 

coro-personagem ao longo da peça. Esse tipo de análise, aliás, no sentido da ação 

dramática, desembocará, em última instância, numa questão chave para o seu 

entendimento: qual a diferença entre coro e personagem? Tomado rigorosamente tal 

questionamento, abre-se um leque de um número imenso de outras perguntas, como: uma 

tragédia se determina como tal majoritariamente a partir da atuação dos personagens ou 

da atuação do coro120?;  o coro nunca interfere na ação e decisão dos personagens?; o coro 

é invisível, no tocante ao enredo, para os personagens?; a essência de uma tragédia se 

encontra nos episódios ou nos estásimos? Talvez tudo isso seja fruto de falsas dicotomias. 

Personagens e coro, episódios e estásimos não precisam se contrapor. Podem formar um 

todo, e esse todo será a essência121. 

O coro, quando atua nos episódios, tem personalidade própria: ele tem amigos, 

alimenta antipatias, sofre e exprime desejos, muitas vezes contrários à justiça e à 

moderação. Não se pode dizer que em todas as tragédias ele tem sempre as mesmas 

características, ou que exerça sempre a mesma função. Ele não encerra um todo 

indiferenciado e homogêneo plasmado igualmente em todas as peças. Não, ele é 

artesanalmente composto pelos tragediógrafos de acordo com as peculiaridades de cada 

enredo. Não poderei, logicamente, nesta tese estudar todos os dramas existentes, mas 

aqueles selecionados aqui dão mostra desse caráter único e unívoco de cada coro em cada 

peça. Ademais, meu estudo visa suprir uma falta patente dentro dos estudos sobre o teatro 

grego. Não há, na bibliografia, comentários de fôlego sobre a atuação coral nos episódios. 

                                                           
119 Ver análise quantitativa de versos corais de Ésquilo, Sófocles e Eurípides em Phoutrides (1916, pp. 79-

82). 
120 Vinh (2011, p.326) entende que a performance trágica era, sobretudo, prática coral, ou seja, a sucessão 

de cantos corais seriam interrompidos pelos episódios, que funcionariam como interlúdios.  
121 Qual julgaríamos ser os elementos mais definidores do gênero, se fizéssemos os seguintes exercícios 

imaginativos: a)ler apenas os episódios da tragédia, e b) ler apenas os estásimos. Ambas forneceriam uma 

visão incompleta da tragédia.  



74 
 

Assim, farei uma análise pari passu das falas corais nos episódios nos capítulos seguintes, 

evitando assim interpretações generalistas. O que apresento agora são as conclusões 

estabelecidas a partir dessa análise. Tais conclusões permitem visualizar as características 

principais coligidas a partir da participação coral nas tragédias do corpus desta tese. 

Segue-se, portanto, uma filtragem de todas essas informações, e uma taxonomia compacta 

que visa englobar todos esses aspectos episódicos corais em cinco características 

fundamentais: 

 

A) Obviedade e invisibilidade coral: o coro se expressa, mas não há nenhum impacto na 

ação dramática. Sua fala passa desapercebida ou ignorada pelos personagens. O coro 

pode, nos episódios, exortar, articular, advertir, censurar, sem que com isso seja notado 

explicitamente pelos personagens. Podem ser tomados, à primeira vista, como 

irrelevantes ou dispensáveis. Mastronarde (1994, p.594), por exemplo, ao se referir a 

interveções corais de dois versos, estabelece o seguinte juízo crítico: “as parelhas de 

versos corais de Eurípides são frequentemente insípidas de conteúdo”.   

 

B) Delineamento de atitude: nesse caso, o coro é como intérprete das emoções que as 

circunstâncias do enredo fazem aflorar nos personagens. Ele influi nos personagens 

impelindo-o a realizar ou deixar de realizar algo. O coro pode incentivar algum 

personagem em um momento de desânimo; pode tentar refrear alguma atitude indevida.  

 

C) Amizade com personagens: o coro pode ser amigo dos personagens, constituindo uma 

voz de alento, repreensão e consolo para os personagens em diversas situações. Tal 

amizade não é inferiorizada pelo fato de o coro não ter uma identidade pessoal122. O 

anonimato do coro – segundo Gould (1996, p.222), a voz do coro “articula uma 

experiência e resposta coletiva e anônima aos eventos”, – não necessariamente implica 

em distanciamento do coro com relação aos eventos ou as personagens.  

                                                           
122 Na participação dentro dos episódios, quem se manifesta é o coro como um todo ou apenas o corifeu? 

Será necessário traçar uma diferença mais estrita entre o coro e corifeu? Nas análises da participação coral 

feitas nos capítulos seguintes, falar-se-á sempre do corifeu como representante do coro. É errôneo tal 

entendimento? O corifeu deverá ser considerado antes como um outro personagem? Segundo argumento, 

o corifeu nunca deixa de ser o representante completo do coro. Em As Bacantes, por exemplo, o mensageiro, 

no quinto episódio, dirige-se ao corifeu no plural: “mulheres” (ὦ γυναῖκες, 1040). 
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D) Produtor de máximas e prolóquios. Fica sob encargo do coro exprimir os valores do 

depósito de sabedoria grega123. Ocorre quando há desvios de conduta moral, tragédia 

consumada, opiniões soberbas ou cenas fortemente emotivas. Frequentemente, ao lançar 

máximas nos episódios, a reação dos personagens para com o coro é nula. Averiguarei a 

importância dessas máximas dentro do seguinte programa interpretativo: por que essas 

máximas parecem ficar soltas na trama, não sendo respondidas pelos personagens? Essas 

máximas têm influência no enredo? Eles contribuem para o desfecho da peça, exercendo 

algum papel, por menor que seja, no desenvolvimento da ação dramática? 

 

E) Comentário após longa rhésis: muito comum nas tragédias. Algum personagem 

profere um longo discurso sobre o acontecimento passado em cena ou sobre algo prestes 

a ocorrer, e o coro, imediatamente a seguir, profere sua opinião. Ele pode discordar, 

concordar ou permanecer neutro ao que foi dito.  

 

Com essa classificação, obtêm-se subsídios para entendimento da função do coro 

em sua relação intrínseca com o enredo124. A proposta de entendimento da “função do 

coro” apresentada aqui não é uma tentativa de se encontrar um padrão comportamental 

do coro que sirva a todas as tragédias – primeiro, porque penso ser impossível se fazer 

uma “teoria unificada” do coro, a que todos os tragediógrafos estivessem submetidos; 

segundo, porque creio que a variedade e inovação são características que foram 

exploradas pelos poetas. Essa compilação apresentada acima permitirá avançar para a 

questão seguinte: é possível detectar alguma relação entre o coro, em suas manifestações 

episódicas, e o dionisismo do evento? 

Aqui estamos em terreno sem fixidez, por causa do grande espectro de atuação 

coral. Entretanto, apesar dessa variação, que será explorada detidamente nos capítulos 

seguintes, é possível visualizar um amplo âmbito dionisíaco perpassando e 

                                                           
123 Mastronarde (2010, p.91) assim entende as máximas na lírica coral: “dão peso da sabedoria tradicional 

para a oração, ou para impulsionar a oração, ou para condensar uma lição específica a partir de uma porção 

familiar do mito. (...) Elas demonstram a aceitação de valores tradicionais pelo coro”.  
124 É certo que muita ênfase tem sido posta no quesito “identidade coral” e sua relação com a ideologia 

cívica ou com algum aspecto ritual. A ideia da “marginalidade” coral como característica identitária do 

coro foi discutida por Dhuga (2011).  
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fundamentando todas essas manifestações. Seaford (2006, p.94) cita seis elementos que 

seriam uma herança direta obtida pelo gênero trágico de sua gênese dionisíaca: “máscaras, 

evocação frequente do ritual, a marginalidade social das pessoas representadas pelo 

coro125, a centralidade do coro para a performance, a tendência do coro de associar sua 

própria dança com Dioniso, talvez até a centralidade de um indivíduo que sofre”. Metade 

desses elementos se liga ao coro, tal a importância dele para o gênero. 

O coro, no desenvolvimento do enredo, transmite uma percepção dos 

acontecimentos que os personagens não podem transmitir com a mesma intensidade. 

Mesmo se ele estiver atado afetivamente a algum personagem, algo não raro de se ocorrer 

e que poderia supor uma nivelação em mesmo plano com os personagens, ele supera os 

agentes individuais porque não pode sofrer danos físicos das intempéries e vicissitudes 

da ação dramática, embora sintam medo e até pavor em certas circunstâncias. Até onde 

se pode afirmar (levando-se em consideração que se tem acesso a uma minoria das 

tragédias encenadas no século V a.C), o coro nunca é condenado ao exílio no transcorrer 

da ação dramática, não sofre punição de algum deus, não sofre danos físicos, e não morre. 

O coro é, portanto, uma constante ubíqua, imperturbável e inamovível nas tragédias. 

Ubíqua, porque não há um momento em que a tragédia se desenvolva sem a presença do 

coro; imperturbável, porque todas as tragédias findam sem causar qualquer dano ao coro; 

e inamovível, porque sem o coro não há tragédia. A partir disso, vou adiante a ponto de 

afirmar que ele constitui a essência do gênero. Sem o coro, teríamos uma dramatização 

de personagens tal como em Homero, com o adicional de haver a encenação, ou seja, 

atores diferentes recitando versos de personagens diferentes.  Embasando todas essas 

características, há um fator em que acredito estar o grande elo com o dionisismo do 

evento. 

A coletividade e, somando-se a isso, as múltiplas identidades assumidas pelo coro 

nas tragédias têm paralelo com uma característica fundamental e inovadora das Grandes 

Dionísias: a abertura à multiplicidade no que constitui o centro da organização estrutural 

do evento. Como conclui Sourvinou-Inwood (2011, p.339), “há boas razões para crer que 

nenhum genos tinha uma conexão especial com as Dionísias Urbanas e que o sacerdócio 

do Dioniso Eleutero era não-gentílico e pode ter sido o primeiro grande sacerdócio aberto 

                                                           
125 Hawthorne (2009) estuda os coros não marginais de Sófocles compostos por homens livres gregos.  
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a todos os atenienses”. Espelha-se, portanto, o coro trágico na própria constituição aberta 

e multifacetada do festival, que apenas tem razão de ser em sua coletividade.  

O destino individual de cada personagem nas peças não pode sobrepor-se aos 

outros elementos do gênero nem adquire preponderância ou independência. Todo enredo, 

portanto, submete-se à coletividade do coro. Será esse grupo de pessoas que, atuando de 

diversas maneiras (engrandecendo e clarificando os sentimentos dos personagens, 

interpretando as situações), conferirá a solenização do gênero trágico, o que estabelecerá 

a perfeita conexão, de caráter, de tempo e de espaço, com as Grandes Dionísias. Não se 

poderia falar em dionisismo, no sentido de conexão com o festival, para qualquer 

personagem individual, mesmo que seja caracterizado como seguidor do deus, como é o 

caso de Antígone em As Fenícias ou de Cadmo e Tirésias em As Bacantes. O caráter 

dionisíaco se manifesta quando a multiplicidade e a amplidão unificam-se e adquirem voz 

única. Somente assim existe a possibilidade de se adequar à grandiosidade do festival. A 

tragédia, sem o coro, mesmo com bom enredo, estaria depauperada, porque faltaria o 

dionisíaco, que é agrupamento, coletividade. Os personagens, individualmente 

considerados, não podem transmitir uma mensagem dionisíaca condizente com o que 

festival pretende exprimir, a saber, a vivência dos rituais de Dioniso, que produzem um 

efeito interior na audiência126 – genericamente, a visão de festival proposta por Péricles 

em Tucídides, salienta o aspecto de “refrigério das agruras do dia-a-dia127” (τῶν πόνων 

ἀναπαύλας, Tucídides, 2.38), que se dá por meio de “competições e sacrifícios128” 

(ἀγῶσι μέν γε καὶ θυσίαις, ibidem), e, no caso das competições trágicas, como se 

salientou acima, eram entendidas sobretudo por seu aspecto coral.  

Deve-se insistir, então, que a questão central ritualística da tragédia não é o 

conteúdo da poesia. Independe da história delineada pelos personagens. Tampouco o 

dionisismo coral consiste em transmitir uma mensagem de conteúdo dionisíaco. Não 

consiste em pregar algum tipo de comportamento (moderado, sóbrio, como se fosse 

representante da pólis). Há uma opinião solene transmitida pelo coro nos episódios, 

independentemente de seu conteúdo, que promove em si a solenização da peça, 

                                                           
126 Uma questão adveniente seria: como se comportaria a audiência durante as encenações trágicas? É quase 

nula a documentação sobre esse assunto. Wallace (1997, pp. 102-111) enumera os principais relatos 

anedóticos a esse respeito, que indicam principalmente atitudes intempestivas como o tumulto (θóρυβος), 

o assobio (συρίττειν), o grito (βοή), a reprovação (λοιδορησμός), o grito de “ó” (ὠζεῖν) e as palmas 

(κρότοι). Ver Carter (2010, pp. 59-63). 
127 Tradução do autor. 
128 Tradução do autor. 
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adequando-a à solenidade do festival. Sem o coro, a tragédia seria algo solto, 

desvinculado de contexto, mero texto recitativo e recreacional. E, no entanto, ela não é 

isso! Ela é completamente dependente do festival, ganha existência por ele e para ele. 

Nos episódios, a vinculação com As Dionísias não cessa de existir.    

Apresento a seguir um resumo da função do coro, quanto ao enredo, em todas as 

tragédias enunciadas no corpus – entre as fragmentárias, incluo na lista apenas tragédias 

que têm versos seguramente atribuídos ao coro. O coro soleniza, ou seja, perfaz a inserção 

da ação dramática no festival em que se encenam as tragédias, e, para isso, não deixa de 

interagir com os personagens. Essa interação adquire variadas colorações, feitas sob o 

signo da solenização – identifico com um asterico (*) as peças fragmentárias. 

  

.  

Antíope*: ser aliado de Antíope e de seus filhos, clarificar os sentimentos dos 

personagens, exaltar a vitória dos protagonistas. 

 As Bacantes: exaltar o poder de Dioniso, censurar, requerer e executar punição a 

quem é anti-dionisíaco. 

As Fenícias: mostrar o significado mítico da guerra de Tebas, delinear sentimentos 

dos personagens e censurar o que é soberbo. 

 As Suplicantes: servir de motor para o andamento da ação dramática e fornecer 

carga emotiva ao enredo.  

 Héracles: posicionar-se contra a injustiça, tornando-se amigo e semelhante a um 

personagem que é injustamente perseguido. 

Hipsípile*: auxiliar Hipsípile em seu exílio e em seu momento de perseguição. 
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CAPÍTULO 2 

As Bacantes:  

um coro dionisíaco meta ou intrateatral? 

 

 

2.1. Visão Geral: o coro e os episódios 

  

 A peça As Bacantes figura como o primeiro exemplo de tragédia que desdiz de 

imediato o adágio acima mencionado e estudado “nada a ver com Dioniso”. Das tragédias 

integralmente sobreviventes, ela é a única que versa diretamente sobre Dioniso e o 

estabelecimento de seu culto na Grécia. Aliás, na obra dos dois outros principais 

tragediógrafos, Ésquilo e Sófocles, também constam tragédias que desdizem a regra do 

adágio, porque também eles compuseram uma peça com o título As Bacantes. 

Infelizmente, porém, essas peças não foram conservadas129. Não são elas suficientemente 

dionisíacas para provar a inveracidade do adágio? Como a peça euripidiana resta sozinha 

no corpus trágico desse teor, ela será, portanto, a pedra de toque para o estudo da questão 

do dionisismo nesta tese. Afinal, qual seria o fator preponderante para se constatar seu 

caráter dionisíaco: apenas o conteúdo ou a maneira de se portar do coro como um todo, 

conforme elucidei no capítulo precedente? As conclusões obtidas aqui servirão de apoio 

metodológico para os estudos das outras tragédias dessa tese.  

Argumentarei que aquilo que mais confere à peça caráter dionisíaco são os 

aspectos formais da manifestação coral, ou seja, os elementos que permitem visualizar 

como sua forma de se portar, no que diz respeito à sua performance, aproxima-se da 

ritualidade dionisíaca. Esse aspecto ritualístico é verificável sobretudo a partir da métrica 

e da relação coro-enredo, conforme será explorado adiante. A formação peculiar do coro 

dessa peça, a saber, composto de mulheres seguidoras de Dioniso, à primeira vista de um 

olhar incauto, poderia servir de comprovação para afirmar que esse coro especificamente 

é dionisíaco e ritualístico. Não necessariamente isso é assim. É preciso separar o que é 

                                                           
129 Sobre tragédia As Bacantes de Ésquilo, ver Sommerstein (2008, pp. 17-18); sobre As Bacantes de 

Sófocles, ver Radt (1999, p.170). 
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mimese dramática e o que é potencialidade ritual per se. Se um personagem, 

hipoteticamente falando, canta um peã durante o desenvolvimento da ação dramática de 

uma peça, não se deve concluir necessariamente que o trecho correspondente ao peã seja 

de fato um peã. A linha divisória é sutil, mas é necessária delimitá-la bem. Os aspectos 

dionisíacos que apresentarei neste capítulo ultrapassam as questões meramente 

conteudísticas e de identidade dramática. Antes de tudo, é preciso averiguar que relação 

o coro nutre com o enredo, que espécie de canto ele faz nos estásimos e párodo, e se há 

indícios de que sua lírica se conecta com os rituais do festival.  

 Muito se tem comentado como a tragédia grega mostra o destino ruinoso de um 

personagem “excessivo” (ὑβριστής). Ora, uma pergunta, talvez nunca posta, decorrente 

daí é: há coro ὑβριστής no gênero? À vista disso, no que diz respeito ao coro de As 

Bacantes, uma primeira constatação seria notar que ele tende a se comportar tal qual essa 

qualidade de personagem. É facilmente verificável que sua ação se desvincula de qualquer 

atitude promotora de moderação e sobriedade. Ele não se adequa facilmente a definições 

generalistas, como, por exemplo, a de Lloyd (1994, p.113), que afirma: “os coros 

femininos tendem a ser associados com uma concepção mais íntima, menos pública, do 

espaço dramático”. Não assim em As Bacantes. O coro aí representa a difusão pública do 

espaço dramático como extensão da ação de um personagem, a saber, de Dioniso. O que 

esse personagem visa efetuar no enredo é secundado e irradiado pelo coro, de modo a ter 

consequências em outras personagens, como mostrarei. 

 Justifica-se estudar mais uma vez As Bacantes, uma das peças mais amplamente 

analisadas do repertório euripidiano, o fato de não se ter alcançado conhecimento pleno 

acerca do funcionamento de seu coro. Até hoje, é verdade, não se tem esclarecido que 

papel específico e singular exerce esse coro na ação dramática e na performance da 

tragédia, de modo que opiniões ligeiras a esse respeito continuam a se espraiar, como a 

de Woodruff (2005, p.495), que diz que as mulheres bacantes dessa peça “falam pelos 

sentimentos da democrática Atenas”.  E. R. Dodds, no prefácio à sua primeira edição do 

comentário da peça As Bacantes de Eurípides, faz notar que, já àquela época (o prefácio 

é datado de 1943), abundavam estudos sobre essa peça: “nenhuma outra peça de Eurípides 

tem sido tão discutida como As Bacantes; muito poucas foram o alvo de um estudo tão 

exato e cuidadoso no plano linguístico130”. Mesmo sendo a gama de estudos então já 

                                                           
130 Dodds (1960, p. V.).  
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vasta, décadas depois, essa peça ganhará mais um comentário exclusivo, dessa vez 

publicado por Richard Seaford em 1996. Afora esses comentários especializados, há 

miríades de outros livros, artigos, ensaios que vêm sendo publicados sobre esse assunto. 

Poderia parecer improfícuo intentar oferecer mais um estudo. Entretanto, diria que há até 

eminente necessidade de se oferecer uma análise que capte os últimos resultados obtidos 

pela crítica, principalmente no que diz respeito à cultura coral grega, e os aplique não 

somente ao gênero trágico como um todo, mas a suas criações individualizadas. Além 

disso, é preciso dar novo alento exegético para os modos de se compreender a atuação 

coral face à atuação dos personagens. Esses raciocínios são válidos também para justificar 

todas as outras peças estudadas nesta tese. 

No caso de As Bacantes, a novidade, segundo proponho, reside em se analisar, no 

plano do enredo, a atitude sobranceira e vingativa do coro, coadunando-a com a atitude 

ritualística, no plano da performance. Este capítulo é escrito considerando-se a carência 

de estudos que deem atenção total à participação do coro. De maneira geral, têm-se feito 

muitos estudos sobre a identidade coral, mas pouco é dito sobre o efeito e influências que 

o coro exerce nos demais personagens e sobre a natureza dessa interação. Argumentarei 

que o coro tem autonomia de um quase-personagem. Ao contrário de estudos que tendem 

a mostrar que a importância do coro no gênero dramático vai se diluindo ao longo do 

século V a.C (como visto no capítulo 1), noto que, nessa peça, pertencente ao período 

tardio da carreira de Eurípides, e, portanto, situada no findar do século V a.C, recrudesce 

o âmbito de prevalência atuante do coro no enredo, ou seja, a presença e influênica do 

coro aumenta, conforme mostrarei. Ao mesmo tempo, argumento que o coro, em 

momento específicos, faz o elo entre a encenação trágica e o universo carregado de 

significados ritualísticos das Grandes Dionísias. 

Ainda é possível fornecer uma interpretação nova, firmada na análise do papel do 

coro na peça. Assim, o primeiro questionamento que nos levará a ressaltar a 

preponderância coral no todo do drama será: sobre o quê, em essência, trata a peça? 

Acredito que três hipóteses iniciais deveriam ser consideradas: 1) sobre Dioniso e seu 

modo de fazer valer sua esfera de poder em uma cidade que o despreza; 2) sobre Penteu 

e a punição que sofre por tentar rivalizar sua força a um deus; 3) sobre o coro. Acredito 

que a hipótese 3 seja a mais acertada – a peça, afinal, chama-se “As Bacantes”, e não 

“Penteu” ou “Dioniso” –, mas seria preciso construir, como trazem as outras hipóteses, 

uma apódose indicativa do papel exercido pelo coro sobre o enredo. A contar com uma 
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visão não meticulosa sobre o coro, poder-se-ia construir uma apódose fundamentada em 

uma opinião generalista e já muito difundida: “prover a ação com ensinamentos que 

interpretam e tiram conclusões sobre como deveria ser o correto viver dos personagens”. 

Há muito mais, todavia, que pode ser inferido e observado sobre o campo de atuação 

coral. Se está no coro a parte da essencial do drama, é necessário clarificar como ele influi 

na peça. As Bacantes, a meu ver, serão um paradigma para o entendimento da relação 

coro-personagem: elas permitem formar uma visão nítida das potencialidades atuantes do 

coro, e como o enredo não prescinde dele para ser devidamente compreendido. Do mesmo 

modo, os traços de comportamento performático evidenciam que a ritualidade não se fixa 

no conteúdo dionisíaco. 

A participação do coro em As Bacantes nos trechos de exclusiva manifestação 

coral é ricamente poética, com muitos traços de transmissão de mensagens sapienciais, 

muitas vezes trazendo métrica de ritos dionisíacos131. Apesar de tudo isso, ela não é 

indissociável do enredo, ou melhor, ela comunica a posição – sentimental, psicológica, 

ou de consciência – do coro perante os acontecimentos que vão se desenrolando em cena. 

Isso se dá em todas essas partes, sem exceção, conforme delineio sumariamente abaixo 

(e explico com mais vagar nas seções ulteriores), relacionando o canto coral com a parte 

anterior:  

  

                                                           
131 Ver análise métrica de Dodds (1960, p.72), por exemplo, que mostra que a métrica típica da peça é 

própria dos hinos cultuais dionisíacos. Webster (1970b, p.203) nota a dificuldade de se associar uma métrica 

específica a um culto específico, entretanto, estabelece uma correspondência entre diversas métricas e seus 

respectivos cultos. Segundo Barlow (1987, pp. 12-13), “as canções [do coro] na verdade desempenham o 

papel de rituais religiosos que estão no coração da experiência da peça. Aqui não há afastamento, apenas 

devoção ao deus”.  

Prólogo: 

Dioniso informa a causa de sua vinda a 

Tebas: punir a cidade e a família de 

Cadmo, que depreciam o deus. 

Párodo: 

O coro exalta Dioniso e conclama Tebas a 

dançar nas montanhas. 

1º episódio:  

Penteu se nega a dionisar-se e faz ameaça 

de morte ao “sacerdote de Dioniso” (que é 

o próprio Dioniso) 

1º estásimo:  

O coro condena a atitude de Penteu, 

preconiza a prudência e suspira por um 

local de paz.  
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A partir desse quadro, é possível notar de imediato que há uma relação muito 

próxima entre os episódios (e o prólogo) e os estásimos (e o párodo), como se essa relação 

se caracterizasse como sendo um movimento de ação e reação, ou seja, como se o coro 

em tudo se manifestasse em resposta ao que vai ocorrendo entre os personagens. Para o 

coro, a ação dramática dita o seu comportamento e estado anímico, e para a ação 

dramática, o coro representa aquele que mais padece e se alegra com os sucedidos.  

 Ao mesmo tempo, o coro não deixa de se manifestar em um registro muito diverso 

daquele dos personagens. Há uma profusão de métrica, há uma diversidade de temas que 

nem sempre parecem conectados com Tebas e o desenrolar da ação. Por trás disso, há em 

operação um processo que não diz respeito apenas ao enredo. Opera-se aqui a chamada 

“solenização” do gênero trágico para incutir significado à encenação e que visa coaduná-

la com o festival em que ela estava inserida.  

2º episódio:  

Penteu interroga o “sacerdote de Dioniso”, 

condena-o ao cárcere e ameaça com 

escravidão suas seguidoras.  

2º estásimo: 

O coro sente a repulsa de Tebas para com 

as bacantes, expressa seu medo de ser 

preso por Penteu e invoca Dioniso.  

 

3º episódio: 

Dioniso anima o coro e destrói o palácio; 

mensageiro relata fuga das tebanas para as 

montanhas; Penteu cai na armadilha de 

Dioniso: vestir-se de mulher para espiar as 

mênades 

3º estásimo: 

O coro expressa seu anelo por um local 

onde livremente possa cultuar Dioniso, 

emite máximas de sabedoria e traz 

ensinamentos sobre a natureza divina e 

sua relação com os mortais. 

4º episódio:  

Dioniso e Penteu em cena; este, vestido de 

mênade e mentalmente atribulado, é 

conduzido por Dioniso para as montanhas. 

4º estásimo: 

Conclamação irosa do coro às mênades: 

manifestação do desejo de vingança de 

morte contra Penteu. 

5º episódio: 

Mensageiro dialoga com coro, que se 

alegra ao saber da morte de Penteu; longa 

narrativa sobre morte de Penteu. 

5º estásimo: 

O coro dança e exalta a morte de Penteu. 
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 A seguir, comento detidamente todas as manifestações corais em As Bacantes. 

Procedo analisando primeiramente as manifestações não inseridas nos episódios. Elas 

revelam uma duplicidade de função: interação com enredo e com o festival. Em seguida, 

analiso as manifestações episódicas. Reforça-se aí sobretudo a interação com os 

personagens. Não obstante, em alguns casos, observa-se que as mensagens transmitidas 

requerem um olhar mais aprofundado a fim de determinar sua significação para a peça. 

Esse padrão será aplicado ao longo de toda esta tese para o estudo das outras tragédias do 

corpus.  

 

2.2: Párodo: ditirambo trágico? A descrição da atividade mênade 

 

 No párodo de As Bacantes, o coro altivamente se apresenta, com versos 

formulares que lembram uma procissão132. Quantitativamente, a extensão é mais longa 

do que todos os estásimos, conforme mostro a seguir a partir da contagem:  

Párodo:        105 versos;  

1º estásimo: 63 versos;  

2º estásimo: 56 versos;  

3º estásimo: 49 versos;  

4º estásimo: 55 versos;  

5º estásimo: 11 versos.  

A essa predominância quantitativa, segue-se também uma relevância superior no 

plano da formação do caráter do coro. Aqui se manifestam todos os elementos 

caracterizantes do coro que darão o tom para as suas atividades ao longo do enredo. Pode-

se dizer que tudo que o coro exprimir na peça será um reflexo, de forma mais ou menos 

coerente, mais ou menos concordante ou discordante, deste párodo. 

                                                           
132 Cf. Dodds (1960, p.71). Barlow (1987, p.12) escreve os iônicos iniciais do párodo evocam associações 

religiosas e cultuais. Ley (2007, p.139) mostra como estudiosos relacionam a métrica iônica ao culto de 

Dioniso. 
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Em sua primeira manifestação na peça, o coro descreve-se a si mesmo, canta os 

louvores de uma vida devotada ao dionisismo e narra o nascimento de Dioniso. 

Aparentemente, seria muito propício se crer em alguma espécie de ritual sendo executado 

aqui – não seria tudo isso motivado pelo evento das Grandes Dionísias? De fato, Dodds 

(1960, p.71) já fazia notar que o párodo continha algo que não era meramente de aspecto 

dramático: “tanto na forma como no conteúdo, o canto parece ser bastante proximamente 

modelado segundo um verdadeiro hino cultual”. Posteriormente, interpretações quejandas 

seguiram-se, e alguns autores notam traços de confluência de outros gêneros, também 

dionisíacos e também possivelmente ritualísticos: segundo Wiles (2000, p.13), “a 

abertura coral de As Bacantes de Eurípides parece imitar a forma tradicional de um 

ditirambo”; segundo Friedrich (2000, p.120), o párodo assemelha-se a um ditirambo; 

Damen e Richards (2012, p.347) caracterizam-no de “patentemente hínico tanto em sua 

forma como em seu conteúdo”. Concluir, a partir daí, que o párodo seja um ditirambo 

ritualístico, é um passo muito precipitado. É necessário precisar como entender a 

potencialidade ritual trágica.  

Em primeiro lugar, quanto ao seu conteúdo dionisíaco, é natural que o coro trate 

de assuntos relativos a esse deus, porque sua identidade trágica se estabelece como 

“seguidoras de Dioniso”. O próprio deus, no prólogo, chama-as de “tíaso meu” (θίασος 

ἐμός, 56). Quanto à métrica, se ela é de fato própria de hinos cultuais dionisíacos, como 

assevera Dodds (1960, p.72), não é inferência necessária que o canto como um todo 

também o seja. Por se constituir como gênero literário, é admissível e esperado que o 

tragediógrafo se valha, se assim escolhe, de elementos de outros gêneros para 

enriquecimento estético da peça, como aliás é exaustivamente estudado por Swift (2010). 

Exemplo paradigmático da intersecção de gêneros pode ser visto em obra bem anterior à 

tragédia, a saber, o poema épico de Homero, a Ilíada. No primeiro canto, profere-se um 

peã, e não necessariamente esse trecho da obra é, em sua natureza, um peã. 

Analisarei detidamente a apresentação do coro, mas antes convém observar que 

ele se manifesta como um grupo situado na localização do enredo, ou seja, em Tebas: 

praticamente no centro (numérico) do párodo, ele faz uma invocação a essa cidade, local 

onde se passam a irreverência para com Dioniso e as desditas de suas seguidoras: “ó 

Tebas” (ὦ (...) Θῆ- / βαι, 105-06). Assim fazendo – especificando-se que todas as 

atividades dionisíacas aí descritas devem ocorrer, em última instância, em Tebas, porque 

Dioniso criticou essa cidade no prólogo – o coro centra-se no enredo que se desenvolverá 
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nos episódios seguintes. Não se realiza aqui um distanciamento coral da ação dramática.  

Poderia estar ele, apesar de fazer referências diretas a Tebas, pondo-se sobretudo em 

contato direto com o festival das Grandes Dionísias? Apresento a seguir, com bastante 

vagar, razões para se crer que não.   

A primeira manifestação do coro consiste em se identificar quanto à sua origem: 

“na terra asiática longe / deixei o sacro Tmolo” (Ἀσίας ἀπὸ γᾶς / ἱερὸν Τμῶλον 

ἀμείψασα, 64-65). A ilusão dramática instaura-se, portanto, no primeiro momento em 

que o coro se expressa. Se o grupo de mulheres no palco se identifica como asiáticas, ou 

seja, se fincam a sua identidade de acordo com o papel a exercer no enredo, qualquer 

possível extradramaticidade se esvai. Isso tem implicação imediata na informação 

seguinte expressa pelo coro, agora concernente à sua atividade: “danço / por Brômio a 

doce dança / e a bem fatigante fadiga na celebração de Báquio” (θοάζω / Βρομίῳ πόνον 

ἡδὺν / κάματόν τ᾽ εὐκάματον, Βάκ- / χιον εὐαζομένα, 65-68). Por que o coro, tomado 

em seu contexto pertencente ao enredo, dança? No prólogo, Dioniso havia se manifestado 

e explicado por que se encontrava em Tebas. Essa é a causa de as mulheres asiáticas 

dançarem: dançam por causa do Dioniso que está em Tebas. Na verdade, o deus mesmo 

lhes dá uma série de ordens que se ligam à atividade da dança: “conduzi sequazes” 

(ἐκόμισα παρέδρους, 57), “erguei os tamborins” (αἴρεσθε / τύμπανα, 58-59), “vinde 

(...) e percuti” (ἐλθοῦσαι (...) / κτυπεῖτε, 60-61). O raciocínio parece tautológico e cheio 

de sutilezas, mas ele clarifica que: o coro não está dançando porque se encontra em um 

evento dionisíaco (As Grandes Dionísias atenienses). Esse é um mote caro para os estudos 

que identificam extradramaticidade na atividade coral.  

Ademais, o coro, qua grupo de mulheres asiáticas seguidoras de Dioniso, fará uso 

de uma série de fórmulas pertencentes ao dionisismo real. Não por isso essas fórmulas 

sejam necessariamente fórmulas do dionisismo ateniense corrente de então. Explico. 

Seaford (1981), por exemplo, afirma que a peça As Bacantes teria sido influenciada, em 

sua estrutura, por hieroi logoi do culto dionisíaco. A concepção que temos a respeito do 

hieros logos da Atenas Clássica é incerta, mesmo porque a concepção grega de hieros 

logos estava intimamente relacionada à oralidade133. É extremamente difícil lidar com 

“textos sagrados” pertencentes à literatura grega como um todo, quanto mais referente à 

Atenas do tempo de Eurípides. Porta (1999), por exemplo, coletou e compendiou as 

                                                           
133 Ver Henrichs (2003, p.211). 
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legomena sobreviventes do culto grego134; mas poucos seriam utilizáveis aqui, visto que 

meu intento é aproximar tais textos com As Bacantes. Vista a dificuldade de se definir 

hieros logos, noto também que muitas das questões feitas valem também para a tragédia. 

Parker (2000), por exemplo, faz a seguinte questão: “o hieros logos simplesmente trata 

de questões sagradas ou ele é sagrado de alguma maneira mais profunda?”. Ora, a tragédia 

por si só “trata de questões sagradas”, mas dificilmente a teríamos como um hieros logos. 

É importante notar que o próprio texto de As Bacantes não faz referência a qualquer 

espécie de récita ou leitura ritual de livro ou texto sagrado135.  

De tudo isso, o que por certo se pode afirmar é: como lembra Damen e Richards 

(2012, p.365), As Bacantes não são um hino, nem Eurípides era um sacerdote. As 

Bacantes são uma tragédia e Eurípides era um tragediógrafo. Mesmo o dionisismo tal 

qual figurado na peça não condiz com o dionisismo ateniense – Dodds (1940, p.168) nota 

que o culto oficial ático não tinha relação com o tema da peça, ou seja, os atenienses não 

tinham dança na montanha, nem tinham omophagia, tal qual representado na peça. Está 

em aberto o estudo que visa responder à pergunta se existia menadismo na Atenas 

Clássica, mas é inegável que o prelúdio do párodo (64-71) traz elementos que, em certa 

medida, evocam os rituais dionisíacos136. Como entender, então, essa confluência entre 

aspectos rituais na tragédia grega? Apenas como empréstimo poético? Em outras 

palavras, dever-se-á investigar aqui se esses elementos emulam ou realmente perfazem 

esse tipo de ritual.  

À primeira vista, os versos criam uma ambientação notadamente ritualística. 

Assim, no que concerne a essa possível atividade, duas são as informações principais: ele 

se move por Brômio137 (θοάζω / Βρομίῳ, 65-6) e louva Baco com gritos de εὐαί (Βάκ- 

                                                           
134 Ver análise de Henrichs (2003, p.233) para papiro Gurob 1, que é o melhor candidato que se tem para 

designação de hieros logos e que, além disso, possui um “forte sabor dionisíaco”. Ver tradução completa 

do papiro em West (1983). 
135 Tal atividade não era incomum na Atenas Clássica. Na comédia As Aves (414 a.C) de Aristófanes, vemos 

a aparição de um adivinho (χρησμόλογος) e, durante a discussão desse personagem com Peisetairos, por 

três vezes eles proferem a expressão λαβὲ τὸ βιβλίον (980-989). Como nota Henrichs (2003, p.218) acerca 

desse trecho, “apesar do oráculo ser a ruidosa fabricação ad hoc, ele, contudo, ilustra a estreita conexão 

entre textos sagrados, récita oral, e performance ritual que parecem ter sido característicos do culto grego”.  
136 Henrichs (1990, p.264), embora admitindo que não houvesse rituais mênades dentro das fronteiras da 

Ática, não deixa de se fazer algumas questões (para as quais afirma não ter resposta), que traslado aqui: “os 

pintores áticos de vasos desenharam centenas de mênades míticas. Teriam eles visto mênades reais na 

Ática? Teriam as mênades áticas que iam a Delfos perdido sua identidade de mênades quando retornassem 

para Atenas? Participavam elas de outros rituais dionisíacos durante os intervalos que separavam suas 

viagens a Delfos?”.  
137 Penteu, recém-chegado à cidade, também descreve a situação das mênades utilizando também o verbo 

θοάζειν: “mulheres nossas abandonaram as casas / em fingidas Baquéias e nas sombrias / montanhas 
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/ χιον εὐαζομένα, 67-8). Há uma construção em pares, θοάζω-εὐαζομένα, Βρομίωι-

Βάκχιον, que então caracteriza o tíaso de Dioniso138. O verbo Θοάζω, em seu sentido 

primeiro, representa a movimentação frenética das pessoas.  Subentendendo-o como 

“dançar”, conforme o traduz Torrano (1995), então faz-se uma conexão íntima entre a 

própria atividade do coro e maneira de se manifestar o dionisismo. Completando o 

conjunto dionisíaco, o verbo εὐαζομένα literalmente exprime os gritos de evoés εὐαί a 

Baco (Torrano (1995) traduz como “celebração de Báquio”). Esses verbos estabelecem o 

tom eminentemente dionisíaco do início do párodo, e, portanto, poder-se-ia dizer que há 

um aparente empuxo ritualístico dos versos fazendo coincidir o canto coral com a 

manifestação religiosa das Dionísias. Reforço a adjetivação “aparente”, pois será 

necessária uma análise mais densa do canto em sua totalidade antes de se obter tal 

conclusão. 

Considerando que as atividades do festival consistiam em exaltar Dioniso, todo o 

prelúdio (67-71) do párodo parece aproximar o coro do festival das Dionísias, sem com 

isso deixar de se exprimir com palavras alusivas a elementos do enredo. A partir de um 

chamamento feito à maneira formular (“Ó da rua! Ó da rua! Ó do palácio!”, τίς ὁδῷ τίς 

ὁδῷ; τίς / μελάθροις; 68-69), o coro exprime seu anseio de exercer uma influência 

religiosa em quem ouve suas as palavras, ou seja, ele se dirige diretamente ao ambiente 

ao seu redor com o intuito de condicioná-lo à mensagem dionisíaca prestes a ser 

comunicada por ele. Para quem o coro se dirige aqui? Para os habitantes de Tebas, 

certamente. Entretanto, nesse caso, o que ele requer dos tebanos é o mesmo que se requer 

dos celebrantes de Dioniso em Atenas. O coro indica, com dois imperativos, como deve 

ser a disposição física e anímica de quem ouvirá sua mensagem: “desloque-se e com a 

boca pura de voz / santifique-se todo” (ἔκτοπος ἔστω, στόμα τ᾽ εὔφη- / μον ἅπας 

ἐξοσιούσθω, 69-70). As pessoas devem dar espaço para permitir que a procissão passe e 

devem preparar seu interior de acordo com a compostura requerida por essa situação. As 

pessoas de Tebas (do enredo) ou figurativamente as pessoas de Atenas (do festival)? Para 

Dodds (1960, p.75), “este é o prelúdio costumeiro de um ato ritual”. Preparada assim a 

                                                           
dançam a um Nume novato” (γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι / πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ 
δασκίοις / ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα, 217-25). 
138 Conforme o próprio personagem Dioniso havia caracterizado esse grupo: “ó fêmeas do meu tíaso, 

companheiras de périplo e repouso” (56-7). A palavra θίασος designava um grupo religioso que celebrava 

cultos privados, e, no caso do dionisismo, ela é caracteristicamente utilizada como unidade de organização. 

Mais importante, porém, é notar que Dioniso encerra sua fala indicando que irá participar dos coros. O coro 

é uma forma de expressão tão marcadamente ritualística do dionisismo que Heródoto (4.3.4) afirma ser essa 

característica o diferenciador do dionisismo grego e egípcio. 
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tônica de sua manifestação, o coro então está pronto a hinear Dioniso: “pois os hinos 

eternos / a Dioniso hinearei” (τὰ νομισθέντα γὰρ αἰεὶ / Διόνυσον ὑμνήσω, 71-72). 

Como afirma Torrano (1995, p. 20) o hino a ser cantado pelo coro para Dioniso é o próprio 

párodo que, de fato, como se viu acima, tanto em sua forma como em seu conteúdo, e até 

mesmo em sua caracterização métrica, assemelha-se a hinos cultuais dionisíacos. Tudo 

isso teria algum valor extradramático? 

Evidentemente, a atmosfera dionisíaca que os versos corais criam adquirem 

substância ritualística. Isso quer dizer, necessariamente, que o coro perfaça um ritual 

dionisíaco per se139? A meu ver, essa não é necessariamente a inferência a ser obtida. Em 

última instância, toda a descrição da atividade dionisíaca vem a propósito do papel que o 

coro tem no próprio enredo: ele se constitui propriamente de um grupo de mulheres 

mênades. É natural que elas falem de um assunto que diga respeito à sua identidade: 

assim, por exemplo, em As Fenícias, o coro de mulheres fenícias falará de sua condição 

de estrangeiras fenícias, e em Héracles, o coro de idosos falará de sua condição de idosos. 

Nesse ponto, a representação dramática não precisa ser entendida necessariamente como 

ritual executado no palco. Em outras palavras, se o coro fosse constituído diversamente 

(diga-se, como adeptos de um culto diferente do de Dioniso),  ele poderia criar uma 

atmosfera religiosa própria do deus a quem se dirige – tal é o caso do coro de As Fenícias, 

que se constitui de mulheres consagradas a Febo Apolo e que, no párodo, evoca alguns 

elementos do culto apolíneo. No caso de As Bacantes, portanto, é evidente que haverá 

muitas referências aos rituais e cultos dionisíacos, não porque a tragédia seja encenada 

em um evento dionisíaco, mas porque o coro segue a Dioniso –  no contexto do enredo, 

não no contexto do evento – que, aliás, é um dos personagens-chave da peça.  

Também na estrofe alfa abundam elementos dionisíacos. Deverão eles ser tomado 

extradramaticamente, em conexão com as Dionísias? O coro abre essa estrofe com uma 

exclamação que invoca os bem-aventurados seguidores de Dioniso, enumerando os 

diversos aspectos dessa bem-aventurança: “ó / feliz quem por bom nume / mistérios de 

Deuses viu, / santifica a sua vida, / põe no tíaso a sua alma, nas montanhas é um Baco / 

em santas purificações” (ὦ / μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων / τελετὰς θεῶν εἰδὼς / βιοτὰν 

                                                           
139 No prólogo, temos um indício, fraco embora, de que algo extradramático pudesse ocorrer. No verso 24, 

Dioniso utiliza o verbo anololuksa. O mesmo verbo é utilizado por Baquílides na Ode 17, que, segundo 

Maehler (2004, p.188), é aí utilizado expressando uma forma de invocação ritual feminina, a ololyge. Ver 

estudo de Calame (2001, p.78) sobre ritualidade de ololyge. 
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ἁγιστεύει καὶ / θιασεύεται ψυχὰν / ἐν ὄρεσσι βακχεύων / ὁσίοις καθαρμοῖσιν , 73-

77). Tudo está impregnado de elementos religiosos, especificamente dionisíacos. Tal é a 

abundância descritiva do dionisismo, que proponho chamar essa seção da estrofe alfa de 

“querigma”, uma vez que aqui está contido o cerne da mensagem dionisíaca. Forma-se 

um desenho verbal que abrange o que se deve fazer para se dionisar. Farei a seguir um 

paralelo que ressalte como todas as atividades dionisíacas estão contidas nos verbos 

desses versos: conhecer os mistérios dos deuses, εἰδὼς (εὐδαίμων τελετὰς θεῶν), 

santificar a vida, ἁγιστεύει (βιοτὰν), fazer da vida um tíaso, θιασεύεται (ψυχὰν), louvar 

Baco nas sagradas purificações140 ocorridas nas montanhas,  βακχεύων (ἐν ὄρεσσι ὁσίοις 

καθαρμοῖσιν), executar corretamente os ritos de Cibele, θεμιτεύων (τά τε ματρὸς 

μεγάλας ὄργια Κυβέλας), movimentar o tirso, τινάσσων (ἀνὰ θύρσον), coraar-se de 

hera, στεφανωθείς (κισσῷ) e, finalmente, servir Dioniso, θεραπεύει (Διόνυσον). Essa 

descrição detalhada do dionisismo não necessariamente, entretanto, corresponde ao 

dionisismo tal como conhecido e ritualizado em Atenas, como mostrei acima.  

Dando sequência a esses dados de definição do culto, o coro, na segunda parte da 

estrofe alfa (83-88) faz um apelo, por meio de várias exortações direcionadas 

especificamente para as bacantes, para a tomada de ação: “eia, Bacas! Eia, Bacas! / 

Brômio Deus filho de Deus, / Dioniso, vinde trazê-lo, / das montanhas frígias / para as 

amplas ruas / da Grécia” (ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι, / Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ / 

Διόνυσον κατάγουσαι, / Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλ- / λάδος εἰς εὐρυχόρους ἀ- / γυιάς, 

83-87). Seria difícil, por isso, fazer que essa mensagem fosse assimilada pelo público 

espectador da tragédia como algo referente a si. Os cidadãos da audiência não se 

identificariam com mulheres mênades, e o coro não poderia se tornar representante 

ritualístico do público. Ademais, o coro trata de uma situação específica, que foi exposta 

pelo próprio Dioniso no prólogo (13-20): o deus decide deixar a Frígia e a Lídia para se 

estabelecer na Grécia, primeiramente em Tebas. Uma vez que essa estrofe do canto coral 

não se distancia do enredo, vê-se que até mesmo no estásimo o coro pode tomar partido 

a respeito dos eventos sucedidos em cena.  

Entretanto, que dizer da descrição bastante rica feita na estrofe alfa a respeito do 

menadismo? Note-se que ainda se está diante de um caso particular de dionisismo, ou 

seja, aquele referente aos rituais exclusivamente realizados por mulheres. Ora, dar-se-á o 

                                                           
140 Especificamente para καθαρμοῖσιν, Dodds (1960, p.76) afirma tratar-se de purificação ritual. Em Platão 

(Leis 815c), lemos uma clara associação a rituais dionisíacos e a purificação.  
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caso de que essa rica descrição e interpelação se coadunem com os rituais dionisíacos das 

Grandes Dionísias? Parece que não, pois não há indício de ocorrência de menadismo 

nesse evento.  

Em seguida, na antístrofe alfa o coro se ocupa em narrar nascimento de Dioniso141 

– e mesmo aqui pode-se ver a relação especial que as bacantes nutrem pelo mito. Narra-

se como Zeus engravidou Sêmele de Dioniso e como foi necessário que o deus fosse 

costurado no fêmur de seu pai antes de nascer (88-98). Em seguida, a cena do nascimento 

de Dioniso que é ressaltada traz uma informação que explica um traço característico das 

mênades, ou seja, esse mito não é evocado à toa: a partir dele, o coro faz uma explicação 

relatando por que as mênades usam um tipo de penteado em que há trançados de serpe 

(“quando Destino determinou / deu à luz tauricórnio Deus, / coroou-o com coroas de 

víboras, / donde as Loucas rodeiam / com serpentes bravias / as próprias tranças”, ἔτεκεν 

δ᾽, ἁνίκα Μοῖραι / τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν / στεφάνωσέν τε δρακόντων / 

στεφάνοις, ἔνθεν ἄγραν θη- / ροτρόφον μαινάδες ἀμφι- / βάλλονται πλοκάμοις, 99-

104). O mito, portanto, é utilizado como explicação da causa de um determinado aspecto 

do menadismo. O problema permanece o mesmo da estrofe anterior: não há 

correspondência com as Dionísias, ou seja, torna-se incongruente se ver essa parte do 

canto como “continuação ritualística” do evento142.  

Na estrofe beta (105-119), em prosseguimento do que foi feito nos trechos 

anteriores, desenha-se uma descrição de como é o ritual dionisíaco, feita por meio de uma 

sucessão de verbos no imperativo: στεφανοῦσθε (κισσῷ), βρύετε (χλοήρει μίλακι 

καλλικάρπῳ), καταβακχιοῦσθε (δρυὸς ἢ ἐλάτας κλάδοισι), στέφετε (στικτῶν τ᾽ 

ἐνδυτὰ νεβρίδων λευκοτρίχων πλοκάμων μαλλοῖς), ὁσιοῦσθ᾽ (ἀμφὶ δὲ νάρθηκας 

ὑβριστὰς). A visualidade evocada por esses versos, por ser intensa, poderia ser vista 

como a própria descrição da atividade ritual de um coro. Entretanto, desde o primeiro 

verso está marcado que o apelo para a realização de tal ritual se dirige a Tebas, ou seja, é 

necessário que essa cidade como um todo se renda um culto de Dioniso, não a cidade de 

                                                           
141 O mito não aparece unicamente aí na peça. No primeiro episódio, Tirésias também se ocupa da narrativa 

sobre o nascimento de Dioniso (286-98), arrogando a si a posição de διδάσκαλος (διδάξω σ᾽ ὡς καλῶς ἔχει 

τόδε, 287). Ademais, Pailler (1995, pp. 31-32) nota que, antes de Tirésias iniciar a narrativa dessa história, 

ele teria feito nos versos 274-85 uma teologia de um Dioniso da sabedoria e da serenidade, e, juntamente 

com os versos do coro que ratificariam tal teologia, teríamos aqui um Dioniso “quase apolíneo”. 
142 Doods (1960, p.79) entende esses versos como o “mito etiológico” do ato de se “manusear serpentes”, 

um costume praticado em certas formas de culto dionisíaco – não há evidências, porém, desse costume 

sendo executado nas Grandes Dionísias. 
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Atenas das Grandes Dionísias: “Ó Tebas nutriz de Sêmele” (ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ- / 

βαι, 105-106), como já mencionei acima. Quebra-se aqui qualquer possibilidade de meta-

teatralidade, por se identificar o destinatário dos verbos imperativos como algo referente 

ao enredo. Assim, quando o coro fala que “toda terra dançará” (γᾶ πᾶσα χορεύσει, 114), 

por terra deve-se entender a região de Tebas143, consequentemente toda atmosfera ritual 

evocada pelo coro tem um contexto intradramático bem definido. Ademais, ao fim da 

estrofe, fica claro que o coro está se referindo à presente situação de Tebas, em que 

Dioniso conduziu todas as mulheres tebanas, por coerção, às montanhas para realizar as 

atividades mênades (115-119).   

Na antístrofe beta (120-34), por sua vez, o coro apresenta um canto distanciado 

da ação dramática – trata-se, segundo Dodds (1960, p.83), de um “mito de origem do 

τύμπανον”. Aqui não se fala de Tebas, nem das mênades, mas o pensamento do coro se 

volta para Creta, onde Coribantes inventaram o “redondo e tenso” (βυρσότονον 

κύκλωμα, 124) tambor (120-25). Se nos trechos anteriores cantou-se Sêmele, mãe de 

Dioniso, e sua terra, agora se canta a terra de Zeus, pai de Dioniso. Logicamente, tal canto 

em última instância não deixa de falar de Dioniso: faz-se alusão à Réia (129), mãe de 

Zeus, aos sátiros (130), às festas referentes a esses seres (132), com a finalidade de 

mostrar que tipo de divertimento atrai Dioniso, que se torna, ao fim, o fator explicativo 

dessas informações referentes à musicalidade. Deve-se entender tal trecho como uma 

manifestação de louvor a esse deus pelo que ele representa no contexto da peça. Quando 

o coro divaga seu canto para a “gruta dos adolescentes e abrigos cretenses” (ὦ 

θαλάμευμα Κουρή- / των ζάθεοί τε Κρήτας, 120-21), ele o faz às vistas do que já fez 

anteriormente no párodo: louva Dioniso (qua personagem da peça, e não qua deus do 

evento), cantando-lhe seu nascimento ilustre.  

O epodo (135-167) será a culminação de tudo que foi desenvolvido anteriormente 

no párodo. Faz-se, na verdade, uma descrição ricamente poética das atividades das 

mênades. Seu modus operandi é anafórico, pois ele retoma diversos elementos explorados 

nos trechos anteriores. Tal como no prelúdio do párodo, há referências ao local de origem 

de Dioniso, bem como uma conclamação a se dançar por esse deus, mas que é direcionada 

às bacantes: “ó vinde, Bacas, / ó vinde, Bacas, / com luxo de aurífluo Tmolo / dançai o 

Deus Dioniso” (Ὦ ἴτε βάκχαι, / ὦ ἴτε βάκχαι, / Τμώλου χρυσορόου χλιδᾷ / μέλπετε 

                                                           
143 Entendimento idêntico teve Dodds (1960, p.82). 
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τὸν Διόνυσον, 152-55). Tal como na estrofe alfa, aqui se faz referência às bem-

aventuranças da entrega aos rituais do deus: “flui leite do chão, flui vinho, flui mel / 

nectário, / a névoa é como de incenso sírio” (ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ 

μελισσᾶν / νέκταρι. / Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου κα- / πνὸν, 142-44). O epodo não contém 

referências à geração de Dioniso por parte de Sêmele e Zeus, tal como é feita na antístrofe 

alfa e na antístrofe beta, mas ele repete a musicalidade dessa última antístofe: “sob 

tonítroos tambores, / com evoé alegrai o évio Deus / com frígios gritos e clamores / 

quando o sonoro loto freme / sacro sacras canções” (βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, / 

εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν / ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, / λωτὸς ὅταν 

εὐκέλαδος / ἱερὸς ἱερὰ παίγματα βρέμῃ, 156-61). Da estrofe beta, o epodo retoma a 

imagem das bacantes acorrendo às montanhas: “em marcha / à montanha, à montanha” 

(σύνοχα / φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος, 164-65). 

O epodo, portanto, confere circularidade ao párodo. Há diversos temas, mas eles 

giram em torno de um centro: a atividade das mênades. Essa ênfase descritiva dos rituais, 

porém, deve ser entendida como um requerimento da identidade cênica do coro – eles são 

agentes ritualísticos de Dioniso no próprio enredo da peça. É natural que o conteúdo do 

párodo, que costuma ser, nas tragédias, de autoapresentação do coro, verse sobre o 

menadismo.   

 Ora, a argumentação estaria incompleta se a análise se detivesse apenas em 

questões relacionados ao conteúdo dos versos corais. Como mostrado acima, esse 

conteúdo é transmitido sob o signo da forma ritual. Por que é utilizada essa forma e não 

outra (e.g. os trímetros jâmbicos dos atores)? Porque o contexto requer uma forma de 

expressão combinável com ela. Unindo tudo, métrica lírica, dança, canto, multiplicidade 

de vozes cantando em uníssono, alcança-se uma forma de expressão mais solene do que 

a dos atores nos episódios. O que se vê encenado não é meramente, então, uma história, 

embora ela tenha igualmente sua importância. O gênero trágico adquire uma solenidade 

que o faz superar os marcos de mero entretinimento, embora o entretenimento não seja 

algo conflitante nesse processo. Ele é uma parte de um todo, que tende para o completo 

entranhamento no festival. Assim, a solenização da tragédia a que procede o coro é 

justamente sua maneira de se conectar com o festival.   

Um aspecto é o conteúdo, e outro aspecto é a formulação que lhe dá forma. Será 

justamente por meio da formulação, da linguagem utilizada pelo coro, que cada tragédia 
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se aproximará de seu contexto de performance. Nas subseções e capítulos seguintes serão 

analisados pormenorizadamente todos os elementos que fazem a formulação trágica 

adquirir exterioridade e significado ritualísticos. 

O programa analítico de ritualidade coral dos versos corais não-episódicos fica, 

portanto, estabelecido e delineado nesta subseção. As análises ulteriores seguirão o 

paradigma obtido aqui. 

 

2.3: 1º estásimo: o coro se põe como representante de Dioniso 

  

Em sua essência, o 1º estásimo (370-433) canta a bem-aventurança de uma vida 

devotada aos deuses, especialmente a Dioniso144. O tom do estásimo como um todo é 

bastante ameno, e os topoi dessa bem-aventurança são expressos valendo-se de imagens 

que se concretizam em ideias como a quietação da vida dedicada à sabedoria. Apesar de 

o canto se fazer em oposição aos atos injuriosos de Penteu, o coro contrapõe a hybris 

desse personagem com a paz e alegria advindas do culto menádico. Apesar do caráter 

universalizante da mensagem, é possível visualizar que ela é claramente motivada, desde 

o início, como reação à atitude de Penteu. Assim, esse canto expressa uma resposta aos 

eventos ocorridos em cena – na verdade, seu caráter universalizante é desautorizado 

quando se vê que o próprio coro, ao longo da peça, não saberá encarnar essa paz, porque 

estará atribulado e inquieto pelo desejo de vingança a Penteu.  

A estrofe alfa (370-87) se abre com uma invocação a Ὁσία, também conhecido 

como hino a Ὁσία145. Ela não é uma invocação distanciada do enredo, uma vez que se 

faz com a finalidade de o coro buscar desabafar seus sentimentos a respeito da situação 

atual de Tebas. Após propriamente chamar a deusa e manifestar seu atributo divino, 

elementos próprios de uma oração146, a primeira coisa a que o coro faz referência é 

Penteu: “Liceidade, Senhora Deusa, / Liceidade, pela terra / trazes a asa de ouro, / ouves 

isso de Penteu?” (Ὁσία πότνα θεῶν, / Ὁσία δ᾽ ἃ κατὰ γᾶν / χρυσέαν πτέρυγα φέρεις, 

/ τάδε Πενθέως ἀίεις; 370-73). Se o coro invoca essa divindade, ele o faz para reclamar 

de Penteu, ou seja, a motivação dessa prece é um incomodo gerado pelo rei de Tebas: 

                                                           
144 Walsh (1977, p.278) chama os versos 370-432 de “escape ode”. Contra: Swift (2009). 
145 Ver análise de Musurillo (1966) sobre piedade dionisíaca do estásimo.  
146 Segundo Pulleyn (1997), a oração grega se compunha de três partes: invocação, argumentum e pedido. 
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“Ouves a não lícita / transgressão ao Brômio?” (ἀίεις οὐχ ὁσίαν / ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον, 

374-75). Penteu é marcado pelo signo da οὐχ ὁσίαν ὕβριν, e é isso que causa o 

desequilíbrio no coro – todos os estásimos estarão marcadas por esse desequilíbrio, e toda 

a sua participação na peça de maneira geral. O comportamento do coro é altamente 

influenciado por um agente da ação, e isso se revela na abertura do 1º estásimo. 

Na antístrofe alfa (388-402), então, a primeira máxima exposta pelo coro tem 

aplicação direta no caso de Penteu: “das bocas desenfreadas / e da insensatez insolente / 

o fim é o infortúnio” (ἀχαλίνων στομάτων / ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας / τὸ τέλος 

δυστυχία, 387-89). No episódio anterior, todas as falas de Penteu realizaram algum tipo 

de contumélia a Dioniso147. Ora, o coro começa a delinear a história do infortúnio de 

Penteu, do mesmo modo que aqui se delineia a atitude geral que o coro alimentará para 

com esse personagem: será ocupação das mulheres bacantes cantar o infortúnio daqueles 

que desrespeitam a Dioniso. Por meio dessa máxima, o coro expõe a que veio: seu papel 

é atuar como representante de Dioniso. Em seguida, faz um elogio à quietação e à 

prudência (389-92), que pode ser entendido como uma crítica velada a Penteu – à entrada 

desse personagem em cena, o primeiro comentário de Tirésias denota o quanto seu estado 

estava longe da quietude: “como está perturbado!” (ὡς ἐπτόηται, 241).  

A estrofe beta (403-416) é uma canção que exprime a natureza do anseio das 

mulheres mênades: o desfrute de uma vida ideal em algum lugar longínquo (no caso, 

Chipre148, Faros e Piéria). Tudo isso, logicamente, feito sob o auspício do deus Dioniso: 

“lá me leva, ó Brômio, Brômio, / Baco-Guia, évio Nume, / lá as Graças, / lá o Anseio, lá 

é lei / trabalhos de Bacas” (ἐκεῖσ᾽ ἄγε με, Βρόμιε Βρόμιε, / πρόβακχ᾽ εὔιε δαῖμον. / ἐκεῖ 

Χάριτες, / ἐκεῖ δὲ Πόθος· ἐκεῖ δὲ βάκ- / χαις θέμις ὀργιάζειν, 412-16). Segundo Dodds 

(1960, pp. 122-23), tais “orações escapistas” são frequentes em Eurípides e “algumas 

vezes tais orações têm pouca relevância dramática”. Contudo, a meu ver, não se deve 

entender esse desejo por escapismo como algo indicador de “pouca relevância 

dramática”, mas sim como algo revelador do íntimo do coro, que padece por causa do 

desatino de Penteu de perseguir as bacantes e de almejar destruir quem ele julga ser o 

sacerdote de Dioniso. Esse canto, fornecendo tais informações, não é irrelevante. Essas 

                                                           
147 Em sua primeira manifestação, Penteu ameaça despedaçar o forasteiro introdutor de culto báquicos em 

Tebas (239-41), depois classifica de “demência” e “insensatez” (344-45) o dionisismo de Cadmo e Tirésias. 
148 Para Swift (2009, p.376), a referência a Chipre deve ser entendida como um local adequado para as 

bacantes perfazerem seus rituais. A partir daí a autora analisa a presença de elementos eróticos nos rituais 

das mulheres bacantes na peça. Ver também Musurillo (1966). 
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mulheres se posicionam tal como uma personagem, exprimindo seus sentimentos. Elas 

justamente almejam um local onde haja o “trabalho de Bacas” em plenitude, porque as 

praticantes desse “trabalho” estão sendo reprimidas e perseguidas. A inflexibilidade 

punidora de Penteu está diretamente afetando essas mulheres, e é esse fato que deve ser 

entendido como causador dessas preces. O desejo por estar alhures é uma outra forma de 

manifestar o desejo de escapar de Penteu. Isso revela o estado de tensão em que se 

encontravam as seguidoras de Dioniso. Resulta desse canto, portanto, em outras palavras, 

uma ênfase dos tempos difíceis de Tebas para o dionisismo, e essa ênfase contribui para 

melhor entender e delinear o enredo.  

A antístrofe beta (417-32) fecha o 1º estásimo realizando uma síntese explicativa 

acerca do que é o viver dionisíaco. As características de Dioniso evocadas aí, em seu lado 

positivo, são: festas, paz e vinho (418-22). Por outro lado, há uma contraposição ferrenha 

do deus contra aqueles que se recusam a viver sabiamente. Nada menos do que o ódio de 

Dioniso é reservado para esses: “mas [Dioniso] odeia quem descuida, / durante dia e noite 

amiga, / de viver bem a vida / e manter a mente sábia / longe das soberbas gentes” (μισεῖ 

δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει, / κατὰ φάος νύκτας τε φίλας / εὐαίωνα διαζῆν, / σοφὰν δ᾽ 

ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε / περισσῶν παρὰ φωτῶν, 424-29). Está claro que aqui, 

mais uma vez, faz-se referência a Penteu. Ao longo da peça, o próprio Dioniso se 

encarregará de puní-lo, e o coro, como porta-voz da sabedoria desse deus, figurará como 

representante desse ódio, como se verá a seguir.  

Novamente, vê-se que é possível interpretar o conteúdo do canto como sendo 

responsivo ao que vem se passando em cena. Tal constatação não impede que sejam 

observados nele traços e indícios que o façam figurar como extensão das manifestações 

do festival, conforme paradigma visto na seção 2.3. Especificamente para esse estásimo, 

acresce-se o fato de o esquema métrico ser propriamente dionisíaco: o primeiro par de 

stanzas estão em jônicos, ou seja, o metro próprio dos hinos cultuais dionisíacos NOTA. 

A escolha dessa forma de expressão se explica pela solenização, conforme visto acima. 
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2.4: 2º estásimo (519-75): súplica para Dioniso e porta-voz do dionisismo 

  

A peça As Bacantes tem a peculiaridade de intrincar episódios e estásimo de uma 

forma que eles, afora a métrica, tornam-se uma unidade para o enredo. Isso se torna 

especialmente claro no 2º estásimo. Embora seja canto coral de estásimo, esse canto 

exerce influência do desenvolvimento do enredo. Como diz Dodds (1960, p.147), a cena 

do terremoto do terceiro episódio é consequência da oração contida no estásimo em 

questão.  

 Tal como no estásimo anterior, aqui o coro abre sua canção com uma invocação: 

“ó filha de Aquelôo / Senhora virgem Dirce” (Ἀχελῴου θύγατερ, / πότνι᾽ εὐπάρθενε 

Δίρκα, 519-20). Logicamente, essa abertura já é um indicativo de que o conteúdo do 

canto versará sobre o mito do nascimento de Dioniso. Mais do que isso, essa invocação 

se liga diretamente ao que vêm se passando no enredo, sobretudo com o episódio anterior, 

em que se vê a dura perseguição e encarceramento impostos por Penteu às bacantes 

tebanas. Além disso, esse governante consegue efetivar até mesmo a prisão do próprio 

Dioniso. O coro, diante disso, recorre a uma divindade local, a virgem Dirce, que também 

tem uma relação muito próxima de Dioniso: “tu um dia em tuas águas / tiveste o filho de 

Zeus / quando Zeus pai tirou-o do fogo imortal para a coxa” (σὺ γὰρ ἐν σαῖς ποτε 

παγαῖς / τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβες, / ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀ- / θανάτου Ζεὺς ὁ τεκὼν 

ἥρ- / πασέ νιν, 521-25). Na verdade, essa invocação é o início de uma queixa. O rio 

Dirce, antonomásia para própria cidade de Tebas, ouve as queixas do coro referentes à 

perseguição que Penteu, líder de Tebas, inflige às mênades. Tudo, portanto, é inspirado 

nas ocorrências da ação dramática. O significado dessa invocação, portanto, diz respeito 

à injustiça cometida por uma cidade que mais deveria favorecer as mênades: o coro se 

queixa de que Tebas trata tão mal as seguidoras de um deus nascido nessa cidade: “mas 

tu, ó venturosa Dirce, / tu me repeles quando tenho / tíasos coroados junto a ti. / Por que 

me negas, por que me banes? (σὺ δέ μ᾽, ὦ μάκαιρα Δίρκα, / στεφανηφόρους ἀπωθῇ / 

θιάσους ἔχουσαν ἐν σοί. / τί μ᾽ ἀναίνῃ; τί με φεύγεις; 530-33). 

 Em seguida, o coro finaliza a estrofe em tom de ameaça. Na verdade, tal ameaça 

adquire a significação da própria tarefa que Dioniso se dispôs a desempenhar na cidade – 

no prólogo, ele diz que Tebas deve saber que ainda não foi iniciada em seus trabalhos 

(39-40), e que não somente Penteu será informado de que Dioniso é deus, mas também 
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toda a cidade (47-48). Assim, o coro aqui informa que toda a cidade há de se submeter ao 

deus: “Sim, pela cacheada graça, / da videira de Dioniso, / ainda de Brômio hás de cuidar” 

(ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη / Διονύσου χάριν οἴνας, / ἔτι σοι τοῦ Βρομίου μελήσει, 534-

36). A fala do coro pode ser vista como um prolongamento do afazer de Dioniso. O que 

este se propõe a fazer, o coro prenuncia com seu canto. Todo o centro do desenvolvimento 

da ação do personagem Dioniso, de fato, resume-se nessas palavras do fim da estrofe. 

 O tom queixoso se mantém na antístrofe alfa (537-555), mas agora o coro 

direciona sua fala diretamente a Penteu. Em primeiro lugar, ressalta-se a origem 

monstruosa do rei de Tebas, que é um reflexo da própria origem conturbada dessa cidade: 

Tebas se originou a partir do morticínio perpetrado por Cadmo contra o dragão de Ares, 

e dos dentes desse dragão surgiu o pai de Penteu149. A raiva é um atributo destacado, bem 

como a incapacidade de reverenciar os deuses: “quanta, quanta raiva / o térreo ser revela, 

/ surgido da serpente, Penteu a quem Equíon / o térreo engendrou: rude monstro, não 

homem / mortal, mas qual sanguinário / gigante avesso aos deuses” (οἵαν οἵαν ὀργὰν / 

ἀναφαίνει χθόνιον / γένος ἐκφύς τε δράκοντός / ποτε Πενθεύς, ὃν Ἐχίων / ἐφύτευσε 

χθόνιος, / ἀγριωπὸν τέρας, οὐ φῶ- / τα βρότειον, φόνιον δ᾽ ὥσ- / τε γίγαντ᾽ 

ἀντίπαλον θεοῖς, 537-44). O coro, então, aqui passa uma lição de cunho histórico, 

mostrando, em continuidade com a estrofe anterior, que, se a cidade tem uma mácula em 

sua origem, apenas Dioniso pode perfazer a satisfação dessa mácula. Para isso, a cidade 

deve se render aos seus cultos, mas o maior obstáculo para isso está no empedernimento 

justamente de seu líder, o que é exemplificado pela sua desumanização. Dioniso, em 

contraposição, representa o oposto dessa desumanização, pois traz elementos benéficos 

para a humanidade, conforme se viu no párodo, como a “doce dança” (66), a “bem 

fatigante fadiga” (67) e a “bem-aventurança” (74).  

 Em seguida, as mênades do coro expressam seu temor, descrevendo os feitos 

ímpios de Penteu, que busca encarcerá-las, assim como fez com próprio Dioniso (545-

49). Aqui se tem, portanto, o coro figurado como um dos personagens sujeitos também à 

raiva de Penteu. Por causa desse perigo que corre, as mulheres então farão uma súplica a 

Dioniso: “vês isto, ó Filho de Zeus / Dioniso: os teus profetas / nas malhas da coerção? / 

Vem, ó tu que vibras / áureo tirso no Olimpo, / refreia transgressão do sanguinário” 

(ἐσορᾷς τάδ᾽, ὦ Διὸς παῖ / Διόνυσε, σοὺς προφήτας / ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας; / 

                                                           
149 Sobre Cadmo e o dragão, ver As Fenícias (657-75).  
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μόλε, χρυσῶπα τινάσσων, / ἄνα, θύρσον κατ᾽ Ὄλυμπον, / φονίου δ᾽ ἀνδρὸς ὕβριν 

κατάσχες, 550-55). A súplica que é feita diz respeito exclusivamente ao que se passa na 

cidade de Tebas. Primeiro se relata o estado de aprisionamento geral que ameaça a quem 

quer que siga Dioniso, depois se faz a súplica para esse deus intervir com seu livramento.  

 Finalmente, o epodo (556-75) continua o chamamento por Dioniso, mas aqui há 

uma outra motivação por detrás da súplica: a aparente ausência desse deus. O coro clama 

por alguém que, a essa altura, encontrava-se supostamente sob o domínio de Penteu. 

Assim, o canto se enriquece de topônimos, que representam locais de estreita união com 

algum traço ou fenômeno dionisíacos: Nisa, cimos Corícios, Olimpo, Piéria, Áxio, Lídia. 

Como as mênades não têm consigo o deus, passam a imaginar e rememorar os locais onde 

ele pode estar. É um canto de densidade sentimental patente, motivada pelo atual estágio 

da ação dramática – o início do terceiro episódio justamente marcará o reencontro entre 

eles.  

 Cria-se aqui um clima, portanto, que se caracteriza por ser antípoda à cidade de 

Tebas. Todos esses lugares citados contribuem para fornecer diversos matizes do 

dionisismo, que vem sendo execrado em Tebas. Enquanto nesses lugares há a 

possibilidade de se encontrar Dioniso perfazendo alguma atividade sua, Tebas só oferece 

ao deus sua rejeição. Como nota Torrano (1995, p.131), Nisa se refere “a diversas 

montanhas na antiguidade consagradas pelo culto a Dioniso150”; os cimos corícios, 

localizados no Parnaso, têm registro de atividades dionisíacas151. A referência ao Olimpo, 

a Orfeu e às Musas, que aparecem formando um conjunto, também traz fortes 

ressonâncias dionisíacas: o Olimpo, mencionado em conjunção com as musas na estrofe 

beta do 1º estásimo, é um local regido pelos trabalhos de Bacas (411-16); Orfeu, segundo 

Dodds (1960, p.146), “é uma figura estreitamente relacionada a Dioniso, embora o caráter 

original da relação entre eles não seja claro; aqui, parece ser tomado como uma relação 

amical”. Piéria, segundo Dodds (1960, p.126) era um sítio dionisíaco. Por fim, Áxio e 

Lídias são dois rios situados na Macedônia152, por onde Dioniso teria passado para ir da 

Trácia a Piéria, segundo Dodds (1960, p.147). Em suma, a maioria desses locais, por 

serem sítios montanhosos, refletem a própria atividades dionisíacas das mulheres na 

cidade de Tebas (bem como de Cadmo e Tirésias, que se preparam para ir à montanha, 

                                                           
150 No drama satírico Ciclope de Eurípides, o coro de sátiros, privado de Dioniso, também faz alusão ao 

Monte Nisa como um lugar em que gostaria de estar para celebrar ritos dionisíacos.   
151 Cf. Dodds (1960, p.146). 
152 Se Eurípides compôs essa peça na Macedônia ou não, ver Duncan (2011, pp. 80-82). 
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191-92) tal qual descrita na peça – que Penteu, no primeiro episódio, resume com o 

sintagma “nas montanhas dançam” (ὄρεσι θοάζειν, 219). 

 No 2º estásimo, portanto, o coro se preocupa com sua situação na cidade de Tebas, 

invoca Dioniso para sua proteção, e dá largas à sua imaginação, sonhando com lugares 

de paz dionisíaca. Aqui seu comportamento se assemelha muito ao de um personagem, 

embora utilize uma métrica não jâmbica para se expressar. O coro tem sentimentos que 

são ditados pelo andamento do enredo. Ele interfere na ação? O início do 3º episódio pode 

ser entendido como uma continuação desse canto estasimal. O personagem-protagonista, 

Dioniso, manifestar-se-á em resposta a invocação da antístrofe. Esse estásimo, afinal, não 

se desloca do andamento dos episódios. 

 

2.5: 3º estásimo (862-911): canto de felicitação e prenúncio de vingança 

 

 O terceiro estásimo demonstra nitidamente como um canto estasimal se relaciona 

e responde aos lances desenvolvidos no episódio anterior. Ele constitui-se de uma 

resposta jubilosa à rhésis de Dioniso, pronunciada no fim do terceiro episódio e dirigida 

especificamente às mulheres do coro (848-61). O deus aí relata que Penteu está prestes a 

sofrer sua punição: “mulheres, o homem está fazendo seu laço, / irá as Bacas, lá cumprirá 

a pena de morte” (γυναῖκες, ἁνὴρ ἐς βόλον καθίσταται, / ἥξει δὲ βάκχας, οὗ θανὼν 

δώσει δίκην, 848/847). Dioniso, tendo ludibriado e persuadido Penteu a vestir-se de 

mulher a fim de espiar as bacantes, deu o passo final para trazer a queda ao rei de Tebas. 

Em primeiro lugar, então, o deus comunica o início da mudança da sorte de Penteu ao 

coro, que principia um canto de exultação. As mulheres estão envolvidas com os sucessos 

do enredo, e nele fixam-se como espectadores que almejam ver concretizados os planos 

de Dioniso. Mesmo com tamanha inserção no drama, sua manifestação coaduna-se 

também com algo que está além da história em desenvolvimento. A linguagem do coro 

será bastante poética e sapiencial, contendo símiles e máximas de sabedoria. A 

formulação será, portanto, ritualística. Quanto ao conteúdo, uma vez que se está diante 

do iminente rompimento do interdito referente ao dionisismo na cidade, as mulheres irão 

regozijar-se e reflexionar sobre o bem viver e sobre a atuação divina na humanidade.  
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  A estrofe (861-81) logo no início oferece um vislumbre da felicidade plena das 

mênades, a saber, ser livre para dançar durante toda a noite: “Ah! Nos coros a noite toda 

/ porei o brilhante pé / dançando a Baco, lançando / garganta ao céu orvalhado?” (ἆρ᾽ ἐν 

παννυχίοις χοροῖς / θήσω ποτὲ λευκὸν / πόδ᾽ ἀναβακχεύουσα, δέραν / εἰς αἰθέρα 

δροσερὸν ῥίπτουσ᾽, 862-65). Uma das críticas de Penteu ao menadismo era, justamente, 

notar o fato de estarem as mulheres fora de casa (217), uma vez que, segundo o 

governante, seria obrigação delas estarem sempre ao tear (514). Agora, prestes a se ver 

totalmente livre da perseguição, o coro se expressa criando um quadro de imagens em 

que o rei de Tebas figura como o caçador, e as mênades, como corças sendo caçadas, 

remetendo à opressão perpetrada por Penteu : “como corça a brincar / nos verdes prazeres 

do prado / quando escapa à pavorosa / caçada, livre da matilha, / além de bem urdidas 

redes, / e o caçador a açular / se vai na corrida dos cães?” (ὡς νεβρὸς χλοεραῖς ἐμπαί-  

/ ζουσα λείμακος ἡδοναῖς, / ἡνίκ᾽ ἂν φοβερὰν φύγῃ / θήραν ἔξω φυλακᾶς / 

εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων, / θωΰσσων δὲ κυναγέτας / συντείνῃ δράμημα κυνῶν, 866-

72). Esse canto se restringe, portanto, ao dionisismo em sua forma de menadismo – e esse 

em um estágio que supera a supressão e depois ganha a liberdade de manifestação. Essa 

liberdade envolve uma luta contra o jugo humano em geral, como se vê ao fim da estrofe, 

quando as mênades indicam que a dança jubilosa se dará “longe dos homens” (βροτῶν 

ἐρημίαις, 875), ou seja, aproximando-se mais de Dioniso em sua natureza sobrenatural.  

 Como uma espécie de estribilho, que se repetirá na antístrofe, o coro lança uma 

série de perguntas que podem ser aplicadas ao contexto do enredo. Em primeiro lugar, 

pergunta-se “que é a sapiência?” (τί τὸ σοφόν; 877). Considerando seus cantos 

anteriores, pode-se considerar a resposta já enunciada por ele, sobretudo no párodo. Além 

disso, em oposição ao que seria a sapiência, estaria a atitude de Penteu. Em seguida, 

questiona-se: “que privilégio / dos deuses entre mortais é mais belo?” (ἢ τί τὸ κάλλιον 

/ παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς, 877-78). Esses versos seriam a preparação para a 

punição de Penteu? Segundo Dodds (1960, p.186), “punir um inimigo é, por senso 

comum, um καλὸν γὲρας”. De fato, a questão seguinte evoca a ideia de supressão do 

inimigo: “é descer supremo o braço / acima dos cimos dos inimigos?” (ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ 

κορυφᾶς / τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν; 879-80). Note-se que, mesmo que o coro 

esteja evocando a vingança prestes a ser realizada por Dioniso e sofrida por Penteu153, ele 

                                                           
153 Mastronarde (2010, p.136) entende que o referencial “inimigos” diz respeito a Penteu. Autor (ibidem) 

também trata da dificuldade de interpretação dessa última questão e indica outras fontes de análise. 
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não se manifesta categoricamente a respeito disso: ao lançar perguntas em seu canto, não 

adotando aqui uma postura assertiva, ele ainda demostra sua expectativa de ver conclusa 

a ação que a libertará do jugo de Penteu. Por enquanto, o direcionamento dessa ação foi 

prefigurado no episódio anterior, mas o resultado propriamente dito ainda não se 

concretizou. Nesse tempo intermédio, o coro se torna ansioso e indaga, não como quem 

duvida, mas como quem espera, o tempo correto de seu livramento – e essa disposição 

anímica de quem espera se torna mais evidente na antístrofe.  

 Na antístrofe (882-96) o coro traça linhas gerais de conhecimento a respeito da 

relação entre deuses e homens, principalmente indicando a maneira correta de a 

humanidade se portar perante o divino. Claro está, expressar-se assim a essa altura tem 

uma motivação clara: vexar o comportamento de Penteu que, embora inominado aqui, 

exemplifica com exatidão o que é um procedimento inadequado. Nesse sentido, as 

mênades primeiramente notam que o poder divino, embora possa parecer tardio, tem 

sempre a capacidade de superar e emendar o pensamento humano insensato que desdenha 

do divino154: “move-se a custo, mas se move / confiável o poder divino / e retifica entre 

mortais / quem honra a ignorância / e não cultua os Deuses / por louca opinião” (ὁρμᾶται 

μόλις, ἀλλ᾽ ὅμως / πιστόν τι τὸ θεῖον / σθένος· ἀπευθύνει δὲ βροτῶν / τούς τ᾽ 

ἀγνωμοσύναν τιμῶν- / τας καὶ μὴ τὰ θεῶν αὔξον- / τας σὺν μαινομένᾳ δόξᾳ, 882-

87). Em seguida, trata da “variedade” da manifestação divina em cumprir o veredicto 

contra os ímpios: “escondem sob nuances / o longo pé do tempo / e capturam o ímpio” 

(κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως / δαρὸν χρόνου πόδα καὶ / θηρῶσιν τὸν ἄσεπτον, 888-

90). Ora, sob quantos disfarces ou formas distintas Dioniso não se escondeu a fim de 

enredar Penteu em sua trama? Primeiro “trocou a forma de Deus pela humana” (4) e 

aparecerá em seguida sob forma de touro (920). Como consequência, a captura de Penteu 

leva um determinado tempo para se efetivar. O “longo pé do tempo” a que se refere o 

coro pode representar toda a situação criada por Dioniso para que a punição de Penteu 

tivesse impacto e fosse percebida por toda a cidade de Tebas155. Logicamente, o deus 

poderia ter causado a ruína de Penteu em um piscar de olhos, mas preferiu surgir em 

Tebas sob forma humana, dialogar com Penteu, fingir-se prisioneiro, para enfim humilhá-

lo e causar sua morte. Tudo isso se encaixa no “pé do tempo”, ou seja, representa o 

andamento e o processo que Dioniso realizou para tornar pública e manifesta sua força. 

                                                           
154 Dodds (1960, p.188) enumera diversos pontos na literatura grega em que se diz que a justiça divina é 

tardia, mas certeira. 
155 Ver análise sobre representação do tempo entre os poetas gregos em Dodds (1960, pp. 188-89). 
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Para o coro, principalmente, esse tempo pareceu, de fato, “longo”, uma vez que, como se 

viu, teve medo da perseguição do rei e ânsias de ver essa situação encerrada. A ideia de 

duração ampla do tempo (agora ἐν χρόνῳ μακρῷ, 895) aparecerá novamente ao fim da 

antístrofe, utilizada em referência ao modo de atuação dos deuses.  

 O tema central, portanto, da antístrofe é esclarecer que o que acontecerá em breve 

com Penteu é fruto de ignorância (ἀγνωμοσύναν, 885), e que a ordem divina (aqui 

entendido pele νόμος, traduzido por “soência”156), por meio do tempo humano, sempre 

será mais forte: “não podem pôr-se / superiores às soências / saber e fazer” (οὐ / γὰρ 

κρεῖσσόν ποτε τῶν νόμων / γιγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν, 890-92). Por fim, o coro, 

adquirindo um papel professoral diante de tal situação de escarnecimento do divino, 

propõe uma correção, ensinando que não é difícil andar conforme essa senda: “custa 

pouco / considerar que tem força / o que afinal é o Numinoso” (κούφα γὰρ δαπάνα 

νομί- / ζειν ἰσχὺν τόδ᾽ ἔχειν, / ὅ τι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον, 893-95). Essa preleção será 

desenvolvida com mais vagar em seguida, no epodo.    

 O epodo (902-11), retomando o tom sentencioso da estrofe alfa do párodo, contém 

duas evocações de bem-aventuranças, um elogio às esperanças e uma felicitação final. 

Como mostrarei, a tonalidade universalizante desse canto tem aplicação no contexto do 

enredo também. A primeira sentença de bem-aventurança evoca uma imagem náutica: 

“tem bom Nume quem escapa / do temporal do mar e vem ao porto” (εὐδαίμων μὲν ὃς 

ἐκ θαλάσσας / ἔφυγε χεῖμα, λιμένα δ᾽ ἔκιχεν, 902-03). O coro utiliza uma inusitada 

imagem de navegantes, e clara está a referência à sua própria situação, que andou em 

perigos por causa da governança de Penteu e agora está prestes a se ver diante de um 

quadro de serenidade, livre do rei. Dodds (1960, p.190) nota que “a linguagem possui um 

tom litúrgico, vagamente evocando fórmulas religiosas como ἔφυγον κακόν, εὗρον 

ἄμεινον”. A segunda evocação traz, de certa forma, uma alusão à bem-aventurança ligada 

à condição genealógica: “tem bom Nume quem nasceu / acima dos males: cada um por 

sua vez / em poder e fausto supera a outrem” (εὐδαίμων δ᾽ ὃς ὕπερθε μόχθων / ἐγένεθ᾽· 

ἑτέρᾳ δ᾽ ἕτερος ἕτερον / ὄλβῳ καὶ δυνάμει παρῆλθεν, 904-06). É difícil interpretar, em 

termos humanos, o atributo de felicidade ligado ao “nascimento acima dos males”: na 

mentalidade grega, exceto os deuses, todos nasceram para os males. É claro que, porém, 

aqui, Penteu ocupará um local especial nesse pensamento, pois o coro já havia, no 1º 

                                                           
156 Ver análise de Dodds (1960, p.189) sobre possível referenciamento à situação intelectual do tempo de 

Eurípides. 
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episódio, repreendido esse personagem fazendo alusão ao seu pai, Equíon, (265), e, no 2º 

estásimo, fizera notar a monstruosidade e impiedade de Equíon (540-44). Indigitada, 

portanto, a má casta de Penteu, que herda do pai a ruim inclinação para ser ímpio, mostra-

se como ele ficará privado dessa bem-aventurança. Aliás, o momento de se expressar tal 

sentença é bastante oportuno, pois no episódio seguinte se inicia de fato a obnubilação da 

razão de Penteu, e a preparação para o seu fim trágico, ou seja, mostra-se um destino em 

tudo contrário às máximas desse epodo. 

 Nesse sentido, tendo se ressaltado o que é a bem-aventurança, e também tendo se 

notado o que lhe é contrário (exemplificado em Penteu), o coro prossegue: “em dez mil 

dez mil esperanças / ainda há: umas findam / infaustas para os mortais / outras se 

cumprem” (μυρίαι δ᾽ ἔτι μυρίοις / εἰσὶν ἐλπίδες· αἳ μὲν / τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ / 

βροτοῖς, αἳ δ᾽ ἀπέβησαν, 907-10). Assim, aqui se pode visualizar a contraposição entre 

Penteu e o próprio coro: aquele prefigurando as “esperanças infaustas”, por causa de sua 

iminente ruína, este, aquelas esperanças que se cumprem, por causa de sua iminente 

libertação. Delineados dessa forma os âmbitos da felicidade e da infelicidade, o coro, por 

fim, termina o canto em tom de felicitação157: “quem vive a cada dia / com bom Nume, 

felicito” (τὸ δὲ κατ᾽ ἦμαρ ὅτῳ βίοτος / εὐδαίμων, μακαρίζω, 910-11). O epodo se 

fecha, portanto, em bom tom, prenunciando o bom destino do próprio coro, e não aquele 

de Penteu, que está no cairel do abismo. 

 

2.6: 4º estásimo (977-1032): construindo a justificativa da morte de Penteu e 

prefigurando-a à maneira de um mensageiro 

  

 O quarto estásimo é “um canto de vingança” (Dodds, 1960, p.198). Mais do que 

isso, porém, ele representa a válvula de escape de tudo o que o coro refreou, ao longo do 

enredo, de dizer contra Penteu. Nesse sentido, o coro realiza, o que está também dentro 

do âmbito da vingança, uma imprecação e difamação contra ele. De fato, Penteu ocupa, 

rigorosamente falando, o centro temático do 4º estásimo. No episódio anterior, concluiu-

se o plano para conduzir Penteu às montanhas e lá sofrer sua morte por mão das bacantes. 

No tempo intermédio, enquanto sua morte propriamente dita não se efetua, o coro reforça 

                                                           
157 Também o coro de sátiros em Ciclope traz esse tipo de sentença (495). 
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e antecipa o momento, ao mesmo tempo justificando-o, da queda de seu inimigo. A meu 

ver, esse estásimo já representa, portanto, antes mesmo do relato do mensageiro no 

episódio seguinte, o fim de Penteu. O canto se torna um todo indissociável com o que 

ocorre e se narra nos episódios, mas aqui o agente produtor de conteúdo é alguém 

altamente parcial e interessado na ruína do rei de Tebas.     

 Em primeiro lugar, noto que o coro faz sobressair a noção de vingança, chave 

interpretativa para se entender o que ocorrerá com Penteu. Sendo o coro o porta-voz 

humano de Dioniso, e o consolidador do significado da ação desse deus no plano humano, 

é esperável que ele incorpore em si muito da personalidade dessa divindade. E quem é o 

Dioniso em As Bacantes? Segundo Segal (1961, p.228), ele é um “Dioniso orgiástico, 

essencialmente antissocial, um deus perigoso, rápido em punir ofensas contra sua 

divindade”. Assim, as invocações desse estásimo serão feitas de modo a produzir uma 

rede de significados que gravitam ao redor de um único centro, a saber, a violência. 

Especificamente, essa rede adquire consistência sob a forma das figuras de caça, cuja 

imagem já foi trazida à tona na estrofe do 3º estásimo158. Como personagem atuante e 

observador do enredo, o coro requer que seu deus patrono efetue a vingança contra 

Penteu. Inicia-se aqui, então, a prefiguração da morte desse rei, que será narrada pelo 

mensageiro no episódio seguinte. 

 Não será o deus, contudo, quem realizará pessoalmente a vingança. Ele agirá por 

meio de intermediários. Nesse estásimo, então, o coro dirige-se sobretudo a esses 

intermediários. Em primeiro lugar, pede que as mulheres tebanas que se encontram nas 

montanhas sejam forçadas a realizar a vingança, ou seja, a ação vingativa propriamente 

dita dar-se-á por duas vias, Dioniso e as mulheres tebanas. Além disso, é possível notar 

também que a vingança será dupla: não apenas Penteu será punido, como igualmente 

essas mesmas mulheres tebanas. Aqui, pela primeira vez, torna-se claro que o coro nutre 

ressentimento não apenas por Penteu, como também pelas mulheres de sua família – e 

isso evidenciar-se-á com toda clareza no êxodo, como mostrarei depois. Desse modo, 

contra as filhas de Cadmo é pedido o aguilhão da conduta coercitiva, e, contra Penteu, 

utiliza-se o epíteto de vitupério “furioso”, bem como se lembra de sua transformação de 

vestimenta: “vinde ágeis cadelas de Fúria, vinde à montanha / onde as filhas de Cadmo 

têm tíaso / aguilhoai-as / contra quem se veste como mulher / furioso espião das Loucas” 

                                                           
158 Ver relação de Fúria com a caça em Dodds (1960, p.199). 
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(ἴτε θοαὶ Λύσσας κύνες ἴτ᾽ εἰς ὄρος, / θίασον ἔνθ᾽ ἔχουσι Κάδμου κόραι, / 

ἀνοιστρήσατέ νιν / ἐπὶ τὸν ἐν γυναικομίμῳ στολᾷ / λυσσώδη κατάσκοπον 

μαινάδων, 977-81). Em seguida, o coro faz a sugestão do que de fato ocorrerá: Agave 

avistará Penteu, e chamará todas as bacantes contra ele: “a mãe primeiro o verá à espreita 

/ atrás de lisa pedra ou de um / pináculo e chamará as Loucas” (μάτηρ πρῶτά νιν λευρᾶς 

ἀπὸ πέτρας / ἢ σκόλοπος ὄψεται / δοκεύοντα, μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει, 982-84). Então, 

não se reconhecerá forma humana no espião, que antes será identificado pelas mulheres 

como uma besta ou como um monstro: “ele não nasceu de sangue / de mulheres, mas de 

uma leoa, / ou é rebento de Górgonas líbias” (οὐ γὰρ ἐξ αἵματος / γυναικῶν ἔφυ, 

λεαίνας δέ τινος / ὅδ᾽ ἢ Γοργόνων Λιβυσσᾶν γένος, 988-90). Essa conturbação nos 

sentidos remete ao pedido de aguilhoamento feito por parte do coro.  

 O refrão do estásimo fica incumbido de realizar a difamação contra Penteu. Aí ele 

é descrito em traços negativos, ressaltando-se que sua postura contraria os principais 

valores da mentalidade grega, ao mesmo tempo em que se lembra novamente a sua origem 

genealógica funesta: “o sem Deus nem soência injusto terrígeno / rebento de Equíon” 

(τὸν ἄθεον ἄνομον ἄδικον Ἐχίονος / γόνον γηγενῆ, 995-96). Antes da difamação, é 

feita uma imprecação, e imprecação de morte: “vinde Justiça visível, vinde porta-espada 

/ matar por decapitação” (ἴτω δίκα φανερός, ἴτω ξιφηφόρος / φονεύουσα λαιμῶν 

διαμπὰξ, 991-92). O coro não apenas deseja a morte de Penteu, como almeja para ele 

uma morte cruel, por decapitação, o que antecipa a narração do desmembramento a ser 

infligido pelas mênades. O aspecto mais sombrio e sanguinário do coro se revela aqui, e, 

a partir desse ponto, não se verá em suas futuras manifestações senão um comportamento 

molesto para com os mais próximos de Penteu, exceto Cadmo.  

Dodds (1960, p.198) nota que, de acordo com a convenção trágica, esse canto 

cobre um intervalo de muitas horas, abrangendo “o tempo requerido para a ida de Penteu 

ao Citero, todos os eventos descritos no episódio seguinte, e o retorno do mensageiro a 

Tebas”. Enquanto a morte de Penteu ocorre de fato, aqui o coro enuncia essa morte com 

toda a carga de sentimentos negativos que ele alimenta contra o rei de Tebas. O estásimo, 

portanto, ocupa o vácuo da falta de encenação da morte de Penteu, e preenche com um 

canto de entonação jubilosa o momento não encenado dessa morte. O refrão, por exemplo, 

será entoado novamente após a antístrofe, o que encarece o espírito de vingança 

alimentado pelo coro. Embora a morte de Penteu se passe fora do palco, ela ocupa grande 
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espaço nesse canto coral, que, por isso, adquire a funcionalidade quase de um discurso de 

mensageiro. 

 A antístrofe (997-1010159) se inicia com uma nova difamação da atitude de Penteu. 

Agora, ressalta-se como ele ofendeu diretamente a Dioniso: “ele com injusta sentença e 

insolente cólera / contra teus mistérios e de tua mãe, ó Báquio, / investe por louco espírito 

/ e por aturdida vontade / como se à força superasse o invencível” (ὃς ἀδίκῳ γνώμᾳ 

παρανόμῳ τ᾽ ὀργᾷ / περὶ σὰ Βάκχι᾽, ματρός τε σᾶς / μανείσᾳ πραπίδι / παρακόπῳ 

τε λήματι στέλλεται, / τἀνίκατον ὡς κρατήσων βίᾳ, 997-1002). Todos os adjetivos 

ligados às ações perpetradas por Penteu têm conotação negativa: ἀδίκῳ, παρανόμῳ, 

μανείσᾳ, παρακόπῳ. Assim, a sua morte futura tem justificativa irrefutável, e servirá de 

exemplo a quem quer que se comporte com impiedade, conforme a máxima que o coro 

expressa em seguida: “morte irretorquível / traz prudência ante os Deuses” (γνωμᾶν 

σωφρόνα θάνατος ἀπροφάσι- / στος ἐς τὰ θεῶν ἔφυ, 1002-03). Estabelecido Penteu 

como o anti-exemplo do comportamento humano adequado perante os deuses, o coro 

então faz uma descrição, em forma de aconselhamento, do bem viver: “conduta própria a 

mortal traz vida sem dor” (βροτείως τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος, 1004). Esse é o ponto central 

da antístrofe: transmitir a ensinamento de que ninguém deve se comportar como Penteu, 

ou seja, de que é incombinável com a vida venturosa a sua atitude “sem deus, nem soência 

e injusta”. Porque o rei de Tebas se comportou em atitude desafiadoras aos deuses, a 

grandeza das consequências a que ele se submete ultrapassa em muito sua capacidade de 

sofrear a punição divina. Inevitavelmente ele sofrerá grande dor, que culminará em sua 

morte. Diante desse quadro de desrespeito e consequente punição, afirma-se então a 

verdadeira forma de viver corretamente: “dia e noite santificando a vida / venerar e 

repelindo injustas / soências honrar os deuses” (ἦμαρ ἐς νύκτα τ᾽ εὐ- / αγοῦντ᾽ εὐσεβεῖν, 

τὰ δ᾽ ἔξω νόμιμα / δίκας ἐκβαλόντα τιμᾶν θεούς, 1008-10). O coro, no início da 

antístrofe, mostrara o erro e, agora, expõe e aconselha o acerto. Em oposição ao destino 

cruel que se prescreve a Penteu, também se oferece a via alternativa que conduz à 

felicidade.  

 Finalmente, o epodo (1017-23) constitui-se de uma invocação a Dioniso 

combinada com um pedido para que ele surja e efetive a punição de Penteu. Em primeiro 

lugar, o deus é invocado sob diversos aspectos (“aparece touro ou multifária serpente / ou 

                                                           
159 Sobre dificuldades de interpretação e estabelecimento do texto grego, ver Dodds (1960, pp. 202-205), 

que classifica a passagem dos versos 997-1010 como “a mais difícil na peça, e cheia de incertezas textuais.” 
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flamejante leão de modo a se ver”, φάνηθι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν / δράκων ἢ 

πυριφλέγων ὁρᾶσθαι λέων, 1017-18), mas o mais importante é o pedido para que ele 

se torne visível. Na verdade, esse pedido representa o selo de confimarção da validade de 

tudo que foi transmitido pelo coro até esse momento. A sabedoria expendida até agora, 

em todos os seus cantos e manifestações episódicas, não teve senso prático de fato. Assim, 

se o deus se manifesta às claras, conforme seu pedido, toda a sabedoria do coro será 

corroborada. À vista disso, mais uma vez o coro chama Dioniso, agora pelo seu título de 

líder das bacantes, e suplica pelo enredamento de Penteu: “vem, ó Baco, com sorridente 

rosto, / circulança ao caçador de Bacas / a rede mortífera a quem caiu / sob o rebanho de 

Loucas” (ἴθ᾽, ὦ Βάκχε, θηραγρευτᾷ βακχᾶν / γελῶντι προσώπῳ περίβαλε βρόχον 

/ θανάσιμον ὑπ᾽ ἀγέλαν πεσόν- / τι τὰν μαινάδων, 1020-23). O semblante sorridente 

por que pede o coro é também o júbilo que ele sente pelo fim da impiedade do rei de 

Tebas – no êxodo, como mostrarei, o coro adotará uma postura de quem ri de Agave por 

seu ensandecimento, assim como chama Dioniso para sorrir do ensandecimento de 

Penteu. Por fim, os últimos versos são a exata e sucinta prefiguração do que o mensageiro 

relatará no episódio seguinte: enquanto o coro pede, Dioniso realiza o pedido entregando 

Penteu nas mãos das mulheres tebanas aguilhoadas para matá-lo. Todo o quarto estásimo 

representa um pedido que se realiza fora de cena e cujo resultado constitui toda a narração 

desse mensageiro. Não à toa, o mensageiro nesse episódio dialogará diretamente com o 

coro, e não com outro personagem da peça, sobre os ocorridos, porque as mulheres 

bacantes têm um grande quinhão nos acontecimentos passados em cena. 

 

2.7: 5º estásimo (1153-64): canto de triunfo e júbilo 

 

 O quinto estásimo é um canto de desfecho. Ele marca o encerramento da atividade 

impiedosa de Penteu, algo que o coro tanto ansiava. O rei de Tebas, que almejava 

perpetrar grandes feitos bélicos contra Dioniso e seguidoras, terminou morto pelas 

mulheres tebanas, inerme, transvestido e suplicante. A evento tão grandioso (afinal trata-

se de uma multidão de crimes em um só, homicídio, regicídio, filicídio, efebicídio, tudo 

isso com tortura e desmembramento, paga de um deicida frustrado), embora catastrófico, 

o coro interpõe um canto repleto de júbilo e de uma alegria dançante pelo que aconteceu. 

Em poucos versos, condensam-se paroxismos de contentamento, que se expressam 
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visualmente e auditivamente por meio dança e por gritos, todos celebrativos da “mão 

sangrenta” (χέρ᾽ αἵματι, 1164) que matou Penteu.  

São contrastantes a grande extensão da espera do coro por esse momento e a curta 

extensão de seu canto de comemoração. Ele, afinal, dá vazão a um grito de vitória, há 

muito tempo contido, com umas poucas palavras. Ele expressa com celeridade aquilo por 

que muitas vezes pediu e almejou em manifestações anteriores, tendo acautelado Penteu 

que tal tragédia poderia lhe ocorrer. Segundo Dodds (1960, p.219) tal brevidade se explica 

à luz do encaminhamento final da peça para o seu clímax. A meu ver, o coro realiza aqui 

uma transição: consumada a destinação funesta de Penteu, o enredo se encaminha para o 

momento da instauração definitiva do poder de Dioniso na cidade. Quando esse poder se 

instaurar, reinará o júbilo para quem é amigo de Dioniso. A rapidez do canto, por 

conseguinte, longe de significar uma expressão tímida do coro, aligeira a chegada do 

instante em que o próprio coro efetivará a punição dionisíaca referente a Agave. Se 

entendida em estreita relação com o êxodo, que sucede esse estásimo, essa ode se mostra 

como indicativa da propensão anímica das mulheres bacantes de irrestrita adesão a 

Dioniso e de inflexível aversão aos inimigos ou detratores do deus. 

 Há contraste também no plano temático. Em primeiro lugar, nota-se a discrepância 

entre o episódio anterior, narração de uma catástrofe violenta, e as primeiras palavras do 

quinto estásimo, que concitam as mulheres à dança alegre – para Dodds (1960, p.219), 

um ὑπόρχημα. À cena que pormenorizadamente descreve Penteu mutilado em meio às 

mãos sangrentas das bacantes (1122-36), sucede o seguinte canto de júbilo: “dancemos 

exaltando Báquio, / gritemos exaltando a sorte / de Penteu rebente de serpente” 

(ἀναχορεύσωμεν Βάκχιον, / ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν / τὰν τοῦ δράκοντος Πενθέος 

ἐκγενέτα, 1153-55). Percebe-se que as mulheres estão bastante eufóricas e ruidosas, ou 

seja, não precisam conter a expansão de sentimentos que não puderam exprimir durante 

toda a peça. A explicação de tamanha alegria vem em seguida, resumindo a ação de 

Dioniso, que conduziu Penteu feminilizado às bacantes e à morte: “ele envergou 

femininas vestes / e empunhou por belo tirso o fiel báculo de Hades, / touro o guiava no 

infortúnio” (ὃς τὰν θηλυγενῆ στολὰν / νάρθηκά τε, πιστὸν Ἅιδαν, / ἔλαβεν 

εὔθυρσον, / ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων, 1156-60). Faz-se, então, alusão ao 

estado psicológico penoso com qual o coro atravessou todo o enredo (“para gemidos, para 

lágrimas”, ἐς γόον, ἐς δάκρυα, 1162), que prorrompe num desejo por ver sangue: “belo 
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combate, mão sangrenta / lançar no sangue do filho (καλὸς ἀγών, χέρ᾽ αἵματι 

στάζουσαν / περιβαλεῖν τέκνου, 1163-64).  

 O quinto estásimo, portanto, é um canto de reação à opressão vivenciada pelo 

coro, ou seja, a motivação dessa reação violenta e incompassiva está inteiramente 

concernente ao enredo. Como mostrarei na análise do êxodo, o coro fornece todos os 

elementos para se comportar como um dos personagens, embora nesse estásimo ele 

apenas cante um ato sobre o qual não exerceu nenhuma participação direta. Torna-se 

manifesta a indisposição extrema que ele nutre por Penteu, que reverberará também na 

mãe desse personagem. Tal indisposição deixará claro que ele será capaz de influir 

negativamente sobre Agave, assumindo, então, os traços e feitio de um personagem, e 

comportando-se como tal.    

 

2.8: 1º episódio (170-369): censura e elogio nos lábios do coro 

 

Ficou claro a partir das análises dos estásimos feitas acima que o coro da peça As 

Bacantes é essencialmente dionisíaco, uma vez que a identificação própria desse grupo 

de mulheres se define por serem seguidoras de Dioniso. Viu-se como ele se dedicou a 

formular os princípios dionisíacos, e como ele se ocupou em expressar seu sofrimento 

pela perseguição que esse deus sofreu nas mãos de Penteu, e exultação quando Penteu foi 

derrotado. De uma forma ou de outra, o centro de sua mensagem sempre foi a rixa patente 

entre esse rei e Dioniso. No primeiro episódio, ocorrerá algo surpreendente: o coro e 

Penteu se encontrarão face a face. Que postura ele adotará perante o inflexível contendor 

do dionisismo? Fará ele o papel de censor, de repreensor, ou de portador de algum tipo 

de sabedoria?  

 O primeiro episódio se abre com um diálogo exultante entre Tirésias e Cadmo, 

dois anciãos que se preparam para prestar culto a Dioniso nas montanhas. Tirésias é o 

velho sábio que profere máximas de sabedoria e Cadmo, também velho, sabe que é sábio 

seguir a um sábio. Ambos ver-se-ão rejuvenescidos, e ambos folgam ao irem dançar as 

danças de Dioniso (170-209). Nitidamente contrastante a esse encontro é a aparição em 

cena de Penteu. Ele é jovem, mas está “perturbado” (ὡς ἐπτόηται, 214), preocupado 

com sua cidade (“ouvi más notícias”, κλύω δὲ νεοχμὰ κακά, 216) e ardoroso, não por 
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dançar, mas por prender todos os que dançam (“caçarei nas montanhas”, ἐξ ὄρους 

θηράσομαι, 228). Em especial critica a atitude de Tirésias e Cadmo, julgando-a “muito 

irrisória160” (πολὺν γέλων, 250) e “disparatada161” (νοῦν οὐκ ἔχον, 252).  

 A tentativa de harmonizar esse contraste será feita, em primeiro lugar, pelo coro. 

Tirésias e Cadmo também se manifestarão tentando mostrar a sandice em que caiu Penteu, 

mas as primeiras palavras direcionadas ao rei, em tom de reprimenda, serão ditas pelas 

mulheres bacantes: “não temes, ó estranho, as leis da Veneração / nem a Cadmo que 

semeou terrígena espiga? / Filho de Equíon envergonhas tua estirpe?” (τῆς δυσσεβείας, 

ὦ ξέν᾽, οὐκ αἰδῇ θεμοὺς / Κάδμον τε τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν, / Ἐχίονος δ᾽ 

ὢν παῖς καταισχύνεις γένος; 263-65). Vê-se que a reprimenda do coro é bastante amena 

e serena. Ela se faz por perguntas, e não por ataque, admoestação ou vitupério ao rei 

(como fazem Tirésias e Cadmo, 266-342). O coro é cauteloso. Apela principalmente para 

um conceito tradicional da religiosidade grega, “as leis da veneração”, e lembra-o da sua 

origem genealógica, intentando mostrar que ele deve respeito a Cadmo por ser ele o 

gerador de sua família. Porém, há em sua fala algo que já mostra altiveza e autoridade. A 

força que o coro se arroga a si vêm por meio da contraposição que ele faz entre si mesmo 

e o rei de Tebas. Ao invocar Penteu pelo vocativo “ó estranho” (ὦ ξέν᾽, 263), ao invés de 

“ó rei”, ou “ó soberano”, ele inverte a ordem de quem é considerado natural ou estranho 

ao ambiente. No caso, Penteu não é estrangeiro, pois encontra-se em sua própria terra, ao 

contrário do coro, que vem de fora. Claro, argumentar-se-ia que Penteu é estrangeiro com 

relação ao nascimento das mulheres bacantes provenientes da Lídia. Esse argumento é 

assaz superficial. A função do vocativo “ó estranho”, aqui é marcar a posição subalterna 

que ocupa Penteu por ignorar o dionisismo. Trata-se, portanto, de um vocativo que indica 

qualidade. Tanto é assim que, ao se direcionar a Tirésias mais tarde, o coro não o invoca 

por “ó estranho”, mas por “ó ancião” (ὦ πρέσβυ, 328), denotando respeito por alguém 

que segue Dioniso. 

 Segue-se à branda censura do coro uma longa rhésis de Tirésias (266-327), que 

consiste de um discurso apologético de Dioniso e seu culto e de uma exortação para que 

Penteu também participe das celebrações dionisíacas (312-13). O velho sábio, entretanto, 

é bem mais incisivo que o coro. Primeiro ele diz claramente o que Penteu deve fazer 

(“abre o país ao Deus / e liba e torna-te Baco e coroa a cabeça”, τὸν θεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου 

                                                           
160 Tradução do autor. 
161 Tradução do autor. 
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/ καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα, 312-13) e, depois, mostra sem rodeio que 

Penteu é louco de pedra: “enlouqueces como dói mais: nem com drogas / terias remédio 

nem sem elas te adoeces” (μαίνῃ γὰρ ὡς ἄλγιστα, κοὔτε φαρμάκοις / ἄκη λάβοις ἂν 

οὔτ᾽ ἄνευ τούτων νοσεῖς; a tradução de Dodds (1960, p.112) mostra melhor como 

Tirésias vê a irracionalidade de Penteu: “for you are mad, cruelly mad: no drug can cure 

your sickness, but some drug has caused it”).  

O coro está dentro do campo do senso comum dos personagens, mas, à essa altura, 

ele não pode dar vazão ao que realmente pensa. Refreia-o o fato de estar diante de um rei 

caçador de mênades. Contudo, mesmo não tendo se manifestado com desabrimento diante 

de Penteu, ele elogia o desabrimento de Tirésias: “ó ancião, não enxovalhas Febo nas 

falas, / és prudente por honrar Brômio grande Deus” (ὦ πρέσβυ, Φοῖβόν τ᾽ οὐ 

καταισχύνεις λόγοις, / τιμῶν τε Βρόμιον σωφρονεῖς, μέγαν θεόν, 328-29). 

Logicamente, não se poderia esperar comentário diferente da parte do coro, que em si 

existe em sua função de latria religiosa. Ele confirma e apoia a posição de quem é 

reverente aos deuses. Do mesmo modo, pode-se entender que a opinião do coro seja 

conforme à opinião dos outros personagens, embora aqui estes nunca reajam diretamente 

às manifestações corais, quando se vê que Cadmo também dá seu apoio a Tirésias: “filho, 

por bem Tirésias te admoestou” (ὦ παῖ, καλῶς σοι Τειρεσίας παρῄνεσεν, 330).  Nesse 

caso, estando concorde com a maioria dos personagens, o coro livremente produz suas 

máximas.  

 A função coral de expressar máximas é ponto pacífico entre os estudiosos. Que 

relevância, porém, há nessas máximas, se elas em nada parecem influenciar a ação 

dramática? Como se vê, elas valem-se dos acontecimentos do enredo para fazerem 

sentido. Não adquirem existência em si próprias. A segunda manifestação coral vista 

acima, por exemplo, inicia-se com o “ó ancião”, ou seja, produz um elogio apotegmático 

que é direcionado a um personagem em específico, a saber, Tirésias. Embora não haja 

resposta a tais máximas, elas conferem à ação uma tonalidade racional que permite se 

visualizar qual opinião dos personagens deve ser considerada mais acertada. Ao mesmo 

tempo, elas se tornam canal de transmissão de conhecimento que atinge também a 

audiência. Embora não se possa dizer que o coro de maneira geral é essencialmente 

medianeiro entre a audiência e o enredo, pode-se dizer que as máximas o são. Sua razão 

de existir deve ser entendida, portanto, em duplo sentido: cumprir um papel dentro do 

enredo e fora dele, em direção à audiência. 
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É preciso notar que, embora imerso no enredo, o coro adquire um status que 

ultrapassa o status de mero personagem. Se assim não fosse, haverá uma dificuldade em 

se entender a presença de Penteu e do coro no mesmo momento em cena. No mínimo, 

ficaria evidente uma contradição na fala de Penteu, que se põe como caçador de bacantes, 

mas nenhuma palavra ou atitude de “caça” profere para um grupo de bacantes diante dele.  

Como informa o rei de Tebas, ele é capturador dessas mulheres: “quantas já agarrei, 

atadas pelas mãos, / os servos as conservam em prisões públicas” (ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, 

δεσμίους χέρας / σῴζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις, 226-27). Além disso, 

Penteu está à caça de mênades ainda soltas e ávido por acabar com seus ritos: “se as 

encerro em redes de ferro, / acabo com esta maléfica Baqueia já” (καὶ σφᾶς σιδηραῖς 

ἁρμόσας ἐν ἄρκυσιν / παύσω κακούργου τῆσδε βακχείας τάχα, 228-32). Como então 

Penteu ignora a presença de uma bacante diante de si e que, além disso, questiona os seus 

atos? Para um caso semelhante, a saber, o fato de Cadmo e Tirésias passarem 

desapercebidos a Penteu por mais de trinta versos quando este entra em cena, Dodds 

(1960, p.97) sugere que tal acontecimento se trata de uma convenção teatral grega. Essa 

convenção, entretanto, não poderia ser aplicada aqui, pois, como mostrei acima, o coro 

se dirige diretamente a Penteu, “ó estrangeiro” (ὦ ξέν´, 263), ou seja, estabelece-se 

contato direto entre os dois. Verifica-se, portanto, que, se tomado como personagem, o 

coro usufrui aqui de status peculiar de um personagem protegido contra as vicissitudes 

do enredo. Parece óbvio afirmar isso, já que é aceito como convenção o fato de o coro 

não sofrer nenhum dano físico nas tragédias. Entretanto, é bom que se o explicite a 

natureza desse “status peculiar”, porque, dessa forma, afirmações do tipo “o coro age 

como um personagem” ficam problematizadas e melhor compreendidas. 

Em suma, vê-se que, nesse ponto, o coro influi no andamento do episódio por 

meio de atuações tipicamente educativas, ou seja, a partir da produção de máximas e de 

admoestações. O episódio é, então, impregnado de uma tonalidade de preleção. Mesmo 

sendo tão exígua a participação coral aí, depreende-se que é sua função amoldar a ação a 

um determinado fim –uma vez que as bacantes repreendem Penteu, antevê-se que Penteu 

sofrerá alguma espécie de ruim consequência por causa de seus atos e palavras. O coro, 

portanto, paulatinamente (e, pode-se dizer, sutilmente no que diz respeito à percepção dos 

personagens) condensa os rumos da ação em sua fala e influi no desenvolvimento do 

enredo. Por último, como mostrei, também influi na interpretação que a audiência forma 
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do enredo. Se há um personagem que profere trivialidades e até insultos contra Dioniso, 

torna-se manifesto verbalmente que tais falas são equívocas.   

 

2.9: 2º episódio (434-518): o silêncio coral 

  

O segundo episódio traz um dado relevante para a análise da real importância da 

manifestação coral no desenvolvimento do enredo: o coro permanece em silêncio durante 

todo o episódio. Isso quer dizer que ele é, portanto, secundário, e que é indiferente sua 

participação na peça fora dos estásimos? Há uma outra possível interpretação, que não 

descarta o valor coral. O coro aqui silencia-se, porque o personagem Dioniso cumprirá 

por si mesmo o que caberia ao coro cumprir na eventual ausência do deus. 

Dioniso entra em cena conduzido pelo servo de Penteu (434-35), preso (436) e 

com as mãos enlaçadas (451). Ele será questionado pessoalmente por Penteu a respeito 

de sua origem e da natureza de suas atividades em Tebas (460-515). Durante a 

conversação, ele fornece diversas informações a respeito do dionisismo, e, para isso, ele 

se expressa de maneira apotegmática. Resume sua sabedoria, por exemplo, na esticomitia 

realizada com Penteu, com o seguinte anexim: “o sábio parece ao leigo não pensar bem” 

(δόξει τις ἀμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν, 480). Exprimindo-se assim, ele 

comporta-se à maneira do coro. Dessa forma, pode-se construir o seguinte raciocínio 

explicativo do silêncio coral: o coro é representante de Dioniso (como mostrado acima); 

uma vez que o próprio personagem Dioniso está em cena e se encarrega de proferir 

sentenças sapienciais, o coro não precisa realizar sua tarefa de fazer as vezes do deus, ou 

seja, ele não precisa se pronunciar. O que o coro dionisíaco poderia dizer de relevante que 

o próprio Dioniso não poderia dizer de forma muito mais marcante? É desnecessária sua 

manifestação verbal em cena, porque o deus faz sua própria defesa.  

Com o encontro face a face entre Dioniso e Penteu, este atinge o clímax de sua 

impiedade dionisíaca. Sua ofensa aumenta de magnitude porque ela agora é feita diante 

do rosto do próprio ofendido. A réplica contra essa ofensa requererá uma resposta à altura. 

Dioniso é apresentado pelo soldado de Penteu como a “fera domesticada” (ὁ θὴρ δ᾽ ὅδ᾽ 

ἡμῖν πρᾶος, 436). O soldado também menciona a soltura miraculosa das mulheres 

adoradoras de Dioniso (443-48), as mesmas mulheres que Penteu informara, no episódio 
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anterior, haver tido capturado (226-27). Em um ato de suma hybris, então, Penteu ordena 

que o estrangeiro seja preso: “à prisão! Ele zomba de mim e de Tebas” (λάζυσθε· 

καταφρονεῖ με καὶ Θήβας ὅδε, 503). Penteu afirma então ser mais forte que ele 

(κυριώτερος σέθεν, 505) sem saber que está diante de um deus. Aos olhos do coro, esse 

momento seria o auge do ultraje. Entretanto, o silêncio advindo da ausência do coro em 

cena é compensado pela defesa que o próprio Dioniso faz de si. Tal como ocorre no 

primeiro episódio, o coro poderia questionar novamente os atos de Penteu, ou poderia 

elogiar a sabedoria de Dioniso. Tudo isso, entretanto, é feito pela própria personagem. 

Ele defende-se a si mesmo (“o Nume virá livrar-me quando eu quiser”, λύσει μ᾽ ὁ δαίμων 

αὐτός, ὅταν ἐγὼ θέλω, 498), duvida da sanidade de Penteu (“não me prendam! Digo 

eu lúcido a loucos”, αὐδῶ με μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν, 504) e, ademais, prediz 

a futura desdita do rei de Tebas (“o teu nome é próprio para o infortúnio”, ἐνδυστυχῆσαι 

τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ, 508).  

Este é um episódio especialmente periclitante para o coro. Penteu ainda profere 

um ataque que pode ser entendido como direcionado diretamente a esse grupo: “e a essas 

perversas cúmplices / que vens conduzindo, ou poremos à venda, / ou dou fim à bateção 

e troar de tambor / e como escravas do tear as manterei” (τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει / 

κακῶν συνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν / ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου / 

παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι, 511-14). Mesmo assim, as mulheres bacantes 

não proferem uma palavra, porque Dioniso mesmo as defende: “mas o preço destas 

transgressões / Dioniso te cobrará” (ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων / μέτεισι 

Διόνυσός σ᾽, 516-17). Será apenas no 2º estásimo, com Penteu já fora de cena, que o coro 

reagirá a essas transgressões e ameaças que lhe dizem respeito. No episódio, seu silêncio 

mostra como as bacantes estão inseridas no enredo, uma vez que, por medo de serem 

presas, elas preferem ser defendidas por alguém mais forte do que elas e do que Penteu. 

 

2.10: 3º episódio (576-861): “comentário coral após longa rhésis” 

  

O terceiro episódio pode ser dividido, de acordo com Dodds (1960, p.147) em três 

partes: 1)os milagres no palácio (576-656), 2)a primeira cena do mensageiro (657-786), 

e 3)a tentação de Penteu (787-861). O coro exerce uma participação efetiva na primeira 

parte, que será examinada com vagar a seguir. Aí, na verdade, ele é elemento essencial 
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na revelação dos acontecimentos no palácio de Penteu, ou seja, ele adquire papel 

preponderante no desenvolvimento do episódio, alargando sua zona de atuação para além 

dos estásimos. Chamarei esse tipo de participação de “natureza episódica do coro”. Na 

segunda parte, por sua vez, ele tece um breve comentário elogioso a Dioniso, algo 

corriqueiro de seu afazer nos episódios. 

Na primeira parte, há um diálogo lírico entre o coro e Dioniso enquanto acontece 

um terremoto no palácio de Penteu (576-603). Como nota Dodds (1960, p.147), essa cena 

é uma resposta à oração do coro feita no estásimo anterior. De fato, o coro exerce papel 

especial em descrever a queda do palácio. Depois de Dioniso invocar suas seguidoras e 

estas responderem a ele servilmente (576-584), o deus anuncia o grande abalo: “sacode o 

chão da terra, divino Sismo” (σεῖε πέδον χθονὸς Ἔννοσι πότνια, 585). A isso replica o 

coro com palavras de adoração e indicativas da destruição em andamento: “Â â / o palácio 

de Penteu / sacudirá até cair. Dioniso no palácio: / venerai-o – Veneremos, ó – / Vede 

pétreo pórtico nas colunas / deslocar-se lá! Brômio grita / o alarido dentro do palácio” (ἆ 

ἆ, / τάχα τὰ Πενθέως μέλαθρα διατι- / νάξεται πεσήμασιν. / — ὁ Διόνυσος ἀνὰ 

μέλαθρα: / σέβετέ νιν. — σέβομεν ὤ. / — εἴδετε λάινα κίοσιν ἔμβολα / διάδρομα 

τάδε; Βρόμιος ὅδ᾽ ἀλα- / λάζεται στέγας ἔσω, 586-93).  

Essa cena, em sua totalidade, constitui-se de um diálogo lírico. Tal cena tem uma 

função central para a ação dramática, uma vez que é a representação perfeita da queda de 

Penteu, ao mesmo tempo que salienta a sobranceria de Dioniso. O deus, como 

personagem, produz o acontecimento (“acende tocha de fúlgido raio! / Arde arde palácio 

de Penteu!”, ἅπτε κεραύνιον αἴθοπα λαμπάδα· / σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα 

Πενθέος, 594-5), mas é o coro que torna manifesto o que acontece: “pois o rei / sobrevém 

derrubando o palácio” (ὁ γὰρ ἄναξ / ἄνω κάτω τιθεὶς ἔπεισι / μέλαθρα τάδε, 601-

03). Realizando o que é costumeiro ser feito pelos mensageiros, a saber, narrar o que não 

pode ser visto pela audiência162, o coro contribui aqui, por utilizar uma métrica não 

convencional (troqueus e dáctilos), com a incrementação do aspecto emocional da peça. 

Segundo Dodds (1960, p.149), “o ritmo parece reproduzir a estupefação do coro diante 

do milagre”. Novamente, o coro está inteiramente acoplado ao enredo. 

                                                           
162 Dodds (1960, pp. 150-151): “não precisamos supor que os estrondos e rachas fossem visíveis à 

audiência”. 
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Ainda nessa primeira parte, há a narrativa pormenorizada, feita por Dioniso 

disfarçado de estrangeiro, a respeito do que o coro anuncia no diálogo lírico anterior. 

Como um antelóquio a essa narrativa, o coro dialoga com Dioniso, que percebe que o seu 

grupo de mulheres está aturdido: “mulheres bárbaras tão aturdidas de pavor / jazeis no 

chão” (βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγμέναι φόβῳ / πρὸς πέδῳ πεπτώκατ᾽; 

604-05). Esse aturdimento está refletido na métrica lírica do diálogo acima. Agora, como 

o coro é animado pelo próprio Dioniso (“tende coragem e expulsai o tremor do corpo!”, 

σῶμα καὶ θαρσεῖτε σαρκὸς ἐξαμείψασαι τρόμον, 607), ele volta a se sentir confiante: 

“quão feliz te vejo ao ter só a solidão” (ὡς ἐσεῖδον ἀσμένη σε, μονάδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν, 

609). Reflexo disso é o padrão métrico das falas que se alteram para o tetrâmetro trocaico. 

Segundo Dodds (1960, p.152), a leveza da cena se deve ao uso do “leve e vivaz tetrâmetro 

trocaico”. O coro, portanto, tal como se fosse um personagem, também é atingido pelos 

eventos e a eles reage sentimentalmente e é suscitado a mudar de reação por outros 

personagens. 

Em seguida, o cerne desse trecho, a saber, a narrativa feita por Dioniso, é feita por 

causa da demanda do coro: “mas como te livraste do ímpio após o encontro?” (ἀλλὰ πῶς 

ἠλευθερώθης ἀνδρὸς ἀνοσίου τυχών; 613). Uma das características, portanto, da 

chamada “natureza episódica” do coro é, basicamente, impelir os personagens a falar. 

Como a resposta de Dioniso é breve e pouco descritiva (“eu mesmo me salvei facilmente 

sem esforço”, αὐτὸς ἐξέσῳσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου, 614), o coro reforça esse 

“estímulo à fala” ao lançar nova pergunta sobre o ocorrido: “não te prendeu as mãos com 

algemantes laços?” (οὐδέ σου συνῆψε χεῖρε δεσμίοισιν ἐν βρόχοις; 615). A partir daí, 

então, Dioniso faz seu longo discurso (616-41). 

Sem essa curiosidade do coro, que é a essência de sua “natureza episódica” a peça 

não acontece. Visto que eventos tais como o desabamento do palácio de Penteu (587-88) 

e o incêndio encetado no túmulo de Sêmele (597-98), não podem ser encenados no palco, 

aqui o coro adquire status de agente perpetrador para o desenvolvimento do enredo. Certo, 

esses eventos poderiam ser também narrados por um mensageiro.  Sendo o coro, porém, 

aquele que desencobre o que acontece fora de cena, do mesmo modo que estimula outros 

a desencobrirem isso, a tonalidade emocional do drama recrudesce, porque, ao contrário 

do mensageiro, o coro tem ligações profundas com quem está diretamente envolvido, no 

caso, Dioniso. A narrativa contida no episódio então, quando assim realizada, torna-se 

mais entusiasmada, possivelmente mais empolgante para a plateia. Daí a métrica ser tão 
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rica para as falas do coro, enquanto a fala do mensageiro se dá no corriqueiro e coloquial 

trímetro jâmbico. 

Em contraste, na segunda parte deste episódio, é a participação do mensageiro que 

se sobressai. Tal como o coro, sua participação é rica quanto ao desenho dos sentimentos 

envolvidos em cena. Ele chega a Tebas vindo da Citero, onde viu as atividades das 

mulheres bacantes. Prepondera em sua chegada, dessa maneira, o sentimento do medo, 

uma vez que ele teme narrar tudo o que viu a um Penteu que não é senhor de si em seus 

julgamentos, conforme notado por Cadmo no primeiro episódio (214). Precavidamente, 

o mensageiro assim se refere ao possível ânimo tempestuoso de Penteu: “quero ouvir-te 

com a palavra toda / informo aquilo lá ou se recolho a fala, / pois temo a rapidez do teu 

espírito, ó rei, / e o ânimo súbito e majestade a mais” (θέλω δ᾽ ἀκοῦσαι, πότερά σοι 

παρρησίᾳ / φράσω τὰ κεῖθεν ἢ λόγον στειλώμεθα· / τὸ γὰρ τάχος σου τῶν φρενῶν 

δέδοικ᾽, ἄναξ, / καὶ τοὐξύθυμον καὶ τὸ βασιλικὸν λίαν, 668-71). Sua narrativa descreve 

as atividades portentosas das bacantes (678-768) e termina com um convite à mudança 

de pensamento de Penteu: “a este Nume então quem seja, ó senhor, recebe-o neste país. 

Que ele é magnifíco... (τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽ ὅστις ἔστ᾽, ὦ δέσποτα, / δέχου πόλει 

τῇδ᾽· ὡς τά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας, 769-70). Em prosseguimento a esta conclusão 

convidativa, o coro, estando, assim como o mensageiro, amedrontado, reforça aquela 

opinião favorável emitida: “receio dizer livres as palavras / ao rei, isto porém há de ser 

dito: / Dioniso é menor que nenhum dos Deuses” (ταρβῶ μὲν εἰπεῖν τοὺς λόγους 

ἐλευθέρους / πρὸς τὸν τύραννον, ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται· / Διόνυσος ἥσσων οὐδενὸς 

θεῶν ἔφυ, 775-77). 

Aqui se está diante, novamente, daquele “comentário coral após longa rhésis”. 

Não se sucede a esse comentário nenhuma réplica nem há qualquer espécie de reação a 

ele. Passa por um comentário avulso, ignorado pelos personagens.  Em seguida, Dioniso 

e Penteu encetarão uma longa discussão (778-846) e o coro se queda silencioso. Penteu 

se torna raivosamente belicoso, decidindo levar seu exército para dar combate contra as 

bacantes nos montes (778-809), mas, mudando de repente de planejamento, revela que 

tem intenso desejo de, às escondidas, vê-las perfazendo seus rituais (812-46). Esse anseio 

está atrelado à sua decisão de levar a matança às bacantes (837), e Penteu entende os 

artifícios sugeridos por Dioniso, i.e., de vestir-se de mulher, como um estratagema de 

espionagem (838).  
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Ao findar do terceiro episódio, o coro, embora não mais se manifeste, ainda ocupa 

papel de destaque, posto que Dioniso se dirige a ele ao iniciar sua última rhésis, 

descrevendo como será o iminente castigo de Penteu: “mulheres, o homem está fazendo 

o seu laço, / irá às Bacas, lá cumprirá a pena de morte” (γυναῖκες, ἁνὴρ ἐς βόλον 

καθίσταται, / ἥξει δὲ βάκχας, οὗ θανὼν δώσει δίκην, 848,847). Logicamente, Penteu 

não mais estava em cena (Dodds (1960, p.180) atribui sua saída ao verso 846), o que faz 

do coro único confidente dos planos de Dioniso. É notável como a urdidura desse diálogo 

está orientada para o coro, pois o deus poderia relatar seus planos em um monólogo, ou 

não os mencionar em cena; entretanto, ao se dirigir especificamente a esse grupo de 

mulheres, torna-o partícipe e cúmplice dos acontecimentos vindouros. O coro sabe de 

antemão, portanto, o destino de Penteu. Teoricamente, ele poderia precaver o rei a 

respeito do abismo que estava logo a sua frente. Não o fazendo, ele toma partido de um 

outro personagem, e isso implica que sua pertença ao universo do enredo torna-se 

completa nesse ponto. 

 

2.11: 4º episódio (912-76): o silêncio coral 

 

No quarto episódio, tal como ocorre no segundo, o coro não se manifesta em 

nenhum momento. Esse silêncio deve ser interpretado considerando-se a preponderância 

da ação de Dioniso. O enredo concentra-se novamente em Penteu e Dioniso, que 

dialogam, e, por isso, não haverá necessidade de o coro representar o deus. Na verdade, 

todo o episódio consiste em um diálogo entre esses dois personagens apenas, com uma 

característica marcante: o domínio dos acontecimentos já está todo nas mãos de Dioniso. 

A cena é bastante sucinta e mostra sobretudo a mudança de aspecto e de indumentária 

operada por Dioniso em Penteu. O deus, desde o início, mostra-se sobranceiro, regendo 

a conduta do jovem tebano, ficando a seu encargo anunciar até mesmo a entrada do rei. 

Vitorioso de sua maquinação feita contra Penteu, convoca-o a comparecer à frente do 

palácio, à esta altura já vestido de mulher: “vem para diante do palácio, aparece-me / com 

paramentos de mulher” (ἔξιθι πάροιθε δωμάτων, ὄφθητί μοι, / σκευὴν γυναικὸς, 914-

15). Penteu, de fato, acata ao chamamento, vestido tal qual sugerido por aquele a quem 

perseguia. Como nota Dodds (1960, p.191), “ambos os antagonistas estão agora 

transformados em algo que não é humano”. Dioniso se manifesta como touro (922) e 
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Penteu como mênade, com longos cabelos (928), com mitra (929), com túnica (935) e 

com o tirso (941). O silêncio coral denota apoio e pasmo ao cumprimento da consumição 

final ocasionada pela erronia de Penteu.  

O rei de Tebas está parcialmente fora de si. Embora sua visão esteja conturbada, 

conforme ele relata ver duplicados o sol e a sua cidade (“mas parece que vejo aí dois sóis 

/ e duas Tebas, a cidadela de sete bocas”, καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ, / 

δισσὰς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον, 918-19), seu propósito de dar caça às 

mênades permanece inalterável: “sim, penso retê-las nas redes amorosas / dos leitos, 

como as aves em seus ninhos” (καὶ μὴν δοκῶ σφᾶς ἐν λόχμαις ὄρνιθας ὣς / λέκτρων 

ἔχεσθαι φιλτάτοις ἐν ἕρκεσιν, 957-58). Há uma ambiguidade na ação de Penteu que não 

é necessariamente resolvida porque falta um elemento terciário que pudesse comentar 

suas falas. Usualmente caberia ao coro tal tarefa, mas ele está aqui silencioso. Seu silêncio 

tem um motivo: a presença de Dioniso torna-se acachapante. 

Na verdade, não há espaço para o coro neste episódio, pois Dioniso é o condutor 

perfeito de toda a ação. Ele se manifesta sobranceiro desde o início, proferindo ordens ao 

rei de Tebas (“vem para diante do palácio, aparece-me”, ἔξιθι πάροιθε δωμάτων, ὄφθητί 

μοι, 914), preparando a arrumação das vestimentas dele (925-44) e indicando, aos rogos 

de Penteu, que será seu guia e salvador (“segue-me, o guia sou eu, sou o salvador”, ἕπου 

δέ· πομπὸς δ᾽ εἶμ᾽ ἐγὼ σωτήριος, 965). Apesar do caráter repulsivo e bizarramente 

humorístico do episódio como um todo163, aqui é dado o último passo para se mostrar 

quais serão as consequências finais da postura que Penteu adotou por toda a peça. O 

diálogo antilábico entre Dioniso e Penteu (966-70) antecipa, de forma obscura para o rei 

de Tebas, a desgraça a que ele está sujeito, que será narrada no episódio seguinte. 

Estando o coro silenciado durante todo esse desenvolvimento, o canto coral do 

estásimo seguinte ganhará mais vigor: justamente esse será um canto de vingança. Tudo 

que ele não pode dizer até então à face de Penteu, seja por desnecessidade, porque Dioniso 

já tomara conta da situação, seja por temor de afrontar o rei, virá à tona no quarto 

estásimo. O silêncio do coro no quarto episódio, portanto, serve como um represamento 

de suas emoções que serão afloradas em seguida em um trecho próprio para sua fala. De 

certa forma, mesmo seu silêncio é significativo (não é como a ausência de outros 

                                                           
163 Cf. Dodds (1960, p.192). Sobre pontos de caráter joco-sério da tragédia, ver Seaford (2000, p.96). Sobre 

questão da utilização de uma máscara sorridente na peça, ver Billings (2017). 
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personagens como Cadmo ou Tirésias), porque, como ele se posicionou desde o início 

como favorável a Dioniso, cria-se uma expectativa a respeito de sua reação à queda de 

Penteu. Assim, mesmo longe do foco cênico, há aproveitamento para a significação da 

atuação coral futura. Como o grupo que mais se manifestou sôfrega e sofridamente contra 

Penteu não se manifesta em um momento crucial para sua ruína final, recrudesce a 

potência sentimental de sua vindoura manifestação. Essa ausência tornará, portanto, mais 

intensa sua presença futura. Tanto assim que, no 5º episódio, à chegada do mensageiro 

com a narrativa da morte de Penteu, esta notícia será dada em primeira mão ao coro. A 

partir da ausência o coro vai ocupando espaço a ponto de tornar-se elemento principal da 

ação futura, como mostrarei na análise do êxodo.   

 

2.12: 5º episódio (1024-1152): o coro e o mensageiro 

 

O destaque do quinto episódio é a narração aí contida acerca da morte do rei de 

Tebas. Não por acaso, o mensageiro que realiza tal narração dirige-se especificamente ao 

coro. É ele realmente, no contexto do enredo, o principal interessado por se inteirar desses 

fatos. Assim, esse episódio, que consiste sobretudo de uma longa rhésis do mensageiro, 

caracterizado como servidor de Penteu (“seguia meu senhor”, δεσπότῃ γὰρ εἱπόμην, 

1046), a respeito da espionagem feita por Penteu das atividades das mênades e de como 

ele foi capturado e morto pela própria mãe (1043-1152), pode ser entendido como 

contendo a execução cabal de tudo o que foi rogado e advertido pelo coro nos estásimos, 

episódios e párodo. O destino do rei de Tebas se provou funesto, bem como o dionisismo 

se tornou prevalente.  

Para se entender por que as mulheres bacantes são as destinatárias do mensageiro, 

deve-se em primeiro lugar investigar o que pode ser dito a respeito dele no que concerne 

à sua posição frente ao dionisismo. Como dito acima, ele fazia parte do séquito de Penteu. 

Ademais, sabe-se que ele é servo do palácio (“como te [palácio] lamento, ainda que 

servo”, ὥς σε στενάζω, δοῦλος ὢν μέν, 1027).  Acaso seria ele também contra as 

atividades dionisíacas? Se ele é refratário ao deus, deve-se esperar uma postura hostil ao 

coro. Contudo, não é isso que ocorre. Esse mensageiro, que viu a morte ocorrida no 

monte, viu também a ação miraculosa de Dioniso, e, embora não se explicite em sua 

narração, é de se crer que ele também tenha ficado sujeito à captura, tal como Penteu o 



122 
 

foi. No entanto, tendo sido preservado e, agora, estando diante do coro, ele é recebido 

sem qualquer desconfiança pelas mulheres, mesmo sendo servidor de Penteu. O mais 

correto é supor que ele tenha sido respeitador da nova divindade adventícia a Tebas. Ao 

fim de seu discurso, ele discorre sobre a correta atitude dos homens perante os deuses (“a 

prudência e a veneração dos Deuses / é o mais belo e, creio, o mais sábio / modo de ser 

dos mortais que assim são”, τὸ σωφρονεῖν δὲ καὶ σέβειν τὰ τῶν θεῶν / κάλλιστον· 

οἶμαι δ᾽ αὐτὸ καὶ σοφώτατον / θνητοῖσιν εἶναι κτῆμα τοῖσι χρωμένοις, 1150-52), 

mas é impossível determinar se essa piedade lhe veio depois de presenciar a catástrofe de 

seu senhor. O primeiro mensageiro (terceiro episódio) também se mostrou piedoso (769-

70). Na peça, o antidionisismo é atributo exclusivo de Penteu. 

Quando o mensageiro chega no palácio para dar sua notícia, ele não interpela 

ninguém em específico, antes, genericamente se dirige ao palácio: “ó palácio, antes bem 

afortunado na Grécia”, ὦ δῶμ᾽ ὃ πρίν ποτ᾽ εὐτύχεις ἀν᾽ Ἑλλάδα, 1024). Neste 

comenos, ao invés de ser recebido ou atendido por alguém palaciano, o mensageiro é 

recebido justamente pelo coro, ou seja, por mulheres estrangeiras. Ora, Cadmo já havia 

se manifestado anteriormente na peça (primeiro episódio) e seria um representante muito 

mais apropriado do palácio do que um grupo de mulheres vindas do Lídia. De fato, o 

mensageiro faz alusão a Cadmo em sua apóstrofe: “[palácio] do ancião sidônio...” 

(σιδωνίου γέροντος..., 1025). Dir-se-á que Cadmo estaria ausente nesse momento, 

dançando com Tirésias em alguma montanha. Mesmo sendo esse o caso, ainda não se 

justifica, em termos de lógica do trabalho de um mensageiro, por que ele prossegue seu 

anúncio diante do coro. Apenas a partir do desenvolvimento do enredo se pode justificar 

isso. São as mulheres as principais interessadas pelo destino de Penteu.    

Assim, em primeiro lugar, como se viu, o mensageiro diz lamentar a sorte do 

palácio de Tebas, e, ademais, ele indica que talvez se compadecesse também da sorte de 

Penteu: “todavia / solícitos servos têm a sorte de seus amos” (ἀλλ᾽ ὅμως / χρηστοῖσι 

δούλοις συμφορὰ τὰ δεσποτῶν, 1027-28). O coro, insciente do motivo de tal 

lamentação, questiona a causa, já intuindo que algo aconteceu nas montanhas onde 

dançam as bacantes tebanas: “que é? Que notícias trazes das Bacas?” (τί δ᾽ ἔστιν; ἐκ 

βακχῶν τι μηνύεις νέον; 1029). Finalmente anuncia-se a morte de Penteu: “Penteu 

pereceu” (Πενθεὺς ὄλωλεν, 1030). Segue uma exclamação que é, na verdade, uma 

demonstração de alegria pelo ocorrido: “ó rei Brômio, grande Deus te mostras” (ὦναξ 

Βρόμιε, θεὸς φαίνῃ μέγας, 1031). Instaura-se aqui, então, uma questão entre o coro e 
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mensageiro. Como mostrei, este, embora se mostrasse complacente ao dionisismo, ainda 

estava entristecido pelo recém falecimento de Penteu. Assim, o mensageiro fica 

desgostoso ao ouvir tais palavras de júbilo referentes à sorte de seu senhor: “como falas? 

Que disseste? Alegras-te / se meus senhores se dão mal, ó mulher?” (πῶς φῄς; τί τοῦτ᾽ 

ἔλεξας; ἦ 'πὶ τοῖς ἐμοῖς / χαίρεις κακῶς πράσσουσι δεσπόταις, γύναι; 1032-33). Ao 

mesmo tempo em que se cria um clima não aristocrático em cena, uma vez que há apenas 

personagens de origem não nobre, a saber, estrangeiras e um servo, instaura-se também 

um clima de rixa entre eles.  

Ao mostrar seu sentimento de contentamento que provém de um acontecimento 

sucedido a um personagem, não há dúvida de que o coro, representado aqui pelo corifeu, 

está inteiramente integrado ao enredo. Quando Penteu estava a todo custo tentando 

prender as mulheres bacantes, no auge de sua perseguição, o coro estava tomado de medo; 

agora, tendo sido o rei castigado e morto, o coro dá vazão à sua alegria, como visto acima, 

que é temperada por uma grande quantidade de alívio, independentemente de o 

mensageiro ter sido ou não fiel servidor do rei: “digo evoé, forasteira, em cantos bárbaros: 

/ não me dobrarei mais por pavor de prisões” (εὐάζω ξένα μέλεσι βαρβάροις· / οὐκέτι 

γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω, 1034-35). Diante de um servo, ou seja, de alguém 

sem poder na cidade, as mulheres se expressam livremente. Aliás, a métrica de seus versos 

mostra que elas se expressam de forma até mesmo incontida. Desde o recebimento da 

notícia, o corifeu não mais se expressa em trímetro jâmbico, mas em versos líricos 

(docmíaco). Segundo Kitto (1956, p.3), esse metro “é um ritmo desigual, peculiar à 

tragédia, e utilizado em momentos de stress – seja dor, ou júbilo desenfreado, ou solene 

gravidade”. Aqui fica claro que ele está cantando, pois essa ação é enunciada com suas 

próprias palavras. Há ainda a enunciação de um grito de “evoé”, reforçando que o corifeu 

se alegra com a notícia. 

É necessário notar que o corifeu não está dialogando com alguém favorável à sua 

causa, o que faz ser ressaltada sua postura de coragem. Deixando de lado todos os outros 

estatutos sociais que conferem distinção de autoridade para um em detrimento de outro, 

em última instância é visto aqui o embate de um homem e uma mulher. O mensageiro, 

fiel a quem serve, talvez inconformado com o que ele talvez considere insolência da 

corifeu, dá embate a essas manifestações de júbilo. Em tom de ameaça, ele faz notar que 

ainda é possível que as bacantes sejam presas: “Tebas tão sem homens supões?” (Θήβας 

δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις, 1036). Para Dodds (1960, p.207), o significado completo dessas 
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palavras seria: “julgas que Tebas é tão pobre em homens <de forma que tu fiques 

impune>?”. Como nota esse autor, o texto grego neste ponto está provavelmente 

incompleto: a fala total do mensageiro seria composta de uma parelha de versos. 

A corifeu é altiva e não deixa sem resposta essa ameaça do mensageiro. Ela 

esclarece que presta contas apenas a Dioniso, e não a Tebas: “Dioniso, filho de Zeus, não 

Tebas, / tem poder sobre mim” (ὁ Διόνυσος ὁ Διὸς γόνος, οὐ Θῆβαι / κράτος ἔχουσ᾽ 

ἐμόν, 1037-38). Aqui, além de peitar seu oponente, ela contribui para reforçar um ponto 

central que o coro como um todo e o próprio Dioniso querem estabelecer: transmitir o 

conceito da origem realmente divina desse deus, e não unicamente humana. O mensageiro 

demonstra não estar muito interessado na conceituação correta ou equivocada a respeito 

de Dioniso. Para ele, o que se convém é ser sóbrio nas palavras, tanto mais quando se 

trata de falar a respeito da desgraça alheia: “perdoa-se. Não é bom, porém, ó mulheres, / 

alegrar-se com os acontecimentos ruins” (συγγνωστὰ μέν σοι, πλὴν ἐπ᾽ 

ἐξειργασμένοις / κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖκες, οὐ καλόν, 1039-40). 

Finalmente, encerrando tal querela discursiva, não sem antes ainda dirigir outras 

palavras de censura a Penteu, o coro pede que o mensageiro relate os acontecimentos que 

presenciou: “fala-me, conta-me, de que morte morreu / o injusto homem provedor de 

injustiças” (ἔννεπέ μοι, φράσον, τίνι μόρῳ θνῄσκει / ἄδικος ἄδικά τ᾽ ἐκπορίζων ἀνήρ; 

1041-42). A corifeu, implacável, continua insistindo em aventar o mau procedimento do 

rei de Tebas. Já fora, quanto a isso, exprobrada, mas não se curva a quem defende Penteu. 

É um ato de ousadia, que poderia lhe custar a liberdade, e com o que, afinal, com tamanha 

insistência, vence o mensageiro. Este, então, faz um longo discurso que será seguido 

apenas por um estásimo de júbilo do coro.  

 

2.13: Êxodo (1165-1392): o coro como agente da retribuição dionisíaca  

 

O êxodo, conforme divide Dodds (1960, p.222), tem cinco partes:  

1) a cena da loucura, com Agave e o coro (1165-1215); 

2) o retorno de Cadmo com o corpo de Penteu e a restauração da sanidade mental 

de Agave (1216-1300); 
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3) as lamentações por Penteu (1301-29, última parte perdida); 

4) o deus ex machina (1330-67, início perdido); 

5) anapestos de conclusão164 (1368-92, mutilado). 

 

Que papel terá o coro em uma parte em que, essencialmente, a ação dramática já 

se encerrou com a punição de Penteu? No êxodo, desenvolver-se-ão as consequências, 

que são funestas, da ira de Dioniso para o restante da família de Penteu. Cadmo e sua 

filha, Agave, também sofrerão castigo. A execução do castigo de Agave, como mostrarei, 

ficará a encargo do coro, que terá participação efetiva apenas na primeira parte. Na 

terceira parte ele brevemente tece um comentário sobre a situação de Cadmo e, na quinta, 

encerra a peça produzindo sentenças sapienciais sobre a natureza divina. Ao fim de tudo, 

posicionando-se de dentro do drama, encerra-o com as seguintes palavras: “assim acabou 

este drama aqui” (τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα, 1392). É a coroação de uma participação 

que esteve a todo momento centrada no enredo. Voltarei a este verso adiante. Antes, ele 

mesmo dará sua contribuição efetiva para a construção do enredo como agente construtor 

de conteúdo dramático.  

Nesse sentido, mostrarei como no primeiro trecho o coro atinge um nível de 

atuação plena na peça, ou seja, como ele, interagindo com Agave, comporta-se também 

como um personagem. Ele ganha autonomia de ação, embora sua ação, logicamente, se 

realize em nome de Dioniso. Por “autonomia”, quero dizer que ele não apenas se limita a 

manifestar-se com a finalidade de interpretar e corrigir ou eventos ou produzir máxima, 

mas agora sua fala produzirá realmente efeito em uma outra personagem. Agave sofrerá 

humilhação por conta exclusivamente da manifestação coral. Digo que o coro age “em 

nome de Dioniso”, porque a punição propriamente dita de Agave teve início quando esse 

deus a pôs em estado de tresvariada, o que a levou a matar o próprio filho. Para completar 

essa punição, a personagem sofrerá humilhação pública, que será executada pelo coro. À 

volta de Agave das montanhas, esse grupo dissimulará os dados da realidade, 

manipulando a loucura dessa personagem, para imprimir nela a punição final desde o 

início indicada por Dioniso.  

                                                           
164 Segundo Kitto (1956, p.2), os anapestos são bastante comuns nos párodos, por ser uma métrica 

tipicamente pertencentes aos momentos de marcha, apropriado para a entrada processional do coro. 
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Torrano (1995, p.39), nota que “o diálogo lírico entra as Bacas lídias do coro e 

Agave ainda possessa de Baco confronta lucidez e loucura, ilusão e realidade, 

contrastando a lucidez de autênticas cultoras e a loucura com que o Deus coage ímpios a 

cultuá-lo”. Será essa dualidade entre o racional e irracional a modus operandi da ação do 

coro. No cerne desse modus operandi reside, como mostra o mesmo autor, a ironia: 

“nestas evoluções, o horror e a comiseração fazem o coro ecoar as palavras de Agave e 

assim ressaltar a acerba ironia contida na ambiguidade delas” (Torrano, 1995, p.40). No 

caso, argumentarei que a ironia é um instrumento utilizado conscientemente pelo coro 

para perfazer a humilhação de Agave. Argumento, outrossim, que o coro é executor de 

violência psicológica contra ela. Segal (1997b, p.68) já notara que, em As Bacantes, “o 

coro expressa nenhuma da comiseração e compaixão comunais que terminam muitas 

outras tragédias, incluindo um número de tragédias euripidianas”. Nesse trecho em 

especial, vê-se como ele pode se comportar transformando seu descontentamento em atos 

de maltrato. Por meio de um jogo de falas irônicas e sagazes, o coro reduzirá a condição 

mentecapta de Agave à irrisão. Certo, Agave, embora exposta à humilhação, não sofrerá 

consequências físicas, como seu filho, desse ataque. Essa cena mostra, portanto, que o 

limite da interação entre coro e personagem é o diálogo: o coro não é capaz de interferir 

no curso da ação, mas pode, a partir do desenvolvimento dessa ação, adentrar no universo 

do enredo e manipular um personagem para o bem ou para o mal, de acordo com a 

proximidade que o caráter dessas personagens tenha com a do coro. No caso de Agave, 

seu caráter antidionisíaco causa-lhe, logicamente, repulsa.  

No desenvolvimento da ação até o êxodo, Agave não figura como personagem. 

Ela é citada por Penteu (229) e pelo mensageiro (681) como uma das mulheres tebanas 

que se dirigiu às montanhas para dançar. Dioniso, no prólogo, sem explicitar o nome dela, 

afirma que ela é uma das que lhe negou a divindade: “irmãs de minha mãe, as que menos 

deviam, / diziam que Dioniso não surgiu de Zeus” (μ᾽ ἀδελφαὶ μητρός, ἃς ἥκιστα χρῆν, 

/Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Διός, 26-27). A sua aparição ocorre apenas após o 

quinto estásimo, e o coro, na voz da corifeu, anuncia a sua entrada. Suas palavras 

descrevem como a mãe de Penteu entra em cena perturbada e esbaforida: “mas vejo correr 

para o palácio / a mãe de Penteu, Agave, com olhos / revirados” (ἀλλ᾽, εἰσορῶ γὰρ ἐς 

δόμους ὁρμωμένην / Πενθέως Ἀγαύην μητέρ᾽ ἐν διαστρόφοις / ὄσσοις, 1165-66). A 

ironia do coro se inicia desde essa apresentação, pois ele faz acompanhar do anúncio da 

chegada de Agave um convite que, anteriormente em sua sã consciência, ela recusaria: 
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“recebei festejo de évio Deus” (δέχεσθε κῶμον εὐίου θεοῦ, 1167). Ora, por ter negado a 

origem divina da gravidez de Sêmele, ela não iria aceitar de bom grado a chegada desse 

deus. Agora, é convidada a receber justamente a sua festa. 

A ironia ocorre também no âmbito da interação entre a corifeu e Agave, mais 

precisamente na inversão que o diálogo estabelece no status das duas figuras. 

Considerando-se a procedência dessas mulheres, vê-se uma distância larga de 

preeminência genealógica, e a ironia se instala justamente na inversão hierárquica de 

dignidade social, ou seja, quem ocupa posição mais altaneira, torna-se mais frágil, e vice-

versa. A corifeu é uma estrangeira; Agave pertence à família real tebana; e, no entanto, 

ambas encetarão um diálogo no qual Agave fará da corifeu sua confidente de todo o 

ocorrido nos montes aquando da realização dos rituais báquicos. A mãe de Penteu, desse 

modo, mostra-se fragilizada, porque põe-se a relatar particularidades de sua atividade a 

mulheres não pertencentes de seu entourage. Não é possível dizer que essa inversão de 

status se deva à confusão mental que fazia Agave não perceber claramente como estava 

agindo. Não passa desapercebido a ela nesse momento que o coro é estrangeiro, como ela 

o ressalta em suas primeiras palavras: “bacas da Ásia...” (Ἀσιάδες βάκχαι..., 1168). O 

influxo de conturbação psíquica recebido de Dioniso não afeta sua faculdade de distinguir 

a procedência das bacantes.   

O diálogo que se seguirá, segundo Dodds (1960, p.222), “marca o clímax do 

horror”. Durante toda essa cena Agave terá consigo a cabeça de seu filho em suas mãos, 

quando, em seu imo, julga estar carregando o corpo de um filhote de leão (1169-75). Em 

nenhum momento, entretanto, o coro intentará retirar Agave dessa letargia que ofusca seu 

juízo. Ele adota uma postura irônica, que a faz, a despeito do horror de observar a cabeça 

do rei de Tebas pendente da mão de Agave, tecer elogios à “bravura” da autodenominada 

e autoelogiada caçadora de leão.  

Reforça o caráter irônico da fala do coro o fato de ele reconhecer perfeitamente a 

situação, o que revela que sua dissimulação foi feita não sem esforço de sua parte. De 

fato, como nota Dodds (1960, p.223) a partir da disposição das palavras da resposta da 

corifeu, a primeira reação dela, ao ser interpelada, seria de repugnância. Mesmo tendo 

proferido palavras e canções de alegria pela morte de Penteu, ela não suporta ver, assim 

tão cruamente, a cabeça do perseguidor de bacantes exposta sem o corpo: “por que me 

invocas, ó?” (τί μ᾽ ὀροθύνεις, ὤ; 1168). Vencendo essa repugnância inicial, tendo se 
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apercebido do estado conturbado de Agave, o coro iniciará a conversa que culminará no 

que chamei de sparagmós psicológico de Agave, e a ironia seria o meio de realização 

disso165. 

Outro traço marcante de ironia é o fato de a corifeu ser aquiescente com os ditos 

disparatados de Agave. De fato, apesar de ter sido informada previamente pelo 

mensageiro sobre todos os detalhes do que ocorrera com Penteu, a corifeu demonstra 

interesse por Agave e faz diversas perguntas cujas respostas ela já sabia. Em primeiro 

lugar, Agave anuncia sua caçada: “trazemos da montanha / ao palácio cacho recém-

cortado / venturosa caçada” (φέρομεν ἐξ ὀρέων / ἕλικα νεότομον ἐπὶ μέλαθρα, / 

μακάριον θήραν, 1169-71). Na verdade, para ela não há nada de “venturoso” nessa 

caçada, mas o coro, dissimulando concordância com o delírio de Agave, profere essas 

palavras de boas-vindas para alguém que em pouco tempo se descobrirá desgraçada: 

“vejo e te recebo no festejo” (ὁρῶ καί σε δέξομαι σύγκωμον, 1172). Agave ainda 

fornece detalhes de sua caçada: “Agarrei sem rede este / filhote de leão agreste / como se 

pode ver” (ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ βρόχων / λέοντος ἀγροτέρου νέον ἶνιν· / ὡς ὁρᾶν 

πάρα, 1173-75). O coro dissimula interesse e questiona o local onde se deu tal caçada: 

“de qual solidão” (πόθεν ἐρημίας; 1175), referindo-se ao Citero. Depois questiona quem 

teve a primazia na caçada: “quem golpeou primeiro” (τίς ἁ βαλοῦσα; 1178). Então 

Agave responde jubilosa e orgulhosamente: “meu, meu o privilégio” (πρῶτον ἐμὸν τὸ 

γέρας, 1179). Essa sequência de perguntas distorce ainda mais seu pensamento. Sendo 

ela na verdade uma filicida, o coro a faz sentir como a mais venturosa das bacantes (Agave 

exalta-se a si mesma: “nos tíasos chamamos de venturosa Agave166”, μάκαιρ᾽ Ἀγαύη 

κλῃζόμεθ᾽ ἐν θιάσοις, 1180), e, mostrando-se uma vez mais condescendente com a falsa 

noção de que houve uma caçada, considera a suposta caçada bem-sucedida: “bem-

sucedida caçada” (εὐτυχής γ᾽ ἅδ᾽ ἄγρα, 1183).  

Por um momento, o coro expressa sua comiseração pela terrível situação em que 

a mãe de Penteu inconscientemente se encontra. Ao ser convidado por ela para participar 

do festim (“participes do festim”, μέτεχέ νυν θοίνας, 1184), o coro suspende sua 

sequência de ditos irônicos e finalmente expressa a má sina de Agave sem tergiversar: 

                                                           
165 Sobre o sparagmós sofrido por Penteu e evidências de fenômenos correlatos no tempo de Eurípides, ver 

Weaver (2009). 
166 Tradução do autor. Torrano (1995, p.113), por utilizar outra edição do texto grego, adota uma disposição 

diferente das falas nesse trecho do diálogo.  
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“quê? Participo? Coitada!” (τί; μετέχω; τλᾶμον; 1184). Para Dodds (1960, 224), “o 

convite para um banquete (...) é muito para os nervos do coro. Sua atitude de forçada 

aprovação se quebra167”. Quebra-se, de fato, embora momentaneamente, pois o coro 

continua condescendente com o disparate de Agave. Quando esta descreve afetuosamente 

a cabeça do que ela pensa ser um filhote de leão (“jovem o novilho: no queixo / sob a 

cabeça um meigo cabelo / bem crinado recém floresce”, νέος ὁ μόσχος ἄρ- / τι γένυν 

ὑπὸ κόρυθ᾽ ἁπαλότριχα / κατάκομον θάλλει, 1185-87), o coro anui com Agave, 

simulando ver uma cabeça de leão, e propõe uma descrição, ambígua e irônica, dessa 

cabeça nos seguintes termos: “pela crina parece fera agreste” (πρέπει γ᾽ ὥστε θὴρ 

ἄγραυλος φόβῃ, 1189). Momentos depois, o coro instaura um jogo de palavras com o 

qual, aproveitando-se do senso obnubilado de Agave, tornará mais humilhante a situação 

dela. Agave começa uma frase, “logo os cadmeus...” (τάχα δὲ Καδμεῖοι..., 1194) –  

segundo Dodds (1960, p.225) esse sintagma seria continuado com “me louvarão” –  que 

é interrompida astutamente pelo coro. Ele acrescenta o sintagma “e o filho Penteu” (καὶ 

παῖς γε Πενθεὺς..., 1195), e nesse ponto se atinge o auge do sparagmós psicológico de 

Agave. O resultado é uma frase que expõe maximamente sua perturbação mental. Feita 

essa sugestão ao seu pensamento, ela muda a direção de sua expressão e acaba por proferir 

que será o próprio filho quem a louvará pela caçada: “[Penteu] louvará a mãe / por esta 

caça leonina” (ματέρ᾽ ἐπαινέσεται, / λαβοῦσαν ἄγραν τάνδε λεοντοφυῆ, 1196-97). 

Ironicamente ainda o coro ainda faz notar que essa é uma caçada “sobeja” (περισσάν, 

1197), e Agave, ainda mais uma vez manipulada pela corifeu, ajunta que será louvada 

“sobejamente168” (περισσῶς, 1197). Como para testar mais uma vez a ilusão de Agave, 

e consequentemente expô-la ao risível, a corifeu indaga se Agave sente a glória desse ato: 

“esplendes?” (ἀγάλλῃ; 1198). A mãe de Penteu, então, dando vazão ao seu 

contentamento pela última vez neste diálogo, responde, exclamando: “de alegria / grande, 

grande / e visível autora desta caçada169”. (γέγηθα, / μεγάλα μεγάλα καὶ / φανερὰ 

τᾷδ᾽ ἄγρᾳ κατειργασμένα, 1198-99). 

                                                           
167 Para Segal (1997, p.78) o τλᾶμον proferido pelo coro expressaria piedade, mas o mesmo autor nota que 

alguns intérpretes têm opiniões diferentes sobre esse quesito: ver Segal (1997, p.152, n.35). 
168 Tradução do autor. As traduções para esse trecho variam. Torrano (1995, p.115) traduz esse diálogo por 

“Coro: suprema... Agave: supremamente”. Dodds (1960, p.225) entende como: “Chorus: strange spoil. 

Agave: and strangely taken”. O dicionário Liddell-Scott, contudo, entende o advérbio περισσῶς ligado ao 

verbo ἐπαινέσεται, entendimento que adotei na tradução exposta aqui. 
169 Mantenho aqui a tradução de Torrano (1995), embora a edição do texto grego que ele utiliza mostre uma 

outra atribuição de falas. 
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Por que o coro nunca relata a Agave a absurdidade de suas falas? Aliás, por que 

incita Agave a falar estultamente? Dodds (1960, p.225) interpreta essa participação do 

coro como motivado por uma curiosidade para testar até onde vai a ilusão de Agave. 

Concordo, embora acrescente algo a essa interpretação. Há uma ponta de prazer que move 

o coro a fazer tais questionamentos. Embora Penteu seja o personagem que encarne toda 

a atitude de erronia com relação aos novos rituais propagados por Dioniso, a sua família 

como um todo também tem aspectos de irreverência para com esse deus. Ele, de fato, 

desde o prólogo clarificou que fora rejeitado pelas irmãs de Sêmele (grupo que se inclui 

Agave): “[elas dizem] que Sêmele, feita mulher por algum mortal, / atribuiu a Zeus o 

desacerto com o leito, sofismas de Cadmo, assim Zeus a matou / porque mentiu núpcias, 

alardeavam elas170” (Σεμέλην δὲ νυμφευθεῖσαν ἐκ θνητοῦ τινος / ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν 

ἁμαρτίαν λέχους, / Κάδμου σοφίσμαθ᾽, ὧν νιν οὕνεκα κτανεῖν / Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνθ᾽, 

ὅτι γάμους ἐψεύσατο, 28-31). Além disso, Dioniso explica que as mulheres tebanas que 

se encontram nos montes perfazendo rituais báquicos foram para lá dirigidas sob sua 

coação e império: “por isso, de suas casas eu as aguilhoei / com a loucura e habitam a 

montanha aturdidas171” (τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾤστρησ᾽ ἐγὼ / μανίαις, ὄρος δ᾽ 

οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν, 32-33). Há um desejo de vingança que perpassa as ações 

desse deus que também se reflete na postura do coro, conforme se viu na discussão acima 

a respeito do quinto estásimo e do diálogo entre o coro e o mensageiro no quinto episódio. 

É esperável que o coro também se sentisse indisposto com o restante da família de Penteu, 

por isso perfazer tal cena de confusão, que tende ao escárnio, com Agave. Ela, que 

realizou uma sparagmós físico com seu filho, sofre um sparagmós psicológico realizado 

pelo coro172.  

Por fim, com o intuito de encerrar o diálogo com Agave, a corifeu, sabedora de 

que logo a mãe de Penteu ver-se-á diante de uma terrível realidade, incita-a a mostrar sua 

                                                           
170 Cadmo explica mais tarde a Agave que a punição é proveniente de Dioniso: “[Penteu] era como como 

vós [Agave] por não venerar Deus. / Baco atou a todos em um só castigo / a vós e a este, de modo a anular 

o palácio” (ὑμῖν ἐγένεθ᾽ ὅμοιος, οὐ σέβων θεόν. / τοιγὰρ συνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβην, / ὑμᾶς τε τόνδε 

θ᾽, ὥστε διολέσαι δόμους, 1302-04). 
171 Cadmo também explica a Agave que o castigo de Dioniso se direcionava a todo o palácio: “Baco atou a 

todos em um só castigo / a vós e a este [Penteu], de modo a anular o palácio, e a mim, que fico falto de 

filhos varões” (τοιγὰρ συνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβην, / ὑμᾶς τε τόνδε θ᾽, ὥστε διολέσαι δόμους / 
κἄμ᾽, ὅστις ἄτεκνος ἀρσένων παίδων γεγὼς, 1303-05). 
172 Segundo Segal (1997, p.77), a cena de interação entre Agave e o coro seria “um chocante coup de théâtre 

que substitui o que poderia ser uma lamentação lírica compartilhada entre a mãe e um coro de mulheres por 

uma cena de exultação menádica de caça e derramamento de sangue”. Em minha interpretação, essa 

exultação ocorre em sacrifício da própria Agave. 
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caça publicamente, com isso fazendo-a em última instância sofrer humilhação pública: 

“mostra, ó mísera, aos concidadãos / tua vitoriosa caça que trouxeste” (δεῖξόν νυν, ὦ 

τάλαινα, σὴν νικηφόρον / ἀστοῖσιν ἄγραν ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυθας, 1200-01). A 

linguagem irônica se mantém, uma vez que a corifeu chama de “vitoriosa” a morte que a 

iludida Agave conferiu ao próprio filho173. Para o coro, pode haver uma conotação 

verdadeira de vitória, mas para Agave essa caça representa sua desgraça. Há o vocativo 

“ó mísera”, que expressa a situação real por que passa Agave, mas que, certamente, passa 

desapercebido em seus ouvidos, uma vez que ela logo alardeia para a cidade sua chegada 

e convoca Cadmo e Penteu (!) para verem sua caça (1202-16). A loucura dionisíaca 

representou para Agave uma voragem de desgraças – e o coro foi agente que também 

realizou uma punição em nome de Dioniso. 

Não assim Cadmo, que também era seguidor de Dioniso. Ele entra em cena 

acabrunhado, ordena que os carregadores tragam o corpo dilacerado de seu neto Penteu 

(1217-21), e pressente o estado de miséria de Agave quando, apenas ao vê-la, diz: “pois 

vejo-a, espetáculo não de bom Nume174” (λεύσσω γὰρ αὐτήν, ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα, 

1232). Esta, ainda em um orgulho delirante relata a ele as proezas de sua caçada (1233-

43), mas Cadmo, ao contrário do coro, condói-se, é verdadeiro, e desde o início lamenta 

a situação de sua filha: “ó luto sem medida nem possível de se ver, / um massacre com 

míseras mãos fizestes.” (ὦ πένθος οὐ μετρητὸν οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν, / φόνον ταλαίναις 

χερσὶν ἐξειργασμένων, 1244-45). Do diálogo que se seguem entre os dois, Agave, 

exortada pelo pai, consegue finalmente ver que a caça que trazia nas mãos era seu próprio 

filho (“eu mísera enxergo a máxima dor”, ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ, 1282). 

Poderia o coro, quem primeiro teve contato com Agave, ter minimizado, contando-lhe a 

verdade, as suas reais penas, mas, ao invés disso, ele acrescentou irrisão a essas dores.  

Revelada, por fim, toda a desgraça, que reação teria o coro para com Agave? O 

tom do diálogo final entre Cadmo e Agave é extremamente oposto ao do diálogo anterior 

                                                           
173 Em contrapartida, Segal (1997, p.82) ressalta a comiseração que o coro teria por Agave – por causa do 

chamamento ὦ τάλαινα – embora admita a ambiguidade da fala: para o autor, ὦ τάλαινα “parece 

balancear tanto um senso de sofrimento e uma exultação no poder do deus que tal sofrimento torna 

manifesto”.  
174 Desde sua entrada em cena, percebe-se que a natureza do delírio de Agave está estritamente circunscrita 

à “caça” que ela traz nas mãos. Ela consegue identificar todos os personagens com quem fala e tem 

lembrança do comportamento pregresso de Penteu, avesso às caças e inclinado à batalha contra deuses, que 

ela julga incorreto: “oxalá fosse meu filho / bom caçador, semelhante nos modos à mãe / quando em 

companhia de jovens tebanos / perseguisse feras, mas ele só é capaz / de combater Deus. Deves admoestá-

lo, pai” (εἴθε παῖς ἐμὸς / εὔθηρος εἴη, μητρὸς εἰκασθεὶς τρόποις, / ὅτ᾽ ἐν νεανίαισι Θηβαίοις ἅμα / 
θηρῶν ὀριγνῷτ᾽· ἀλλὰ θεομαχεῖν μόνον / οἷός τ᾽ ἐκεῖνος. νουθετητέος, πάτερ, 1252-56). 
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entre Agave e o coro, por se caracterizar como uma cena de grande ternura. Cadmo 

lamenta a morte de Penteu, e com sentimentos avoengos, lembra cenas domésticas entre 

os dois. O coro então se vê diante a palavras que transportam a cena para o interior do 

seio familiar de Cadmo. Penteu, apesar de sua sofreguidão antidionisíaca, não deixa de 

ser o neto dileto do avô: “ó caríssimo (ainda que não mais vivo / entre os meus caríssimos 

estarás, filho) / não mais tocarás esta barba com a mão, / nem me abraçarás como ‘o pai 

da mãe’, filho” (ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν--καὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ὢν ὅμως / τῶν φιλτάτων ἔμοιγ᾽ 

ἀριθμήσῃ, τέκνον-- / οὐκέτι γενείου τοῦδε θιγγάνων χερί, / τὸν μητρὸς αὐδῶν 

πατέρα προσπτύξῃ, τέκνον, 1316-19). Marcante é a descrição do relacionamento entre 

avô e neto, quando este com carinho (mas já demonstrando incipiente virilidade) expressa 

seu sentimento de devotado zelo pelo bem-estar do avô: “qual injusto te desonra, velho? 

/ quem te turva o coração com desgosto? / diz, que eu castigo quem é injusto, ó pai” 

(λέγων· Τίς ἀδικεῖ, τίς σ᾽ ἀτιμάζει, γέρον; / τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς ὤν; 

/ λέγ᾽, ὡς κολάζω τὸν ἀδικοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ, 1320-22). Ora, o coro não deixa de 

estar presente em cena quando Cadmo conduz Agave ao recobramento da razão. Que 

impressão essas palavras tão familiares e doces fariam a um coro de estrangeiras bacantes 

que, em contraste, ansiava pela punição de Penteu? Em última instância, há também o 

contraste de costumes e de modo vivente – não é possível determinar se esse grupo de 

mulheres estaria acostumado a familiaridades tais como narradas por Cadmo entre 

indivíduos da mesma família. O relato de Cadmo levaria o coro a sentir compaixão? O 

certo é que o coro expressa sua dor por Cadmo, mas não por Penteu: “sofro por ti, Cadmo. 

Recebe castigo o teu / neto, digno castigo, mas doloroso para ti” (τὸ μὲν σὸν ἀλγῶ, 

Κάδμε· σὸς δ᾽ ἔχει δίκην / παῖς παιδὸς ἀξίαν μέν, ἀλγεινὴν δὲ σοί, 1327-28). Tal como 

outras de suas manifestações, esse é um comentário do quilate “comentário após longa 

rhésis”, profundamente sintonizado com os personagens, mas que não suscita reação 

entre eles175. O coro se sente condoído por Cadmo, mas ressalta que permanece 

inflexivelmente concorde com relação à ruína de Penteu. Nada diz com relação à Agave. 

De seu silêncio, e considerando sua atitude pregressa, pode-se inferir que também 

simpatizasse com a ruína dela. Para Segal (1997, p.83), entretanto, os versos 1327-28 do 

                                                           
175 Há uma grande lacuna, entretanto, no texto grego de pelo menos 50 versos – ver Dodds (1960, pp. 234-

35). Ver apresentação e discussão de conjecturas a respeito do trecho lacunoso em Segal (1999-2000). Ver 

também Leknieks (1967), que se pergunta sobre qual seria o verdadeiro efeito do êxodo na audiência, 

discorrendo acerca das lacunas desse trecho. Todas as conclusões alcançadas aqui são feitas na medida em 

que o texto grego, bastante lacunar em certos trechos, permite. Não farei conjecturas sobre “como poderia 

ser o original faltante”, mas reconheço que as limitações de minhas conclusões estão sujeitas às limitações 

do próprio texto.  
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coro não confortariam a Cadmo. A meu ver, o compadecimento expresso pelo coro 

permite dizer que há uma espécie de conforto coral nesses versos, que ressoam, como 

mostrarei abaixo, uma atitude leniente do próprio Dioniso para com esse herói.  

No tocante a Cadmo, o coro destoa, embora momentaneamente, da postura final 

adotada por Dioniso, uma vez que se mostra amigável e compassivo ao fundador de 

Tebas. Como se depreende do primeiro episódio, o dionisismo de Cadmo não passa pelo 

crisol das puras intenções: é de alguma forma interesseiro e perspicaz. Para convencer a 

Penteu a se dionisar, ele lança mão do seguinte raciocínio: “ainda que não seja ele 

[Dioniso] Deus, como dizes, / por ti seja dito, e por bem mente tu / que é de Sêmele, que 

a creiam parir Deus / e honra seja para toda a nossa estirpe” (κεἰ μὴ γὰρ ἔστιν ὁ θεὸς 

οὗτος, ὡς σὺ φῄς, / παρὰ σοὶ λεγέσθω· καὶ καταψεύδου καλῶς / ὡς ἔστι, Σεμέλη θ᾽ 

ἵνα δοκῇ θεὸν τεκεῖν, / ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ, 333-36). Essa fala contrasta 

com a atitude inicial de Cadmo de querer com afã “exaltar sua [de Dioniso] grandeza, o 

quanto possamos” (ὅσον καθ᾽ ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσθαι μέγαν, 183). O coro não 

perceberia essa atitude dúbia de Cadmo? Na verdade, sim. Até nesse pequeno pormenor, 

as mulheres bacantes refletem o comportamento de Dioniso, ou seja, primeiro condoem-

se dele, e depois da punição executada por Dioniso, ignoram-no. De forma semelhante 

age o deus: em primeiro lugar, mostrou-se, assim como o coro (1327-28), benévolo a 

Cadmo (“louvo Cadmo...”, αἰνῶ δὲ Κάδμον..., 10), e, depois, confere a ele uma punição. 

Como mostrei acima, a identidade coral se constrói em dependência da identidade 

e atitudes de Dioniso. Acima de tudo, o coro deve estar concorde com essa personagem, 

uma vez que ele assume muito do caráter do deus, por ser seu seguidor. Assim, apesar do 

louvor inicial, Dioniso se mostra bastante severo para com Cadmo ao fim da peça, 

comunicando a ele um duplo castigo: transformação, dele e de sua esposa (“víbora te 

tornarás transmutado e tua esposa / mudada em fera terá a forma de serpente, δράκων 

γενήσῃ μεταβαλών, δάμαρ τε σὴ / ἐκθηριωθεῖσ᾽ ὄφεος ἀλλάξει τύπον, 1330-31), e 

exílio de Tebas (“ancião forasteiro”, γέρων μέτοικος, 1355). Nesse ínterim, o coro se 

cala. O que se segue é um diálogo em que Cadmo tenta demover Dioniso de sua decisão, 

ao mesmo tempo que tenta debalde mostrar que não convém a um deus agir tão 

cruelmente – como um mortal. O personagem está completamente desgostoso com seu 

destino. Apesar de Dioniso ter lhe prometido a bem-aventurança final (“sentará tua vida 

na terra dos Venturosos, μακάρων τ᾽ ἐς αἶαν σὸν καθιδρύσει βίον, 1339), Dodds (1960, 



134 
 

p.239) nota que isso seria a culminação da crueldade, porque a morte, para Cadmo, seria 

o seu maior bem. Assim, ele questiona Dioniso (1344-49): 

 

(Cadmo)Dioniso, suplicamos-te, fomos iníquos.              Διόνυσε, λισσόμεσθά σ᾽, ἠδικήκαμεν. 

(Dioniso)Tarde nos soubestes, quando devíeis não víeis.  Ὄψ᾽ ἐμάθεθ᾽ ἡμᾶς, ὅτε δὲ χρῆν, οὐκ ᾔδετε. 

(C.)Reconhecemos, mas teu ataque é violento.              ἐγνώκαμεν ταῦτ᾽· ἀλλ᾽ ἐπεξέρχῃ λίαν. 

(D.)Assim Deus nato fui ultrajado por vós.                   καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν θεὸς γεγὼς ὑβριζόμην. 

(C.)Não convém cólera semelhar Deuses a mortais.  ὀργὰς πρέπει θεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς. 

(D.)Outrora Zeus o meu pai assim inspirou.             πάλαι τάδε Ζεὺς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

 

Aqui se vê a suma do padrão comportamental que rege o caráter do coro. Ele se 

cala perante Cadmo, porque, em última instância, anui ao processo punitivo de Dioniso. 

A lógica de Dioniso atesta que, mesmo que o ultrajante de deus reconheça posteriormente 

seu erro, é necessário cobrar dele uma satisfação. Penteu passou exatamente por esse 

processo: ultrajou o deus, mas reconheceu seu erro no último momento (“sou eu mãe, sou 

teu filho / Penteu (...), tem-me piedade, ó mãe, pelos meus / desacertos”, Ἐγώ τοι, 

μῆτερ, εἰμί, παῖς σέθεν / Πενθεύς, (...) / οἴκτιρε δ᾽ ὦ μῆτέρ με, μηδὲ ταῖς ἐμαῖς / 

ἁμαρτίαισι, 1119-21, negrito meu). Ao coro foram relatadas essas últimas palavras 

referentes ao arrependimento de Penteu, e, mesmo assim, ele exulta de prazer após ouvir 

sobre a morte do rei (5º estásimo) –  ele nada mais fez do que anuir com a sentença 

punitiva advinda da lógica dionisíaca, tal qual enunciada nos versos destacados acima. 

Cadmo ainda nota que o ataque de Dioniso é “excessivo” (ἐπεξέρχῃ λίαν,1346), assim 

como o foi o ataque das bacantes nas montanhas, e tenta arrazoar em termos humanos, 

insistindo que os deuses não devem se assemelhar aos mortais. Em contrapartida, a 

resposta de Dioniso se dá em termos divinos: seu pai, Zeus, foi quem lhe permitiu 

(ἐπένευσεν, 1349) agir de tal forma. Do mesmo modo o coro entende sua atuação, ou seja, 

em termos exclusivamente de representação divina: se algo é agradável a Dioniso, 

também para ele o será. Dioniso não avença com nenhum dos personagens, tampouco, 

por conseguinte, o coro o faz 

Por essa razão, o coro terá de guardar silêncio durante o diálogo final entre Cadmo 

e Agave: aquele se despede, não sem sofrimento, de sua filha (1379-80); esta se dirige ao 
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seu exílio, expressando seu desejo de afastar do pensamento qualquer memória que a faça 

lembrar-se do Citero ou das atividades dionisíacas (1381-87). Agave também, 

anteriormente, havia se queixado de Dioniso ao dialogar com Cadmo. Ela resume a 

presente situação de seu pai nos seguintes termos: “esta terrível desfeita / Rei Dioniso 

trouxe / ao teu palácio” (δεινῶς γὰρ τάνδ᾽ αἰκείαν / Διόνυσος ἄναξ τοὺς σοὺς εἰς / 

οἴκους ἔφερεν, 1374-76). Reflete o sentimento de amargura de Agave a palavra “desfeita” 

(αἰκείαν, 1374) – segundo Dodds (1960, p.241), “uma palavra amarga e significativa do 

estado de mente de Agave”. O coro não tem nenhuma palavra consolativa a essa 

lamentação, como, aliás, nunca a teve para Agave, apenas para Cadmo. O coro parece 

alimentar uma rixa inflexível para com a mãe de quem implacavelmente perseguiu as 

bacantes. Dioniso, entretanto, manifesta-se, justificando-se novamente: “eu padecia 

terrores vindos de vós / com o nome desonrado entre tebanos” (καὶ γὰρ ἔπασχον δεινὰ 

πρὸς ὑμῶν, / ἀγέραστον ἔχων ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις, 1377-78). Antes do desfecho da peça, 

Dioniso clarifica, mais uma vez, que realizou seus feitos em Tebas como que forçado a 

dar uma resposta à impiedade reinante no palácio. Em sua fala final, Agave invoca o 

cortejo que a ajudará a sair da cidade: “conduzi-me, ó cortejo...” (ἂγετ´, ὦ πομποί, 

1381).  Poder-se-ia pensar que tal cortejo se refere ao grupo de mulheres estrangeiras 

bacantes. Pela linha argumentativa que advogo, que vê o coro como rixenta a Agave, não 

entendo esse cortejo como se referindo ao coro. Assim também Dodds (1960, p.242), que 

o entende como composto de mulheres tebanas. 

O coro apenas se manifesta a fim de finalizar o enredo, produzindo algumas 

máximas referentes ao universo dos deuses, e elencando alguns aspectos dessa realidade. 

Nada mais pronuncia a respeito dos personagens – de fato, seus destinos já estão 

cabalmente cumpridos ou traçados. O coro não pode interferir em mais nada e a ele só 

restará pronunciar algumas frases contendo máximas que fornecem um cunho 

moralizante a todos os eventos ocorridos ou narrados em cena. O coro esvazia então seu 

papel de participante da ação dos personagens e passa a atuar em um âmbito mais 

universal, ou seja, distancia-se do enredo, mas com a finalidade de o compreender e o 

explicar melhor. Sua ligação com os fatos permanece, mas adquire uma grandeza 

diferente, a saber, a de intérprete desses fatos. Durante o desenvolvimento da ação 

dramática, ele tomou posição, interagiu com os personagens e interferiu na ação de algum 

deles. Agora, englobará tudo isso em cinco versos que fecham a peça. 
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Em primeiro lugar, ele atenta para a diversidade e amplidão do âmbito de atuação 

e de existência dos deuses: “muitas são as formas dos Numes” (πολλαὶ μορφαὶ τῶν 

δαιμονίων, 1388). No caso de Dioniso em específico, o deus se apresentou de duas 

formas diferentes ao longa da peça: primeiro, com a forma humana (“minha forma 

transmutei em ser humano”, μορφήν τ᾽ ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν, 54) – descrito 

por Penteu como “estrangeiro” e “feiticeiro” (ξένος, / γόης, 233-34) de aparência femeal 

(234-41); depois, com parecença de touro (“parece que és touro à frente a nos guiar”, 

ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς, 920). Não é possível determinar sua aparência 

no êxodo (aumenta a dificuldade para isso o fato de estar muito corrompido o texto 

grego), quando impõe o castigo a Cadmo. A primeira sentença do coro, portanto, sintetiza 

o modo operante do deus em Tebas.  

Em seguida, o coro atenta para a imprevisibilidade da ação divina: “muitos os 

inesperados atos dos Deuses / e assim os esperados não se cumprem” (πολλὰ δ᾽ 

ἀέλπτως κραίνουσι θεοί· / καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 1389-90). Essa máxima é 

síntese das trajetórias de Penteu, Cadmo e Agave. Todos eles tinham esperança de que 

suas ações cumprissem o resultado desejado por eles, mas foram surpreendidos e tomados 

de assalto por um desenlace diferente de suas expectativas. Penteu, no seu afã e confiança 

em capturar as mulheres bacantes, foi surpreendido por ter sido ele, ao final, o capturado; 

Cadmo, embora tenha tomado o tirso na mão, foi punido pelo deus do tirso; Agave, foi 

levada a matar o próprio filho quando cria estar nos montes executando caças.  

Por último, o coro ressalta a capacidade operante do divino (juntamente com, mais 

uma vez, a imprevisibilidade): “Deus acha passagem para o inesperado” (τῶν δ᾽ 

ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός, 1391). Isso diz respeito exatamente à trajetória e ao poder 

de Dioniso: o fato de ele ter estado preso e com as mãos acorrentadas (451); de as bacantes 

tebanas terem sido encarceradas (443-44); tudo isso não foi empecilho para que o deus 

agisse e difundisse seus rituais.  

 É verdade que, nestes versos, por causa da amplidão do significado das máximas, 

não necessariamente eles se atêm ao que foi ocorrido anteriormente em cena, como 

interpretei acima. Podem, é certo, ser tomadas também como máximas de cunho 

generalizante –Dodds (1960, p.242) atenta para os desfechos corais que “motivam a saída 

do coro ou desenham uma óbvia moral”. Acredito, contudo, que esses versos são a chave 

de ouro que fecham perfeitamente a peça. Eles contêm em sucinta essência tudo o que se 
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passou em cena. Claro está que transmitem uma mensagem religiosa abrangente, mas essa 

mensagem se potencializa se entendida à vista do enredo. Tanto assim que, ciente do seu 

papel de encerrar o drama, o coro profere, como último verso, a frase: “assim acabou este 

drama aqui” (τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα, 1392).  
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CAPÍTULO 3 

As Fenícias e sua trilogia:  

dionisismo na trilogia trágica 

 

 

3.1.: Visão Geral: o coro e os episódios 

 

Em minha dissertação de mestrado, investiguei muitos dos atributos da 

participação e relevância corais do coro de As Fenícias de Eurípides tanto no 

desenvolvimento da ação dramática como nos quesitos relativos à extradramaticidade. 

Um estudo concernente à identidade do coro, à divisão das partes de sua participação na 

tragédia, e à questão dos mitos enunciados por ele em diversas partes e repetidamente, 

podem ser vistas no primeiro capítulo dessa dissertação176. Nesta tese, não pretenderei 

fornecer novas contribuições à análise referente às manifestações corais em que o coro 

parece estar se distanciando da ação dramática (algo que raramente ocorre em peças como 

As Suplicantes, por exemplo, como mostrarei no capítulo 4), exceto no que diz respeito 

ao conteúdo do segundo estásimo, em que há um hino importante (“o hino a Ares”) que 

dá margem a interpretações ritualísticas. De novidade, faço um estudo mais meticuloso 

sobre a intrínseca relação entre trechos corais e enredo. Assim, esquadrinharei a relação 

entre o coro e as personagens nos episódios e a relação dos cantos corais do párodo e dos 

estásimos com o enredo. Em suma, mostrarei como as mulheres fenícias do coro são 

afetadas pelo andamento da ação, e como o afetam, e que relevância as informações 

míticas por elas apresentadas adquirem perante o desenrolar da urdidura da querela dos 

filhos de Édipo. 

Forneço introdutoriamente a seguir um quadro indicativo da interrelação entre 

prólogo e párodo e entre os estásimos e episódios. Como se vê de antemão, em todos os 

momentos o coro se fixa, em maior ou menor grau, nos acontecimentos do episódio 

precedente (ou do prólogo), tecendo algum comentário ou realizando algum ato religioso 

em atenção à conduta de algum personagem ou em atenção a alguma ocorrência que tenha 

                                                           
176 Sousa Jr (2015, pp. 9-56). 
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se desenvolvido em cena ou que tenha sido narrada por algum mensageiro. Nas seções 

subsequentes, esmiuçarei o significado dessa interrelação, bem como esmiuçarei o 

significado da presença coral dentro dos episódios. 

 

Prólogo:  

Jocasta descreve a contenda entre 

Polinices e Etéocles e o pedagogo e 

Antígone observam a chegada do exército 

inimigo em Tebas 

Párodo: 

Coro se apresenta como grupo de 

mulheres fenícias. Apotropaicamente 

comenta a chegada do exército argivo em 

Tebas. 

1º episódio: 

Ágon lógon de Etéocles e Polinices; 

Jocasta exerce papel de árbitra na rixa 

entre os filhos. 

1º estásimo: 

Coro trata da história da fundação de 

Tebas. Faz oração suplicando pela 

salvação de Tebas. 

2º episódio:  

Etéocles se aconselha com Creonte acerca 

da melhor maneira de guerrear contra o 

exército inimigo. 

2º estásimo: 

Questiona Ares a respeito do estado 

belicoso de Tebas. Retoma a história de 

Édipo e da Esfinge e do tempo da 

fundação da cidade.  

3º episódio: 

Creonte indaga Tirésias a respeito do 

modo de conferir vitória a Tebas e é 

informado que o próprio filho, Meneceu, 

tem de morrer pela cidade. 

3º estásimo: 

Relato da história da vitória de Édipo 

sobre a Esfinge e da querela entre 

Polinices e Etéocles. Louvor a Meneceu. 

Interrelação entre presença da deusa Ate 

na cidade e a chegada de Cadmo.   

4º episódio: 

Mensageiro faz descrição da guerra e 

relata o iminente combate singular entre 

Etéocles e Polinices. Jocasta decide ir ao 

front para impedir perdimento dos filhos. 

4º estásimo: 

Coro lamenta situação de Jocasta e o duelo 

iminente entre Polinices e Etéocles. 

5º episódio: 

Segundo mensageiro relata a morte de 

Etéocles, Polinices e Jocasta. 

Ponte Coral: 

Coro anuncia a chegada dos cadáveres de 

Etéocles, Polinices e Jocasta. 
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3.2: Párodo (202-60): a enunciação poético-religiosa da iminência da guerra 

  

 Além de realizarem uma minuciosa apresentação de si mesmas (de onde vieram, 

como vieram, e com que finalidade177, 202-237), as mulheres fenícias do coro mostram-

se no párodo integralmente inseridas na ação dramática tal qual desenvolvida no prólogo. 

Não obstante serem elas um grupo de pessoas estrangeiras, de língua não grega, elas 

interpretarão a guerra contra Tebas como um evento que diretamente as afetam. Não se 

relata nem se narra neste trecho nenhuma novidade para a trama. Toda a matéria exposta 

é recorrência do prólogo, mas aqui o coro confere uma nova visão ao que já foi 

desenvolvido em cena. Ele, portanto, tem a função de colocar a iminente guerra que 

ocorrerá na cidade na ordem do divino e impregná-la de carga emotiva, bem como 

oferecer uma imagem poética da atual situação. 

 Nesse sentido, alguns tópicos do prólogo ganham nova coloração no párodo. Em 

primeiro lugar, altera-se o sentido que se extrai da imagem do exército inimigo chegando 

para invadir Tebas. No prólogo, esse exército é apresentado pelo preceptor à Antígone 

por meio de uma descrição individualizada e bastante imagética dos chefes inimigos; no 

párodo, ele ganha, nas palavras do coro, coloração cruenta e remetente ao plano divino: 

“eis diante das muralhas / vindo impetuoso Ares / que inflama banho de sangue adverso 

/ contra a cidade” (νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων / θούριος μολὼν Ἄρης / αἷμα δάιον φλέγει 

/ τᾷδ᾽ πόλει, 239-42). Atada a essa enunciação, além disso, o coro adiciona sua opinião 

própria sobre o que ele descreve, revelando um desejo que ele guarda em seu íntimo: “tal 

não ocorra!” (ὃ μὴ τύχοι, 242). Aqui se estabelece a conexão entre essas mulheres e os 

sucessos a serem desenredados na guerra entre Etéocles e Polinices: elas tomam um 

partido, sendo contrárias sobretudo ao derramamento de sangue e à destruição da cidade 

onde está hospedada. Sua posição limita-se a opor-se ao aspecto negativo dessa guerra. 

Elas não tomam partido de um exército ou de outro, porque reconhece que a investida de 

Polinices contra Etéocles não é de todo injusta: “não é injusto que / à luta se lance o filho 

armado / que vem reconquistar sua casa” (οὐ γὰρ ἄδικον / εἰς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἔνοπλος 

                                                           
177 Estudada exaustivamente por mim em Sousa Jr (2015). 
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ὁρμᾷ παῖς / ὃς μετέρχεται δόμους, 258-60). As mulheres fenícias, portanto, mostram 

total compreensão da situação, não se afastam dela, e com ela interagem. 

 Tal posicionamento e imersão no enredo não é algo fortuito. As fenícias mostram 

que há uma conexão ligando Tebas e sua terra natal, a Fenícia, e essa conexão é 

responsável, em última instância, por realizar o vínculo dessas mulheres com a cidade 

grega e fazê-las importarem-se intimamente com a guerra: “comum é a dor entre amigos, 

/ comum será a dor, se algo sofre / esta terra de sete torres, à terra fenícia. Ai, ai!” (κοινὰ 

γὰρ φίλων ἄχη, / κοινὰ δ᾽, εἴ τι πείσεται / ἑπτάπυργος ἅδε γᾶ, / Φοινίσσᾳ χώρᾳ. 

φεῦ φεῦ, 243-46). O coro assume como sua, portanto, a dor que porventura provier do 

embate entre os irmãos. Ele estabelece a ligação pátria que o une a Tebas, e por isso 

mostrar-se-á interessado e preocupado com o desenrolar desse embate, ou seja, tudo o 

que ocorre em cena afeta também o coro. As próprias mulheres, então, manifestam que 

os laços de sangue, explicado por referência mitológica, é o agente responsável pelo seu 

estado malsofrido: “comum é o sangue, comum / a cria gerada da cornífera Io, / cujas 

dores me são presentes” (κοινὸν αἷμα, κοινὰ τέκεα / τᾶς κερασφόρου πέφυκεν Ἰοῦς· / 

ὧν μέτεστί μοι πόνων, 247-49). Aliás, até mesmo o seu ato de dançar, que advém de 

seu caráter de coro do festival, é potencializado para denotar sua excitação emocional 

vivenciada pelo estado de guerra. Quando as fenícias descrevem sua formação de servas 

do deus (“quisera eu ser, sem medo, o coro / dançante do deus para os imortais”, εἱ- / 

λίσσων ἀθανάτας θεοῦ / χορὸς γενοίμαν ἄφοβος, 234-36), Martin (2008, p.56) assim 

interpreta a utilização do verbo referente à dança (εἱλίσσων): “o coro de mulheres fenícias 

imagina o giro da dança como um escape do desastre que ameaça Tebas”.  

 Na antístrofe beta, o coro explica a razão por que age e sofre dessa forma. À sua 

maneira, faz um resumo do que já foi descrito pelo preceptor anteriormente, desenhando 

um quadro de alvoroço bélico que ressalta a posição do deus Ares como observador da 

batalha e do papel da Erínis nesses acontecimentos: “em torno da cidade, uma nuvem / 

de escudos, densa, inflama-se / figura de batalha de morte, / que Ares logo testemunhará, 

aos filhos de Édipo trazendo / as penas das Erínias” (ἀμφὶ δὲ πτόλιν νέφος / ἀσπίδων 

πυκνὸν φλέγει / σχῆμα φοινίου μάχης, / ἃν Ἄρης τάχ᾽ εἴσεται, / παισὶν Οἰδίπου 

φέρων / πημονὰν Ἐρινύων, 250-55). Em seguida, expressa explicitamente seu temor 

referente à chegada do exército argivo, algo que implicitamente estava presente na 

descrição de sua dança, como se viu acima: “ó pelasgo Argos, / temo a tua força, / e a 

provinda de deus” (Ἄργος ὦ Πελασγικόν, / δειμαίνω τὰν σὰν ἀλκάν, / καὶ τὸ θεόθεν, 
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256-58). Certo, Antígone também fizera no prólogo orações apotropaicas aos deuses 

contra Argos, mas é o coro quem consegue transmitir todo o sentimento de medo como 

algo proveniente do âmbito divino. Como Antígone, as mulheres fenícias temem e 

sofrem, mas são elas quem explicam a relação do momento presente com a atuação dos 

deuses realizada no plano sobre-humano.  

 

3.3: 1º estásimo (638-89): pedido de proteção por Tebas 

 

O primeiro estásimo contém, em sua maior parte, um relato mítico da fundação 

de Tebas: a chegada de Cadmo, o nascimento de Dioniso, a morte do dragão de Ares e o 

surgimento dos Semeados. A significação da exposição do conteúdo mítico desse canto 

para com o enredo já foi extensivamente estudada por mim durante pesquisa de 

mestrado178. Aqui, darei atenção sobretudo ao epodo, onde há invocações e orações 

concernentes especificamente ao momento dramático vivido em cena no episódio 

anterior. Nesse ponto, Jocasta tentou reconciliar os filhos por meio do diálogo, mas, ao 

fim do colóquio, os ânimos exasperaram-se, e Polinices e Etéocles saíram de cena 

proferindo ameaças de morte um contra o outro (610-637). Eles chegaram ao cume da 

desavença, e não restará para eles como saída disso senão o conflito armado. Em pouco 

tempo Tebas passará por uma guerra que significará a ruína de um dos irmãos, ou de 

ambos ao mesmo tempo. Segue-se, portanto, a apreensão em seu mais alto nível. Entre 

todos os agentes da peça, será o coro quem tornará manifesta essa atmosfera de ansiedade 

pré-guerra, sobretudo por meio do epodo do estásimo em questão. 

Ao realizar uma oração a uma divindade que tem direta relação com Tebas, a 

saber, Épafo, as mulheres fenícias colocam em suas palavras uma forte carga emocional 

que impregna o conteúdo do epodo com o sentimento de apreensão descrito acima. 

Conforme mostra meu estudo, Épafo é filho de Io e Zeus e avô de Agenor, ou seja, ele é 

bisavô do fundador da cidade, Cadmo (Sousa Jr, 2015, p.20). Esse chamamento é 

marcado por uma interjeição denotativa de sofrimento e prenunciadora de solicitação de 

ajuda: ἰώ (680). Na verdade, as mulheres expressam que fizeram rogos a essa divindade 

com gritos e orações, classificadas de bárbaras, o que mostra certa insistência e 

                                                           
178 Ver Sousa Jr (2015).  
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sofreguidão para buscar alívio à situação presente: “e a ti, da primeva mãe / Io 

descendente, / Épafo, prole de Zeus, clamei, clamei, / a gritos bárbaros” (καὶ σέ, τὸν 

προμάτορος / Ἰοῦς ποτ᾽ ἔκγονον / Ἔπαφον, ὦ Διὸς γένεθλον, / ἐκάλεσ᾽ ἐκάλεσα 

βαρβάρῳ βοᾷ, / ἰώ, βαρβάροις λιταῖς, 676-680). Tudo isso antecede o pedido, 

servindo de estímulo e elemento sensibilizador que ressalta a angústia do momento. Em 

seguida, realiza-se de fato o pedido, repetindo-se o vocábulo imperativo para denotar 

urgência, que também é transmitida ao se explicitar que Épafo é da família dos 

fundadores: “vem, vem a esta terra: / tua descendência a fundou” (βᾶθι βᾶθι τάνδε γᾶν· 

/ σοί νιν ἔκγονοι κτίσαν, 681-82). Com a finalidade de aumentar a carga persuasiva de 

seu pedido, o coro ainda reforça a relevância que essa cidade tem, não apenas para os 

homens, mas também para os deuses, indicando que Deméter e Perséfone outrossim 

assumem papel preponderante em Tebas: “e as deusas nomeadas em par, / Perséfone e a 

cara / Deusa Deméter, / senhora de tudo, Terra nutriz de tudo, / tomaram posse” (καὶ 

διώνυμοι θεαί, / Περσέφασσα καὶ φίλα / Δαμάτηρ θεά, / πάντων ἄνασσα, πάντων 

δὲ Γᾶ τροφός, / κτήσαντο, 683-87). Assim exibidas a importância da cidade e a situação 

periclitante em que ela se encontra, o coro faz mais uma vez seu pedido a Épafo: 

“acompanha as deusas / porta-fogo, protege esta terra” (πέμπε πυρφόρους / θεάς, ἄμυνε 

τᾷδε γᾷ, 687-88). Por fim, em um último ímpeto de convencer o deus, as mulheres fazem 

um elogio à natureza divina de modo geral: “tudo é favorável aos deuses” (πάντα δ᾽ 

εὐπετῆ θεοῖς, 689). Como diz Mastronarde (1994, pp. 345-46), “o reconhecimento do 

poder do deus para ajudar é um elemento diplomático em uma oração de ajuda. O tema 

da ‘facilidade’ da ação divina também contribui para a captatio benevolentiae”.    

 

3.4: 2º estásimo (784-833): indícios meta-teatrais? 

 

O segundo estásimo, tal como o primeiro, contém, em sua maior parte, narrativa 

mítica: narram-se trechos das histórias de Édipo, da Esfinge, dos Semeados, de Harmonia, 

de Anfião e de Io. O espectro mítico é amplo, o que faz essas histórias aparecerem com 

bastante brevidade. Em minha dissertação de mestrado desenvolvi estudo interpretando-

as à luz do enredo179. Agora, concentro a análise no chamado “Hino a Ares180”, em que 

                                                           
179 Ver Sousa Jr (2015). 
180 Amiech (2004, p.417) chama o estásimo de “Hino a Ares”. 
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há um problema interpretativo de viés metateatral de grande monta a ser resolvido. A 

referência a Ares na abertura desse estásimo (“Ó Ares pungente, por que te arrebatas / 

com morte e sangue, destoando-te das festas de Brômio?”, ὦ πολύμοχθος Ἄρης, τί ποθ᾽ 

αἵματι / καὶ θανάτῳ κατέχῃ Βρομίου παράμουσος ἑορταῖς; 784-85) deveria ser 

entendida como um chamamento feito em contraposição às festas de Dioniso onde se 

estava naquele momento encenando a tragédia, ou seja, uma contraposição direta ao 

festival das Grandes Dionísias181?  

  É perfeitamente compreensível que o deus Ares seja evocado neste instante. No 

episódio anterior, Etéocles havia discutido com Creonte a melhor estratégia de guerra 

(712-47). Ele deixa cena pronto para guerrear, e está sedento por matar seu irmão (748-

55). Por se tornar palpável o clima belicoso da peça, não é inadequado nem extemporâneo 

o chamamento a Ares. Contudo, é inesperada a referência às “festas de Brômio”. Ora, em 

Tebas, desde o início do enredo, em nenhum momento deu-se ou principiou-se a 

desenvolver festas destinadas a Brômio. Qual a origem dessa referência? Convenção 

poética? Conforme mostra Mastronarde (1994, p.377), em Píndaro e Ésquilo encontram-

se exemplos em que as atividades de Ares são contrapostas à música. A música, 

entretanto, não foi tema de nenhum evento da ação dramática. Seria uma alusão 

extradramática? Opina Mastronarde (1994, p.378): “Pearson sugeriu uma referência 

meta-dramática: Ares está fora do tom do festival dionisíaco onde a peça é encenada. Isso 

deve ser rejeitado”. Se não se trata de convenção nem de um recurso indicativo de 

extradramaticidade, que festas são essas? Tratar-se-ia de uma alusão genérica a Tebas, 

local de nascimento de Dioniso? Nenhum dos comentadores responde porque a referência 

é especificamente feita a Dioniso. Seria porque ele deve ser entendido como representante 

da cidade de Tebas? Apesar de ser sua cidade natal, a peça não mostra que essa cidade 

fosse exclusivamente dionisíaca: desde sua fundação, muitos deuses estiveram 

envolvidos, como Harmonia (822), Ares (656ss.), Atena (667), Zeus182 (650). 

                                                           
181 Sousa Jr (2015, pp. 93-94) fornece um estudo que enumera as posições interpretativas de alguns 

estudiosos sobre esse trecho. 
182 Ares é um deus constante na trama desenvolvida na peça. Ele é mencionado na estrofe e na antístrofe 

beta do párodo (240, 253) e na antístrofe do primeiro estásimo (658). Na verdade, não pode passar 

desapercebido o fato de Ares ser o pai de Harmonia, a esposa de Cadmo. Hesíodo, na Teogonia (934), 

menciona Harmonia como uma das filhas de Ares e Afrodite. Amiech (2004, p.417) nota que ele é 

frequentemente considerado como o “protetor de Tebas” – e cita o escólio para o verso 104 de Sete Contra 

Tebas, que diz: “há muito ele recebeu como lote esta terra. Pois Ares é honrado pelos tebanos...” (ἐκ πολλοῦ 
κληρωσάμενος τήνδε τὴν γῆν. τιμᾶται γὰρ παρὰ Θηβαίοις ὁ Ἄρης...). No epodo do segundo estásimo, 

o coro relembra as núpcias de Harmonia, que foram assistidas pelos uranidas (822-3), que também foram 

relembradas por Jocasta no prólogo (7). A partir dessas informações e dessas frequentes menções ao deus, 
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Dioniso já fora duas vezes citado nos cantos corais precedentes: no párodo (228) 

e no primeiro estásimo (649). Segundo o tempo mítico do enredo, é possível se constatar 

que já então houvesse festas dedicadas ao deus nessa cidade, uma vez que o coro relata 

que as tebanas já honravam Dioniso com danças (655-57), e Antígone se apresentará 

como “bacante” ao fim da peça (1490). Entretanto, antes de a querela entre os irmãos 

ganhar a proporção que adquire à altura do segundo estásimo, não consta que Tebas 

estivesse especificamente celebrando algum evento dionisíaco. Certo, Tebas, de fato, tem 

um caráter dionisíaco evidente e imediato, já que foi nessa cidade onde essa divindade 

nasceu. Entretanto, esse é um dado mítico que está fora do alcance do enredo em questão. 

Não seria razoável considerar de antemão a cidade como antonomásia para o dionisismo. 

No desenrolar da guerra, nenhum personagem fez menção a esse deus nem afirmou estar 

a cidade promovendo ritos dionisíacos à altura. Entretanto, seria razoável relacionar esse 

aspecto genérico dionisíaco de Tebas para as palavras do coro, pois ele faz, em outros 

pontos de sua participação, uma contraposição entre Ares e Dioniso, como mostrarei a 

seguir. Isso não impede, é certo, de considerar outrossim que haja aqui uma referência ao 

festival em si, dada a abundante e detalhada descrição feita a respeito das festas. 

Em primeiro lugar, nota-se a dissonância entre o “sopro dos pífaros” (λωτοῦ 

κατὰ πνεύματα μέλπῃ, 787) de Ares e as “formosas danças de jovens que revolvem os 

cabelos” (ἐπὶ καλλιχόροις στεφάνοισι νεάνιδος ὥρας / βόστρυχον ἀμπετάσας, 786-

87). Ora, esse quadro de uma juventude dançante em nenhum momento foi o retrato da 

cidade de Tebas, isto é, no momento em que Tebas estava se preparando para a guerra, 

não há nenhuma menção na peça indicando que a cidade celebrasse algum tipo de festa.  

Como teria sido o dia em Tebas à chegada dos argivos? Há informações sobre o que 

faziam alguns membros da família real: Antígone conversa com seu pedagogo, Jocasta 

estava no palácio, Édipo estava trancafiado. Há muitas orações, direcionadas a diversas 

divindades, proferidas por diversos personagens até o início do segundo estásimo. Elas 

                                                           
é possível se questionar se Tebas, tanto quanto pode ser considerada uma cidade dionisíaca por ser o local 

de nascimento desse deus, também não seria uma cidade profundamente ligada a Ares, tal como percebida 

em As Fenícias. Como se vê no primeiro estásimo, o coro liga a Cadmo papel fundamental nas origens da 

cidade (638-56). Quanto a Ares, parece haver germe de contenda, uma vez que Cadmo mata o dragão desse 

deus que vigiava as planícies da região (663-66). A deusa Atena, então, também exerce papel fundamental 

na origem da cidade, quando aconselha a Cadmo a semear os dentes do dragão na terra (666-668). A 

influência de Atena na fundação da cidade reaparece no terceiro estásimo, quando o coro relembra a morte 

do dragão e o conselho de Palas: “Palas, tu que o sangue da serpente / derramaste num lance de pedra / a 

atenção de Cadmo / movendo para este serviço” (Παλλάς, ἃ δράκοντος αἷμα / λιθόβολον κατειργάσω, 
/ Καδμείαν μέριμναν / ὁρμήσασ᾽ ἐπ᾽ ἔργον, 1062bis-1064). 
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geralmente têm geralmente caráter apotropaico183, e nenhuma diz respeito a Dioniso. Não 

há menção de como o povo estava se sentindo ou o que estaria fazendo, muito menos há 

algum indício de que o povo celebrasse alguma festividade dionisíaca.  

Esse quadro poderia, então, referir-se à própria atividade do coro em seus cantos 

precedentes? Seria melhor dizer que se refere às atividades aneladas pelo coro. As 

mulheres fenícias do enredo não são celebrantes de nenhuma festividade dionisíaca: ao 

contrário, elas foram enviadas para Tebas para cumprir um ritual ligado a Apolo (214-

15). Entretanto, como indiquei acima, o coro, duas vezes antes do segundo estásimo, 

menciona de alguma forma Dioniso. Primeiro, o epodo do párodo é dedicado a uma 

localidade de matriz intensamente dionisíaca184: “ó rocha que acendo com o fogo / uma 

chama dúplice sobre os cimos / báquicos de Dioniso” (ἰὼ λάμπουσα πέτρα πυρὸς / 

δικόρυφον σέλας ὑπὲρ ἄκρων / βακχειῶν Διονύσου, 226-28). Depois, no primeiro 

estásimo, ao historiar o nascimento de Dioniso por meio da união entre Zeus e Sêmele 

(649-50), informa que as mulheres e moças tebanas honram esse deus por meio de danças: 

“ele é honrado em báquica dança pelas / moças tebanas e pelas / mulheres de evoés” 

(Βάκχιον χόρευμα παρθένοισι Θηβαΐαισι / καὶ γυναιξὶν εὐίοις, 655-56). Tais alusões, 

entretanto, são suficientes para justificar a dissonância Ares vs. Dioniso criada no início 

do estásimo. É possível se constatar que os âmbitos de atuação de Dioniso e Ares já foram 

contrapostos no párodo, embora as danças dionisíacas aí mencionadas se deem no âmbito 

hipotético (notar uso do optativo volitivo γενοίμαν, 236), ou seja, elas não estavam de 

fato ocorrendo. Assim, depois de se referir a uma localidade dionisíaca, como vimos 

acima, o coro faz menção, nesse trecho, de Ares na estrofe beta: “eis diante das muralhas 

/ vindo impetuoso Ares / que inflama banho de sangue adverso / contra a cidade – tal não 

ocorra” (νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων / θούριος μολὼν Ἄρης / αἷμα δάιον φλέγει / τᾷδ᾽, 

ὃ μὴ τύχοι, πόλει, 239-42). A ideia de adversidade é relacionada à presença de Ares, o 

que faz o coro pronunciar a fórmula apotropaica “tal não ocorra”. (ὃ μὴ τύχοι, 242), que 

pode ser compreendida como a expressão de seu desejo de afastar a guerra de Tebas.  

Assim, no segundo estásimo, ao dizer que Ares destoa de Dioniso (784-85), o coro 

retoma uma imagem que fez de si como grupo dançante também de Dioniso. Ao mesmo 

tempo, a linguagem utilizada pelo coro, por fazer constantemente alusões ao âmbito do 

                                                           
183 Ver estudo sobre orações em As Fenícias em Sousa Jr (2014, pp. 63-74). 
184 Ver identificação do monte como os penhascos Fedriades em Amiech (2004, p.291) e Medda (2006, 

p.145). 
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canto e da dança, pode ser compreendida como alusiva a sua atividade como coro do 

festival. Ares é incapaz de cantar a “musa de grácil dança” (μέλπῃ / μοῦσαν, ἐν ᾇ 

χάριτες χοροποιοί, 787-88), e o grande massacre que ele está prestes a conduzir em 

Tebas (“a ferro e fogo insuflas em sangue o exército argivo / contra a estirpe tebana”, 

ἀλλὰ σὺν ὁπλοφόροις στρατὸν Ἀργείων ἐπιπνεύσας / αἵματι Θήβας, 789-90), é 

interpretado, na verdade, como uma dança desorganizada e amusical: “conduzes a dança 

numa bagunça sem nenhuma flauta” (κῶμον ἀναυλότατον προχορεύεις, 790bis). 

Depois, ele descreve apofaticamente a atividade de Ares mostrando como ela se 

diferencia da atividade dionisíaca, que tanto se refere ao trecho do párodo já mencionado 

como ao festival: “não é pela loucura tírsica, entre muitos vestidos em pele de cervo” 

(οὐδ᾽ ὑπὸ θυρσομανεῖ νεβρίδων μέτα δίνᾳ, 791).  

É notável que a situação bélica do momento do enredo é contraposta tão 

enfaticamente justamente à atmosfera dionisíaca. O coro poderia fazer a contraposição a 

Apolo, deus de quem era servo. É mais rica a oposição a Dioniso porque também se 

remete, assim, ao festival. Uma guerra encenada no palco se opõe, em última instância, 

ao clima dionisíaco da festividade. Sistematizando os elementos constitutivos dessa 

contraposição, vê-se que toda a estrofe do segundo estásimo se constrói segundo um 

paralelismo opositivo, em que se contrastam os seguintes elementos próprios de Ares e 

de Dioniso: “morte e sangue” (784-5) vs. “festas de Brômio” (785); “sopro de pífaros” 

(786) vs. “formosas danças de jovens” (787); “[insuflamento] a ferro e fogo” (789) vs. 

“musa de grácil dança” (788); “dança em uma bagunça” (790bis) vs. “[dança com] flauta” 

(790bis); “[destacamento] com cavalos” (794) vs. “loucura tírsica” (791). É sobretudo 

pela linguagem que se confere para essas oposições um tom adequado ao festival. Para 

Craik (1988, p.211), “Ares, que é ostensivamente opositivo a Dioniso, é invocado com 

uma linguagem apropriada a Dioniso e especialmente evocativa dos hinos cultuais 

dionisíacos (ditirambo). A aparente antinomia dos dois deuses torna-se uma aproximação 

paradoxal, já vislumbrada no párodo e no primeiro estásimo”. Para Amiech (2004, p.418), 

essa dualidade é evidente no segundo estásimo: “toda a estrofe é um retrato de Ares em 

detrimento daquele de Dioniso. O frenesi da guerra é posto em paralelo com aquele que 

toma os adeptos do culto dionisíaco”. Para Medda (2006, p.2007) essa estrofe se entende 

pelo prisma da contraposição: “Dioniso é relacionado à alegria da paz, à festa, à música 

e aos coros; Ares à contorção da vitalidade que essa atividade normalmente exprime em 

direção ao sangue e à morte”. Por fim, Kovacs (2002, p.297) opina que “Dioniso é aqui 
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mencionado como patrono da música e dança, seu papel nas Dionísias Urbanas, nas quais 

as tragédias eram encenadas”. Pela brevidade do comentário, não é possível inferir se o 

comentador entende esse verso como uma referência metateatral. Aparentemente, sim.  

Feito esse estudo e tomando-se como apoio os estudos dos comentadores acima 

mencionados, afirmo que é possível se afirmar que haveria aqui um elo claro entre 

tragédia e festival. Em cena, há um tom eminentemente bélico (argivos e tebanos estão 

prestes a guerrear entre si). Fora de cena, ou seja, no festival, não há nenhuma referência 

bélica. As Dionísias são o evento do vinho, da música, da dança. O coro, portanto, para 

fazer notar e ressaltar que a guerra era iminente, exprime-se de tal maneira que transcende 

a ação dramática. Aqui ele passa a se mostrar como um grupo de atores cantando e 

dançando no palco do teatro, em Atenas, diante de muitas pessoas reunidas para celebrar 

Dioniso, e nota que a guerra destoa desse evento em que está inserido. Sua fala pode ser 

indicativa de seu comportamento extradramático, ou seja, a motivação para se realizar 

tais comparação e contraposição é o momento e a ocasião de performance. Em outras 

palavras, se é a ocasião de performance que motiva tais versos, aqui se tem uma 

manifestação que supera a ocasião do enredo, logo o coro atua também como agente do 

evento.    

 

3.5: 3º estásimo (1019-66): o coro como executor do drama e do ritual 

 

No terceiro estásimo, vê-se como o coro atua como garantidor e mantenedor do 

mito. Tal atuação tem uma finalidade específica e em nada distrativa: explicar e conectar 

o momento presente do enredo com o passado de Tebas. O episódio precedente se encerra 

com a rhésis de Meneceu, que indica que irá cumprir os oráculos e entregar a própria vida 

pela cidade, pois dele depende a salvação de Tebas. A esse ato de coragem sucede o 

terceiro estásimo, que faz um elogio da decisão do jovem tebano. Para isso, entretanto, o 

coro retoma em seu canto fatos do passado (a chegada da Esfinge e consequente desolação 

causada por ela a Tebas e a vinda de Édipo, cumprindo oráculos, a essa cidade). A morte 

de Meneceu, portanto, ganha significação plena quando considerada dentro da história de 

Tebas como um todo, ou seja, ela não é um ato isolado. É a função do coro marcar e 
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exprimir esse evento como pertencente a eventos anteriores encadeados a ele, e isso é 

feito por meio da evocação de mitos185.  

Estudar esse estásimo permite ver como nem sempre é imediato o entendimento 

acerca da relação do canto coral com o enredo. Um comentador antigo (BMV186 v.1019) 

teceu um comentário julgando exatamente não haver nenhuma relação entre eles. Ele 

entendia como supérfluo o relato da chegada da Esfinge a Tebas. Em suas palavras: “de 

nada vale isso: era necessário que o coro lamentasse a morte de Meneceu ou louvasse a 

coragem do jovem. Ao contrário, ele fala sobre Édipo e a Esfinge, algo muitas vezes já 

falado” (πρὸς οὐδὲν ταῦτα· ἔδει γὰρ τὸν χορὸν οἰκτίσασθαι διὰ τὸν θάνατον τοῦ 

Μενοικέως ἢ ἀποδέχεσθαι τὴν εὐψυχίαν τοῦ νεανίσκου. ἀλλὰ τὰ περὶ Οἰδίπουν καὶ 

τὴν Σφίγγα διηγεῖται τὰ πολλάκις εἰρημένα). De fato, ao verso 1053, encontra-se o 

seguinte comentário no mesmo manuscrito: “a partir daqui deveria o coro imediatamente 

começar. A parte precedente é inútil” (ἀπὸ τούτων ἐχρῆν εὐθέως ἄρξασθαι τὸν χορὸν· 

ἐκεῖνα γὰρ περιττά ἐστιν). Ao contrário, segundo penso, um olhar mais atento permite 

ver que esse canto é influente para se entender o drama como um todo. 

Em primeiro lugar, o coro relata a chegada da Esfinge (1019-42), depois a vinda 

de Édipo como salvador das mazelas causadas por esse monstro (1043-1050), mas não o 

faz como mera curiosidade acerca do passado de Tebas, ou seja, não é uma narrativa 

inútil. Esse canto contém o relato da primeira salvação da cidade. Ficará claro que esse 

conteúdo está inteiramente vinculado aos eventos da ação dramática quando o coro fizer 

o elogio de Meneceu na antístrofe. A atitude do filho de Creonte constituirá a segunda 

salvação da cidade. À vista disso, o coro exprimirá versos laudatórios pelo ato que se 

delineou no episódio precedente: “admiramos, admiramos / aquele que se dirige à morte 

/ pela pátria terra” (ἀγάμεθ᾽ ἀγάμεθ᾽, / ὃς ἐπὶ θάνατον οἴχεται / γᾶς ὑπὲρ πατρῴας, 

1054-56). Em seguida, o coro retoma um dado do terceiro episódio, a saber, o momento 

em que Creonte se entristece por causa do oráculo que requer seu filho: “a Creonte 

deixando em choro, / mas para a terra de sete torres cerradas / vitória concedendo” 

(Κρέοντι μὲν λιπὼν γόους, / τὰ δ᾽ ἑπτάπυργα κλῇθρα γᾶς / καλλίνικα θήσων, 1057-

59). A decisão tomada por Meneceu deve ser duplamente elogiada, pois mostra 

esquecimento próprio e ousadia para se esquivar da tentativa feita pelo seu pai para o 

fazer fugir da cidade. No terceiro episódio, Tirésias, a pedido de Creonte, revelara o 

                                                           
185 Sobre circularidade do mito em As Fenícias, ver Sousa Jr (2014, pp. 38-56). 
186 Ver Amiech (2004, p.468). 
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vaticínio referente à salvação de Tebas: “é mister que tu, pela pátria, mates Meneceu, / o 

teu filho” (σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ πάτρας, / σὸν παῖδ᾽, 913-14). Creonte 

se mostra indesejoso de se privar do próprio filho: “meu pensamento é óbvio: / eu jamais 

chegaria a esse ponto de desgraça de ter / que sacrificar meu filho em oferecimento à 

cidade” (δῆλον οἵ γ᾽ ἐμοὶ λόγοι. / ἐγὼ γὰρ οὔποτ᾽ ἐς τόδ᾽ εἶμι συμφορᾶς, / ὥστε 

σφαγέντα παῖδα προσθεῖναι πόλει, 962-4). Ele, então, planeja a fuga de Meneceu: 

“mas eia, filho, antes que toda a cidade o saiba, / esquece tu esses levianos oráculos de 

adivinhos / e foge o mais rápido desta terra, salva-te” (ἀλλ᾽ εἶα, τέκνον, πρὶν μαθεῖν 

πᾶσαν πόλιν, / ἀκόλαστ᾽ ἐάσας μάντεων θεσπίσματα, / φεῦγ᾽ ὡς τάχιστα τῆσδ᾽ 

ἀπαλλαχθεὶς χθονός, 970-2). Meneceu não contraria seu pai e o questiona para onde 

deve fugir e como se manter no exterior (977-90), mas, tão logo Creonte se ausenta, ele 

mostra-se resoluto em oferecer sua vida por Tebas: “saibam todos: irei, sim, salvar a 

cidade e / darei a minha vida morrendo por esta terra” (ὡς οὖν ἂν εἰδῆτ᾽, εἶμι καὶ σῴσω 

πόλιν / ψυχήν τε δώσω τῆσδ᾽ ὑπερθανεῖν χθονός, 997-8).   

Poderia o terceiro estásimo ser considerado uma resposta à manifestação de 

Meneceu no episódio anterior? Um primeiro indício para se responder afirmativamente é 

notar que o jovem em sua fala se direciona ao coro, uma vez que ele utiliza, logo no início 

de sua rhésis187, o vocativo “mulheres” (γυναῖκες, 991). Além disso, alguns elementos 

próprios do canto estasimal parecem indicar que sim: quanto à métrica, nota-se que o 

ritmo é simples, predominando os jambos e troqueus188 –  o primeiro sendo a métrica 

própria do diálogo189, e o segundo, dos momentos de reflexão grave ou ansiosa190; 

Amiech (2004, p.463), nota que a fala precedente de Meneceu não pode ser considerada 

um monólogo, justamente por ser direcionada às mulheres do coro. Nesse sentido, o 

terceiro estásimo, portanto, pode ser entendido como resposta, primeiro feita por meio da 

                                                           
187 Essa fala final de Meneceu é chamada por Amiech (2004, p.463) de “discurso patriótico” e é comparada 

pela autora ao discurso de Praxítea na peça Erecteu. 
188 Cf. Amiech (2004, p.468). Ver análise métrica completa em Mastonarde (1994, pp. 435-36). 
189 Embora, é claro, haja repetições vocabulares (anadiplose) que são próprios dos cantos corais, e não de 

partes dialogadas, como ἔβας ἔβας (1019), que forma, entretanto, um jambo, e ἔφερες ἔφερες (1030), que 

forma dois troques. Mesmo as anáforas ἰάλεμοι δὲ ματέρων, / ἰάλεμοι δὲ παρθένων (1033-34) e ἰηιήιον 
βοάν, / ἰηιήιον μέλος (1036-37) formam, cada verso, dois jambos. Outra anadiplose presente no estásimo 

é ἀγάμεθ᾽ ἀγάμεθ᾽ (1054), que forma também um troqueu; outra anáfora é γενοίμεθ᾽ ὧδε ματέρες / 
γενοίμεθ᾽ εὔτεκνοι (1060-1), e esses versos formam também, cada um, dois jambos. A repetição vocabular 

e silábica foi uma característica euripidiana em muito influenciada pela “nova música”: segundo D´Angour 

(2006, p.277), o poeta “era conhecido por ter utilizado uma mais larga extensão de notas e gêneros do que 

seus predecessores e Aristófanes parodia sua atribuição de uma sílaba a muitas notas (heieieilisso)”. 
190 Cf. Kitto (1956, p.3). 
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rememoração (1019-53), depois por meio de um elogio a Meneceu (1054-66) – essa sendo 

uma divisão temática do estásimo –, aos eventos da ação dramática.  

O coro então expressa um desejo que, além de ser concernente apenas ao coro tal 

como entendido na peça, ou seja, como composto por mulheres, faz novamente referência 

a Meneceu: “pudéssemos ser mães assim, / pudéssemos ter tão bons filhos” (γενοίμεθ᾽ 

ὧδε ματέρες / γενοίμεθ᾽ εὔτεκνοι, 1060-61). Dentro de um festival dionisíaco, cujo 

cerne ritualístico em nada diz respeito à maternidade ou à boa descendência, esses versos 

pareceriam, à primeira vista, fora de propósito, caso entendidos como cultuais. A 

representatividade mesma deles seria improfícua, já que o público espectador das 

tragédias era composto majoritariamente por homens, se não exclusivamente. Entretanto, 

a maneira de exprimi-los (i.e., valendo-se da anadiplose) tem especial conotação 

ritualística. Mastronarde (1994, pp. 444-45) afirma que a expressão do desejo de 

maternidade em primeira pessoa supera a identidade das mulheres fenícias: “o desejo em 

primeira pessoa do coro tenciona frequentemente prover um modelo de comportamento, 

atitude ou valores adequados, a fim de estimular a adoção ou endossamento dos ouvintes 

para esses mesmos valores (cf. a primeira pessoa ‘ética’ em Píndaro191). Esta função coral 

tradicional tem prioridade, no momento, sobre o interesse do específico status das 

mulheres tírias”. Aqui, por conseguinte, o coro atua em papel que supera a identidade de 

mulheres fenícias para transmitir um valor que pode ser assimilado também pelo público: 

se composto apenas de homens, assimilando-o como o desejo de ter um filho valoroso tal 

qual Meneceu. O coro, portanto, torna manifesto que um ato perpetrado na tragédia, a 

saber, o autosacrifício de Meneceu pela cidade, deve ser tomado como meritório e como 

exemplar para os cidadãos espectadores. Sua fala não se encerra unicamente no contexto 

do enredo, embora seja notável que ela se vale dos acontecimentos desenvolvidos em 

cena para transmitir uma mensagem específica que diz respeito também ao contexto 

extradramático. Mesmo com tamanha inserção no drama, o coro é capaz de, apoiando-se 

nele, fazer brotar dele um comentário direcionado não apenas aos personagens, mas 

também ao público ateniense que acompanhava o espetáculo. Eis as razões pelas quais se 

pode entender o terceiro estásimo como ritualístico, ao mesmo tempo que diretamente 

conectado com o enredo. 

                                                           
191 Ver aí também sua refutação de crítica que nota esse desejo como contrário ao status do coro de serventes 

do templo de Apolo. 
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3.6: 4º estásimo (1284-1309): o vicariato coral 

 

O quarto estásimo é uma resposta do coro (na verdade, um canto de reação) ao 

que se prefigurou no episódio anterior: Polinices e Etéocles decidiram-se pelo combate 

singular e Jocasta e Antígone direcionam-se ao campo de batalha para tentar evitar esse 

combate. O coro lamenta antecipadamente o que pode acontecer com os irmãos e chora 

pela sorte de uma mãe que está prestes a perder seus filhos. Fica evidente, então, como o 

coro não está de forma alguma alheio ou distanciado do destino dos personagens e como 

ele se solidariza e compadece com seus infortúnios. Aqui as mulheres fenícias exercem 

um papel de externar os sentimentos que teria a família de Édipo por conta do atual estado 

de catástrofe iminente dos irmãos. Mesmo sendo estrangeiras, ou seja, não pertencendo à 

família real tebana, essas mulheres fazem as vezes dos familiares de Édipo que mais 

sofrerão com as consequências do combate singular. Assim concentradas no chorar, elas 

não fazem uma discussão a respeito da correção ou incorreção dos atos dos irmãos, e 

sofrem por ambos igualmente. Faz-se essencial agora focar no futuro da família, e não 

averiguar se a contenda é justa ou injusta, como ocorreu no início da peça. Elas tratam a 

rixa fratricida como algo próprio. Não transmitem uma mensagem sapiencial, não 

discorrem sobre a origem ou legitimidade da guerra, não produzem nenhum julgamento. 

Elas tão somente tratam a querela vindoura em seu aspecto sentimental e emotivo.  

Em primeiro lugar, o coro exprime em que condição anímica está, e ele mostra 

que está pleno de pavor: “ai, ai de mim! Tremendo de medo, / tremendo está meu coração” 

(αἰαῖ αἰαῖ, τρομερὰν φρίκᾳ / τρομερὰν φρέν᾽ ἔχω, 1284-85). De onde vem tamanho 

desacoroçoamento perante o destino de uma família e cidade que não são as suas? Ora, 

há duas possibilidades para entender esse estado de ânimo fortemente abalado: a)as 

mulheres fenícias temem por sua sorte, caso o exército argivo vença; b)as fenícias sentem-

se sinceramente ligadas a Tebas, como deixou claro em outros cantos, mostrando o 

estreito vínculo que Tebas possui com sua cidade natal, Tiro. Acredito que as duas 

possibilidades são cabíveis e complementares. As mulheres sentem uma compaixão 

entranhada que as faz tiritar de medo. Em seguida, elas mostram que tal medo se produz 

porque pressente um destino funesto a Jocasta e a Etéocles e Polinices. Forma-se, então, 

uma amálgama entre os padecimentos próprios e os padecimentos desses personagens. O 
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coro torna-se um com eles. Quanto à Jocasta, informa que seu sofrimento por ela é 

palpável: “na minha / pele / sinto piedade, piedade pela mãe dolorosa” (διὰ σάρκα δ᾽ 

ἐμὰν / ἔλεος ἔλεος ἔμολε μα- / τέρος δειλαίας, 1285-7). Quanto aos irmãos, demonstra 

mais entranhamento no sofrer. Primeiro, prevê que um deles morrerá por morte fratricida, 

sangrenta e cruel, mostra sua dor por isso e invoca os deuses em busca de consolo: “qual 

dos dois filhos sangrará do outro, / ai, dores minhas, / ai, Zeus, ai, Terra, / a garganta irmã, 

a alma irmã, / por feral unir-se de armas?” (δίδυμα τέκεα πότερος ἄρα / πότερον 

αἱμάξει — / ἰώ μοι πόνων, ἰὼ Ζεῦ, ἰὼ γᾶ — / ὁμογενῆ δέραν, ὁμογενῆ ψυχὰν / δι᾽ 

ἀσπίδων, δι᾽ αἱμάτων; 1288-92). Em seguida, o coro lamenta-se a si mesmo tendo em 

vista que a morte de um dos irmãos lhe será causa de extrema dor: “pobre de mim, pobre, 

/ que cadáver arruinado chorarei?” (τάλαιν᾽ ἐγὼ τάλαινα, πό- / τερον ἄρα νέκυν 

ὀλόμενον ἰαχήσω; 1294-95). Tal é a estrofe do quarto estásimo, inteiramente ocupada 

em exprimir como os sucessos vindouros da guerra afetam o coro.  

Na antístrofe (1296-1307), prosseguem as interjeições e as lamúrias. A aflição 

coral agora centra-se no futuro embate entre Etéocles e Polinices, e a ruína advinda daí é 

causa de um choro antecipado. O coro então faz uma descrição da ferocidade dos irmãos, 

e de como sua teimosia pela guerra gerará morte: “ai, torvo sofrer! Gêmeas bestas, / almas 

homicidas, pela lança brandida, / logo nos trazem quedas sangrentas” (φεῦ δᾶ φεῦ δᾶ, 

δίδυμοι θῆρες, / φόνιαι ψυχαὶ δορὶ παλλόμεναι / πέσεα πέσεα δάι᾽ αὐ- / τίχ᾽ 

αἱμάξετον, 1296-99). Também lamentam a insensatez que fizeram os irmãos proporem 

um combate singular: “pobres coitados, o que tenha os levado à ideia de / combate 

singular” (τάλανες, ὅ τι ποτὲ μονομάχον / ἐπὶ φρέν᾽ ἠλθέτην, 1300-01). As mulheres 

anteveem que desse combate um dos irmãos sairá na condição de cadáver, e, seja quem 

for o morto, elas não farão senão chorar: “com um grito bárbaro, / estridor de dor, / 

lamuriarei com lágrimas que se devem aos mortos” (βοᾷ βαρβάρῳ στενακτὰν ἰαχὰν / 

μελομέναν νεκροῖς δάκρυσι θρηνήσω, 1302-03). Sua condição de estrangeira fica mais 

uma vez marcada, e, nem por isso, diminuiu-se-lhe a necessidade de prantear dois irmãos 

que não são seus conterrâneos ou parentes próximos. Para finalizar, demonstram que não 

há outra esperança, senão esperar a morte, e interpreta tal destinação como fruto da ação 

das Erínies: “o destino está próximo, perto o morticínio. / O gládio decide o futuro. / 

Aziago, aziago o massacre vindo das Erínias” (σχεδὸν τύχα πέλας φόνου· / κρινεῖ φάος 

τὸ μέλλον. ἄ- / ποτμος ἄποτμος ὁ φόνος ἕνεκ᾽ Ἐρινύων, 1304-06). A antístrofe tem o 
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tom predominante lamentativo, nunca é crítico ou questionador da justeza da ação dos 

irmãos.    

Além disso, o coro ainda prepara a continuação do enredo. Como um elo entre 

estásimo e episódio, ele se manifesta acerca de um personagem em específico. Antes de 

se iniciar o quinto episódio, ele anuncia a chegada de Creonte: “mas eis que vejo Creonte 

aqui, anuviado, / aproximando-se do palácio” (ἀλλὰ γὰρ Κρέοντα λεύσσω τόνδε δεῦρο 

συννεφῆ / πρὸς δόμους στείχοντα, 1307-08). Fornecendo uma informação importante 

acerca da disposição exterior de Creonte, o coro, portanto, estabelece que espécie de 

conteúdo será desenvolvido no episódio seguinte. Se Creonte está preocupado, como é 

indicado, espera-se que ele fale acerca de seu filho e indague sobre o que se passa com 

sua irmã, Jocasta. O coro também informa a localidade do encontro: está-se diante do 

palácio. Faz-se a atualização geográfica da ambientação do enredo. 

Além disso, para realizar a transição entre estásimo e episódio, o coro comenta a 

sua própria ação de chorar feita às largas no estásimo: “é hora de cessar o choro” (παύσω 

τοὺς παρεστῶτας γόους, 1308). Agindo assim, ele vincula-se totalmente ao enredo, ou 

seja, seu choro não deve ser entendido como feito meramente por convenção do gênero, 

mas ele é consequência de atos perpetrados na ação dramática, acerca do qual as mulheres 

estão inteiramente dependentes. Ao afirmar que sua lamentação deve ser interrompida 

para dar lugar à entrada de Creonte, o coro comporta-se como personagem. Seu choro 

seria despropositado para as exigências do momento, que é encetar conversação com o 

personagem adventício. Seu arraigamento total nos eventos de Tebas torna-se evidente 

aqui. 

 

As participações episódicas do coro: 

 

3.7: 1º episódio (261-637): diálogo com Polinices (280-87; 291-300), máximas 

(355-6), apresentação de Etéocles (443-45), pareceres na contenda verbal entre Polinices 

e Etéocles (497-8, 526-27, 585-86). 
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No primeiro episódio, é bastante variegada a atuação do coro junto aos 

personagens. Em primeiro lugar, destaca-se a participação efetiva junto a um dos 

personagens responsáveis pela contenda do enredo, a saber, Polinices. Em sua chegada a 

Tebas, Polinices se depara de imediato com um grupo de mulheres a quem ele se refere 

como “mulheres estrangeiras” (ξέναι γυναῖκες, 278). Seu primeiro contato, portanto, se 

dá com o coro (e não apenas com o corifeu, já que ele se dirige a elas no plural), que 

aparece caracterizado, segundo Mastronarde (1994, p.228) e Amiech (2004, p.302), pela 

sua vestimenta exótica. A partir da pergunta lançada por ele a essas mulheres, “dizei, de 

que pátria / viestes para se aproximar a uma casa grega? (εἴπατ᾽, ἐκ ποίας πάτρας / 

Ἑλληνικοῖσι δώμασιν πελάζετε; 278-9), vê-se que o coro se insere na ação dramática 

por completo, ou seja, em última instância, pode-se entendê-lo como agindo ao nível dos 

agentes do enredo. Isso se confirma quando o coro se refere a eventos próprios da trama 

dos personagens, que interferem no próprio curso de sua atividade. As mulheres estavam 

prestes a se encaminhar para Delfos, quando os argivos chegam a Tebas. Fica então 

transtornada e retarda essa viagem: “ínclito filho de Édipo estava para me enviar / ao 

sacro oráculo e ao altar de Lóxias / mas então os argivos vieram atacar a cidade” (μέλλων 

δὲ πέμπειν μ᾽ Οἰδίπου κλεινὸς γόνος / μαντεῖα σεμνὰ Λοξίου τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρας / ἐν τῷδ᾽ 

ἐπεστράτευσαν Ἀργεῖοι πόλιν, 283-85). Amiech (2004, pp. 302-303) nota que, por 

causa da construção em anacoluto da sintaxe grega, essa fala está repleta de carga 

emocional: o coro mostra sua insatisfação por ter sido impedido de deixar a cidade, que 

agora está sitiada. Verifica-se que essas mulheres fizeram uma espécie de contrato com 

Etéocles (é ele quem as em viagem para fora) e que permanecem em Tebas a contragosto. 

O coro, portanto, também é dotado de vontade própria e de aspirações. 

Mais notável, no que diz respeito ao estabelecimento do coro na ação dramática, 

é a réplica que ele dirige a Polinices: “agora, responde-me: quem és tu que viste / às 

muralhas de sete bocas da terra tebana? (σὺ δ᾽ ἀντάμειψαί μ᾽, ὅστις ὢν ἐλήλυθας / 

ἑπτάστομον πύργωμα Θηβαίας χθονός, 286-7). Tal questionamento, tão fincado no 

âmbito dramático que é próprio dos personagens, mostra que o coro não pertence a uma 

instância diferente da deles. O trímetro jâmbico no qual o coro se expressa também 

corrobora seu posicionamento rente aos personagens. Dá-se a conhecer um dos 

protagonistas do enredo por intermédio de uma questão do coro. Por ser estrangeiro, ele 

não reconhece o irmão de Etéocles, ou seja, é sua identidade tíria que faz ele lançar essa 

pergunta. Coro e personagem se apresentam em cena, o que produz informações 
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relevantes para a audiência compreender o enredo. Não é supérflua e descartável essa 

manifestação coral, portanto. 

Em sua segunda manifestação no primeiro episódio, o coro mantém o diálogo com 

Polinices e chama por Jocasta. No primeiro caso, sua fala traz elementos visuais nítidos, 

que se fixam na relação com Polinices: “diante de ti me ponho de joelhos, senhor” 

(γονυπετεῖς ἕδρας προσπίτνω σ᾽, ἄναξ, 293). Aqui, o coro se expressa em dócmio – 

segundo Amiech (2004, p.3003) essa métrica marca a emoção do coro frente ao filho de 

Édipo192 – o que aumenta sua conectividade com os sucessos do enredo. Também ao se 

dirigir a Jocasta o coro se engolfa na ação, por produzir um contato muito próximo com 

personagem: “ouves-me, mãe genitora deste [Polinices]?” (κλύεις, ὦ τεκοῦσα τόνδε 

μᾶτερ; 298). Segundo Amiech (2004, p.304) a demora da vinda de Jocasta ainda produz 

uma irritação no coro – outro exemplo de como ele tem sua vontade própria. Quanto ao 

trecho referente ao chamamento de Jocasta, Mastronarde (1994, p.229) chama-o de 

“proêmio coral”. São versos líricos que, ainda assim, não se distanciam da ação – do 

mesmo modo que, em seguida, Jocasta, profere a sua monodia (301-54), em uma métrica 

muito semelhante às manifestações do coro neste episódio193, versando sobre a dor que 

lhe já acomete a subsequente rixa entre os filhos.  

O coro também exerce a função de produtor de máximas, proferindo dois versos 

sentenciosos a respeito das características filiais maternidade: “o gerar pela dor é 

tremendo nas mulheres, / e toda estirpe feminil adora seus filhos” (δεινὸν γυναιξὶν αἱ δι᾽ 

ὠδίνων γοναί, / καὶ φιλότεκνόν πως πᾶν γυναικεῖον γένος, 355-6). Como acontece 

sempre que o coro profere máximas, a fala seguinte, que é pertencente a Polinices, nada 

comenta, ou melhor, não traz nenhuma espécie de reação à máxima coral. Mastronarde 

(1994, p.249) indaga se o coro estaria presente (ou apenas o corifeu). Se a corifeu está 

sozinha, o restante do coro se retirou em algum momento impossível de precisar. Como 

mostrei, ao início, o coro estava persente em sua totalidade em cena (278). De qualquer 

forma, essa máxima traz um comentário vinculado ao andamento do enredo, mas parece 

não interferir no ânimo dos personagens. Isso se repetirá, no primeiro episódio, quatro 

vezes, como se verá a seguir. No caso presente, se eles interferem no ânimo de algum 

personagem, é impossível precisar. Certo é que enquadra o momento por que passa 

                                                           
192 Também Lourenço (2011, p.21) indica que o dócmio é utilizado “em contextos de agitação emotiva”.  
193 Ver análise métrica do monodia de Jocasta em Mastronarde (1994, pp. 234-35). 
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Jocasta em uma moldura pungente: ele faz notar que é ingente o sofrimento de uma mãe 

que “adora seus filhos” e que os vê prestes a iniciar uma guerra um contra o outro.  

Jocasta e Polinices travam um longo diálogo sobre a presente situação e sobre as 

agruras sofridas por Polinices no exílio (357-442). Ao findar desse diálogo, ao coro é 

atribuída uma fala que exerce duas funções: ele anuncia a chegada de Etéocles, “também 

Etéocles para a reconciliação / aqui vem” (καὶ μὴν Ἐτεοκλῆς ἐς διαλλαγὰς ὅδε / χωρεῖ, 

443-4), e atribui a Jocasta uma tarefa: “a ti, Jocasta mãe, cabe falar / as palavras com as 

quais reconciliarás os filhos” (σὸν ἔργον, μῆτερ Ἰοκάστη, λέγειν / τοιούσδε μύθους οἷς 

διαλλάξεις τέκνα, 444-5). Essa apóstrofe direcionada a Jocasta, entretanto, é seguida de 

uma fala de Etéocles, que entra em cena brusca e apressadamente194. De novo, a fala do 

coro parece ficar sem resposta, ou melhor, parece causar nos personagens nenhuma 

espécie de reação. Contudo, se ele torna visível que será Jocasta a fazer papel de 

intermediadora entre os irmãos, nota-se também que é ele quem está conduzindo a ação, 

apresentando personagens e delegando funções a eles. 

Ademais, note-se que o coro faz a transição do que Mastronarde (1994, p.273) 

chama de “segunda parte do primeiro episódio”. Apesar de ser essa uma divisão 

acadêmica moderna, é inegável que esse novo trecho do primeiro episódio, devido a sua 

extensão, figura como paralelo em importância ao trecho precedente. Seria possível 

entender esse trecho coral, portanto, como uma espécie de “pequeno estásimo”, pois ele 

serve como divisão de duas partes, embora ele não seja lírico. 

Na “segunda parte do primeiro episódio”, Etéocles então se apresenta (446-51), 

Jocasta discursa fazendo o papel de intermediária entre os irmãos (452-68) – segundo 

Mastronarde (2004, pp. 276-7), seu discurso é solene, apotegmático e de linguagem 

elevada – e, enfim, Polinices apresenta sua causa, defendendo as ações e o discurso justos 

(469-96). Nesse contexto o coro se manifesta, marcando bem sua origem estrangeira e 

louvando a fala de Polinices: “para mim, embora não tenha sido criada / em terra grega, 

pareces falar com inteligência (ἐμοὶ μέν, εἰ καὶ μὴ καθ᾽ Ἑλλήνων χθόνα / τεθράμμεθ᾽, 

ἀλλ᾽ οὖν ξυνετά μοι δοκεῖς λέγειν, 497-8). Embora de início não o conhecesse e já 

estivesse relacionada a Etéocles, agora as fenícias se mostram mais favoráveis ao filho 

exilado de Jocasta. O coro, portanto, assume uma posição clara. 

                                                           
194 Cf. Mastronarde (1994, p.274). Sobre coloquialidade da expressão σὸν ἔργον, ver Mastronarde (1994, 

p.274) e Amiech (2004, p.334). 
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Nesse ponto, toca-se um ponto chave a respeito da interpretação que se pode fazer 

sobre o coro de As Fenícias: sob que prisma o coro produz sua opinião? Antes de 

responder, postulo o seguinte questionamento genérico acerca do funcionamento do coro 

trágico: ele deve se comportar como um elemento neutro na tragédia ou tomar partido de 

algum personagem? No caso da tragédia em questão, a ausência de neutralidade das 

mulheres fenícias chama à atenção de alguns comentadores. Mastronarde (1994, p.287), 

por exemplo, não deixa de exprimir seu espanto: “este é um julgamento 

impressionantemente direto para um coro neutro exprimir após ouvir apenas um 

discurso”. Ao mesmo tempo, porém, o autor nota certa ironia nessa fala, pois um coro 

não helênico estaria exprimindo a opinião do público grego, ao mesmo tempo que utiliza 

uma palavra própria da “retórica moderna”, a saber, ξυνετά, que é negada por Polinices 

em seu discurso.  

Sob outro aspecto, Amiech (2004, p.347) nota que o coro “é bastante favorável a 

Polinices”, ao mesmo tempo que faz um juízo a respeito da função desse grupo perante a 

audiência: “o coro, habitualmente, guia a simpatia do espectador”. Como saber se o 

espectador é pró-Polinices ou pró-Etéocles? Em poucas palavras: não há nenhum indício 

documental a respeito da reação do público para essa peça. Também não penso ser precisa 

a opinião de que o coro trágico deva sempre posicionar-se de maneira neutra no enredo. 

Os versos acima corroboram minha hipótese. Se se argumenta que o coro deve produzir 

a opinião mais moderada, refletindo, assim, o que deveria opinar o público, não é possível 

tomar esse caso como exemplo de uma “opinião mais moderada”. Na verdade, é apenas 

Jocasta quem consegue ter um juízo moderado a respeito da querela entre os irmãos, pois 

ela tanto censura a ambição desmedida de Etéocles (528-68), como a ruim decisão de 

Polinices de invadir e, eventualmente, oferecer a própria cidade ao ímpeto saqueador dos 

argivos (568-84). O coro elogia o discurso sóbrio de Polinices, mas se esquece de mostrar 

que esse guerreiro também, apesar de suas palavras, está ocupado em causar o mal para 

a cidade, colocando o seu bem pessoal (intenção, reclamada belicamente, de ocupar seu 

posto de governante) acima do bem coletivo (bem-estar de todos os cidadãos e habitantes 

de Tebas). 

Irrefutável é notar que, novamente, à opinião manifestada pelo coro não surge 

nenhuma reação dos personagens. Etéocles refuta seu irmão e faz um elogio ao poder 

(499-525), e de forma alguma toma tento da opinião do coro. Mais impressionante, 

porém, será o comentário coral à fala de Etéocles. Ao fim da rhésis do governante tebano, 
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o coro volta a se manifestar, e o faz censurando Etéocles: “não se deve falar bem de ações 

não belas, / pois belo isso não é, mas sim odioso à justiça” (οὐκ εὖ λέγειν χρὴ μὴ 'πὶ τοῖς 

ἔργοις καλοῖς· / οὐ γὰρ καλὸν τοῦτ᾽, ἀλλὰ τῇ δίκῃ πικρόν, 526-27). Um grupo de 

mulheres estrangeiras censura o rei da cidade que as acolhe: quão temerosa deve ser 

considerada tal ação?  

Independentemente da energia emocional e da audácia que o coro tenha utilizado 

para fazer tal tipo de comentário, verifica-se que Etéocles não provoca nenhuma espécie 

de retaliação contra essas mulheres. Segue-se a essa fala uma longa rhésis de Jocasta 

(528-585), que intenta mostrar a insensatez dos dois filhos, ou seja, que não leva em 

consideração necessariamente o que foi dito pelo coro. Este fica aparentemente ignorado, 

a não ser que se considere que ele esteja exprimindo as emoções do público. Sempre se 

há de notar que o coro não está sujeito às atitudes dos personagens, e.g. o coro não poderia 

ser agredido ou ter qualquer contato físico. A verdade é que, em geral, isso não ocorre 

entre os personagens. A tragédia grega é um gênero muito mais atado ao nível do diálogo, 

do que da corporeidade. O coro possui todos os atributos de um personagem, como 

identidade e ação atada a essa identidade, como visto acima. Entretanto, usufrui de um 

status especial. Quando Polinices ou Etéocles falam, um outro personagem pode retrucar 

(como ocorre com as objeções feitas por Jocasta a eles, ou com as objeções que um faz 

ao outro). Ao coro, ninguém retruca. Nesses casos, o coro se aproxima mais da audiência 

e estabelece o contato, portanto, com o festival.  

De fato, Mastronarde (1994, p.296) entende o trecho coral acima levando em 

consideração a audiência do teatro: “presumivelmente Eurípides contava com uma reação 

de desaprovação similar na audiência, uma reação tal que a tornaria ansiosa para ouvir 

uma réplica, independentemente de sua eficiência prática”. Ora, não há evidências de 

como a audiência reagiria à fala de Etéocles (e se houvesse, entre os espectadores, quem 

simpatizasse com Etéocles?), mas, mesmo considerando admissível que ela adira à 

refutação da soberba desse personagem, não fica explicado porque o coro tome partido 

de Polinices, que não representa a atitude mais moderada. 

Depois dessa tomada de posição, o coro retornará a adotar uma atitude neutra 

apenas após o discurso de Jocasta, retomando sua função de carregar de significado 

religioso o enredo: “ó deuses, sede o livramento desses males, / e concedei aos filhos de 

Édipo um acordo” (ὦ θεοί, γένοισθε τῶνδ᾽ ἀπότροποι κακῶν / καὶ ξύμβασίν τιν᾽ 
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Οἰδίπου τέκνοις δότε, 586-7). Essa oração mostra que o coro é sempre bastante 

suscetível à fala precedente desenvolvida em cena: aqui, sem tomar partido, ele secunda 

Jocasta, que percebe a injustiça nos dois filhos. Apesar de ter sido anteriormente favorável 

a Polinices e sisudo a Etéocles, agora o coro espera ver uma solução inerme para uma 

situação de guerra, que, entretanto, figura-se incontornável. Mesmo rogando aos deuses 

por uma solução, Etéocles, logo em seguida à fala do coro (que, de novo, segue sem 

reação), diz a sua mãe que é inútil prosseguir qualquer diálogo, uma vez que não mudará 

de proceder: “não chegaremos a acordo diferente do que foi dito” (οὐ γὰρ ἂν ξυμβαῖμεν 

ἄλλως ἢ 'πὶ τοῖς εἰρημένοις, 590).  

Essa oração foi a última manifestação do coro no primeiro episódio, que se encerra 

com uma inflamada discussão entre os irmãos (588-637). Apesar dos esforços de Jocasta, 

apesar dos elogios, recriminações e orações do coro, Polinices e Etéocles não conseguem 

vislumbrar outra saída para o impasse que seja diferente do conflito armado. O coro 

intentou interferir na querela entre os irmãos, e foi malogrado. O coro tomou partido de 

Polinices em detrimento de Etéocles, e foi desconsiderado. Se ele serviu de porta-voz da 

audiência, não logrou exprimir a opinião mais comedida, porque, nesse sentido, foi 

superado por Jocasta, que ponderou melhor a situação. Essas questões ilustram bem a 

dificuldade de se entender como unívoca a função do coro em suas participações 

episódicas. Sua funcionalidade é multiforme. Entretanto, elas pontuam e conduzem a ação 

dramática, enriquecendo-a e emitindo opiniões a respeito do que vai se sucedendo.  

 

3.8: 2º episódio (690-783): ausência do coro 

 

De todos os episódios de As Fenícias, o segundo é o único em que o coro não tem 

nenhuma participação. Certo, conforme notam Mastronarde (1994, p.346) e Amiech 

(2004, p.393), esse episódio é inusualmente curto: são 94 versos (contra 377 do episódio 

anterior, por exemplo). Ao contrário do que pode sugerir essa curta extensão, a temática 

é bastante relevante: Creonte e Etéocles dialogam a respeito da melhor maneira de se 

defenderem contra o exército argivos encabeçado por Adrasto e Polinices. Aqui se 

confirma que toda a movimentação do primeiro episódio resultou nula: falharam a 

intenção de Jocasta de apaziguar os filhos e a oração aos deuses proferida pelo coro 

buscando reconciliação entre os irmãos. Ademais, a relevância deste episódio para o 
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sentido global do drama está bem descrita por Amiech (2004, p.393), que nota como ele 

exerce um papel de eixo central no enredo: “ele anuncia o episódio seguinte com Tirésias 

e a presença necessária de Meneceu, confirma o matrimônio próximo de Antígone com 

Hemom, e esboça o controverso tema do êxodo: a interdição do sepultamento de 

Polinices”. Sendo assim tão central à trama, creio ser importante averiguar por que o coro 

não se manifesta nesse trecho – ainda mais levando-se em conta que os comentadores da 

peça nada dizem a respeito desse silêncio.  

Sem dúvida, o personagem principal do episódio é Etéocles195. Ora, como se viu 

acima, o coro se mostrou nitidamente favorável a Polinices e desfavorável a Etéocles, ou 

seja, o coro tomou partido contrário ao atual governante de Tebas, que agora se reúne 

com Creonte para fazer as deliberações sobre a guerra. Segundo Mastronarde (1994, p. 

347), há na peça mais benquerença para Polinices: “enquanto Eurípides confere uma 

incomum extensão e simpático desenvolvimento a Polinices antes e dentro do primeiro 

episódio, ele trata Etéocles mais asperamente dando-lhe um episódio de dominância para 

desfazer suas pretensões”.  Mesmo assim, continua a existir resistência a ele no campo 

das ideias e das deliberações. Se o coro está silencioso, um personagem do quilate de 

Etéocles desempenhará o papel feito pelo coro no episódio anterior. A contraposição que 

coro lhe faz no episódio anterior é mantida, nesse caso, por Creonte, que, à primeira 

sugestão de combate feita por Etéocles, nota a sua inexperiência para o combate: 

“Etéocles: Que saia então da cidade o exército dos cadmeus. / Creonte: Para onde? Por 

ser jovem, não vês o que precisa ser visto” (Ἐτεοκλῆς – ἐξοιστέον τἄρ᾽ ὅπλα Καδμείων 

πόλει. / Κρέων –  ποῖ; μῶν νεάζων οὐχ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν; 712-13).  

O silêncio coral possivelmente esconde críticas e refutações que as mulheres 

fariam a Etéocles. Por ser ele caracterizado de maneira arrogante no episódio precedente, 

é necessário que seu refutador seja alguém de mesma estirpe e mesma posição. É devido, 

portanto, a atitude nitidamente antibélica coral, que seria detratora dos planos de Etéocles, 

que o coro se vê obrigado, por precaução e bom-senso, a se calar. Assim, suprimindo o 

espaço vazio deixado por ele, aqui Creonte agirá a molde do coro, ou seja, terá uma voz 

questionadora, mas também alentadora, uma vez que é aliado do governante. A 

inexperiência de Etéocles para esses assuntos fica patente quando todas as suas propostas 

de guerra são rejeitadas por Creonte (712-35). Diante de tantas rejeições, Etéocles se 

                                                           
195 Segundo Amiech (2004, p.393), isso equilibraria a aparição dos dois irmãos na peça, uma vez que a 

Polinices são destinados mais versos no primeiro episódio.  
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mostra aturdido e faz uma pergunta pusilânime: “que farei então? Entrego a cidade aos 

inimigos?” (τί δῆτα δράσω; πολεμίοισι δῶ πόλιν; 734). De fato, a sugestão de se alocar 

sete guerreiros com seus exércitos nas sete portas de Tebas, a disposição de guerra 

tradicional nesse mito, é dado por Creonte: “sete homens para as portas escolhe também 

tu contra eles” (ἕπτ᾽ ἄνδρας αὐτοῖς καὶ σὺ πρὸς πύλαις ἑλοῦ, 741). Essa é a solução 

que tira Etéocles de sua aporia anterior: “Que faremos então? Não vou continuar nesse 

impasse” (τί δῆτα δρῶμεν; ἀπορίαν γὰρ οὐ μενῶ, 740). Creonte, portanto, faz o papel 

de bom conselheiro.  

Fica claro que este episódio toca em pontos nevrálgicos a respeito da guerra, e 

que, por isso, cabem às duas principais autoridades da cidade decidir sobre a maneira de 

guerrear. Com isso se justifica a presença exclusiva de Etéocles e Creonte em cena, mas 

permanece irrespondido por que o coro não se manifesta. O coro não se mostrou 

constrangido, como vimos, ao tachar de injusto o discurso de Etéocles no primeiro 

episódio (526-7). Não seria esperado que o coro, também aqui, fizesse alguma espécie de 

comentário, seja admoestando o jovem Etéocles, seja louvando a sabedoria de Creonte? 

Não se pode, logicamente, predizer ou prescrever qual deva ser a forma de compor de 

Eurípides. Em última instância, pode-se argumentar que a presença ou ausência do coro 

neste episódio seja uma questão de estilo do tragediógrafo. Entretanto, pelo padrão do 

episódio anterior, não seria inédito, incoerente ou inusitado se aqui as mulheres se 

manifestassem. O ponto-chave é salientar que o silêncio coral não gera um vazio no 

episódio, pois o espaço de atuação que seria de praxe atribuído ao coro é absorvido por 

um personagem, a saber, Creonte, que adquire um comportamento semelhante e faz as 

vezes de uma voz que tem por função coadjuvar a voz do personagem principal – traço 

tipicamente coral.  

O segundo episódio então se encerra com um discurso final de Etéocles (748-83), 

que, ao cabo, parte para o campo de batalha. Embora aqui o coro tenha permanecido 

silencioso, o canto coral que sucede esse episódio, a saber, o segundo estásimo, como se 

viu, traz referências diretas à situação delineada por este episódio. Entretanto, tais 

referências são feitas em versos líricos, não em jambos e em diálogo direto com os 

personagens, como soem ser as manifestações episódicas do coro. As mulheres fenícias, 

portanto, estão totalmente quietas, mas não se pode dizer que estivessem ausentes, pois 

percebem que, tal como Etéocles delineou no seu discurso, Tebas está à beira de uma 

guerra cruenta.  
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3.9: 3º episódio (834-1018): o coro como estímulo de Creonte e confidente de Meneceu 

 

O terceiro episódio contém uma participação muito breve do coro. Tal como no 

episódio anterior, aqui se desenvolve um ponto crucial a respeito do futuro de Tebas, e as 

decisões referentes a esse ponto cabem apenas ao círculo restrito da família real tebana. 

Na verdade, o assunto central diz respeito ao tio de Etéocles, Creonte, e ao seu filho, 

Meneceu. Tirésias também participa ativamente no desenvolvimento da ação. A 

participação coral, por sua vez, ficará restrita a apenas dois versos (960-61), direcionados 

a Creonte, mas, ao fim da cena, Meneceu, a sós com as mulheres fenícias, relatará a elas 

os seus verdadeiros planos. O que o jovem tebano escondera de seu pai, ele revela ao coro 

sem rodeios. Esse episódio mostra, portanto, como o coro tem acesso e exerce influência 

nas altas camadas da família real tebana. 

No terceiro episódio ocorre uma importante revelação profética a respeito do 

futuro e da salvação da cidade de Tebas. Ele se liga estreitamente ao segundo episódio 

em seu conteúdo: ambos concernem aos preparativos finais para a guerra. No episódio 

anterior, Etéocles consultara Creonte a respeito da melhor maneira de se combater. Agora 

é Creonte quem consulta, e, chamando Tirésias, dialoga com ele à procura de algum 

expediente que livre a cidade de sua atual crise: “nosso rei Etéocles, vestido em armas, 

partiu / agora para enfrentar as forças micênicas. / Comandado por ele, devo indagar-te / 

sobre o melhor modo de remirmos a cidade” (βασιλεὺς μὲν οὖν βέβηκε κοσμηθεὶς ὅπλοις 

/ ἤδη πρὸς ἀλκὴν Ἐτεοκλῆς ´ Μυκηνίδα· / ἐμοὶ δ᾽ ἐπέσταλκ᾽ ἐκμαθεῖν σέθεν πάρα, / 

τί δρῶντες ἂν μάλιστα σώσαιμεν πόλιν, 861-64). Tirésias, então, depois de tentar se 

desviar do assunto, revela seu oráculo, bastante desfavorável para Creonte: “é mister que 

tu, pela pátria, mates Meneceu, / o teu filho” (σφάξαι Μενοικέα τόνδε δεῖ σ᾽ ὑπὲρ 

πάτρας, / σὸν παῖδ᾽, ἐπειδὴ τὴν τύχην αὐτὸς καλεῖς, 913-14). Eis o ponto chave do 

episódio: Creonte e Meneceu exercerão uma responsabilidade dominante na atual guerra 

da cidade, e essa responsabilidade implica um comprometimento de morte. São duas 

provas que requerem muita audácia e desprendimento. O pai terá de lidar com o processo 

de ver seu filho sacrificando-se, e o filho terá de abnegadamente oferecer a própria vida.  

Embora em pequena escala, a essa situação de perplexidade o coro oferecerá 

ânimo e confidência aos envolvidos. Como nota Mastronarde (1994, p.392), o tema 
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dominante no episódio é a salvação da cidade. Diante de uma revelação tão impactante 

para a história, não há espaço para o coro interagir. Creonte se vê numa aporia, pois deve 

decidir entre a salvação de sua cidade e a de seu filho. Tirésias deixa a cena ressabiado, 

porque sabe que o conteúdo de sua profecia pode irritar um dos homens do primeiro 

escalão de Tebas. De fato, a atmosfera do diálogo entre os dois se tenciona até o ponto 

em que Creonte, depois de ouvir Tirésias explicar a causa da necessidade da morte de 

Meneceu e se despedir, cai em profundo silêncio letárgico. Será necessária uma 

intervenção de alguém de fora para que o andamento do enredo prossiga. Creonte como 

que se petrificou, e este estado de ânimo é indicado pela atuação coral. Somente nessa 

ocasião no terceiro episódio o coro se pronuncia. Segundo Mastronarde (1994, p.421), 

esse tipo de questão feita pelo coro é a maneira usual de se marcar um silêncio 

dramaticamente significativos em cena. As mulheres fenícias questionam a Creonte sobre 

seu silêncio, exibindo também a própria estupefação: “Creonte, por que calas a voz neste 

silêncio inercial? / Não menor que o teu é o meu espanto” (Κρέον, τί σιγᾷς γῆρυν 

ἄφθογγον σχάσας; / κἀμοὶ γὰρ οὐδὲν ἧσσον ἔκπληξις πάρα, 960-1). 

Nisto se resume a participação do coro no terceiro episódio: ele faz um 

personagem abstraído voltar a si. Entretanto, há indicações posteriores que mostram que 

Creonte e Meneceu ainda se expressam levando em conta a presença do coro, embora 

este nada responda. Logo após ser despertado pelo coro, Creonte, respondendo às 

mulheres fenícias, profere duas máximas indicativas do forte laço sentimental que liga os 

pais aos filhos, e conclui com uma reprimenda a quem quer que lhe possa contrariar: “para 

toda a humanidade, viver é amar os filhos, / e não há quem dê a própria prole para a morte. 

/ Não venha me louvar quem vem matar meu filho!” (πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισι 

φιλότεκνος βίος, / οὐδ᾽ ἂν τὸν αὑτοῦ παῖδά τις δοίη κτανεῖν. / μή μ᾽ εὐλογείτω τἀμά 

τις κτείνων τέκνα, 965-67). Ora, é possível supor que tal reprimenda se aplique ao coro, 

porque, no início de sua rhésis, Creonte responde diretamente à sua indagação (962).  

Do mesmo modo, Meneceu, após dissimuladamente concordar com seu pai acerca 

de seu exílio para escapar da morte preceituada por Tirésias, dirige-se às mulheres 

fenícias em seu discurso final. Com elas, ele poderá falar abertamente: “mulheres, 

consegui dissipar o medo de meu pai / encobrindo com palavras o que desejo fazer” 

(γυναῖκες, ὡς εὖ πατρὸς ἐξεῖλον φόβον, / κλέψας λόγοισιν, ὥσθ᾽ ἃ βούλομαι τυχεῖν, 

991-92). Logicamente, Creonte havia se retirado de cena, e agora Meneceu pode revelar 

sua real intenção de se sacrificar pela cidade. Nesse caso, portanto, o coro se torna seu 
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confidente: Meneceu relata a imagem de covarde e de traidor que a ele seria atribuída 

caso fugisse de Tebas (994-6; 1003-04) e afirma sua firme resolução de se oferecer pela 

salvação da cidade (997-99; 1009-14). Apesar de sua soar impertérrito e de revelar forte 

autoafirmação, é presumível que Meneceu estivesse experimentando algum sentimento 

de intranquilidade, afinal, ele estava para perder sua vida em instantes.  

Por que o coro se silencia? Não há resposta coral para a interpelação que o filho 

de Creonte faz a ele. A contribuição das mulheres foi oferecer um ouvido que o escutasse 

em suas palavras finais, indicativas de seus verdadeiros desígnios. Para seu pai, Meneceu 

fora obrigado a fingir. Para o coro, ele é verdadeiro. Ele encontra nas fenícias um ouvinte 

ideal que compartilha seus pensamentos e que está ansioso por salvar a cidade. Meneceu 

tem um grande ideal. Em sua despedida, deixa claro que se vê como a salvação de Tebas: 

“andemos. Minha dádiva à cidade é minha morte – / em nada vergonhosa. Dessa doença 

livro a terra” (στείχω δέ, θανάτου δῶρον οὐκ αἰσχρὸν πόλει / δώσων, νόσου δὲ 

τήνδ᾽ ἀπαλλάξω χθόνα, 1013-14). Por fim, faz preleções sobre o bom cidadão, 

mostrando quais são as reais exigências que todos os cidadãos devem cumprir para fazer 

prosperar o bem comum: “se cada um contribuísse com o bem que pode, / examinando-o 

e aplicando-o ao bem comum / da pátria, menos males as cidades experimentariam / e no 

futuro haveriam de apenas prosperar” (εἰ γὰρ λαβὼν ἕκαστος ὅ τι δύναιτό τις / 

χρηστὸν διέλθοι τοῦτο κἀς κοινὸν φέροι / πατρίδι, κακῶν ἂν αἱ πόλεις ἐλασσόνων 

/ πειρώμεναι τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖεν ἄν, 1015-18). Há autoridade no ensinamento do 

jovem. Ao contrário da luta de palavras entre Etéocles e Polinices, as palavras de 

Meneceu ganham concretude. Enquanto os irmãos discursam, mas concretamente nada 

fazem pela cidade, Meneceu discursa e oferece a própria vida. Na disputa entre os irmãos, 

o coro precisou intervir porque ambos, de alguma forma, estavam incorretos. Agora, 

diante da incensurável correção de Meneceu, o coro não sente necessidade de fazer 

qualquer espécie de comentário. Não à toa o rapaz se dirigiu a essas mulheres. Depositou 

nelas uma confiança acerca de seus secretos desígnios que não foi traída. Elas, assim 

como ele, velam pelo bem da cidade. Meneceu já disse tudo, melhor e mais eficazmente 

do que qualquer outro, o que se deve esperar de um bom cidadão. 

Em todos os casos, ao coro coube fazer aflorar os pensamentos recônditos dos 

personagens. Quando Creonte ensimesmava-se em seus planos, o coro o fez falar. Quando 

Meneceu viu em seu pai um potencial opositor de seu planejamento salvífico para Tebas, 

disse ludíbrios a ele, mas, depois, encontrou no coro um confidente, a quem desentranhou 
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aquilo que realmente tinha em seu imo. Assim, a presença coral silenciosa perpassa os 

principais atos do episódio. Embora o coro não tenha uma participação palavrosa no 

terceiro episódio, ele faz as vezes de um precípuo ponto de apoio sobre o qual os 

personagens dão vazão aos seus sentimentos e expressam suas intenções. Assim, ele 

estabelece o elo pelo qual se constrói o real valor da participação de Creonte e Meneceu. 

A incitação que as mulheres fenícias fazem a Creonte faz este personagem revelar que os 

seus interesses estão, na verdade, acima dos interesses da cidade. A escuta silenciosa que 

essas mulheres votam a Meneceu faz este personagem revelar que as palavras ditas a seu 

pai são enganosas e que a sua intenção é pôr o interesse da cidade acima de sua própria 

vida. Nesse caso, portanto, o coro tem a função de catalisador do afloramento da real 

personalidade desses dois personagens.  

 

3.10: 4º episódio (1067-1283): o coro que pensa em si mesmo 

 

O quarto episódio contém uma breve participação do coro. Apesar dessa 

brevidade, as mulheres fenícias causarão bastante influência na participação de Jocasta, 

como mostrarei. O episódio, que mostra o desenrolar e avanço da guerra por meio da fala 

de um mensageiro, pode ser dividido, tematicamente, em dois pontos: 1)o relato, feito 

pelo mensageiro para Jocasta, acerca do enfrentamento dos exércitos tebanos e argivos, 

culminando no anúncio da batalha singular entre Etéocles e Polinices (1067-1263), e 2)a 

disposição de Jocasta de interferir nessa batalha com a ajuda de Antígone (1264-83). Com 

esse arranjo, nota-se que o episódio é bastante narrativo, por conta do grande número de 

versos pertencentes ao mensageiro. Ele também pode ser considerado como o gatilho do 

desenlace final, uma vez que a polêmica central da ação dramática está prestes a se 

concluir. Diante desse quadro, as mulheres fenícias expressam sentimentos acerca dos 

bons resultados de Tebas na guerra. Elas serão ouvidas e secundadas por Jocasta.  

Tal como no terceiro episódio, à primeira vista a participação coral parece não ter 

nenhuma efetividade diante do que se passa ou narra em cena. O coro se pronuncia apenas 

uma vez, após a longa rhésis do mensageiro que descreve a batalha dos exércitos nos sete 

portões. Seu relato termina conferindo boas esperanças pelo bom término da guerra para 

os tebanos. A interpretação dada por ele aos fatos transcorridos até então apóia-se na 

intersecção entre as ações das divindades e dos homens: “impedimos a destruição de 
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nossas muralhas / até o presente dia. Se é de boa sorte o que / há de vir para esta terra, 

isso é com os deuses. / Quem a salvou até agora foi um dos numes” (πύργων μὲν οὖν 

γῆς ἔσχομεν κατασκαφὰς / ἐς τὴν παροῦσαν ἡμέραν· εἰ δ᾽ εὐτυχὴς / ἔσται τὸ λοιπὸν 

ἥδε γῆ, θεοῖς μέλει· / καὶ νῦν γὰρ αὐτὴν δαιμόνων ἔσῳσέ τις, 1195-99). O coro 

responde a isso utilizando a mesma tonalidade religiosa. Sua fala é sentenciosa e, apesar 

do conteúdo de difícil interpretação196, diz respeito sobremaneira ao seu próprio destino: 

“é belo o vencer! Se os deuses tiverem, porém, / um plano melhor, terei eu boa sorte” 

(καλὸν τὸ νικᾶν· εἰ δ᾽ ἀμείνον᾽ οἱ θεοὶ / γνώμην ἔχουσιν — εὐτυχὴς εἴην ἐγώ, 1200-

01). As mulheres fenícias, em última análise, interpretam a guerra em andamento sob o 

auspício divinos, e sobretudo no que diz respeito a elas próprias. Mostram seu 

contentamento por um possível fim exitoso no que diz respeito à própria felicidade por 

isso. 

Para Medda (2006, p.250), esse comentário tem uma função meramente 

decorativa: “depois de uma rhésis tão longa, um comentário coral é normal e previsto”. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que o conteúdo de sua mensagem está bastante inteirado 

com o desenvolvimento do enredo, ele se mostra também relevante para uma outra 

personagem: Jocasta. Ao contrário de ser, então, meramente decorativa, essa fala coral 

torna-se parte inextricável do enredo. Se Tebas alcança um resultado positivo na guerra, 

como o mensageiro deixa entrever ser possível e provável, o coro não terá que se 

preocupar com a dominação argiva. Como o coro dá voz ao seu próprio pensamento 

referente à guerra, aqui se nota que o seu destino está bastante acoplado ao destino da 

casa real. Não somente isso, mas uma das principais integrantes dessa casa real, Jocasta, 

a mãe do governante, também se sentirá impelida a ver os acontecimentos tal qual o coro 

os vê. 

A fala seguinte de Jocasta assume, então, o mesmo tom, e ela também comemora 

a boa sorte da cidade e o fato de seus filhos estarem ainda vivos: “as divindades e o destino 

nos são favoráveis: / meus filhos estão vivos, e a terra está a salvo” (καλῶς τὰ τῶν θεῶν 

καὶ τὰ τῆς τύχης ἔχει· / παῖδές τε γάρ μοι ζῶσι κἀκπέφευγε γῆ, 1202-03). Entretanto, 

a guerra ainda não está finda nem resolvida. O mensageiro não relatara que a guerra 

vencida, mas que ela está salva apenas até o presente momento. De certo modo, embora 

brevemente, as esperanças do coro de ver Tebas vitoriosa fazem Jocasta também 

                                                           
196 Ver em Mastronarde (1994, pp. 482-3) as quatro possíveis interpretações para esses versos. 
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alimentar boas expectativas. Como o mensageiro mostrará, as boas expectativas de 

Jocasta são, contudo, precipitadas. Ao solicitar a continuação da narração (“mas retoma 

o teu relato. / Os meus filhos, o que estão para fazer a seguir?” (ἀλλ᾽ ἄνελθέ μοι πάλιν, 

/ τί τἀπὶ τούτοις παῖδ᾽ ἐμὼ δρασείετον, 1207-08), o mensageiro reluta em continuar 

sua história: “não quereria falar de males quando te vai tudo bem” (κοὐκ ἄν γε λέξαιμ᾽ 

ἐπ᾽ ἀγαθοῖσι σοῖς κακά, 1215). Ele sabe que a continuação de sua narrativa frustará as 

expectativas de Jocasta. De fato, ela descobre que Etéocles e Polinices estão prestes a se 

enfrentar face a face (1217-63), e, chamando Antígone, antevê a morte de ambos: “ó filha, 

a vida de teus irmãos está por um fio” (ὦ θύγατερ, ἔρρει σῶν κασιγνήτων βίος, 1272). 

A que se deve essa flutuação de expressão no estado de ânimo de Jocasta? 

Foi função do coro nesse episódio influir na construção emotiva de Jocasta. A 

felicidade momentânea do coro impregna, de início, a felicidade dessa personagem, ou 

seja, faz Jocasta também felicitar-se. Essa exaltação dos ânimos, porém, produziu efeito 

breve nesta personagem, e ela passa da alegria para a tristeza. Nesse sentido se nota a 

influência do coro no enredo. A carga emocional do drama enriquece-se mostrando a 

oscilação emotiva de Jocasta: ela vai da comemoração festiva à apreensão temerosa. Tal 

efeito é decorrência de uma manifestação coral. Nesse ponto, portanto, o coro não pode 

ser compreendido como mero figurante. Ao contrário, ele exerce função contributiva para 

o delineamento das emoções de Jocasta. 

 

3.11: 5º episódio197 (1308-1484): o coro situa os personagens em cena 

 

No quinto episódio o coro terá papel preponderante na condução e inserção de um 

personagem dentro da ação dramática. Sua função será colocar Creonte a par dos últimos 

eventos ocorridos na cidade. Esses eventos dizem sobretudo respeito a esse personagem, 

mas são ignorados por ele. Em seguida, a ação delineada desde o prólogo ganha um 

desfecho: apresenta-se um novo mensageiro que anuncia a morte de Etéocles, Polinices 

e Jocasta. A interação do mensageiro se dá agora com dois agentes: Creonte e o coro. Este 

assumirá, neste ponto, um papel aglutinador entre o mensageiro e Creonte, o personagem 

                                                           
197 Craik (1988, p.135) classifica esse trecho da tragédia de êxodo. Mastronarde (1994, p.511) prefere 

classificá-lo de 5º episódio – para ele, o êxodo seria o trecho referente aos versos 1582-1709, cf. 

Mastronarde (1994, p.590).    
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a quem, de novo, mais diz respeito os eventos narrados pelo mensageiro. As ocorrências 

de Tebas, portanto, estão sempre passando pelo crivo coral. A despeito de as mulheres 

desse grupo serem estrangeiras, serão elas que assumirão o papel de introduzir um dos 

mais altos membros da família real tebana nos acontecimentos dessa família. Aqui se 

produz um desnível do grau de conhecimento, que se potencializa pelo contraste de 

posições sociais: o coro, estrangeiro, sabe mais que Creonte, tio dos governantes, sobre 

Tebas. A orientação, atualização e reingresso desse personagem dentro da ação dramática 

ficam sob responsabilidade de quem vem de fora, não pertence à família, mas que nunca 

se mostrou alheada aos ocorridos de Tebas. Prova que o coro está inteiramente enraizado 

no enredo e que, ao contrário de ser decorativo, é ele quem dá consistência e 

prosseguimento à trama. 

Creonte entra em cena estabanado por causa da morte de seu filho (1310-17). Ele 

está à procura de Jocasta, a quem caberia fazer os ritos funerários de Meneceu (1371-21). 

Cabe ao coro então anunciar a ele que Jocasta, acompanhada de Antígone, foi ao campo 

de batalha, conforme delineado no fim do episódio precedente: “tua irmã já deixou o 

palácio, Creonte, / e, no mesmo passo, foi Antígone, sua filha” (βέβηκ᾽ ἀδελφὴ σή, 

Κρέων, ἔξω δόμων / κόρη τε μητρὸς Ἀντιγόνη κοινῷ ποδί, 1322-23). Essa fala do 

coro, portanto, serve para atualizar um outro personagem dos eventos desenvolvidos no 

enredo. Além disso, nesse ponto instaura-se um diálogo entre o coro e Creonte, que indaga 

as novidades sobre sua irmã: “Para onde? E por qual circunstância? Fala!” (ποῖ; κἀπὶ 

ποίαν συμφοράν; σήμαινέ μοι, 1324). As informações sobre um importante membro da 

família real tebana ficam sob tutela das mulheres fenícias, que são instadas sobre isso e, 

assim, conseguem travar colóquio com uma alta pessoa do palácio tebano, não apenas 

porque presenciaram todos os acontecimentos e estão a par de tudo que ocorreu, mas 

porque são consideradas como também afetadas pelo destino da família. Dessa maneira, 

elas podem explicar a razão por que Jocasta e Antígone foram ao campo de batalha: “seus 

filhos, ela ouviu, iam às armas, / num combate singular, pela casa real (ἤκουσε τέκνα 

μονομάχῳ μέλλειν δορὶ / ἐς ἀσπίδ᾽ ἥξειν βασιλικῶν δόμων ὕπερ, 1325-26). 

Obviamente, elas são as únicas que estão e estiveram integralmente presentes durante o 

desenrolar da ação dramática. Reunem todas as informações acerca disso. De certo modo, 

portanto, embora não se refira a elas, o enredo ganha consistência por meio delas.  

Nesse caso em específico, o coro estabelece o nó unitivo da trama realizando a 

ligação entre um personagem aos eventos cruciais da cidade. Creonte explica que, estando 
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fora, perdeu o “fio da meada”: “como dizes? eu estava velando o cadáver / de meu filho, 

não vim a saber de nada disso” (πῶς φῄς; νέκυν τοι παιδὸς ἀγαπάζων ἐμοῦ / οὐκ ἐς 

τόδ᾽ ἦλθον ὥστε καὶ τάδ᾽ εἰδέναι, 1327-28). Ele, sendo parente próximo de Jocasta, tem 

de ser informado pelo coro a respeito da situação da irmã. Enquanto Creonte se desvia e 

se ocupa de fatos marginais a Tebas (aqui, os cuidados com Meneceu), o coro segue 

sempre vinculado ao ponto central da história em andamento. Como mostrado acima, 

Meneceu não é um personagem de menor importância, e até mesmo as mulheres fenícias, 

quando ele ocupou centralidade na história, estiveram ao seu lado e lhe foram influentes 

e íntimas interlocutoras. A questão do presente momento, porém, diz respeito a Etéocles, 

Polinices e Jocasta. Creonte se mostra inteiramente desinformado quanto a isso, ao passo 

que o coro até mesmo desconfia do que se tenha passado entre eles e consegue emitir uma 

opinião baseada na intuição: “mas tua irmã já saiu há algum tempo. / Penso que a luta de 

vida ou morte, Creonte, / já tenha sido travada pelos filhos de Édipo” (ἀλλ᾽ οἴχεται μὲν 

σὴ κασιγνήτη πάλαι· / δοκῶ δ᾽ ἀγῶνα τὸν περὶ ψυχῆς, Κρέον, / ἤδη πεπρᾶχθαι 

παισὶ τοῖσιν Οἰδίπου, 1329-31). O emaranhamento entre coro e personagens chega a 

ponto tal que o permite ter intuições sobre o futuro deles, e, mais importante, expressá-

las perante um algo dignitário tebano. 

Até mesmo no prelúdio que o mensageiro faz antes de revelar a substância de seu 

relato, o coro se manifesta certa sofreguidão. Os eventos que o mensageiro está prestes a 

contar dizem respeito às consequências de tudo que o coro vivenciou até o momento. 

Assim, tão logo o mensageiro anuncia a morte de Etéocles e Polinices, o coro exclama 

sua angústia: “ai! Ai! / Grandes penas alardeias para mim e para a cidade” (αἰαῖ· / 

μεγάλα μοι θροεῖς πάθεα καὶ πόλει198, 1340-41). Trata-se de um grito de dor 

concernente a um evento relativo exclusivamente à cidade de Tebas (e não diretamente a 

ele). Do mesmo modo, o coro ainda exprime seu estado de sofrimento, que lhe perturba 

as faculdades mentais: “sim, e muito choraria, se estivesse consciente” (ὥστ᾽ ἂν 

δακρῦσαί γ᾽, εἰ φρονοῦντ᾽ ἐτύγχανεν, 1344). Finalmente, no mesmo tom, ainda 

exclama: “ressoai, soai a lamentação pelos / golpes da mão branca na cabeça” (ἀνάγετ᾽ 

ἀγετε κωκυ- / τόν, ἐπὶ κάρα τε λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν, 1350-51). 

Tal como ocorreu no quarto episódio, o coro aqui também é o primeiro a se 

pronunciar após a longa rhésis do mensageiro que narra a luta entre Etéocles e Polinices. 

                                                           
198 Ver em Mastronarde (1994, p.524) e em Medda (2006, pp. 264-65) discussão sobre possibilidade de se 

atribuir tais versos a Creonte ou ao coro. 
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O tom dos versos permanece lamentativo, e o conteúdo faz alusão a um dado pertencente 

à história de Édipo: “Ai! Como eu lamento teus males, Édipo. / Parece que o deus cumpriu 

tuas maldições” (φεῦ φεῦ, κακῶν σῶν, Οἰδίπου, σ᾽ ὅσον στένω· / τὰς σὰς δ᾽ ἀρὰς 

ἔοικεν ἐκπλῆσαι θεός, 1425-26). O mensageiro prossegue seu relato, narrando, então, os 

últimos momentos de vida dos irmãos e como Jocasta se une a eles na morte (1427-79). 

Por fim, cabe ao coro anunciar a chegada dos cadáveres, tornando propício o momento 

para a ária de Antígone e o dueto desta com seu pai, que sucede o episódio: “não mais 

por ouvir dizer a desgraça / do paço vem. Veem-se já / os corpos dos três mortos / diante 

do palácio; morte comum / leva-os para as eternas tênebras” (οὐκ εἰς ἀκοὰς ἔτι δυστυχία 

/ δώματος ἥκει· πάρα γὰρ λεύσσειν / πτώματα νεκρῶν τρισσῶν ἤδη / τάδε πρὸς 

μελάθροις κοινῷ θανάτῳ / σκοτίαν αἰῶνα λαχόντων, 1480-84). 

Depois dessa manifestação coral, entram em cena Antígone, com sua ária (1485-

538), e depois Édipo, perfazendo um dueto com sua filha (1539-81). Antígone primeiro 

lamenta a ruína de sua casa e, em seguida, comunica ao pai a morte dos filhos e de Jocasta. 

Segue-se então um diálogo pesaroso pela má sina da família, até que o coro, em sua única 

participação nesse dueto, como mostrarei a seguir, na análise do êxodo, faz um 

comentário que resume toda a situação vivida na peça até o presente momento.  

As mulheres fenícias cumprem, portanto, o papel de ser o elo unitivo entre os 

diversos personagens, tanto entre si, como entre eles e o próprio enredo. São capazes disso 

porque estão a todo momento imersas no enredo. 

 

3.12: Êxodo (1582-1709): o remate coral 

 

O coro no êxodo tem apenas uma função, exercida em dois momentos diferentes: 

rematar o dueto de Antígone e Édipo, e rematar o enredo. Nesse trecho, vê-se a questão 

da guerra finda e resolvida vantajosamente para Tebas. As disputas e rixas desenvolvidas 

aí são litígios internos, ou seja, dizem respeito apenas à família tebana. Segundo 

Mastronarde (1994, p.590), o êxodo “reúne, liga e soluciona os fios do drama que ainda 

estão abertos depois da morte dos irmãos, do suicídio de Jocasta e do destino final dos 

invasores argivos”. Nessa parte Creonte expulsa Édipo de Tebas (1584-626) e declara 

proibido o sepultamento de Polinices (1627-38). Antígone, por sua vez, confronta essa 
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última decisão de Creonte e decide seguir seu pai, como amparo dele, no exílio (1639-

1763). Em todos esses acontecimentos, a peça se resolve, então, sem nenhuma 

manifestação do coro. Ele se silencia até, no final, proferir os versos finais que encerram 

o drama199.  

Em primeiro lugar, o coro irá estabelecer a interpretação final para os eventos 

funestos que se desenvolveram em Tebas: “hoje foi o dia em que muitos males se 

iniciaram / na casa de Édipo: pudesse a vida ser mais venturosa” (πολλῶν κακῶν 

κατῆρξεν Οἰδίπου δόμοις / τόδ᾽ ἦμαρ· εἴη δ᾽ εὐτυχέστερος βίος, 1582-3). Essa fala é, 

na verdade, de difícil interpretação. Mastronarde (1994, p.594) nota que o coro aqui se 

vale do topos literário da ἀρχὴ κακῶν. Como a peça como um todo deixa bem marcado, 

o início dos males de Tebas se deu com a chegada de Tebas à região. Esse dia, portanto, 

não poderia ser tomado como início dos males, mas como a culminação de todos eles. A 

tradução de Torrano (2016, p.173) capta esse último sentido: “muitos males à casa de 

Édipo o dia consagrou”. Seja como for, tal como ocorreu no verso 1200, quando ao coro 

foi atribuída uma parelha de versos após a longa rhésis do mensageiro, para este caso 

Mastronarde (1994, p.594) escreve: “é normal que um canto de um ator seja seguido por 

uma empática parelha de versos dita pelo corifeu”. Para esse autor, tais parelhas exercem 

uma função estrutural bem definida, ajudando a “lírica a continuar como uma unidade 

estrutural distinta ao definir seu fim e ao prover uma pausa antes do próximo 

desenvolvimento”. De fato, considerando a parelha dos versos 1200-01, vê-se que o 

conteúdo dos versos acima está em direta relação com o que vinha se tratando em cena. 

A semelhança se vê até mesmo no uso do optativo volitivo dessas duas parelhas e no uso 

do adjetivo εὐτυχής: aqui, o coro deseja que a vida (provavelmente se referindo à vida 

de Édipo200) fosse venturosa (εὐτυχέστερος, 1583); lá, que ele próprio fosse venturoso 

(εὐτυχὴς, 1201). 

Nesse ponto, fecha-se o que começou a se desenvolver desde o prólogo: a rixa 

entre Etéocles e Polinices. Sobre isso, não haverá mais conteúdo algum em aberto. Essa 

rixa, que foi, em última análise, a causa de todas as manifestações corais, concernia 

diretamente ao futuro e ao vigor da cidade de Tebas como um todo. Depois disso, o coro 

permanece quedo e silencioso. As questões posteriores à solução desse problema deixam 

                                                           
199 Sobre discussão da autenticidade do êxodo e dos trechos líricos finais, ver Mastronarde (1994, pp. 590-

95; pp. 627-28). 
200 Cf. Mastronarde (1994, p.594). 
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de ser objeto de preocupação ou de desvelo do coro. Os personagens em ação passam a 

ser outros: Édipo, Creonte e Antígone. Creonte está incumbido de executar uma ordem 

de Etéocles: não deixar que o cadáver de Polinices seja enterrado. Segue-se um diálogo 

bastante tenso entre o novo governante de Tebas e a filha de Édipo. Antígone, querendo 

que se respeite a lei de dar sepultamento digno a todos (1663), e desafiando Creonte, 

arrisca perder a própria vida para realizar seu intento: “Creonte: já sabes que esse homem 

permanecerá insepulto. / Antígone: Hei de enterrá-lo, mesmo a cidade proibindo. / 

Creonte: Cavarás a própria cova junto a deste cadáver” (Κρέων. ἄταφος ὅδ᾽ ἁνήρ, ὡς 

μάθῃς, γενήσεται. / Ἀντιγόνη. ἐγώ σφε θάψω, κἂν ἀπεννέπῃ πόλις. / Κρέων. 

σαυτὴν ἄρ᾽ ἐγγὺς τῷδε συνθάψεις νεκρῷ, 1656-58). O restante não é menos lúgubre e 

soturno. Antígone informa que acompanhará Édipo em seu exílio, abandonando, para 

isso, o futuro enlace matrimonial com o filho de Creonte (1673), e, auxiliando o pai, fá-

lo tocar os cadáveres de Jocasta, de Etéocles e de Polinices201 (1694-1702). Esses outros 

problemas advindos da morte dos irmãos já não estão na alçada do coro. Seu temor era 

com a situação da cidade. Creonte, Antígone e Édipo iniciam querelas que dizem respeito 

apenas a eles. Por isso, como mostrarei, em sua última manifestação, ao fim, as fenícias 

ainda trazem um tom de júbilo pelo desfecho vantajoso para Tebas, e não consideram 

qualquer membro em específico da família real tebana. 

Qual o significado de ver a peça As Fenícias fechada por uma manifestação coral? 

Os versos do coro tratam, na verdade, de uma oração dirigida à Vitória: “grande e 

veneranda Vitória, / que tu minha vida sempre governes, /sem cessar de coroá-la” (ὦ 

μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν / βίοτον κατέχοις / καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα, 1764-6). 

O coro invoca Vitória porque esteve, desde sempre, ligado à cidade de Tebas como um 

todo, nunca a um ou outro grupo em específico. Para Tebas, de fato, o final foi vitorioso: 

os argivos foram derrotados e a segurança da cidade agora repousa nas mãos de um dos 

descendentes dos Semeados, rebento genuinamente tebano: Creonte202.  O coro, portanto, 

mais do que atado ao destino de Édipo, ou de Antígone, representa a cidade e sua 

necessidade de continuar e de prosperar. Mastronarde (1994, p.645) tem uma opinião 

desfavorável a esses versos, e classifica essa oração como “sem personificação dramática 

e, portanto, não constituindo de um elemento artístico da tragédia que ela sucede”. De 

                                                           
201 Alguns estudiosos advogam pela inautenticidade desse trecho, embora outros o considerem autêntico. 

Ver Sousa Jr (2015, p.186). 
202 Sobre ancestralidade de Creonte, ver vv. 942-44. 
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novo, vê-se um comentário depreciativo acerca de uma manifestação coral. De fundo, 

novamente, percebe-se a intenção de colocar no âmbito do “decorativo” esse tipo de 

manifestação. Parece-me, contudo, que a personalidade coral aqui se mostra nitidamente 

concordante com suas outras manifestações ao longa da peça, em que as mulheres fenícias 

se mostravam propensas a manifestar seu comprometimento acima de tudo com o bem da 

cidade. Craik (1988, p.249), por outro lado, observa certa “ironia” nesses versos, 

mostrando que esse tipo de manifestação é comum em outras peças euripidianas. A meu 

ver, porém, como em nenhum momento no enredo o coro se mostrou irônico, aqui não 

parece cabível entendê-lo como irônico. A invocação à Vitória, o pedido para que ela vele 

e glorifique o coro representam algo que ele sempre desejou para a cidade: prosperidade 

e fim da querela.   

A oração mostra o fim completo da peça, ou seja, mostra o desfecho cabal do que 

se delineou no prólogo, e somente o coro poderia conferir essa plenitude de sentido ao 

drama – a peça trata, sobretudo, de Tebas. Nenhum personagem tebano, entretanto, tinha 

mais autenticidade para representar a cidade, uma vez que cada um ligava-se a um 

determinado partido, fosse o de Etéocles, fosse o de Polinices. A nacionalidade 

estrangeira do coro não diminui sua pertença à terra, uma vez que o próprio Cadmo, o 

fundador, também era fenício. O miasma que acompanha cada membro da família real 

parece inextinguível, e apenas um grupo de mulheres selecionadas segundo padrões 

religiosos pelos senhores da Fenícia podem servir como respiradouro para a poluta cidade 

tebana. O coro representa a cidade de Tebas salva.  

 

3.13: Hipsípile: Identidade e participação coral 

 

Para se analisar com acurácia o coro da peça Hipsípile, faz-se necessário, em 

primeiro lugar, tentar determinar a maneira como ele é composto, ou seja, a identidade, o 

papel que ele exerce perante os personagens, e o status que ele teria perante a cidade em 

que se passa o enredo – no caso, Nemeia. Dado o estado fragmentário da peça, não é 

possível obter essas informações a partir do texto restante, o que não impede Collard e 

Cropp (2008, p.252) de afirmarem que o coro seja composto de “amistosas mulheres 

locais”. Pode-se, de fato, afirmar que o coro seja composto por mulheres, porque assim 

se refere Hipsípile a elas: “mulheres” (γυνα]ῖκες, fr.753d.13). Não poderiam ser 
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estrangeiras tais mulheres, tal como o coro de As Fenícias? Talvez fossem de Lemnos, 

ilha de Hipsípile, ou de alguma outra região, enviadas ali para algum culto a Zeus? Não 

há qualquer menção nos fragmentos de que sejam de Nemeia, sendo apenas possível se 

visualizar que o coro invoca Zeus no santuário local, indagando a respeito da identidade 

de “estrangeiros” que chegam a esse local: “Ó Zeus, detentor deste bosque nemeu, / que 

empreendimento traz tais estrangeiros / que eu vejo se aproximando daqui203” (ὦ Ζεῦ 

Νεμέας τῆσδ´ ἄλσος ἔχων / τίνος ἐμπορίαι τούσδ´ ἐγγὺς ὁρῶ / πελάτας ξείνους,  

fr.752h.10-12). Entretanto, como se pode afirmar seguramente que essas mulheres são 

amistosas e que tratam Hipsípile com familiaridade (“que fazes junto ao pórtico 

vestibular, amiga?”, τί σὺ παρὰ προθύροις, φίλα, fr. 752f.15; “certamente, amiga, a 

moderação...”, δή, φίλα, το μέσον..., 752g.33), assume-se que já tinham longo contato 

com ela – por isso, é mais razoável concluir-se que elas sejam de Nemeia do que de outra 

região (não há, por exemplo, nenhuma fonte indicativa de que Hipsípile tenha sido levada 

para Nemeia com companheiras). Afora esses dados, não é possível afirmar que posição 

essas mulheres ocupavam em Nemeia: se seriam escravas, tal como Hipsípile, de 

Eurídice; se seriam mulheres serviçais do templo de Zeus; se seriam mulheres livres 

(apesar da infrequência de se encontrar coros assim nas tragédias). Tais atributos estão 

fora do alcance das limitadas informações que os fragmentos fornecem.  

Além de não ser inteiramente conhecida a caracterização do coro, também é 

deficitário o conhecimento que se tem sobre a disposição do párodo e estásimos nessa 

peça. A partir da disposição sequencial dos fragmentos feita por Collard e Cropp (2008), 

proponho a seguinte estruturação, bastante aproximativa, ressaltando o papel do coro em 

cada uma das partes: 

  

Párodo: fr. 752f – diálogo entre coro e Hipsípile – coro nota tristeza de Hipsípile 

e anuncia a chegada do exército argivo de Adrasto aos campos de Nemeia.fr. 752g – coro 

consola Hipsípile 

1º episódio: fr. 752h – coro anuncia chegada de estrangeiros à casa onde está; no 

diálogo entre Anfiarau e Hipsípile, não há intervenção do coro no fragmento; fr. 753a – 

                                                           
203 Todos os trechos traduzidos da peça Hipsípile utilizados nesta tese são de lavra do autor. 
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“provavelmente coro questiona Hipsípile acerca de sua decisão de ir à fonte”, segundo 

Collard e Cropp (2008, p.283). 

1º estásimo: fr. 753c – coro fala sobre Argos e sobre Adrasto, como este uniu suas 

filhas aos fugitivos que chegaram a Argos, cumprindo-se oráculo de Febo204.  

2º episódio: fr. 753d – diálogo lírico entre coro e Hipsípile; fr. 754a – Hipsípile 

anuncia ao coro morte de Ofeltes; fr. 754b – coro auxilia Hipsípile acerca do que fazer 

depois da morte de Ofeltes; fr. 757 – coro elogia discurso de defesa de Hipsípile 

2º estásimo: fr. 758a – canto celebrando Dioniso e a “senhora dos deuses”; fr. 

758b – canto sobre Dioniso 

3º episódio: fr. 759a – Hipsípile agradece Anfiarau e dialoga com filho Euneu205. 

Não há participação do coro no fragmento.   

 

Em seguida, passo à análise detida de cada uma dessas partes. 

 

Párodo: consolação coral por meio da sabedoria 

 

Segundo Collard e Cropp (2008, p.252), o párodo compreende os fragmentos 

752f, 752g e 752h.1-9. Pelo que se pode depreender desses escassos fragmentos, trata-se 

de um diálogo lírico entre Hipsípile e o coro: aquela, em sua atitude típica de nostalgia, 

recorda-se do navio Argo (fr. 752f.19-25; ), enquanto este se vale de histórias míticas 

(Europa e Io) para ilustrar situações semelhantes de filhas de rei que também sofreram 

com o exílio. Como mostrarei, o intuito do coro em trazer tais histórias é alentar Hipsípile; 

sua função, portanto, é a de amparar uma personagem. 

Em sua entrada, o coro está inteiramente focado na ação de Hipsípile. O que ela 

faz e por que canta são as questões que lança à jovem de Lemnos. O párodo, assim, fica 

marcadamente fixado em questões dos afazeres comezinhos de uma personagem: “acaso 

limpas o vestíbulo do paço, / ou água límpida verte ao chão, tal como uma escrava?” 

                                                           
204 Mencionado também em As Fenícias (77-78; 427-29). 
205 Sobre relação da família ateniense Euneidai, descendentes de Euneu, e o festival das Grandes Dionísias, 

ver Sourvinou-Inwood (2011, pp. 324-327). 
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(πότερα δώματος εἰσόδους / σαίρει[ς], ἢ δρόσον ἐπὶ πέδωι / βάλλεις οἷά τε δούλα, 

fr. 752f.16-18). Se comparado com os párodos de outras tragédias euripidianas, de caráter 

tão altissonante (como, e.g, o de As Bacantes e de As Fenícias), nota-se aqui em 

rebaixamento. Quanto a relação entre coro e Hipsípile, verifica-se que o ele já estava 

familiariazado com Hipsíple pela referência que ele faz da terra natal da menina: “a ti 

vêm lembranças / da ínsula Lemnos / que o Egeu circunda e retumba / com ondas 

ecoantes? (μναμοσύνα δέ σοι / τᾶς ἀγχιάλοιο Λήμνου, / τὰν Αἰγαῖος ἑλί[σ]σων / 

κυμοκτύπος ἀχεῖ; fr. 752f.25-28). Para retirar a moça de Lemnos de seu torpor 

nostálgico, o coro então a convida a ir à planície de Nemeia: “aqui, o prado de Nemeia” 

(δεῦρο ταν λειμῶνα Νέμει[ον, fr. 752f.29). Segue-se uma detalhada descrição da 

chegada do exército argivo, que aviventa a agitação do momento presente e que visa 

sacudir o ânimo de Hipsípile: “rebrilha com brônzeo armamento / dos argivos toda esta 

planície. / Contra o ataque, / a defesa é a lira de Anfião... / Adrasto de pés velozes... / Ele 

convocou o vigor... / Variegados sinais... / Dourados arcos... / E caminhantes isolados... / 

Levantando-se do solo...” (ἀσ[τ]ράπτει χαλκέο[ι]σιν ὅπλοις / Ἀργείων π[ε]δίον πᾶ[ν· 

ἐπὶ τὸ τᾶ[ς] κιθάρας ἔρυμα / τᾶς Ἀμφιονίας ἔργον [ / ὠ[κυ]πόδας Ἄ[δρ]ασ[το]ς [ / 

ὁ [δ´] ἐκάλεσε μένο[ς / ποικίλα σάματα [ / τόξα τε χρύσεα [ / κα[ὶ] μονοβάμονε[ς / 

ἀειρόμενοι χθ[ον, fr. 752f.30-39). 

O fragmento 752g, também pertencente ao párodo, contém uma resposta de 

Hipsípile e um trecho coral. Não é possível detectar exatamente como a fala da lêmnia se 

coloca como reação ao canto coral do fragmento 752f visto acima, uma vez que, segundo 

Collard e Cropp (2008, p.269), perdeu-se a primeira metade dessa resposta. O certo é que 

Hipsípile, aparentemente contrariando o coro, continua nostálgica e faz o relato da 

chegada da nau Argo a Lemnos (752g.1-14). Então, numa atitude de autoafirmação de 

seu prazer em rememorar o passado de sua vida, declara que o que lhe interessa é Lemnos, 

e não os acontecimentos atuais: “isso, tudo isso meu ser anela ver. / Quanto às dores dos 

dânaos, / que um outro as entoe” (Δαναῶν δὲ πόνους / ἕτερος ἀναβοάτω, fr. 752g.16-

17). Seu apego a esse tempo a faz alheia ao presente, e ela prefere o tempo do navio Argo 

a tomar conhecimento da chegada do exército argivo em Nemeia. No entanto, sem ela 

saber, esse fato será decisivo ao curso de sua vida. À vista disso, o coro, não sem também 

consolar, sugere para ela uma outra atitude. Na verdade, o coro pode se arrogar tal 

posição, pois desde o início constrói sua identidade como pertencente ao âmbito das 

pessoas sábias, como mostrarei adiante. Já foi visto que o coro, diante de uma Hipsípile 
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claudicante, que escapa do tempo presente cantando a todo momento sobre o passado, 

aconselhará a ela a ter uma atitude de moderação: “certamente, amiga, a moderação...” 

(δή, φίλα, το μέσον..., 752g.33). Antes, porém, ele irá se apresentar. 

 Em outras tragédias, usualmente se vê no párodo o coro se autoapresentando. 

Embora aqui o fragmento seja exíguo, é possível detectar que o coro fala de si. Não é 

possível se coligir muitas informações sobre isso, mas se obtém uma importante 

informação sobre sua identidade. As mulheres do coro revelam que tiveram contato, em 

algum momento de suas vidas, com pessoas sábias: “junto de sábio ouvi histórias” (παρὰ 

σοφῶν ἔκλυον λόγο[υ]ς, fr. 752g.18). Claro, há aqui outra lacuna, pois é impossível 

determinar quem seriam esses sábios. Contudo, é possível se depreender a partir daí um 

juízo a respeito de sua posição social. Esse contato com pessoas de alto quilate intelectual 

revela que as mulheres do coro gozam de algum prestígio social. Por serem, como se viu, 

provavelmente oriundas de Nemeia, é possível se aventar que o coro seja composto por 

mulheres livres.  

Se são livres e tiveram contato com sábios, a autoridade de sua fala fica 

estabelecida a partir de fora, ou seja, a partir da autoridade de outrem alheio aos 

acontecimentos do enredo. Tal forma de estabelecimento de autoridade coral não é 

incomum na obra euripidiana. Nesse sentido, o coro de Hipsípile teria certa semelhança 

com o coro de As Fenícias, peças presumivelmente coetâneas: nesta, o coro também é 

composto de mulheres livres, filhas de cidadãos de Tiro, embora estejam como 

estrangeiras em Tebas. Assim como as mulheres fenícias são capazes de relatar mitos 

relativos à fundação de Tebas, sendo narradoras fidedignas dessas histórias porque 

tiveram contato com a família dos fundadores dessa cidade, em Hipsípile o coro também 

se arroga uma autoridade fidedigna para relatar histórias de tempos longínquos e relativas 

a famílias reais de outros locais e a divindades. Curiosamente, os mitos de que trata o 

coro no párodo pertencem ao mesmo plano mítico do canto coral do 1º estásimo de As 

Fenícias. Ele relata a história de Europa, quando esta deixou a cidade de Tiro (fr. 752g.19-

27), e a história de Io (fr. 752g.28-31) – em As Fenícias, o coro fala de Cadmo (irmão de 

Europa) e invoca Io (638-681).    

No contato entre coro e Hipsípile, há, portanto, dois níveis distintos quanto à 

posição social. A interrelação entre eles se faz de acordo com substratos sociais distintos: 

mulheres livres e mulher em estado de escravidão (embora ela seja, na verdade, princesa), 
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respectivamente. Nesse desnível, o coro está numa posição mais alta e, 

independentemente disso, é sempre compassivo e caritativo para com a heroína. Assim, 

com a finalidade de efetivamente alentar Hipsípile, um primeiro passo seria mostrar que 

a origem de seu conhecimento se encontra no contato com os sábios. Começa-se uma 

troca de confidência fomentada sob iniciativa do coro. Além disso, mostrar a alta 

procedência de seu conhecimento é um poderoso elemento de persuasão. O intento das 

mulheres nemeias será relatar casos semelhantes ao de Hipsípile, a fim de fazê-la perceber 

que ela não é a única sofredora. Trazer à tona as histórias dessas princesas, que 

compartilham com Hipsípile o fato de terem se exilado da terra natal por causa da ação 

de alguma divindade (no caso, Europa e Io abandonaram o lar devido à ação de Zeus em 

suas vidas, enquanto Hipsípile é forçada a deixar Lemnos, em última instância, por uma 

ação sua que veio em decorrência da ação de Afrodite nessa ilha), visa produzir o seguinte 

raciocínio: hoje tornou-se história de sabedoria a vida de Europa e Io, logo será sábio da 

parte de Hipsípile suportar com moderação (intento do coro, conforme se viu) as atuais 

adversidades. Há uma função prática, portanto, no fato de o coro se amparar na sabedoria 

que adquiriu a partir de outros sábios: alentar Hipsípile. Isso permitirá que o coro, em 

seguida, atinja o ápice de seu plano de fornecer alento: ele fará interiorizar nela a 

esperança de que sua família também virá em sua busca: “o pai do pai... / ...por ti... / 

...rapidamente procurará (π]ατέρος πατέρα / ]τεχει σέθεν / ] ὠκύπορο[ς] μετανίσεται, 

fr. 752g.35-37). O “pai do pai” de Hipsípile é Dioniso, e essa divindade, segundo 

informam Collard e Cropp (2008, p.253), teria aparecido em cena na peça, validando a 

soltura da heroína de seu estado de cativa em Nemeia, e conduzindo-a, juntamente com 

os filhos, para um outro futuro. 

Hipsípile ainda responde ao coro (fr.752h.1-9). Não é possível, contudo, 

determinar que posição no párodo sua resposta ocuparia. Nesse trecho, a heroína continua 

a dar vazão a seu sofrimento, o que faz parecer que o aconselhamento do coro pela 

moderação tenha sido vão. Se ele citou exemplos míticos que favoreciam a paciência e 

que visavam trazer ânimo, Hipsípile, por sua vez, também se valerá do mito, nesse caso, 

também de uma princesa que teve sorte funesta, Procris (filha de Erecteu), morta pelo 

marido (fr.752h.2-5), e concluirá que o estado de seu sofrimento é agravado pela solidão 

em que se encontra: “os meus sofrimentos – / que choro, que lira, que linha melódica, / 

lamentando minhas lágrimas / com a musa de Calíope, / virá pelas minhas dores?” (τὰ δ´ 

ἐμὰ πάθε[α / τίς ἂν ἢ γόος ἢ μέλος ἢ κιθάρας / ἐπὶ δάκρυσι μοῦσ´ ἀναδυρομένα / 
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μετὰ Καλλιόπας / ἐπὶ πόνους ἂ ἒλθοι; fr.752h.5-9). Hipsípile, portanto, teima na 

tristeza, e descarta a exortação do coro. Sua natureza, talvez altiva, não cede às palavras 

de algumas mulheres que, em situação normal, não ocupariam posição mais alta que a 

dela. O coro, por sua vez, não insiste em sua argumentação consolativa, ou por serem 

solidárias ao estado de nervosismo de Hipsípile, ou porque percebem ser mais frutífero 

anunciar a chegada de Anfiarau e, assim, tentar trazer novos ares à delicada situação da 

heroína. Eis o marco para o fim do párodo e para o início do primeiro episódio. 

A partir do teor de seu canto no párodo, já se antevê que a função do coro nessa 

peça é amparar Hipsípile. Nas análises dos episódios e dos estásimos, essa hipótese se 

confirmará. 

 

1º episódio: o coro como arguidor e protetor de Hipsípile 

 

O primeiro episódio é central para a formação do conflito da trama da peça, e o 

coro, seguindo sua função de esteio de Hipsípile, arguirá de uma importante decisão dela. 

O episódio contém, em essência, o diálogo entre Hipsípile e Anfiarau, que requer uma 

fonte de água para fazer as libações para os deuses. Embora a participação do coro nesse 

episódio esteja rarefeita (pelo menos assim se depreende a partir dos fragmentos), fica a 

seu encargo anunciar a chegada de Anfiarau: “ó Zeus, senhor deste bosque nemeu, / que 

interpresa traz aqui tais estrangeiros? / Observo-os aproximando-se, / vestidos 

distintamente à feição dória, / vindos do ermo bosque para esta morada” (ὦ Ζεῦ Νεμέας 

τῆσδ´ ἄλσος ἔχων / τίνος ἐμπορίαι τούσδ´ ἐγγὺς ὁρῶ / πελάτας ξείνους Δωρίδι 

πέπλων / ἐσθῆτι σαφεῖς πρὸς τούσδε δόμους / στείχοντας ἐρῆμον ἀν´ ἄλσος; fr. 

752h.10-14). A apresentação feita pelo coro não é meramente um enunciado dramático 

insípido, que mecanicamente introduz um novo personagem em cena. Ao contrário, ela 

carrega consigo e mostra qual é a atitude e a índole coral perante os acontecimentos que 

vivencia. Primeiro, é uma apresentação religiosa, porque invoca Zeus, o que faz ver o 

caráter pio das mulheres; depois, atenta para a indumentária do exército que chega, o que 

mostra o senso estético e descritivo de seu olhar; por último, situa geograficamente a 

cena, enunciando a localização tanto do exército como de Hipsípile e a sua própria. O 

coro não é figurante, mas, sim, elemento importante para construção do enredo. 
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A presença de Anfiarau em Nemeia será a causa dos males de Hipsípile nesta 

região. Na verdade, o primeiro episódio será gerador do problema central pelo qual 

passará a moça lêmnia. Anfiarau solicita água para fazer sua libações (“preciso utilizar, 

com esses jarros, água corrente / a fim de oferecer uma santa libação aos deuses”, ῥ]υτὸν 

λαβεῖν [χ]ρήι[ζοι]μ´ ἂν ἐν κρωσσοῖς ὕδωρ / χ]έρνιβα θεοῖσιν ὅ[σιον] ὡς χεαίμεθα, fr. 

752h.29-30). Hipsípile toma a seu encargo ajudar o profeta argivo: “mostrarei aos argivos 

a corrente do rio Aqueloo” (δείξω μὲν Ἀργείοισιν Ἀχελώιου ῥόον, fr. 753). Ao 

acompanhar Anfiarau até a nascente de água, porém, ela descuida de Ofeltes, e uma 

serpente, mordendo-o, causa-lhe a morte206. Disso advirá a perseguição de Eurídice contra 

Hipsípile. Antes de isso ocorrer, o coro tentou preveni-la: no intuito de resguardá-la contra 

alguma fatalidade, questionou a garota acerca de sua prontidão e consequente 

imprudência em ajudar o estrangeiro. Ele fez o papel do protetor que questionou a 

incolumidade das decisões de Hipsípile, mas, de novo, tal como no párodo, não foi 

ouvido. 

Se a interpretação de Collard e Cropp (2008, p.283) está correta, o fr. 753a mostra 

o coro questionando se Hipsípile deve realmente ir ao córrego Archeloo, conforme pedido 

por Anfiarau. Os versos são: “que dizes? Lá...? Ó toda sofredora” (1 – τί φ[ήι]ς· εκε[ 2 – 

ἐκεῖ λο.α.[ 3 – ὦ παντά- λα[ινα). Vê-se aqui o tom protetivo do coro, como ele fizera 

no párodo. Questionando Hipsípile, dá-se a entender que algo de funesto pode advir da 

ajuda que ela resolve prestar a Anfiarau. Entretanto, também como se viu no párodo, 

Hipsípile pouca ou nenhuma relevância dá às palavras do coro. Aqui, infere-se que isso 

não seria diferente. Depois de sua tomada de decisão de ajudar Anfiarau (fr.753), ela não 

muda de opinião. O coro tenta alertá-la e conscientizá-la do perigo, mas ele é ignorado.  

A inserção do coro no enredo é tamanha, e sua função de auxiliador de Hipsípile 

tão precípua, que é possível se concluir, a partir da análise acima, que ao coro é atribuído 

o poder de tentar mudar o rumo das personagens, cabendo, logicamente, a elas decidir o 

acatamento ou dissensão a tais tentativas. O zelo coral por Hipsípile é tão grande que se 

manifesta em conselhos capazes de alterar todo o rumo da história dessa personagem: se 

ele tivesse sido ouvido, o incidente com Ofeltes não teria ocorrido e Hipsípile teria sido 

poupada da perseguição de morte imposta por Eurídice. Ora, apressadamente, dir-se-ia 

que o coro, portanto, seria uma espécie de figurante, proferindo palavras representativas 

                                                           
206 Sobre tratamento de Ofeltes em outras fontes ver Pache (2004, pp. 95-134). 
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de boas ações, mas que nunca são seguidas – ele está presente em cena, mas sua 

participação é ineficaz. Nada mais errôneo. Mesmo que sejam momentaneamente 

negligenciados seus conselhos, ele conseguirá conduzir efetivamente Hipsípile, que 

ameaçou enveredar por caminhos desarrazoados, como mostrarei na análise do segundo 

episódio, à senda do bom senso. Tanto no primeiro episódio, como no párodo, nota-se 

que a presença do coro ao lado de Hipsípile é constante. Isso será o que permitirá mais 

tarde Hipsípile ser movida por ele. 

 

1º estásimo: uma história de Adrasto? 

  

O fr. 753c, que contém o 1º estásimo, preservou muito pouco do canto coral 

estasimal. Esse breve fragmento possui um conteúdo que diz respeito à casa de Adrasto, 

mostrando como este rei deu a Polinices e Tideu suas duas filhas em casamento. Não é 

possível determinar que relação teria sido construída entre a guerra dos Sete contra Tebas 

e Hipsípile. No desenvolvimento da ação dramática, vê-se que Anfiarau exerce 

importante papel na vida desta heroína. Uma possibilidade interpretativa seria supor que 

o primeiro estásimo de Hipsípile detenha-se a contar a história dos fatos adjacentes aos 

eventos que se sucedem em Nemeia, ou seja, histórias concernentes aos argivos. Se é 

assim, esse canto relacionar-se-ia mais à presença de Anfiarau em cena do que 

propriamente à Hipsípile.  

A essência do conteúdo desse estásimo estaria então relacionada a um personagem 

secundário, e não à protagonista? Não seria mais provável ou esperável que o coro se 

detivesse em partes que tais a cantar os mitos referentes a Lemnos, local de nascimento 

de Hipsípile?  Embora sejam tais perguntas muito especulativas, a necessidade de se 

colocá-las não é de somenos, pois contribuem para entender o que o drama, em sua parte 

faltante, poderia oferecer.  

As dez primeiras linhas do fr. 753c contêm palavras isoladas, a partir das quais é 

difícil visualizar algum sentido: “2 de muitos frutos 3 colheita 4 umedecendo 5 dadores 

8 Pleuron 9 vagar” (2 πολυκά[ρπων? 3 σταχύω[ν 4 δρ]οσιζομεν[ 5 δώτορες ει.[ 

8.Πλευρ[ων 9 ἀλατευ[ ). Para situar espacialmente o contexto desses versos, é possível 

apenas identificar Plêuron, cidade da Etólia, mas não é possível relacionar essa localidade 
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a nenhum dos personagens ou eventos trazidos à tona até então, ou mesmo a algo posterior 

encontrado nos fragmentos da peça.   

Se o centro do 1º estásimo for a questão de Adrasto, conforme o parco fr. 753c 

informa, então seria cabível entender esse estásimo em seu contexto maior de trilogia, e 

não na peça em si individualmente tomada. Juntamente com As Fenícias, Hipsípile 

contribuiria para fornecer um aspecto global do mito de Tebas que, por sua vez, 

contribuiria para entender o enredo da guerra de Tebas. Essa é uma proposta nova de 

interpretação para um estásimo: entendê-lo para além da tragédia em que está situada. 

Nesse caso, contudo, surge daí outra questão: dentro da trilogia, haveria uma peça mais 

proeminente do que a outra? Se o 1º estásimo de Hipsípile trata de um acontecimento 

concernente a Polinices, apontando o mito para a questão de Tebas, nesse sentido, dar-se-

á a entender que o cume da trilogia seria As Fenícias.  

É possível se identificar a história de Polinices a partir do verso 11: “êxule... 

argos” (φυγὰς [....].. Ἄργος, fr. 753c.11). Ora, Polinices se autoexilou de sua cidade, 

Tebas, por conta de uma pugna com o irmão, Etéocles, e buscou auxílio na cidade de 

Argos. O prólogo de As Fenícias relata essa história. Na continuação, o coro 

aparentemente trata do pugilato entre Polinices e Tideu em Argos: “... entre leitos ao redor 

do átrio. / Rixas permutando... / o ferro... / morticínio... / leito pela noite... / dos ilustres 

pais / a índole guerreira, os êxules” (ἐν κοίταισι παρ´ αὐλα[ / ἐριδ[.... ἀ]μειβόμενοι / 

σιδ[........]εσια / σφαγα[....].ον / κλισίας π[ερ]ὶ νυκτέρου / γενναίων π[α]τέρων / 

φ[υ]γάδες δορὶ θυμόν, fr. 753c.12-18). Collard e Cropp (2008, p.283) informam que 

Polinices e Tideu brigaram entre si quando chegaram ao palácio de Adrasto. Em seguida, 

o coro fala especificamente a respeito da preocupação de Adrasto por interpretar 

corretamente o oráculo de Delfos de unir as filhas a bestas: “o rei Adrasto velava toda 

noite / a respeito da voz de Febo: jungir as filhas a bestas” (Φοίβου δ´ ἐν[ο]πὰ[ς] 

βα[σ]ιλεὺς ἐνύχευ- / ε[ν] Ἄδραστος ἔχων / τέκνα θηρσὶν [ζ]εῦ[ξ]αι, fr. 753c.19-21). 

Evidentemente, o 1º estásimo teria ao menos uma parte dedicada a explicar a guerra de 

Argos contra Tebas.  

 

2º episódio: o coro como amparo de Hipsípile 
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 O segundo episódio marca o início dos males de Hipsípile, e será sob o eixo da 

atuação coral que esse tema se desenvolverá. Em primeiro lugar, desenvolve-se a questão 

da morte de Ofeltes, relatada pela própria Hipsípile: “uma serpente avizinhando-se... / 

observando vorazmente... / agitando a crista, causando (terror?)” (δράκων πάροικ[ος / 

γοργωπὰ λεύσσω[ν πήληκα σείων, οὗ φοβ[, fr. 754a.2-4). A seguir, ela põe em 

palavras aquilo que será o fio condutor de seu destino a partir desse fato: “temo o que 

sofrerei por causa da morte da criança” (δέδο[ι]κα θ[α]νάτωι παιδὸς οἷα πείσομ[αι, 

fr.754b.4). Até aqui, tem-se delineado o problema central para a heroína do drama: ela 

ainda não sabe, mas, quando Eurídice descobrir a morte de seu filho, sofrerá uma 

perseguição de morte. Contudo, Hipsípile, embora estrangeira, não está sozinha e 

desamparada para arrostar os males vindouros. Seu amparo será o coro. 

 Amizade é a palavra-chave que define o que o coro oferece à protagonista da 

tragédia – e uma amizade que produz melhoramento em sua capacidade de decisão. 

Quando Hipsípile dá seus primeiros gritos de angústia, o coro lhe atende “por que estás 

gritando?” (]τί θροεῖς; fr. 753d.15); quando Hipsípile informa do caso da serpente, o coro, 

compunge-se e solidariza-se e, aparentemente, oferece consolo com alguma máxima e faz 

alguma indicação sobre os guardas da região: “Ai! / Para as mulheres tudo se dá... / Vem... 

mas não... o guardião” (φ[εῦ· / γυ]ναικὶ πάντα γίγνε[ται / .....]ς ἥκει· φύλακα δ´ οὐ π[, 

fr.754a.6-8); quando Hipsípile principia a falar de temores, o coro fala em esperanças: 

“tens... boas esperanças...” (εὐελπ[...]υτι[...]´ ἔχεις ἐν[..]..[, fr. 754b.3); quando Hipsípile 

anuncia a sina funesta que lhe espera, o coro a faz se lembrar de sua história pessoal já 

experimentado no sofrer: “não és inexperiente no sofrer, infeliz mulher” (οὔκουν ἄπειρός 

γ´, ὦ τάλαινα, σ[υμφορῶν, fr. 754b.5); quando Hipsípile reanima-se, o coro indaga-a 

a respeito do plano que está mentalizando: “que plano engendraste para afastar o mal?” 

(τί δῆτά γ´ ἐξεύρηκας εἰς ἀλκ[ὴν κακῶν; fr.754b.7); quando Hipsípile pensa em fugir, 

o coro demonstra preocupação sobre a irreflexão desse ato: “para onde tu recorres? Que 

cidade irá te acolher?” (ποῖ δῆτα τρέψηι; τίς σε δ[έ]ξεται πό[λ]ις; fr.754.10); quando 

Hipsípile relata sua imprevidência e falta de planejamento quanto à fuga, o coro a alerta 

sobre os riscos de ser capturada: “a terra é em toda parte vigiada por guaritas” 

(φυλάσ[σ]ετα[ι] γῆ φρου[ρίο]ισιν ἐν κύκλωι, fr.754b.12); quando Hipsípile, 

despersuadida, muda de opinião, mas insiste em deixar o local, o coro lhe oferece o alento 

de sua amizade segura: “note bem: tens aqui amigos como conselheiros” (σκόπει, φίλας 

[γ]ὰρ τά[σδε] συμβούλους ἔχεις, fr.754b.14). Em suma, o momento de maior tensão 
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para Hipsípile é distensionado por palavras indicativas de prudência e chamativas à calma 

proferidas pelo coro. Ele, portanto, não é mero figurante, mas é capaz alterar o ânimo de 

uma personagem em um momento crucial. Se Hipsípile decide agir de moto-próprio, 

provavelmente embaraçar-se-ia ainda mais sua situação, já a esta altura bastante frágil. O 

coro, percebendo que ela estava prestes a desatremar no governo de sua razão, refreia-a e 

reconduz sua capacidade deliberativa ao tino.  

 A consequência da morte de Ofeltes trará duras consequências, e, novamente, será 

o coro que estará presente para amenizar as asperezas em que vai se metendo Hipsípile. 

De fato, as circunstâncias seguintes delineadas nesse segundo episódio são mais 

complicadoras para ela: Eurídice entra em cena e quer ver seu filho. Hipsípile então vê-

se defronte da mãe de Ofeltes e terá de lhe explicar a morte desastrosa do bebê. O estado 

bastante fragmentário desse trecho da peça não permite visualizar como exatamente 

Eurídice é informada a respeito da morte de Ofeltes, mas há palavras que, 

conjenturalmente atribuídas a Hipsípile, permitem supor que tenha sido a própria 

Hipsípile quem tenha feito esse relato (cf. fr. 754c.11-15). Após esse suposto discurso de 

autoacusação da falta, o fragmento seguinte, contém, aparentemente, um discurso de mea-

culpa feito por Hipsípile (fr. 757.21-29). A julgar pela reação do coro, presume-se que tal 

discurso tenha sido bastante sensato, pois as mulheres nemeias tecem o seguinte elogio: 

“falaste palavras nobres... / Pois eu também quero ser contada entre os sábios” (γενν[αῖ´ 

ἔ]λε[ξας / ἐν σώφροσιν [γ]ὰρ κἄμ´ αριθμεῖσθα[ι θέλω, fr. 757.30-31). O coro, então, 

serve de suporte em um momento em que a ira de Eurídice está pronta a emergir. Ele 

prepara, de certa forma antecipando-se a Anfiarau, o ambiente entre os personagens para 

fazer Eurídice ver que Hipsípile não merece uma pena de morte pelo seu descuido. Certo, 

o livramento cabal da heroína ocorrerá apenas por meio das palavras proféticas de 

Anfiarau, que mostrará que a morte de Ofeltes será motivo de glória para sua família e 

cidade, já que inaugurar-se-ão, por causa desse fato, os jogos de Nemeia (fr. 757.130-

144). Tanto Hipsípile como Eurídice, porém, são afetadas pela parcimônia do coro, o 

único que manteve a completa razão nesse ínterim: Eurídice, repleta de ira, ouve, da boca 

de mulheres de Nemeia, que a culpada pela morte de seu filho não é uma vil assassina, 

mas uma mulher que possui sabedoria; Hipsípile, ao invés de ter fugido (e se incriminado 

mais), como lhe sugeriu seu primeiro impulso, permaneceu em Nemeia, a conselho do 

coro, e, com isso, pode se defender e obter a ajuda de Anfiarau.  

 Não é possível, portanto, entender a ação de Anfiarau, que resultou na salvação 

de Hipsípile, sem considerar a intervenção do coro em cena. Ele fez confluir todas as 
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possibilidades salvíficas para um mesmo ponto, que foi a ação final de Anfiarau: 

possibilitou que Hipsípile se defendesse, refreando-lhe o projeto de fuga, e possibilitou 

que a ira de Eurídice se aplacasse, dispondo seu ânimo de forma a ver o que de bom havia 

em Hipsípile. Somente assim foi possível que Anfiarau interviesse pessoalmente, 

valendo-se do porte hierático de sua figura, e clareasse o porquê de todo esse sofrimento.  

 

2º estásimo: um canto dionisíaco de contentamento e de bom augúrio207 

  

 Após a perseguição contra Hipsípile terminar e sua situação ficar em bons termos, 

o coro, no segundo estásimo, canta Dioniso. Esse trecho está bastante danificado, restando 

apenas aproximadamente uma palavra por verso. Segundo Collard e Cropp (2008, p.302), 

antes de se iniciar o canto coral, é possível se constar que há um diálogo em trímetros. 

Desse diálogo, é possível ler apenas duas palavras: “é razoável...” (ἔοικε, fr. 758a.1) e 

“Dioniso...” (Διόνυσος, fr. 758a.2). É impossível determinar com exatidão a qual 

circunstância o nome desse deus está relacionado. Desde o prólogo, entretanto, sabe-se 

que Dioniso é invocado – ele é, afinal, a divindade fundadora da família de Hipsípile. O 

segundo estásimo, provavelmente, então, faria algum elogio a essa divindade. O que se 

pode afirmar com segurança é que ele se aproxima, em seu teor dionisíaco, do 1º estásimo 

de As Fenícias. Segundo Collard e Cropp (2008, p.303), os versos desse estásimo 

“evocam a real experiência do culto dionisíaco”. O coro, portanto, tem a função de 

preencher de significados e significantes dionisíacos o drama. Em que medida essa função 

se realiza em consonância ou dissonância do enredo, é impossível determinar com 

precisão. Ficará claro, porém, que o dionisismo aí presente é típico de canto coral, ou 

seja, não ocorre por meio de falas de personagens. 

 Em seus primeiros versos, há alguns elementos de cunho nitidamente dionisíaco: 

“cacho de uvas” (βότρυς, fr. 758a.11), também presente no párodo de As Fenícias (231), 

“e flui (com leite?)” (ῥεῖ δὲ γά[, fr. 758a.13), que, embora esteja presente na descrição 

feita pelo mensageiro em As Bacantes (710), refere-se à atividade de grupo das mênades. 

O verbo “goteja” (στάζει, fr. 758a.14) também aparece num trecho dionisíaco do párodo 

de As Fenícias (230). Supõe-se que o tom do canto em geral seja de alegria, pois algumas 

                                                           
207 Collard e Cropp (2008, p.253) afirmam que os fragmentos 758a-b podem se referir tanto ao segundo 

como terceiro estásimo. Pela interpretação que proporei a seguir, eles serão aceitáveis nessas duas posições, 

visto que circunscrever-se-iam a problemas da peça já resolvidos ou a eventos pertences ao futuro da ação 

dramática. 
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palavras remetem a um ambiente festivo e jubiloso: “néctar” (νέκταρ, fr. 758a.15), “do 

Líbano” (λιβάνου, fr. 758a.16, “a graça” (χάριν, fr. 758a.18). É cabível conjecturar que 

a motivação desse júbilo seja uma consequência imediata do que ocorreu no 2º episódio. 

Na verdade, não é característica incomum na obra de Eurípides observar o coro reagindo 

em um estásimo aos fatos sucedidos no episódio anterior208. Assim, pode-se entender esse 

estásimo como uma espécie de comemoração, já que o coro se viu tão proximamente 

envolvido na história de Hipsípile. Dirigir a comemoração, aliás, a Dioniso, seria algo 

natural, visto que ele é “avô” de Hipsípile. Ademais, a proximidade desse deus com essa 

personagem na ação dramática é, supostamente (a julgar pelos indícios e estudo de 

Collard e Cropp (2008, p.253)), evidente, uma vez que o deus interfere diretamente na 

peça em favor da heroína. 

 O fr. 758b, também referente ao segundo estásimo, dá continuidade à construção 

do ambiente dionisíaco. O tom aparentemente permanece jubiloso. Faz-se referência à 

amenidade climática ou musical: “(na brisa ou com a flauta) nós queremos...” (].υραι 

θέλομεν[, fr. 758b.1); à ambientação religiosa: “fumaça de mirra...” (] σμύρνας καπν[, 

fr. 758b.2); a locais dionisíacos: “nos aposentos de Dioniso” (θα]λάμοις Βρόμιο[..]ει[, fr. 

758b.3); possivelmente ao consumo de vinho e à confraternização entre amigos: “...do 

vinho / ... queridas” (] ἀπ´ οἴνας / ].τε φίλαι, fr. 758b.4-5); à utilização do tirso recebido 

da mão de alguém (Dioniso?): “carregando a haste de três folhas / ...recebida da mão” 

(νάρ]θηκα φέρουσα τριπέ[τηλον / ]ας παρὰ χειρὸς ἐδε[ξ-, fr. 758b.6-7); e a uma 

câmara ritualística209: “de teto de cipreste...” (κυ]παρισσόροφον, fr. 758b.10). Depois de 

algumas palavras desconexas, ressalta-se novamente o aspecto alegre do que o canto 

tratou: “...graça...” (]η χάριν [....]ασθαι, fr. 758b.21). 

 De maneira global, proponho entender esse estásimo de duas formas 

complementares: faz-se aqui uma entoação de contentamento pelo êxito de Hipsípile em 

escapar da morte a que lhe queria infligir Eurídice, remetendo-se a Dioniso, divindade 

pertencente à família da heroína; e prepara-se o encaminhamento do enredo para a 

manifestação de Dioniso como personagem. De fato, há menção na peça de que tenha 

sido ele o salvador do pai de Hipsípile, quando este teve de fugir de Lemnos (“Hipsípile: 

então ele [Toante] se salvou? Euneu: Sim, por expedientes de Dioniso”, ἦ γὰ[ρ] 

σέσ[ω]τ[α]ι; Βα[κ]χ[ίου] γε μηχαναῖς, 759a.106), logo é cabível pensar que ele surgisse 

                                                           
208 Tal é o caso, por exemplo, da estrofe beta do párodo de As Fenícias em relação com o prólogo, e do 

segundo estásimo da mesma peça em relação ao segundo episódio. 
209 De acordo com Collard e Cropp (2008, p.307). 
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deus ex machina na peça e resgatasse Hipsípile – segundo Collard e Cropp (2008, p.253), 

há uma indicação “de que Dioniso tenha aparecido, sem dúvida validando a soltura de 

Hipsípile e direcionando o futuro da família”.  

 O segundo estásimo, portanto, parece, à medida que se é possível afirmar, estar 

conectado com a ação dramática. O elogio estasimal de conteúdo dionisíaco adequar-se-

ia à (e justificar-se-ia pela) ação que o próprio Dioniso exerceria na peça. Há ainda alguns 

versos que remetem a outras divindades (“senhora dos deuses”, πότνια θεῶν, fr. 758a.20; 

Eros, Ἔρως, fr. 758a.23), mas pouca conexão, devido à escassez de palavras transmitidas 

pelo fragmento, é possível se depreender com o próprio estásimo ou com o episódio 

anterior. Se se trata de uma genealogia de divindades, como é possível conjeturar a partir 

dos versos “os primeiros nascidos no ar...” (.]έρι πρωτόγονο[, fr. 758a.22), e “e então o 

nutriu...” (.]ν τ´ ἐτράφη τότε [, fr. 758a.24), então se enriquece o teor divino do canto e, 

consequentemente, confere-se mais importância ao destino de Hipsípile, agora ligado à 

gênese do cosmos210. Collard e Cropp (2008, p.319) ainda admitem a hipótese de que o 

fr. 765, que é outra manifestação coral (“a vinha nutre seu sagrado cacho de uva”, 

οἰνάνθα τρέφει τὸν ἱερὸν βότρυν), seja pertencente ao segundo estásimo. É uma 

hipótese plausível, visto que ele se coaduna tematicamente aos versos dionisíacos e 

enológicos desse canto.  

 

 Não haverá mais participação do coro nos outros fragmentos. Não se pode dizer, 

a meu ver, contudo, que o efeito de sua participação, tal qual foi possível visualizar nos 

parcos fragmentos, não seja perceptível nos acontecimentos posteriores. O fr. 759a mostra 

o final feliz de Hipsípile: ela conversa alegremente com Anfiarau sobre o bom termo que 

teve sua situação em Nemeia, mencionando o reencontro, por fim, com os filhos (fr. 

759a.58-69). Em seguida, conversa com seu filho Euneu, e se atualiza de todos os eventos 

de Lemnos a partir do momento que deixou a ilha, quando decidiu não matar seu pai, 

como as mulheres lêmnias fizeram a todos os homens (fr. 759a.70-111). Durante todo 

esse desenrolar que mostra a felicidade da heroína, o coro, aparentemente, silencia-se. 

Por que? 

                                                           
210 Collard e Cropp (2008, p.304) nota que tais narrativas divinas euripidianas foram parodiadas por 

Aristófanes em As Aves (690-702). 
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  Por trás da felicidade da heroína, há um agente impulsionador. Hipsípile não é 

uma personagem ὕβριστη; antes, luta por se livrar de uma pena injusta e sofre o exílio 

porque se negou, por piedade filial, a matar seu próprio pai. Seu caráter, é, portanto, forte 

e vivaz. Ela teve fortaleza para ir na contramão do que todas as mulheres de sua terra 

planejaram fazer (fr. 759a.72-78). Como exilada (ἀπ]όπτολιν, fr. 752b.1) e escrava 

(δούλα, fr. 752f.18, δμωῒς, fr. 754c.5), cumpria seu trabalho de ama-de-leite 

(aparentemente exemplarmente, cf. fr. 752f.4-15 e fr. 754c.11-12) e teve a presteza e 

destemor de ajudar Anfiarau, uma pessoa que não conhecia, e seu exército, composto de 

soldados que poderiam reagir de qualquer maneira perante uma mulher de nenhum status 

social relevante. O coro, ao contrário, tem status social elevado, e reconhecendo a antiga 

nobreza de Hipsípile, identifica-se, diga-se, com ela, seja por compaixão (por vê-la 

constantemente chorando pelo passado, fr. 752f.19-24), seja por respeito por estar diante 

de uma princesa (fr. 752f.25-28). Depois de ter lhe prestado toda a ajuda necessária para 

sua subsistência, o coro, ciente de sua pequenez perante ela, que mereceu o auxílio de um 

profeta e cuja família remonta a Dioniso, não mais precisa intervir ou manifestar-se. 

Hipsípile, a partir de então, encontrará, naturalmente, o caminho para o fim exitoso. O 

silêncio do coro é indicativo de que ele sempre foi um agente que teve por função única 

servir a heroína. 

 

3.14 Antíope, de princesa à escrava: um coro dionisíaco? 

  

 Ao contrário da peça Hipsípile, Antíope211 é uma tragédia a respeito da qual pouco 

se pode dizer com segurança a respeito de sua estrutura formal. Será extremamente difícil 

propor uma divisão entre episódios, devido à escassez de fragmentos. Quanto à 

participação do coro, não há trechos restantes referentes, por exemplo, ao párodo ou aos 

estásimos. Para suprir essa deficiência e poder-se ter uma clareza quanto ao delineamento 

da ação da peça, proporei a seguinte divisão temática, respectiva apenas a quanto é 

possível se depreender diretamente a partir dos fragmentos:  

1)querela argumentativa entre Zeto e Anfião (frs. 182a-202);  

                                                           
211 Sobre relação do Górgias do Platão com Antíope de Eurípides, ver Nightingale (1992). Sobre datação 

e pertença a trilogia de As Fenícias, ver Sousa Jr (2017). 
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2)encontro de Antíope com Zeto e Anfião – ela não reconhece que está diante dos 

filhos (frs. 204-210); 

3)Conflito entre Anfião e Dirce (fr. 175); 

4)Relato do mensageiro (fr. 221); 

5)Zeto e Anfião capturam Lico; deus ex machina: intervenção de Hermes, que dá 

resolução para todo o conflito de Tebas (fr.223). 

 

É possível delinear-se a partir dos fragmentos alguns pontos importantes da trama, 

mas o enredo como um todo permanece lacunoso. Resumirei a seguir o relato que faz 

Apolodoro (Biblioteca, 3.5.5) sobre a história de Antíope, sem que com isso julgue que a 

peça de Eurípides tenha tido a mesma sequência de eventos – valer-se do relato de 

Apolodoro visa oferecer provimento básico a respeito desse mito. Antíope, filha de 

Nicteu, engravidou de Zeus. Perseguida pelo pai, ela foge para Sícion e casa-se com 

Epopeu. Seu pai, em desalento, mata-se, não sem antes ordenar o filho, Lico, a vingar-se 

da filha. Este vai com seu exército até Sícion, mata Epopeu e leva Antíope cativa consigo. 

No caminho de volta, ela dá à luz dois filhos em Eleutera, que são expostos. Encontrados 

por um pegureiro, as crianças são levadas, nomeadas (Zeto e Anfião) e criadas por ele. 

Na Beócia, Antíope é maltratada por Lico e sua esposa, Dirce, até que, solta de suas 

cadeias, foge para Eleutera e se abriga em casa de seus filhos, sem reconhecê-los de início. 

Depois, feito o reconhecimento, Zeto e Anfião matam Lico e Dirce e constroem a muralha 

de Tebas212. 

Como delimitar a função exercida pelo coro nos eventos expostos nos 

fragmentos213? 

Em primeiro lugar, duas palavras acerca do problema de se estabelecer a 

identidade coral. Geralmente o coro trágico se apresenta no párodo, mas não há nenhum 

verso sobrevivente referente a esse trecho. Tampouco se sabe o que ele tenha expresso 

                                                           
212 Ver comparação com histórias de outras mulheres prisioneiras e libertadas por Dioniso em Seaford 

(1990, pp. 84-85). 
213 A peça Antíope tem a peculiaridade de conter dois coros, entretanto, pouco se pode dizer a respeito do 

segundo coro. Em poucas palavras, Pickard-Cambridge (1953, p.243) mostra que “além do coro de pastores 

áticos, havia um coro adicional de Mênades que entram (e saem) com Dirce. Também nessa peça ambos os 

coros estavam em cena simultaneamente”. Pickard-Cambridge (1953, pp. 242-243) estuda algumas 

tragédias que contêm mais de um coro. 
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nos estásimos, à falta de versos estasimais. É difícil, portanto, mesurar o impacto desse 

agente trágico no enredo. Todos os fragmentos contendo alguma manifestação coral são 

concernentes ao desenvolvimento dos personagens, (cf. frs. 189, 211, 218, 223.17-18;48-

49;51-52;53-54;56-68). Embora não seja possível identificar se ele transmitiria um 

conteúdo relativo à fundação de Tebas, é cabível supor que sim, a julgar pelas outras duas 

peças: talvez sobre os antepassados de Antíope, de Anfião e de Zeto, o que traria luz aos 

primórdios de Tebas pré-Cadmo. Dessa forma, conjectura-se que sua identidade deva ser 

de pessoas do local onde se passa a história e que tenha de alguma maneira aprendido tais 

histórias de “sábios”, tal qual em Antíope, ou de pessoas de alta estirpe, tal qual em As 

Fenícias.    

 A partir de uma breve indicação textual, é possível afirmar que o coro fosse 

composto por homens: diante do tenso momento em que Lico procura Antíope, o coro, 

utilizando um subjuntivo exortativo, convida-se ao silêncio e refere-se a si mesmo pelo 

vocativo plural masculino (“calemo-nos, amigos”, σιγῶμεν, φίλοι, fr.223.18). Collard e 

Cropp (2008, p.172), baseados em um escólio (Schol.Eur. Hipólito 58) sugerem que esses 

homens talvez fossem “atenienses do campo”, talvez, então de Eleutera, pois a partir do 

fr. 179, depreende-se que a ação dramática se passa nessa localidade (“este plano de 

Eleutera”, πεδία ταῖσδ´ Ἐλευθεραῖς, fr. 179.3). Se eles são anciãos da própria localidade 

do enredo, pode-se assumir que tivessem autonomia no agir (não se submeteriam a Lico, 

por exemplo) e possivelmente tomariam partido de Zeto e Anfião, que foram criados na 

região por um pastor do local. Ademais, se o coro é proveniente dos arredores do santuário 

de Dioniso (cf. fr. 203), é possível conjecturar que o coro seja de alguma forma composto 

de seguidores de Dioniso, ou seja, assim como em As Bacantes, Antíope apresentaria um 

coro dionisíaco em sua identidade. A tonalidade dionisíaca na peça, aliás, não é exígua. 

Há no fragmento 203 uma descrição da casa do pastor, que está adornada com temas 

dionisíacos: “dentro, nos aposentos do pastor... / Um pilar adornado com a hera do deus 

evoé...” (ἔνδον δὲ θαλάμοις βουκόλου... / κομῶντα κισσῶι στῦλον εὐίου θεοῦ...). 

Uma vez que o pastor aparece com tão numerosos traços de seguidor de Dioniso, nota-se 

na peça em geral forte presença desse deus, o que reforça a hipótese de um coro 

dionisíaco. 

 Há alguns fragmentos sem atribuição de fala (frs. 209, 217, 219). Poderiam ser do 

coro? No fr. 209, lê-se: “não sei ensinar bons modos, mas é necessário, / mulher, pejar-se 

muito e refrear a inveja” (οὐ σωφρονίζειν ἔμαθον· αἰδεῖσθαι δὲ χρή, / γύναι, τὸ λίαν 
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καὶ φυλάσσεσθαι φθόνον). Nesse caso, seria cabível supor-se que sim. Como se viu, é 

típico do coro manifestar-se nos episódios comentando as falas dos personagens, 

chamando à atenção algum ponto relacionado à moderação e criticando alguma soberbia. 

Aqui, considerando válida a sequência de fragmentos proposta por Collard e Cropp (2008, 

p.199), o coro estaria mediando o diálogo entre Antíope e Anfião (supostamente antes da 

cena de reconhecimento). Provavelmente essa fala seria uma repreensão à Antíope, que 

afirma ter gerado filhos do próprio Zeus (fr. 208) – Anfião, no fragmento seguinte 

(fr.210), desconfia de tal maternidade. O fragmento 217 também é, pelo seu conteúdo, 

atribuível ao coro. Consiste em uma fala de cunho generalizante a respeito da ruindade 

da escravidão: “não percebes quão vil é a escravidão?” (...τὸ δοῦλον οὐχ ὁρᾶις ὅσον 

κακόν;). Para o fragmento 219, Collard e Cropp (2008, 201) sugere a autoria da fala ao 

pastor ou a Zeto. A meu ver, acrescentaria ser também possível a fala pertencer ao coro, 

já que se trata de uma máxima sobre a boa conduta na cidade: “o silêncio é um ornato, 

coroação do homem não réprobo: / falar desmedidamente prende-nos ao prazer, torna-

nos / ruim companhia, torna a cidade astênica” (κόσμος δὲ σιγή, στέφανος ἀνδρὸς οὐ 

κακοῦ· / τὸ δ´ ἐκλαλοῦν τοῦθ´ ἡδονῆς μὲν ἅπτεται, / κακὸν δ´ ὁμίλημ´, ἀσθενὲς δὲ 

καὶ πόλει). Collard e Cropp (2008, p.201) não alocam tal fragmento no agón lógon de 

Zeto e Anfião, mas, a meu ver, seria adequado fazê-lo, pois que ele pode ser entendido 

como uma repreensão a contenda dos irmãos. Assim, seria da opinião do coro que tal 

contenda não é útil à cidade, o que é de certa maneira corroborado por Hermes que, ao 

final, dirime a rixa. 

 De atribuição coral são os fragmentos 189, 211, 218, 223.17-18;48-49;51-52;54-

55;56-58. No geral, seguindo a sequência de enredo proposta por Collard e Cropp (2008), 

esses fragmentos contêm a manifestação do coro no ágon lógon de Zeto e Anfião, no 

diálogo entre Antíope e Anfião e na cena final, em que Lico ameaça de morte Antíope e 

seus filhos. Como mostrarei a seguir, todas essas participações ocupam-se em tecer 

comentários ao desenrolar dos fatos da ação dramática. 

 O fr. 189 está incrustado no meio da querela dos filhos de Antíope. Seu conteúdo 

se classifica dentro da categoria de comportamento que chamo de “obviedade coral”. Em 

outras palavras, realiza um comentário óbvio do que foi desenvolvido pelos personagens. 

Anfião fez sua defesa da vida dedicada à música e à quietação, enquanto Zeto prega a 
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vida ativa de trabalho braçal e de uso de armas. O coro214, então, intervém, mas não toma 

partido, não repreende nem elogia nenhum dos irmãos, e se limita a descrever a situação: 

“alguém poderia realizar uma disputa de duplo discurso / a partir de todo assunto, se ele 

for perito no falar” (ἐκ παντὸς ἄν τις πράγματος δισσῶν λόγων / ἀγῶνα θεῖτ´ ἄν, 

εἰ λέγειν εἴη σοφός). Classifique-se outrossim essa manifestação de meta-trágica, já que 

ele descreve o recurso dramático do agón lógon, porém, nenhum impacto ela causa.  

 Em seguida, o coro se manifesta duas vezes em um momento em que 

provavelmente Antíope tivesse plangendo sua sorte. Em primeiro lugar, o coro fala: “isto 

punge! Quantos são os acasos e as formas de tribulação / para a humanidade: ninguém 

pode dizer que há limites” (φεῦ φεῦ, βροτείων πημάτων ὅσαι τύχαι / ὅσαι τε μορφαί· 

τέρμα δ´ οὐκ εἴποι τις ἄν, fr. 211). Nos fragmentos anteriores, é presumível que Antíope 

tenha contado como foi separada de seus filhos (frs. 207, 208), e, provavelmente tenha 

ouvido de Anfião palavras de desconfiança quanto ao seu relacionamento com Zeus. O 

coro então oferece essas palavras plangentes, que mostram o quão variado é o sofrimento. 

Por que essa ênfase no amplo espectro de formas de sofrimento humano? Talvez porque 

Antíope tenha contado as diversas fases da perseguição que sofreu, ou seja, sua história 

tem várias facetas de dor, cada uma de matiz bem marcada: a perseguição feita pelo 

próprio pai contra ela, a fuga, a separação dos filhos, a segunda fuga. Esse fragmento 

coral, então, permite conjecturar o conteúdo do discurso dessa personagem. Nesse caso, 

a função do coro aqui é demarcar com clareza o sentimento de um personagem.  

 O mesmo ocorre no fragmento coral seguinte, em que o coro lamenta a sorte 

daqueles que estão em estado de escravidão (que faz paralelo com o fragmento 217 visto 

acima): “isto punge! Como o deus estremou em todo lugar / o escravo para um quinhão 

inferior” (φεῦ φεῦ, τὸ δοῦλον ὡς ἁπανταχῆι γένος / πρὸς τὴν ἐλάσσω μοῖραν 

ὥρισεν θεός, fr. 218). Antíope está nessa situação sob o império de Lico e Dirce. Sua 

fuga é consequência disso. Provavelmente este fragmento seja indicativo de que Antíope, 

em algum momento, tenha relatado (ao coro ou a algum outro personagem) a história de 

como tornou-se escrava, sendo princesa. O coro expressa os sentimentos que os 

personagens deixam reclusos em seu imo ao contarem suas histórias. 

 A manifestação coral no fr.223.17-18 tem um caráter bem distinto das 

manifestações vistas acima. Aqui, a peça encaminha para seu final. Anfião e Zeto 

                                                           
214 A atribuição da fala ao coro, contudo, é posta em dúvida por Collard e Cropp (2008, p.189). 
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conseguiram livrar a mãe (a essa altura ela já foi reconhecida como mãe deles) da 

perseguição de Dirce, matando a perseguidora. Após o homicídio, Lico, entretanto, chega 

na região com seus soldados, em nada sabendo do ocorrido. O perigo de morte agora para 

Antíope e seus filhos recrudesce intensamente. Anfião apela para seu pai, Zeus, e exige 

dele uma solução: “mas a ti que habita o plano brilhante do éter, / digo isto: não te juntes 

a uma mulher por recreação, / tornando-se, depois, imprestável para os filhos. / Isso não 

é belo; belo é tornar-se aliados dos amigos” (σοὶ δ´ ὅς τ]ὸ λαμπρὸν αἰθέρος ναίεις 

πέδον, / λέγω τ]ουσοῦτον, μὴ γαμεῖν μὲν ἡδέως, / γήμαν]τα δ´ εἶναι σοῖς τέκνοις 

ἀνωφελῆ· / οὐ γὰρ κ]αλὸν τόδ´, ἀλλὰ συμμαχεῖν φίλοις, fr. 223.12-14) Um mortal 

teria o direito de falar assim com o principal dos deuses? Como se comportará o coro 

nessa situação? Como mostrarei abaixo, o coro exprime claramente seus instintos 

humanos de justiça, que o aproxima muito do caráter de Anfião. 

 A chegada de Lico faz Antíope e os filhos esconderem-se e saírem de cena. O coro 

não pode nesse momento dirigir-se diretamente a eles. Ele dá a indicação da chegada do 

tirano e convida-se a manter o silêncio, que pode ser caracterizado como um silêncio 

obsequioso aos três fugitivos: “Aqui está o homem. Levando em consideração o cetro 

tirânico, eis Lico. Calemo-nos, amigos” (ὅδ´] αὐ[τ]ός, εἰ χρή δοξάσαι τυραννικῶι / 

σκήπτρωι, Λύκος πάρεστι· σιγῶμεν, φίλοι, fr. 223.17-18). Mais do que um agente do 

enredo, aqui o coro segue uma convenção dramática de anunciar um novo personagem. 

Na verdade, como a apresentação do personagem é feita com oração condicional (“se...” 

εἰ...), conclui-se que o coro não conhecesse Lico pessoalmente, o que torna adequado 

pensar que o coro estivesse ligado em simpatia à Antíope, e não a Lico. Seu nível de 

interação com Lico, na verdade, será nulo. 

 A queda de Lico, portanto, nenhuma relação terá com o coro. Antes, será o pastor 

quem conduzirá o tirano para a caverna onde se encontram Zeto e Anfião – no diálogo 

entre aqueles dois, o coro não exerce participação alguma. Quando Lico, seguido do 

pastor, entra na caverna, o coro fica sozinho em cena e então produz três versos, dos quais 

só restaram metade dos dois primeiros: “...força com laços... / ...pelas artes dos homens...” 

(]ριων σθένος βρόχοισι κατα- / ] βροτῶν δ´ αὖ τέχναις, fr.223.49-50). Talvez seja um 

resumo do que ocorreu até agora. A força de Lico sucumbiu à armadilha de Zeto e Anfião, 

que talvez tenha sido auxiliado pelo pastor. As “artes dos homens” podem ser uma 

referência à inteligência dos filhos de Antíope, que foi superior à brutalidade de Lico, e 

que conferiu vitória a eles. Se minha interpretação está correta, o coro, portanto, deve ser 
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tomado como cantor dos feitos de Zeto e Anfião, simpáticos a sua causa e amigos de 

Antíope.  

 No prosseguimento da cena, de dentro da caverna ouvem-se gritos de Lico: “Ai, 

ai!” (ἰώ μοί μοι, fr.223.50b). O tirano finalmente foi vencido. O coro, então, expressa-se 

mais uma vez, e, a meu ver, com uma entonação jubilosa: “eia, eia! / Realmente as mãos 

dos jovens estão trabalhando!” (ἔ]α ἔα· / καὶ δὴ [πρὸς ἔργωι] τῶν νεανιῶν χέρες, 

fr.223.50b-51). Esse momento representa a libertação cabal de Antíope, o ápice da peça, 

e é significativo que apenas o coro e Lico tenham fala: este para exprimir sua ruína; aquele 

para exaltar a vitória de Zeto e Anfião. Lico ainda pede por ajuda e grita pelos seus 

atendentes: “ó ajudantes, não ajudarão?” (ὦ πρόσπ[ολοι ....]ντες οὐκ ἀρήξετε; fr. 

223.52). De fato, ele estava acompanhado de homens armados, que, se estivessem 

presentes nesse momento, facilmente derrotariam os inimigos do rei. Pela convenção 

trágica, entretanto, não seria possível haver mais agentes atuando em cena, por isso, 

instantes antes, Lico havia dado ordens para seus homens cuidar das cercanias da caverna: 

“vigiai com vossas armas os arredores da caverna” (ὅπλοισί νῦν φ]ρουρεῖτε περίβολον 

πέτρας, fr. 223.40).  

 No palco, só há o coro. Ele então precisa interpretar e dar a conhecer a maneira 

como Lico gritava: “a casa grita em estertores. Ela grita uma canção de morte” 

(ἀλαλάζετα[ι ἁ στ]έγα· βοᾶι / θανάσιμον μέλος, fr. 223.53-54). A prosopopeia 

utilizada por ele intensifica a percepção dos horrores de dentro, que não podem ser vistos. 

O coro é responsável, portanto, a dar coloração viva de calamidade à cena. Lico ainda 

lamuria: “ó terra de Cadmo e cidade do Asopo” (ὦ] γαῖα Κάδ[μου κ]αὶ πόλισμ´ 

Ασωπικόν, fr.223.55). Como para impedir a formação de um sentimento de compaixão 

para com Lico, o coro lembra que tal situação é consequência de suas más ações: “Ouves? 

Vês? / Ele clama pela cidade, temeroso da queda... de sangue! / A Justiça, afirmo, a Justiça 

é lenta, / mas assoma ao ímpio mortal desprevenido / e o capta” (κλύεις ὁρᾶι<ς>; / 

πα[ρα]καλεῖ πόλιν φοβερὸς αἵματος· / Δίκα τοι Δίκα χρόνιος αλλ´ ὅμως / 

ἐπιπεσοῦσ´ ἔλαθεν ἔλαβεν ὅταν ἴ[δ]ηι / τιν´ ἀσεβῆ βροτῶν, fr.223.56-58). A quem 

ele de início se dirige com tais questões, se está sozinho em cena? É uma pergunta para a 

audiência? Se sim, então o coro está tentando com isso persuadi-la da iniquidade de Lico 

e de que sua iminente morte é justa. Será justa realmente, ou aqui o coro exprime o seu 

desejo de ver Lico morto? Considerando o desfecho da peça, em que Hermes traz o 

desígnio de Zeus de conferir soltura a Lico, e informando que, assim, Zeto e Anfião 
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entrarão na cidade sem mácula (ὅσιος, fr. 223.86), segue-se que o coro incitou os filhos 

de Antíope a praticarem uma ação impura (ἀνόσιος).  Fica claro, então, que o coro tem 

personalidade própria e pensamentos próprios, que não coincidem com a justiça. O 

próprio Lico reconhece, ao fim, suas parvoíces (ἀβουλίας ἐμὰς, fr. 223.104), que, 

contudo, não foram suficientes para lhe imputar pena de morte da parte de Zeus. Zeus, 

em última instância, é a referência última do que é justo ou injusto na mentalidade grega 

mítica215. Dir-se-á, contrariamente, que o coro formou tal deliberação antes da mensagem 

de Hermes, por isso não teve acesso à noção de justiça de Zeus. Ora, se se atribui ao coro 

o papel de “porta-voz da pólis e de seus valores”, é de se esperar de antemão que ele 

conheça tais ideais. Ele não poderia, como o fez, incentivar um excesso.  

 Ao entrarem em cena Zeto e Anfião carregando Lico, o coro não mais se 

manifesta. Anfião comunica ao tirano que sua esposa foi morta, e, por fim, expressa que 

Lico será o próximo a morrer. É um diálogo esticomítico rápido e breve, de grande carga 

emocional. Por preparar para dar à peça um desfecho, em ação, não em palavras, não é 

mais necessária a participação coral. Todo o conflito já se resolveu, e dele foi extraído o 

sumo emotivo. Hermes intervém e salva Lico. O coro ainda se manifestaria? 

  Hermes, na verdade, contrariou os planos dos filhos de Antíope e os desejos do 

coro. Os fragmentos não revelam se eles ainda teriam a palavra no encerramento da peça. 

Julgando os finais das peças de Eurípides, o coro frequentemente está presente, emitindo 

alguma máxima, como se vê em As Fenícias (1764-66) e em As Bacantes (1388-92), por 

exemplo. Considerando que Lico ainda fala após a saída de Hermes (fr. 223.104-116), 

seria esperável que o coro também se manifestasse, realizando algum juízo em favor de 

alguma divindade ou louvando o bom termo da história de Antíope.  

  

A outra trilogia: Enomau, Crisipo, As Fenícias 

  

3.15: Enomau  

  

                                                           
215 Cf. Torrano (1991, p.31). 
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 Segundo Mastronarde (1994, p.13), além da suposta trilogia “As Fenícias, 

Hipsípile e Antíope”, a outra suposta trilogia aventada pelos estudiosos em que se 

incluiriam As Fenícias seria aquela composta pelas peças Enomau e Crisipo. Essas duas 

tragédias serão objeto de estudo desta tese, uma vez que enriquece a compreensão do que 

seria uma trilogia trágica per se, conforme mostro a seguir. Assim, será possível alargar 

a análise que busca o dionisismo no gênero trágico buscando-se o dionisismo na forma 

original de composição do gênero, a saber, a trilogia, e não apenas na peça tomada 

individualmente.  

 Infelizmente, da peça Enomau sobreviveu parco conteúdo: restaram apenas 24 

versos trímetros, dispostos em sete fragmentos desconexos. Segundo Collard e Cropp 

(2008b, p. 40), “os sete fragmentos gnômicos não revelam quase nada, mas 

presumivelmente a peça seria sobre a corrida de Pélops contra Enomau pela mão de sua 

filha Hipodâmia”. A seguir, esboço, a partir de dados obtidos em Apolodoro, um quadro 

narrativo da história da figura mítica de Enomau, ulteriormente comparando-a com os 

fragmentos da peça, e, por fim, coloco questões sobre o que essa peça poderia informar 

sobre a participação coral. 

 Segundo Apolodoro (Epítome, 2.4-9), Enomau foi rei de Pisa, cidade do 

Peloponeso, e era extremamente zeloso de sua filha, Hipodâmia, a tal ponto de nunca 

permitir que ela se casasse. Para isso, elaborou um estratagema que afugentava 

mortalmente os pretendentes da filha: ele oferecia a mão da filha por meio de um desafio 

impossível de se locupletar, a saber, vencê-lo em uma corrida de carro até o Istmo de 

Corinto. As condições eram as seguintes: o pretendente levaria Hipodâmia em seu carro 

e, se vencesse Enomau, levaria a filha consigo com o direito de desposá-la; se perdesse, 

seria morto pelo pai. Ora, acontece que Enomau tinha um segredo par vencer todos seus 

oponentes: ele possuía as armas e cavalos presenteados por Ares, o que o tornava 

imbatível.  Diz-se que Enomau matou doze pretendentes. Há duas explicações para essa 

constante rechaça àqueles que requestavam a filha: ou o próprio pai amava 

incestuosamente a filha, ou ele temia um oráculo indicativo da morte do pai por mãos do 

genro.  

Essa situação só iria se alterar com a chegada de Pélops. Quando ele chega em 

Pisa para requestar Hipodâmia, a moça se apaixona por ele e formula um plano para obter 

o casamento: convencer Mirtilo, o cocheiro de Enomau, a sabotar o carro de seu amo. 

Mirtilo concordou, pois também era apaixonado por Hipodâmia, e assim foi feito. 



198 
 

Durante a corrida, o carro de Enomau quebrou e o arremessou para a morte. Mirtilo, 

Pélops e Hipodâmia, então, voltam para Pisa. À certa altura, Pélops interrompe a viagem 

para buscar água para sua futura esposa, que está sedenta, e, deixando-a sozinha com 

Mirtilo, este tenta estuprá-la. Pélops retorna, descobre o ultraje, e mata Mirtilo, que, antes 

de morrer, despeja maldições contra a descendência de Pélops216. 

   Segundo Collard e Cropp (2008b, p.41), a peça de Eurípides estabeleceria um 

contraste entre um Enomau protetor e um Pélops inescrupuloso e traiçoeiro, “talvez 

refletindo um sentimento anti-Peloponeso em Atenas” – o Enomau de Sófocles versaria 

mais sobre o amor (erôs) de Hipodâmia para Pélops e de Enomau e Mirtilo para 

Hipodâmia. A hipótese de Aristófanes de Bizâncio para As Fenícias menciona essa peça, 

juntamente com Crisipo (καὶ γὰρ ταῦτα ὁ Οινόμαυς καὶ Χρύσιππος καὶ...), mas Collard 

e Cropp (ibidem) acreditam que, mais do uma trilogia, elas teriam conteúdo inter-

relacionado. Devido à escassez de versos restantes, estabelecer uma datação segura é 

infactível. 

 Passo, então, à análise dos versos supérstites. 

 O fragmento 571, cuja fala é atribuída hesitantemente a Enomau, versa sobre as 

vantagens e desvantagens de se gerar filhos. Em ambos os casos, a aflição é grande: quem 

não tem filho, leva uma vida miserável; quem, por outro lado, tem filho, vive preocupado, 

pois, se o filho é mau, traz sempre aflição, e se o filho é bom, gera-se a angústia de que 

algo ruim aconteça a ele. A situação do pai é a de “falta de recursos” (ἀμηχανία): “Estou 

perplexo, e não consigo compreender / se é melhor para os homens gerar filhos / ou se é 

melhor desfrutar uma vida sem prole” (ἀμεχανῶ δ´ ἔγωγε κοὐκ ἔχω μαθεῖν, / εἴτ´ οὖν 

ἄμεινον ἐστι γίγνεσθαι τέκνα / θνητοῖσιν εἴτ´ ἄπαιδα καρποῦσθαι βίον, fr. 571.1-3) 

Enomau pode estar se referindo à aflição que os pretendentes de Hipodâmia lhe causam 

constantemente. Além disso, essa fala pode ser uma reclamação de sua necessidade 

perene de realizar disputas e matar os pretendentes da filha. Se se faz uma imagem 

benevolente de Enomau nessa peça, como se viu acima, então esse fragmento é a 

manifestação das preocupações que um bom pai tem por sua filha. Considerando a 

possível trilogia, nota-se que o caso descrito aqui se aplica exatamente a Édipo e seus 

filhos em As Fenícias – seus maus filhos sendo a ele fonte de dor. A questão central é, 

                                                           
216 Outras versões, ver Píndaro O. 1.67; Diodoro 4.73; Pausânias 5.10.6ss..; Pausânias 5.14.6; Pausânias 

5.17.7; Pausânias 6.20.17; Pausânias 6.21.6-11; Pausânias 8.14.10ss. Sófocles também produziu uma 

tragédia dedicada a Enomau.  
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portanto, a condição funesta do homem em consideração ao potencial que tem de se tornar 

pai ou de permanecer sem filhos. Em todos os casos, haverá sofrimento: “vejo que, 

aqueles que têm descendência, sofrem, / e aqueles que não a têm, em nada são mais 

felizes” (ὁρῶ γὰρ οἷς μὲν οὐκ ἔφυσαν, ἀθλίους, / ὅσοισι δ´ εἰσίν, οὐδὲν 

εὐτυχεστέρους, fr. 571.4-5). 

 O fragmento 572 descreve o comportamento do homem virtuoso perante o 

sofrimento: “suportar os ocorridos sem ressentimentos” (φέρειν τὰ συμπίπτοντα μὴ 

παλιγκότως, fr. 572.2). São cinco versos trímetros sapienciais. Pelo conteúdo, seria 

razoável atribuí-lo ao coro, embora não se possa dizer o mesmo considerando-se sua 

extensão. No episódio, o coro usualmente se expressa brevemente. Entretanto, há a 

presença do verbo conjugado na primeira pessoa do plural: “mas, embora saibamos / 

enunciar essa regra, há aporia no vivenciá-la” (ἀλλὰ ταῦτα γὰρ λέγειν / ἐπιστάμεσθα, 

δρᾶν δ´ ἀμηχάνως ἔχει, fr. 572.4-5). A conjugação verbal não é evidência inconteste 

para atribuição coral, mas há exemplos do coro se manifestando em primeira pessoa do 

plural nos episódios (As Fenícias, 498, τεθράμμεθ᾽). 

Pareando o conteúdo dessa fala, o fragmento 573 também versa sobre as dores dos 

mortais, embora apresente o lado prazeroso disso, a saber, as lamentações e o choro 

copioso: “mas há prazer para os homens até nos infortúnios: / as lamentações e o 

derramamento de lágrimas. / Isso asserena a exasperação dos nervos, / e desata os 

intrincados nós do peito” (ἀλλ´ ἔστι γὰρ δὴ κἀν κακοῖσιν ἡδονὴ / θνητοῖς, ὀδυρμοὶ 

δακρύων τ´ ἐπιρροαί· / ἀλγηδόνας δὲ ταῦτα κουφίζει φρενῶν, / καὶ καρδίας ἔλυσε 

τοὺς ἄγαν πόνους, fr. 573.2). Por conter um ensinamento, e, ao mesmo tempo, 

possivelmente, um consolo, seria cabível a atribuição da fala ao coro. Viu-se como o coro 

pode ser consolativo na análise da peça Hipsípile, e, mostrarei no capítulo 5, ele também 

o é na peça Héracles.   

 O fragmento 574, tal como ocorre no fragmento 572.5, contém um verbo na 

primeira pessoa do plural: “nós joeiramos com fatos o que é obscuro” (τεκμαιρόμεσθα 

τοῖς παροῦσι τἀφανῆ). O fragmento 575 dá continuidade à explanação sobre os males 

que afligem os homens, assim como o fragmento 576, ambos unindo-se pela tentativa de 

mostrar quantitativamente a supremacia dos males na vida humana. Naquele, a velhice é 

apontada como o fator predominante para o sofrimento; neste, a excessiva atividade: 

“Quem quer que queira alcançar a ingrata idade / senil não tem o pensamento são. Vida 
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longa / é o mesmo que problemas e dores sem conta” (ὅστις δὲ θνητῶν βούλεται 

δυσώνυμον / εἰς γῆρας ἐλθεῖν, οὐ λογίζεται καλῶς· / μακρὸς γὰρ αἰὼν μυρίους 

τίκτει πόνους, fr. 575); “quem mais atividades tem, é quem mais entre os homens erra” 

(ὁ πλεῖστα πράσσων πλεῖσθ´ ἁμαρτάνει βροτῶν, fr. 576). Quem dentre os 

personagens poderia estar fazendo tal elogio da inatividade e da brevidade da vida como 

fonte de menos males? É impossível responder à questão, uma vez que não há indicação 

de quem sejam os personagens nem de como estaria constituído o caráter deles. Há uma 

atitude bastante pessimista nesses versos. Enomau, Hipodâmia ou Pélops seriam os 

autores desses versos, ou eles serviriam de inspiração para quem os proferiu? Por terem 

sabor apotegmático, o coro seria sólido candidato também à atribuição de fala. 

 O fragmento 577 parece se situar no desfecho da peça. Ele menciona a queda de 

alguém: “quando eu vejo a ruína de um homem injusto, / digo e afirmo que a estirpe dos 

deuses existe!” (ἐγὼ μὲν εὖτ´ ἂν τοὺς κακοὺς ὁρῶ βροτῶν / πίπτοντας, εἶναί φημι 

δαιμόνων γένος). Alguém na peça foi, então, caracterizado como mau. Esses versos 

fariam referência a Enomau ou a Pélops? É possível que a morte de Enomau seja a causa 

desses versos. Caso façam referência a Pélops, então seria presumível entendê-los como 

relativos à maldição lançada sobre a cabeça desse personagem (talvez por Mirtilo). 

Novamente, a julgar pelo conteúdo, a atribuição coral é factível. Possivelmente, aqui se 

faz a interpretação de um fato do enredo e, por conter, um elogio aos deuses, seria 

presumivelmente o desfecho da peça. As Fenícias e As Bacantes terminam com uma 

interpretação do fim do enredo e com uma referência ao mundo dos numes. No fragmento 

em questão, a fala contém um verbo em primeira pessoa: “vejo” (ὁρῶ). Esse dado 

contradiria as outras supostas participações corais? Não. Também em As Fenícias, o coro 

se expressa, ao final, em primeira pessoa: “que tu minha vida sempre governes” (τὸν 

ἐμὸν / βίοτον κατέχοις, 1764-65).   

 Enfim, concretamente, nada se sabe sobre a participação coral nessa peça. 

Desafios da paternidade, dor, liberação da dor, velhice, queda do homem perverso, tais 

temas parecem figurar na tragédia Enomau. A julgar apenas pelos parcos fragmentos, a 

peça tem uma entonação pesarosa e pessimista. Considerando as especulações e 

suposições levantadas nesta seção, a participação coral seria muito semelhante a de peças 

estudadas nesta tese. Se tomada em sua suposta trilogia, pode ser considerada como uma 

exposição preambular do que espera Édipo como pai em As Fenícias. A peça, portanto, 

seria uma complementação dessa última. No todo da trilogia, ela ampliaria a magnitude 
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da complicação relacional entre pai e filhos. Nesse caso, o coro poderia ser o elemento 

que evidenciaria esses conflitos. 

 

3.16: Crisipo: o coro propala valores  

 

 A figura mítica de Crisipo tem ampla ressonância com o mito de Édipo. 

Entretanto, pouco se sabe a respeito da tragédia Crisipo. Segundo Collard e Cropp 

(2008b, p. 459), o tema da peça é o sequestro e estupro perpetrados por Laio, pai de Édipo, 

contra Crisipo, filho de Pélops, figura proeminente na história do mito de Enomau. Do 

conteúdo da peça propriamente dito, há apenas seis fragmentos restantes, que somam 

vinte e três versos. Neles, não há menção do local onde se passaria o enredo e não há 

menção a nenhum personagem. É possível se identificar apenas duas falas como 

atribuídas a Laio e uma como atribuída ao coro. Na manifestação coral, pode-se visualizar 

que a função do coro nesse trecho caracterizou-se por conferir uma ampla interpretação 

teológica a respeito de um fato específico do enredo, como mostrarei a seguir.   

 Antes de conjecturar a respeito do enredo, faço um resumo do mito de Laio e 

Crisipo tal qual constante em Apolodoro (Biblioteca, 3.5.5). Em primeiro lugar, nota-se 

que, para esse autor, a história de Laio está intrincada com a de Antíope. O exílio de Laio, 

na verdade, é consequência do retorno de Zeto e Anfião para Tebas – no momento em 

que estes constroem a muralha de Tebas, expulsam também Laio, que busca residência 

no Peloponeso (Pausânias (9.5.6) também relata o caso assim). Acolhido por Pélops, Laio 

torna-se o instrutor de carruagem de Crisipo, apaixona-se por ele e o rapta. Entretanto, é 

impossível averiguar se Eurípides conectou os fatos de Zeto e Anfião com Laio na peça 

em questão. 

 O desejo que Laio nutriu por Crisipo parece ter ocupado papel preponderante na 

peça. Eliano (Natureza dos Animais, 6.15), ao ler essa tragédia, atenta sobretudo para essa 

questão, notando que Eurípides fez de Laio o primeiro a praticar a relação homoafetiva: 

“ó belo Eurípides, Laio não fez isso (scilicet cometeu suicídio) por causa de Crisipo, 

embora ele tenha sido o primeiro dos gregos a praticar o amor pelos homens, como ensina 

tu e a tradição” (Λάιος δὲ ἐπὶ Χρυσίππωι, ὦ καλὲ Εὐριπίδη, τοῦτο οὐκ ἔδρασε, καίτοι 

τοῦ τῶν ἀρρένων ἔρωτος, ὡς λέγεις αὐτὸς καὶ ἡ φήμη διδάσκει, Ἑλλήνων 
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πρώτιστος ἄρξας, test. iva). Parece haver, nessa peça, então, uma espécie de atenção 

especial à homoafetividade.  

 É difícil, entretanto, esboçar o enredo da peça. Os seguintes eventos constituiriam 

o fio condutor da ação dramática, de acordo com Collard e Cropp (2008b, p.459): “luta e 

fracasso de Laio por conter seu desejo por Crisipo, sequestro, estupro e morte de Crisipo”. 

Segundo os autores, o desfecho poderia conter o retorno do cadáver de Crisipo e o 

proferimento da maldição de Pélops contra Laio de permanecer sem filho ou de ser morto 

pelo próprio filho (Collard e Cropp, 2008b, p.431). 

 Quanto à participação coral, pouco se pode dizer. Há um relativamente longo 

fragmento contendo um trecho de um canto coral. Não é possível determinar em que parte 

da tragédia ele se localizaria: se no párodo ou se em algum estásimo. Tampouco se pode 

afirmar algo seguramente sobre a identidade do coro, embora Collard e Cropp (2008b, 

p.461) acreditem que ele fosse composto de cidadãos de Pisa amigos de Pélops. O único 

fragmento atribuído ao coro contém um canto que narra como dois princípios opostos, o 

feminino e o masculino, são responsáveis pela propagação da vida na terra: “Terra, a 

maior, e Éter, filho de Zeus, /  ele sendo genitor dos homens e dos deuses, / ela, recebendo 

os úmidos gotejos lançados, / gera mortais, / gera raça vegetal e animal, / e é considerada, 

não injustamente, a mãe de todos” (Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς Αἰθήρ, / ὁ μὲν ἀνθρώπων 

καὶ θεῶν γενέτωρ, / ἡ δ´ ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας / παραδεξαμένη τίκτει 

θνητούς, / τίκτει βοτάνην φῦλά τε θηρῶν, / ὅθεν οὐκ ἀδίκως / μήτηρ πάντων 

νενόμισται, fr.  839.1-7). A presença de um canto laudatório da união heterossexual como 

geradora de vida em uma peça cuja problemática é a relação homossexual parece indicar 

que esta é vista como desnatural. Collard e Cropp (2008b, p. 462) admitem a possibilidade 

de a peça tratar a ação de Laio como errada, mas discute se o vexatório seria a pederastia 

em si ou a utilização da força e violação da hospitalidade para Laio satisfazer seu 

desejo217. Essa visão é apresentada justamente ressaltando que a união tida como natural 

gera frutos. Esse canto, além disso, pode ter relação com a justificativa de Laio para sua 

ação, que apela para o conceito de “natural”: “nada do que tu me aconselhas passou-me 

desapercebido, / eu levo o dizer em consideração, mas a natureza me força” (λέληθεν 

οὐδὲν τῶνδέ μ´ ὧν σὺ νουθετεῖς, / γνώμην δ´ ἔχοντά μ´ ἡ φύσις βιάζεται, fr. 840). 

                                                           
217 Autores também apresentam comparação com costumes da época de Eurípides sobre esse tema.  
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Não é possível afirmar qual desses fragmentos tem antecedência no desenrolar da peça, 

mas a inter-relação entre ele é visível.  

É de se supor que Eurípides tenha proposto com esse drama uma discussão sobre 

a justeza desse tipo de relação. A Laio ainda é atribuída uma fala que nota a diferença 

entre saber o que é bom e ser capaz de realizar o que é bom: “ai, isto é, para os homens, 

um mal advindo dos deuses, / quando alguém sabe o que é bom, mas não o pratica” (αἰαῖ, 

τόδ´ ἤδη θεῖον ἀνθρώποις κακόν, / ὃταν τις εἰδῆι τἀγαθόν, χρῆται δὲ μή, fr. 841). 

Aqui, seria mais razoável supor que Laio estivesse falando do ato pederasta em si. Em 

conexão com o fragmento 840, não seria cabível supor que ele estivesse afirmando que a 

natureza o compeliria a usar de violência contra Crisipo, e que, no fragmento 841, 

estivesse afirmando que “o bom” é não usar a violência. Antes, é mais lógico que esses 

dois fragmentos tratem da pederastia como algo contrário ao bom aconselhamento e à 

razão (νουθετεῖς e γνώμην do fr. 840) e ao que é bom (τἀγαθόν, fr. 841), caso contrário, 

não geraria conflito no personagem. O fragmento 842 ainda corrobora essa hipótese. 

Segundo Collard e Cropp (2008b, p.461), ele parece conter uma fala de Crisipo, que 

defende sua castidade: “Melhor seria se eu fosse disforme, mas provido de razão 

conveniente e de braço viril, do que se eu fosse belo e de má índole” (γνώμη σοφός μοι 

καὶ χέρ´ ἀνδρείαν ἔχων / δύσμορφος εἴην μᾶλλον ἢ καλὸς κακός, fr. 842). Ora, nesse 

caso, admitindo a hipótese exposta acima, ceder ao desejo de Laio seria, portanto, 

contrário à razão conveniente e próprio de alguém de má índole.   

Quanto ao desfecho da peça, pode-se conjecturar que tenha sido ruinoso. O 

fragmento 843 alude à desfortuna humana: “senhor, nenhum homem conhece / a medida 

de seu quinhão de felicidade e de infelicidade” (ὦ δέσποτ´, οὐδεὶς οἶδεν ἄνθρωπος 

γεγὼς / οὔτ´ εὐτυχοῦς ἀριθμὸν οὔτε δυστυχοῦς, fr. 843). Tal fala pode ser referência 

tanto a Laio, como a Pélops ou a Crisipo, como pode ser uma fala do coro (nesse caso, 

dirigindo-se a Pélops), conferindo um final moralizante para a peça, como se viu 

ocorrendo em Enomau. O coro, assim, durante toda a ação dramática, pode ter sido 

guardião da sã opinião: coube a ele, conforme hipóteses aventadas aqui, propagar o 

pensamento que, se seguido e posto em prática, teria evitado tal desastre. Crisipo seria 

uma peça, portanto, contendo intenso aconselhamento coral. Como a “boa razão” coral 

foi aparentemente desconsidera por Laio, a suposta queda final na tragédia tornou-se 

inevitável.  
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CAPÍTULO 4 

As Suplicantes:  

uma peça de lamentação coral 

 

4.1. Visão Geral: o coro e os episódios 

 

Ocupa lugar destacado nesta tese a peça As Suplicantes por causa da 

caracterização e funcionalidade que o seu coro tem no conjunto da construção da ação 

dramática da tragédia. Aqui, argumentarei, o coro não é mero intérprete, comentador ou 

observador dos eventos que se desenvolvem. Ele é o principal interessado, na verdade, 

nas consequências desse evento, de uma maneira ainda mais intensa do que ocorre em As 

Bacantes. Aí, o coro sofre com os acontecimentos de Tebas, mas, em essência, esses 

acontecimentos não são ocasionados por causa de sua presença na cidade; em As 

Suplicantes, por sua vez, o coro é o principal responsável pelas deliberações que os 

personagens tomam e pelas consequências advindas dessas deliberações. Sem ele, não 

haveria motivação para suceder a substância do enredo, a saber, a guerra entre Atenas e 

Tebas e a retomada dos cadáveres dos argivos. Outro fator que destaca a peça no conjunto 

dessa tese é sua datação. Enquanto As Fenícias e As Bacantes pertencem ao período final 

da carreira de Eurípides, e Héracles à década de 10 (c. 417 a.C), As Suplicantes são da 

década de 20.  

 Para entender a peça As Suplicantes como um todo, é imprescindível notarmos a 

participação do coro na ação dramática. As interpretações políticas da peça são numerosas 

e variadas, remontando a Aristófanes de Bizâncio, que a classificou como um “elogio a 

Atenas” (Ἐγκώμιον Ἀθηνῶν218). Isso permite ver que o estudioso dava preponderância 

dramática ao papel de um personagem em específico, Teseu, e sua bem-sucedida 

campanha militar. Conforme advogo, entretanto, mais relevante do que Teseu é o papel 

exercido pelo coro219. Aqui, portanto, classificarei esse drama como uma “peça de 

                                                           
218 Ver Fitton (1961, p.430), Storey (2008, pp. 20-26), Danes (2011), Morwood (2012),  
219 Também na função de exaltar Atenas o coro exerce papel relevante, cf. Danes (2011, p.29). 
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lamentação coral220”. O ato próprio de se lamentar a morte dos guerreiros argivos ocupa 

grande parte de seu desenvolvimento, e o coro tem papel central nisso221. Como mostrarei, 

isso se dá tanto nos episódios como nos estásimos. Na verdade, os trechos de canto coral 

são bastante peculiares, havendo, dentro dos estásimos, a participação de outras 

personagens. Mais uma vez, a contribuição que se pode exaurir a partir da análise dessa 

peça, no que diz respeito à ritualidade, será única, uma vez que ela é a única peça do 

corpus que possui tais características. 

Ao contrário das outras peças analisadas aqui, é possível dizer que As Suplicantes 

de Eurípides é uma peça concernente ao coro, ou seja, é a ele que está dirigida toda a ação 

dramática. Desenvolverei esse raciocínio com pormenor. Se se questionar qual é o eixo 

central que motiva o desenrolar da trama, não será fácil nem imediato encontrar uma 

resposta. Essa dificuldade interpretativa, aliás, já fora enunciada por Gamble (1970, 

p.385): “não é fácil definir com precisão a dificuldade que se sente em tentar entender As 

Suplicantes”. Shaw (1982, p.3) fala das dificuldades trazidas para os críticos por ser essa 

peça um drama de “aparente tema duplo”: a primeira parte seria sobre a recuperação dos 

corpos (1-733), a segunda, sobre o funeral dos corpos (734-1164). Quanto a isso, de fato, 

Smith (1967, p.151) já notava a “falta de unidade” observada pelos críticos, ao mesmo 

tempo que nota uma “descontinuidade do movimento dramático” ao mencionar essas 

“duas partes” do drama222 (Smith, 1967, p.153). Storey (2008, p.78), por vez, afirma que 

a “cena entre Evadne e Ífis pode ser o ponto alta da peça”, ao mesmo tempo que acrescenta 

que “o enredo principal se fecha como se ele nunca tivesse acontecido”. Parece haver, 

então, em outras palavras, uma multiplicidade de maneiras de se entender a centralidade 

da peça. O que seria mais relevante? O pedido de Adrasto? A luta de Teseu contra 

Tebas223? O ato heroico de Evadne224? Se todos esses aspectos têm valoração idêntica, 

seriam As Suplicantes um drama multifocal?  

                                                           
220 Segundo Storey (2008, pp. 29-30), essa peça, “como o título sugere, é um drama de súplica e pertence 

a um subgênero da tragédia grega conhecido como ‘peças de súplica’”.  
221 Ver Kibuuka (2013) sobre a questão da súplica na peça. Genericamente, Kavoulaki (2011, p.367) afirma 

que há uma característica ritual básica no coro de As Suplicantes de Eurípides, que seria compartilhada com 

o coro de As Suplicantes de Ésquilo. 
222 Ver também Scully (1996, p.68).  
223 Para Fitton (1961, p.431), “o ponto de mudança do drama – ou, pode-se dizer, o ponto de partida da ação 

propriamente – consiste na persuasão de Teseu feita por sua mãe (286ss.)”. Ver resumo de diversas 

interpretações possíveis para a peça em Fitton (1961, pp. 445-448). 
224 Ver análise do papel de Evadne na peça em Salvador (2015). 
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A meu ver, a unidade peça, tomada como um todo, não provém de nenhum dos 

personagens. Essa unidade, ao contrário, está garantida pela ação do coro. Do início ao 

fim, tudo concerne de alguma forma a ele. Teseu e Etra, por exemplo, agem para transpor 

uma dificuldade que aflige o coro: o flagício tebano de reter os cadáveres dos guerreiros 

argivos e negar-lhes sepultamento. No prólogo, Etra inicialmente faz uma prece à 

Deméter com um único fito, a saber, buscar ajuda para as mulheres do coro: “fiz esta 

prece, ao ver estas anciãs, / que deixaram a casa em solo argivo / com súplice ramo caídas 

a meu joelho, / com terrível dor, pois ao redor das portas / de Cadmo, mortos os sete 

nobres filhos, estão sem os filhos” (ἐς τάσδε γὰρ βλέψασ᾽ ἐπηυξάμην τάδε / γραῦς, 

αἳ λιποῦσαι δώματ᾽ Ἀργείας χθονὸς / ἱκτῆρι θαλλῷ προσπίτνουσ᾽ ἐμὸν γόνυ, / 

πάθος παθοῦσαι δεινόν· ἀμφὶ γὰρ πύλας / Κάδμου θανόντων ἑπτὰ γενναίων 

τέκνων / ἄπαιδές εἰσιν, 8-13) Fica definido, portanto, o caráter das mulheres do coro 

(argivas que suplicam pelos filhos225). A seguir, Etra menciona o objetivo de elas estarem 

                                                           
225 Como é composto o coro na peça As Suplicantes? De antemão, a partir do título, é possível verificar que 

ele é composto por mulheres que realizam a atividade de súplica. Sobre aspecto ritual da súplica nessa peça, 

ver Vinh (2011). É possível afirmar algo mais do que isso? Willink (1990, p.347) rejeita que o coro seja 

composto pelas sete mães argivas mais suas serventes e sugere que todas as coristas são, na verdade, 

serventes, viz., acólitas do templo de Êleusis. Segundo o autor, haveria um grupo de sete κωφὰ πρόσωπα 

(“personagens mudas”) que estaria presente em toda a peça, mas que nunca dançaria nem cantaria (Willink, 

1990, pp. 347-8). O argumento da peça, contudo, traz que “o coro se compõe de mulheres de Argos, que 

são mães dos nobres caídos em Tebas”, tradução de Torrano (2016, p.15). Outros estudos concordam com 

esse argumento: Storey (2008), como visto acima, toma o coro como composto por mulheres argivas, como 

também o fazem Ley (2007, p.48) e Salvador (2015, p.145). Também aceito que o coro seja composto de 

mulheres argivas, que são as que mais se adequam a fazer a espécie de súplica que é feita na peça – a 

maneira entranhada e dolorosa da súplica coral não condiz com um grupo de mulheres serventes de Êleusis, 

em nada atinente à família dos guerreiros argivos. Smith (1967, p.155) já notava alguns pontos 

problemáticos a respeito da constituição do coro. Reproduzo aqui seus questionamentos e a solução que ele 

fornece a essas questões: “como pode o coro de quinze se chamar de sete? Como pode oito serventes serem 

distribuídas entre sete mães? Como pode cinco urnas serem dadas a sete mães ao final sem embaraço? 

Como pode Jocasta ficar esquecida entre o coro? Como pode o coro se chamar de mulheres argivas, 

considerando a origem dos Sete? (...) Proponho que, dentro do que conhecemos das convenções dramáticas 

e de encenação gregas, e com referência à natureza do drama em que elas ocorrem, elas não são difíceis de 

se aceitar”. Ver também Storey (2009). Entretanto, a constituição do coro tal como é feita suscita, a meu 

ver, uma outra questão, que não se pode fazer a nenhum outro coro das tragédias analisadas aqui: uma vez 

que se sabe que o coro é composto de mulheres que são mães dos guerreiros argivos, é possível deduzir a 

identidade individual de certas mulheres do coro, embora isso não seja feito na peça. Segundo Smith (1967, 

p.156), o coro é composto de dois grupos de mulheres: um constituído pelas mães dos generais, outro de 

mães não especificadas, as serventes (πρόσπολοι). Como explica Etra no prólogo, o coro é composto por 

velhas mulheres (τάδε / γραῦς, 8-9), mães dos guerreiros (τῶνδε μητέρες, 17). Sabemos que sua origem 

é nobre porque elas são descritas como mãe “sem filhos” (ἄπαιδές εἰσιν, 13) dos “sete nobres filhos mortos 

ao redor dos portões de Cadmo” (ἀμφὶ γὰρ πύλας / Κάδμου θανόντων ἑπτὰ γενναίων τέκνω, 11-12). 

No fim do terceiro episódio, no diálogo esticomítico entre Adrasto e o mensageiro (754-770), este anuncia 

que apenas os corpos dos sete guerreiros são trazidos por Teseu para Êleusis (755). O restante dos mortos 

foi enterrado no monte Citerão (757). O próprio coro, no estásimo que segue esse diálogo, fala que “revê 

seus filhos” (782), ou seja, os sete guerreiros argivos. Sabemos, por meio do elogio de Adrasto, os nomes 

de cinco desses mortos (enumerados aqui por ordem de aparição): Capaneu (861-71), Etéoclo (871-80), 

Hipomedonte (881-87), Partenopeu, que é árcade (888-900), Tideu (901-08). Teseu, em seguida, menciona 
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na região de Êleusis suplicando: há uma interdição impedindo que os cadáveres dos filhos 

dessas mulheres sejam enterrados (“os mortos, finados na guerra, / as mães querem 

sepultá-los no solo, / mas os reis impedem e não permitem / recolhê-los”, θάψαι 

θελουσῶν τῶνδε μητέρων χθονὶ / εἴργουσιν οἱ κρατοῦντες οὐδ᾽ ἀναίρεσιν / δοῦναι 

θέλουσι, 17-19). De imediato, a peça mostra que o problema a ser resolvido diz respeito 

a essas mulheres. Em primeiro plano, a interdição do sepultamento concerne a elas. 

Adrasto também é mencionado, mas sua presença ali fica marcada como dependente das 

mães argivas. Tanto como elas, ele deseja o sepultamento e está sofrendo por causa da 

interdição, mas ele é apresentado como um porta-voz dessas mães: “com o fardo de pedir-

me, comum delas, / está Adrasto, com os olhos lacrimosos, / deitado (...). / Ele me exorta 

a persuadir com súplicas / meu filho a recolhê-los” (κοινὸν δὲ φόρτον ταῖσδ᾽ ἔχων 

χρείας ἐμῆς / Ἄδραστος ὄμμα δάκρυσιν τέγγων ὅδε / κεῖται, (...) / ὅς μ᾽ ἐξοτρύνει 

παῖδ᾽ ἐμὸν πεῖσαι λιταῖς / νεκρῶν κομιστὴν, 20-25). Na verdade, a compaixão de Etra 

volta-se completamente às mulheres: “aguardo, lastimando / as grisalhas mães de filhos 

sem filhos” (μένω / οἰκτίρουσα μὲν / πολιὰς ἄπαιδας τάσδε μητέρας τέκνων, 34-36). 

A presença de Adrasto é como uma escora para dar livre manifestação às argivas, pois, 

como mesmo Etra diz, seria inconveniente às mulheres, por si mesmas, rogarem auxílio 

a Atenas: “a mulheres / sábias convém sempre agir via varões” (πάντα γὰρ δι᾽ ἀρσένων 

/γυναιξὶ πράσσειν εἰκός, αἵτινες σοφαί, 40-41). Também ele se apresenta, desde sua 

primeira fala, como suplicante para Teseu (“Teseu, venho suplicar a ti e à tua urbe”, 

Θησεῦ, σὸς ἱκέτης καὶ πὸλεως ἥκω σέθεν, 114), mas o ateniense, por sua vez, não se 

mostra favorável à sua causa, e questiona a validade da invasão liderada por Adrasto 

contra Tebas (130-161). Nesse sentido, a função do coro parece a mesma de Adrasto: 

ambos estão presentes para instar de Teseu o resgate dos cadáveres. Grube (1941, pp. 

230-33) já distinguia a diferença de caráter entre esses dois: os rogos do coro seriam 

marcadamente religiosos e emocionais, enquanto os de Adrasto seriam políticos. 

Entretanto, em última instância, o que lhe fez se mobilizar para a guerra são os constantes 

rogos das mulheres do coro, e não de Adrasto.  

Por isso, acima, classifiquei As Suplicantes como “peça de súplica coral”. A 

conexão do coro com o enredo é completa. Mais do que isso, o enredo só acontece por 

causa da súplica do coro. Como já notara Kirkwood (1954, p.7), “em As Suplicantes, 

                                                           
o filho de Ecleu (925) e Polinices (928). Os corpos desse dois estavam ausentes da cena, cf. Grégoire (1950, 

p.138). 



208 
 

Eurípides virtualmente retorna ao protagonismo coral”. Assim, mostrarei que é a 

manifestação coral, tanto nos episódios como no párodo e estásimos, que conduz o 

enredo, e essa manifestação é sempre de caráter suplicante. Storey (2008, p.45), por 

exemplo, nota que “o coro de mães argivas está em cena durante todo o drama, mas elas 

não têm odes corais grandiosas que invoquem o mundo do mito ou examinem as camadas 

de significados do universo. Suas odes são breves e assumem sempre o caráter das 

mulheres suplicantes”. Por isso mesmo, como mostrarei, o essencial do drama está no ato 

de súplica em si, mais do que na luta de Teseu contra Tebas ou em algum outro evento 

desenvolvido nos episódios.  

Nas subseções seguintes, farei uma extensa análise pari passu dos versos corais 

do párodo, dos estásimos, do kommós e dos episódios a fim de provar como a ação do 

coro está inteiramente intrincada na ação dramática da peça como um todo. É uma análise 

exaustiva e necessária. Sem ela, é impossível tirar qualquer conclusão sobre a atuação do 

coro sem que tal conclusão não seja suscetível de ser tomada como precipitada.  

Panoramicamente, é possível visualizar a participação exclusivamente coral na 

peça do seguinte modo: párodo (42-86), 1º estásimo (365-8), 2º estásimo (598-633), 3º 

estásimo (778-93), 4º estásimo (955-99), 5º estásimo ou kommós 226 (1123-64). Sua 

relação com os episódios pode ser vista no seguinte quadro: 

 

Prólogo: 

Etra, mãe de Teseu, apresenta a situação 

de pós-guerra e de súplica das mães 

argivas e de Adrasto. Ela manda buscar 

Teseu. 

Párodo: 

O coro suplica à Etra que interceda por ele 

junto a Teseu. Pede-se que ele liberte os 

cadáveres presos e insepultos dos 

guerreiros argivos em Tebas. 

1º episódio: 

Etra mostra a Teseu as mulheres 

suplicantes227. Teseu e Adrasto dialogam. 

Etra consegue convencer Teseu a resgatar 

os cadáveres dos argivos em Tebas. 

1º estásimo: 

Coro elogia as palavras salvíficas de 

Teseu, questiona a disposição da cidade de 

Atenas para auxiliá-lo e tece elogio à essa 

cidade. 

2º episódio: 2º estásimo: 

                                                           
226 Torrano (2016) delimita o êxodo nos versos 1165-1234. 
227 Ver ilustrações sobre posicionamento de Etra e do coro em cena em Ley (2007, pp. 49-50). 
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Arauto de Tebas dialoga com Teseu sobre 

eficiência da democracia. Arauto reafirma 

decisão de Tebas de não liberar os 

cadáveres. Teseu afirma que irá a Tebas 

buscá-los à força.  

Coro teme pelo sucesso da expedição 

ateniense em Tebas; faz reflexão sobre a 

justiça divina e justiça humana; invoca 

deuses pedindo benevolência para com 

Atenas. 

3º episódio: 

Mensageiro traz a notícia de que Teseu 

venceu a guerra contra Tebas, sepultou 

alguns cadáveres dos argivos e trouxe 

outros para Atenas. 

3º estásimo: 

Coro lamenta a sorte dos filhos, lastima o 

fato de ter se casado e ter sido mãe e 

anuncia a chegada dos cadáveres dos 

filhos. Há diálogo lírico e lamentativo 

com Adrasto.  

4º episódio: 

Adrasto faz elogio dos sete guerreiros 

argivos para Teseu. Este anuncia o 

enterramento dos mortos e pede para que 

as mulheres do coro não vejam os 

cadáveres desfigurados dos filhos.  

4º estásimo: 

Coro lastima sua situação de mães sem 

filhos.  

5º episódio: 

Coro dialoga com Evadne, esposa de 

Capaneu, que pretende se lançar à pira do 

marido. Ífis, pai de Evadne, tenta intervir, 

mas não obtém resultado. Coro recebe as 

cinzas dos filhos. 

Quinto estásimo: 

Crianças (filhos dos guerreiros mortos) e 

coro dialogam lamentando a morte dos 

argivos.  

 

Uma vez que a ação dramática se passa em Êleusis, ou seja, um local não-

dionisíaco (como Nemeia em Hipsípile), essa peça oferece uma oportunidade de se 

averiguar o caráter dionisíaco de uma peça à primeira vista ουδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον. 

Assim, o padrão que eventualmente for encontrado aqui pode ser aplicado a muitas outras 

peças (a maioria das restantes) que também têm seu enredo se desenvolvendo em locais 

não-dionisíacos. Logo na abertura do prólogo, Etra invoca Deméter e situa a cena na 

região de Êleusis: “Ó Deméter, dona desta terra de Êleusis, / e servos da Deusa que tendes 

o templo” (Δήμητερ ἑστιοῦχ᾽ Ἐλευσῖνος χθονὸς / τῆσδ᾽, οἵ τε ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι 

θεᾶς, 1-2), e, adiante, repete: “diante do puro altar das duas Deusas / Filha e Deméter, 
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aguardo” (μένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν θεαῖν / Κόρης τε καὶ Δήμητρος, 34-35). 

Deméter, portanto, ocupa papel primordial na cena, não Dioniso. Entretanto, será a 

presença do coro, entendida extrinsecamente como parte integrante do festival das 

Grandes Dionísias, que deve ser estudada como forma de relação com Dioniso. 

Como indiquei acima, essa é a única peça do corpus de tragédias supérstites 

pertencente a década de 20. Collard e Cropp (2008, p.xv) estabelecem para ela a data 

aproximada de 423 a.C, enquanto Storey (2008, p.13), também em termos aproximativos, 

fala em “final da década de 420 a.C”. A maior precisão temporal é estipulada por Grégoire 

(1950, p.96), que, recorrendo a eventos políticos de hostilidade entre Tebas e Atenas no 

século V a.C, propõe o intervalo 422-421 a.C228. Nada se sabe a respeito da trilogia em 

que estaria inserida, mas se sabe que Eurípides trabalhou, à sua maneira, nessa peça o 

mesmo tema já utilizado por Ésquilo em Homens de Êleusis229. Como nota Grégoire 

(1950, p.79), As Suplicantes de Eurípides é “uma versão ática do mito dos Sete”, pois, 

nas epopeias do ciclo Tebano (Tebaida e Epígonos), Atenas não exerceu nenhum papel 

nessa história, e, por isso, pode se incluir no grupo de peças euripidianas de cunho 

patriótico, como Teseu, Erecteu, Heraclidas e Íon (Grégoire, 1950, p.98).  

 

4.2: Párodo230: a súplica como eixo do enredo 

  

A primeira palavra coral corrobora o sobressalente aspecto de súplica que, 

argumento, essa peça adquire. Sendo o coro o centro, o modo de exercer essa centralidade 

está marcado desde a primeira palavra que profere: “suplico” (ἱκετεύω, 42). Sua súplica, 

entretanto, não tem uma carga generalista, como se ela fosse meramente convencional e 

estivesse desvinculada do próprio querer do coro. Ela exprime o desejo mais premente 

                                                           
228 Sobre elementos políticos contemporâneos a Eurípides utilizados na peça, ver Burian (1985), Michelini 

(1994), Michelini (1997). Sobre influência que essa peça teve em tragédias posteriores, ver Storey (2008, 

p.121). Sobre caracterização religiosa da peça e sua relação com o “pensamento religioso” de Eurípides, 

ver Conacher (1956). 
229 Ver em Storey (2008, pp. 13-15) a comparação possível de se fazer entre essas duas peças – da peça de 

Ésquilo temos apenas o título e uma referência em Plutarco (Teseu, 29). Ver comparação entre Eurípides 

e Ésquilo a respeito desse tema em Fitton (1961, pp. 444-5). 
230 Willink (1990, p.340) questiona a correção taxonômica de se chamar esse canto de “párodo”, uma vez 

que ele não é um canto de “entrada”. Salvador (2015, p.145) classifica-o simplesmente por “párodo”. 

Torrano (2016, p.17), por sua vez, em sua tradução, indica que o trecho é um “estásimo em vez de párodo”. 

Sobre problemas textuais e métricos desse canto, ver Willink (1990). 
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dessas mulheres, e, portanto, faz com que o coro se torne uma figura ativa no 

desenvolvimento do enredo. Será essa súplica, de fato, o fio condutor da ação dramática, 

ou seja, sem ela não haveria uma trama de acontecimentos próprios para a encenação.  

Nessa peça, portanto, a súplica adquire um papel indispensável ao enredo. Isso é 

comprovável a partir da espécie de súplica que o coro realiza. Nota-se, sobretudo, que ela 

é feita de uma forma que se direciona direta e especificamente a uma personagem, no 

caso, Etra, ou seja, não é uma súplica feita em forma de oração, direcionada aos deuses, 

com sói ocorrer em cantos corais trágicos. No primeiro estásimo de As Fenícias, por 

exemplo, o coro faz uma oração apotropaica a Épafo, rogando que essa divindade 

intervenha na guerra de Tebas. Entretanto, Épafo não atua e não interfere na ordem dos 

eventos. Isso equivale a dizer, em contraste com a súplica de As Suplicantes, que tal 

oração está presente por mero formalismo, porque não há relação direta, no plano do 

enredo, com o desenrolar dos acontecimentos – a divindade não entra em cena e resolve 

a rixa entre os irmãos belicosos. Por sua vez, a súplica das mulheres argivas da peça em 

estudo aqui pertence intrinsicamente à ação. Na verdade, sem essa súplica não haveria 

enredo. Em segundo plano, estabelece-se a questão da retomada dos cadáveres argivos a 

ser perpetrada futuramente por Teseu; em primeiro plano, estabelece-se a manifestação 

da angústia acerca dessa questão pelas mulheres que são as mães dos homens que agora 

são esses cadáveres. 

Como mencionado acima, o coro suplica diretamente a Etra, e o faz de maneira 

persuasiva e real, ou seja, de modo a realmente obter o que deseja. Assim, cai-lhe aos pés, 

e faz um pedido específico, que constitui o centro do drama: “suplico-te eu, anciã, de 

anciã boca, prostrada ao teu joelho, livra os filhos!” (ἱκετεύω σε, γεραιά, / γεραιῶν ἐκ 

στομάτων, πρὸς / γόνυ πίπτουσα τὸ σόν· / ἄνα μοι τέκνα λῦσαι, 42-45). Explica a 

Etra, então, a razão de sua súplica, e o faz em termos a deixar explícitas a rudeza do 

inimigos e calamidade da situação de seus filhos, mortos e expostos às feras agrestes: “os 

sem lei deixam os corpos / dos finados mortos por morte solta-membros / para o banquete 

das feras montesas” (ἄνομοι — τέκνα λῦσαι. — φθιμένων / νεκύων οἳ καταλείπουσι 

μέλη / θανάτῳ λυσιμελεῖ θηρσὶν ὀρείοισι βοράν, 45-47). Aliás, o aspecto gráfico do 

ato de suplicar, utilizado para aumentar a potência persuasiva, tem segunda ocorrência no 

párodo, tal é a necessidade que o coro tem de ver seu rogo atendido: “ilícita, sob coerção, 

prostrada súplice, / cheguei à ignífera lareira dos Deuses” (ὁσίως οὔχ, ὑπ᾽ ἀνάγκας δὲ 

προπίπτου- / σα προσαιτοῦσ᾽ ἔμολον δε- / ξιπύρους θεῶν θυμέλας, 63-65). 
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Para o coro, o papel de Etra é de suma importância, por isso o párodo como um 

todo está endereçado a ela. O párodo, de fato, é bastante marcado pelas lamentações do 

coro concernentes à sua situação de desespero. Na antístrofe alfa, reforça-se ainda mais o 

estado de depauperamento emocional das mulheres argivas. O diálogo com Etra se faz 

muito íntimo e caloroso. O coro roga que ela observe bem o aspecto malsão de seu rosto 

e corpo. A deformidade da fisionomia tem como causa o ingente sofrimento. Há uma 

estrutura e uma sequência lógica na maneira como o coro interage com Etra: ele precisa 

tornar chamativa e digna de compaixão a sua causa. Assim, para captar a benevolência, 

em primeiro lugar o coro expõe hiperbolicamente o seu estado fisionômico deplorável: 

“vês míseros pranto nas pálpebras dos olhos / e rugosos na carne grisalha / arranhões de 

mãos” (ἐσιδοῦσ᾽ οἰκτρὰ μὲν ὄσσων / δάκρυ᾽ ἀμφὶ βλεφάροις, ῥυ- / σὰ δὲ σαρκῶν 

πολιᾶν / καταδρύμματα χειρῶν, 48-51). Dando continuidade, ele faz uma pergunta 

que mostra que sua situação está marcada pela desesperança: “que se há de fazer?” (τί 

γάρ; 55). Mais uma vez, então, explica os termos de sua catástrofe, acrescentando novos 

matizes acerca do insepultamento dos filhos e da consequente desolação originada, agora 

relatando uma cena doméstica e desenhando o vazio cemiterial devido à ausência dos 

corpos dos filhos: “não velei em casa meus filhos mortos, / nem avisto as fúnebres tumbas 

de terras” (ἃ / φθιμένους παῖδας ἐμοὺς οὔτε δόμοις / προθέμαν οὔτε τάφων χώματα 

γαίας ἐσορῶ, 50-52).  

Smith (1967, p.156) nota que essa parte é um diálogo entre as mães e suas 

serventes: as mães circundam Etra e cantam em iônicos, enquanto as serventes cantam 

em metros jâmbicos e trocaicos. Assim, a função e caráter dramáticos do coro ficam bem 

delimitados na estrofe beta (54-62) por três elementos: 1)a ligação de súplica do coro com 

Etra (54-59), 2)o pedido feito para Etra interceder junto a Teseu231 (60-61) e 3)a descrição 

da ação requerida a Teseu (60-62). Central nessa estrofe será o verbo “rogamos” 

(λισσόμεθ´ 60), que condensa tudo o que o coro tem falado até então.  

Para fazer Etra simpatizar-se com sua dor, ele apela para algo de que ambos 

compartilham, a saber, o sentimento de mãe, dando realce gráfico para o ato de gerar e de 

acolher os corpos dos filhos: “também tu, ó rainha, tiveste um filho, / ao tornar o leito 

caro ao esposo, partilha comigo teu saber, partilha / quanto me doem corpos de mortos 

filhos” (ἔτεκες καὶ σύ ποτ᾽, ὦ πότνια, κοῦρον / φίλα ποιησαμένα λέ- / κτρα πόσει 

                                                           
231 Como nota Mastronarde (2010, p.80), “o próprio Teseu serve como um dos obstáculos para ser superado 

antes que o problema que aflige as suplicantes seja resolvido (87-364)”. 
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σῷ· μετά νυν δὸς ἐμοὶ σᾶς διανοίας, / μετάδος δ᾽, ὅσσον ἐπαλγῶ μελέα 'γὼ / 

φθιμένων οὓς ἔτεκον, 54-59). Assim, nivelados os status do coro e de Etra à mesma altura 

a partir de igual condição de mãe, finalmente é feito o pedido, direto e sem rodeios: 

“persuade teu filho, peço, a ir ao Ismeno / e pôr-me nos braços os corpos / errantes 

insepultos dos jovens mortos!” (παράπεισον δὲ σόν, ὤ, λισσόμεθ᾽, ἐλθεῖν / τέκνον 

Ἰσμηνὸν ἐμάν τ᾽ ἐς χέρα θεῖναι / νεκύων θαλερᾷ σώματ᾽ ἀλαίνοντ᾽ ἄταφα, 60-62) 

Foi necessário todo esse preâmbulo antes do pedido, porque tal pedido implica algo de 

árduo, perigoso e desconfortável para Teseu: ele terá de requerer cadáveres interditos e, 

se não for atendido, arrisca-se a iniciar uma guerra. Se aceitar, ele ver-se-á na obrigação 

de remediar os males de uma guerra com a qual nunca teve nenhuma relação. Além disso, 

esse pedido deve passar antes pelo crivo de Etra. O coro tem consciência de que, ao fazer 

tal súplica, ela coloca Etra na eventualidade de tornar-se também ela uma mãe sem filho 

e sem poder enterrar o filho. Se Teseu perder a guerra, Etra ver-se-á na mesma situação 

das mulheres do coro.    

Na antístrofe beta, acrescentando um novo elemento de persuasão, o coro mostrará 

que sua causa não é vã nem simplória. Ela atende aos chamados da justiça: “temos 

justiça”, ἔχομεν δ᾽ ἔνδικα, 65). Entretanto, embora tenham justiça, elas são inaptas a fazer 

valer sua causa, porque não têm os meios necessário para isso. Quem os tem é Teseu e o 

poderio de Atenas: “tu tens força” (καὶ σοί / τι πάρεστι σθένος, 65-66). Notando que 

apenas Etra tem a condição de “abolir a má sorte” do coro (δυσ- / τυχίαν τὰν παρ᾽ ἐμοὶ 

/ καθελεῖν, 66-68), as mães argivas fazem mais uma vez sua súplica, que, em essência, 

roga pela intervenção de Teseu: “suplico que teu filho / dê-me o morto nos míseros 

braços” (ἱκετεύω / σὸν ἐμοὶ παῖδα ταλαίνᾳ 'ν χερὶ θεῖναι / νέκυν, 68-70). Em meio a 

essa sucessão de rememoração de desditas, o coro ainda utiliza uma imagem de ternura 

para tornar familiar e compassivo o efeito a ser surtido caso Etra e Teseu o atendam: “a 

abraçar lúgubre corpo de meu filho” (ἀμφιβαλεῖν λυγρὰ μέλη παιδὸς ἐμοῦ, 70). Seu 

sucesso só será possível por meio da mediação de Etra, e nela o coro coloca todo a sua 

atenção e diligência. Nesse ponto, a relação estreita estabelecida entre o coro e Etra revela 

alta proeminência social das mulheres de Argos. A relação é estreita porque, ao fazerem 

a explicação acerca da causa que a fazem suplicar, o coro a faz de maneira muito aberta. 

Como mães dos guerreiros argivos, deduz-se que essas mulheres não são escravas, mas, 

ao contrário, ocupam alta posição na cidade de origem. Eis uma diferença elementar com 

relação a peça As Fenícias de Eurípides, e que revela a proeminência coral também no 
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desenvolvimento do enredo. Nesta peça, por ser o coro composto de mulheres 

estrangeiras e alheadas à querela central da ação dramática, ele não é essencial ao enredo. 

Em As Suplicantes, por outro lado, tudo o que acontece e é narrado na peça se dá em 

resposta às súplicas dessas mulheres. Ao contrário do coro de mulheres fenícias, que não 

têm uma participação influente no enredo, aqui o coro, pode-se dizer, é o centro da ação 

dramática.  

Vê-se, portanto, que a atuação do coro está intrinsicamente ligada à atuação de 

uma personagem da ação dramática. Tal constatação não tem implicação direta na questão 

da ritualidade coral dessa peça, pois, como se viu no capítulo 1 desta tese, a ritualidade 

não necessariamente deva ser entendida como dependente do afastamento coral da ação 

dramática. A atividade coral é um todo só, ligando-se ao enredo e ao evento. 

Apesar da constante conexão com o enredo, a maneira de se expressar do coro não 

deixa de ser próxima à ambientação cultual do evento das Grandes Dionísias. Dessa 

forma, possíveis elementos ritualísticos tornam-se perfeitamente conciliáveis com a ação 

dramática. A repetição do vocábulo “gemidos” (γόων γόων, 71), a repetição de 

imperativos e vocativos “vinde, ó...” (᾿Ίτ´ὦ ,᾿ ἴτ´ὦ, 73,74) e mesmo a referência à 

preferência de Hades por coros (“coro que Hades venera”, χορὸν τὸν ῾Άιδας σέβει, 75) 

mostram que o canto possui força necessária para transcender a ação dramática, uma vez 

que, embora todos esses fatores tenham consistência plena dentro da situação que vai se 

moldando a partir do enredo, sua linguagem não é exigida pela ordenação dos 

acontecimentos, mas pela convenção coral do festival. É preciso, contudo, elucidar que, 

a esta altura, uma vez que a questão principal da peça é a súplica pelo enterramento dos 

argivos insepultos, essas expressões do coro não representam, logicamente, expressões 

ritualísticas extradramáticas funerárias, mas se valem desse temário para se expressar de 

maneira não coloquial, condigna ao evento cívico-religioso ateniense. 
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4.3: 1º estásimo (365-380): a intranquilidade coral perante o porvir232  

 

O 1º estásimo constitui-se como um anexo lírico do episódio precedente, em que 

Teseu toma a decisão de recuperar os cadáveres argivos e informa que pretende submeter 

sua vontade à decisão do povo. O coro antevê a possibilidade de recuperar os corpos de 

seus filhos, mas ainda está reticente quanto ao sucesso da futura empreitada de Atenas. O 

estásimo ficará, assim, marcado por invocações e questionamentos acerca do rumo que a 

ação de Teseu terá. Podem passar diversos pensamentos na mente do coro: os cidadãos 

de Atenas aceitarão a proposta de seu comandante? Se sim, a campanha militar lançada 

terá êxito ou fracassará na recaptura dos cadáveres? Seus filhos serão trazidos de volta e 

poderão ser enterrados, ou ficarão insepultos para sempre nas plagas de Tebas? São 

pensamentos de preocupação e que denotam aflição. Tudo isso emergirá nos versos desse 

estásimo, que demonstram sobretudo o estado de expectativa em que as mulheres 

suplicantes se encontram. A emotividade coral, portanto, é o principal elemento 

motivador da manifestação do conteúdo desse trecho da peça, e essa emotividade é 

consequência e resposta diretas do papel que as mulheres exercem nas ações de outros 

personagens. Em suma, esse canto coral tem uma função evidente: comover a cidade de 

Atenas a compartilhar dos anseios e preocupações do coro a fim de movê-la a agir 

conformemente à causa das mães argivas.   

A estrofe e antístrofe alfa caracterizam-se por darem livre curso à imaginação do 

coro, que já pensa em um futuro reencontro com os cadáveres dos filhos. A estrofe (365-

368) contém uma invocação à cidade de Argos, em que o coro exprime seu contentamento 

e exaltação devidos à deliberação de Teseu em favor de sua causa. Essa invocação, 

portanto, está diretamente vinculada à ação dramática. Há um elogio às deliberações de 

Teseu e um germinante prognóstico positivo para o futuro de sua cidade: “Argos nutre-

corcéis, ó minha terra pátria, / ouviste, ouviste estas palavras / do rei, pias perante os 

Deuses, / e magníficas para Pelásgia / e para Argos?” (ἱππόβοτον Ἄργος, ὦ πάτριον 

ἐμὸν πέδον, / ἐκλύετε τάδ᾽, ἐκλύετε / ἄνακτος ὅσια περὶ θεοὺς / καὶ μεγάλα 

Πελασγίᾳ / καὶ κατ᾽ Ἄργος; 365-69). No párodo, o coro compartilhou com Etra sua 

angústia; agora, compartilha com a imagem mental formada de sua cidade a decisão de 

                                                           
232 Ver divisão gráfico para participação dos diferentes componentes do coro nos estásimo em Smith (1967, 

p.156). 
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Teseu tomada favoravelmente aos seus planos. Em seguida, a antístrofe alfa (369-372) 

igualmente versa sobre Teseu, que é considerado como um possível benfeitor para as 

mães que compõem o coro e para o país de Ínaco. Aqui já se cria a expectativa mais 

palpável de uma vitória, uma vez que as mulheres exprimem claramente a possibilidade 

de sucesso, falando em uma consequente amizade entre Argos e Atenas: “se chegasse ao 

termo e ao mais de meus / males e retirasse da mãe / ainda o sangrento arranhão, / faria 

amiga a terra de Ínaco / por esse bem” (εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα καὶ τὸ πλέον ἐμῶν κακῶν / 

ἱκόμενος ἔτι ματέρος / ἄγαλμα φόνιον ἐξέλοι, / γᾶν δὲ φίλιον Ἰνάχου / θεῖτ᾽ ὀνήσας, 

369-72). Essas falas imaginosas e especulativas, contudo, denotam insegurança, o que 

será confirmado nos versos seguintes. Apesar da promessa de Teseu, o coro sabe que, de 

concreto, ainda não possui nem alcançou nada. Há sempre o temor e desconfiança de que 

uma promessa possa ser descumprida, por isso as mulheres aqui a reiteram e a reafirmam. 

A seguir, refarão o pedido pela ajuda de Atenas. 

Na estrofe e na antístrofe beta, haverá questionamento acerca do tipo de ligação 

que Atenas se compromete a fazer com o coro e um reforço do pedido de ajuda para Etra. 

Na estrofe (373-76), as mulheres tecem um elogio a Atenas, qualificando de piedosa a 

ajuda que essa cidade se propõe a realizar: “belo adorno de urbes é a faina reverente / e 

tem graça para sempre” (καλὸν δ᾽ ἄγαλμα πόλεσιν εὐσεβὴς πόνος / χάριν τ᾽ ἔχει τὰν 

ἐς αἰεί, 373-74). Depois, desejando obter uma resposta clara e objetiva, questiona acerca 

da natureza dessa ajuda, deixando transparecer sua ansiedade por ver executada de fato 

esse auxílio e por querer antecipar o seu término exitoso: “o que / a urbe me fará, enfim? 

Fará pacto comigo / e teremos os funerais dos filhos?” (τί μοι πόλις κρανεῖ ποτ᾽; ἆρα 

φίλιά μοι / τεμεῖ, καὶ τέκνοις ταφὰς ληψόμεσθα; 375-76). Teseu, embora tenha 

aquiescido aos rogos de sua mãe, ainda terá de convencer seus concidadãos a iniciar uma 

empreitada que, até então, em nada lhes dizia respeito. Tal é a causa de preocupação do 

coro. Assim, na antístrofe, os seus rogos estarão direcionados diretamente à cidade de 

Atenas: “defende a mãe, urbe de Palas! Defende / de se poluírem as leis dos mortais” 

(ἄμυνε ματρί, πόλις, ἄμυνε, Παλλάδος, / νόμους βροτῶν μὴ μιαίνειν, 377-78). Para 

magnificar sua persuasão, o coro não valoriza a causa da luta em seu aspecto particular 

(retomada dos cadáveres argivos), mas, sim, ressalta o seu aspecto universal (fazer valer 

as leis dos homens). Por fim, utilizando o recurso retórico de captatio benevolentiae, o 

coro tece um elogio a Atenas, visto que ele precisa obter a compaixão não apenas de 

Teseu (e essa compaixão já foi obtida), como também agora da cidade como um todo: “tu 
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veneras justiça, dás menos à injustiça / e resgatas sempre a todos de má sorte” (σύ τοι 

σέβεις δίκαν, τὸ δ᾽ ἧσσον ἀδικίᾳ / νέμεις, δυστυχῆ τ᾽ ἀεὶ πάντα ῥύῃ, 379-80). Como 

mostrei, o apelo por auxílio e compaixão feito a Etra no párodo recorria justamente à 

noção de justiça e injustiça: justiça de uma refrega pela obtenção dos cadáveres, injustiça 

da interdição do sepultamento. Nesse ponto do primeiro estásimo, o coro expande a 

qualificação de justa agora à cidade de Atenas como um todo. 

Novamente, vê-se como esse canto coral está absolutamente intrincado com a ação 

dramática. Há algum indício de ritualidade? À primeira vista, não há nada que possa ser 

entendido fora do contexto dos eventos que vão se sucedendo no enredo. Mesmo sendo 

essa conexão completa, é possível observar indícios de ritualidade na linguagem, que não 

é aquela corrente da urdidura dos eventos e se sobressai e se distancia daquela dos 

personagens. O coro está exprimindo-se em um outro registro, e isso é verificável 

sobretudo pela repetição de vocábulos que ocorre na estrofe alfa (“ouviste ouviste”, 

ἐκλύετε τάδ᾽, ἐκλύετε, 366) e na antístrofe beta (“defende... defende”, ἄμυνε... ἄμυνε, 

377). Ora, essa mudança de registro só é justificável pelo contexto extradramático em que 

a tragédia se encena, e não pelo seu contexto intradramático, que é o enredo. Aqui se 

estabelece a conexão com As Dionísias, e o coro pode ser percebido como também 

pertencente a algo exterior ao drama. Não fosse seu papel de agente ritual no festival, ele 

poderia permanecer expressando-se em trímetros, estando apenas atrelado ao 

desenvolvimento da história. Não ocorre assim, contudo. O grupo de mulheres argivas 

também é um grupo de cidadãos atenienses que cantam para Dioniso. O “aqui e agora” 

do festival e do drama tornam-se visivelmente o mesmo em trechos quejandos.  

 

4.4: 2º estásimo (598-633): o coro sente medo e produz reflexões   

 

O segundo estásimo é um diálogo lírico que mostra o estado de espírito conflitante 

e flutuante do coro. Conacher (1959, p.22) nota que a alternância das falas se deve à 

distribuição hemicórica dos versos. Ora as mulheres se mostram confiantes, ora temerosas 

a respeito da guerra a ser travada em Tebas. Quanto ao conteúdo, pela primeira vez o coro 

se põe a fazer reflexões sobre o ordenamento divino, bem como recrudesce suas orações 

e invocações. Também contém trechos de devaneios, em que o coro dá largas à sua 

imaginação, mostrando como almeja estar em Tebas. Toda essa variação e riqueza nos 
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modos de se expressar é consequência do resultado do episódio anterior, em que Teseu 

de fato parte para a guerra em busca dos cadáveres argivos. A tensão atinge o clímax aqui. 

O coro responde, então, a essa nova situação em uma miscelânea de modos de humor. 

Nesse sentido, a resposta do coro aqui será extremamente emotiva, visto que se 

chegou a uma situação de extremo: dar-se-á de fato guerra para a recaptura dos cadáveres. 

A estrofe alfa (598-607) versará inteiramente sobre a apreensão do coro a respeito da 

guerra promovida por Teseu por sua causa. Sua primeira fala locupleta-se de medo, e faz 

uma descrição vívida desse seu estado de ânimo, ressaltando também sua situação de 

infelicidade: “ó míseras mães de míseros capitães, / no fígado o verde medo me perturba” 

(ὦ μέλεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν, / ὥς μοι ὑφ᾽ ἥπατι χλωρὸν δεῖμα θάσσει, 598-

99). No episódio precedente, Teseu teve uma discussão acalorada com o arauto de Tebas. 

Como os recursos diplomáticos esgotaram-se sem surtir resultado, o resgate dos 

cadáveres terá de ser feito necessariamente por meio do confronto armado. Nesse ponto 

de guerra iminente, o clima de tensão se eleva. As mulheres suplicantes lançam então 

uma série de perguntas lancinantes sobre a imprevisibilidade do porvir, que se afigura 

torvo e belicoso: “que nova palavra é essa que proferes? / A expedição de Palas que fim 

terá? / Dizes na lança ou na troca de fala? (τίν᾽ αὐδὰν τάνδε προσφέρεις νέαν; / 

στράτευμα πᾷ Παλλάδος κριθήσεται; / διὰ δορὸς εἶπας, ἢ λόγων ξυναλλαγαῖς; 

600-02). O coro sabe que, assim como ocorreu com seus filhos, Teseu e os atenienses 

podem perder a guerra, e o resultado disso será duplamente calamitoso: os cadáveres 

permanecerão insepultos, a eles se ajuntando novos cadáveres, os dos atenienses, e a 

causa do coro será considerada como maléfica para a cidade de Atenas, que até então não 

tinha nenhuma relação com os guerreiros argivos derrotados. As mulheres temem, 

portanto, serem fonte de desdita, e por isso enumeram as cruezas da guerra; lembrando-

se já miseráveis, questionam sua possível responsabilidade da miséria alheia: “se mortos 

por Ares, / mortes, batalhas e fragores de luta / surgirem pela urbe, que palavra, / que 

culpa disto, eu, mísera, teria?” (εἰ δ᾽ ἀρείφατοι / φόνοι μάχαι στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀνὰ 

πτόλιν / κτύποι φανήσονται, τάλαι- / να, τίνα λόγον, τίν᾽ ἂν τῶνδ᾽ αἰτία λάβοιμι; 

603-6). O coro está em Êleusis, mas sofre pelo exército ateniense que está em Tebas. 

Angustia-lhe imaginar como estão se desenvolvendo as etapas da batalha. Seu espírito, 

então, fica suscetível a divagações e devaneios. Subitamente, ele parece antever uma 

felicidade vindoura caso Teseu vença: “seria lucro” (γένοιτ᾽ ἂν κέρδος, 603).  
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A antístrofe alfa (608-617) traz um diálogo a respeito da justiça divina, que não é 

senão uma medida para atenuar tamanho medo e angústia expressos na estrofe precedente. 

Assim, de início, o coro se mostra com um estado de ânimo confiante, porque ele crê que 

o âmbito supra-humano pode lhe valer: “quem brilha por boa sorte, Parte / recolheria, esta 

confiança me vale” (ἀλλὰ τὸν εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἄν τις αἱροῖ / μοῖρα πάλιν· τόδε μοι 

θράσος ἀμφιβαίνει, 609). Em seguida, instaura-se um diálogo de pergunta e resposta 

entre os dois subgrupos corais que faz atentar para a justiça da instância divina e para o 

não completo domínio dos homens sobre suas próprias ações, porque não há perfeita 

coincidência entre alvitre humano e alvitre divino: “dizes que os Numes são justos. / 

Quem mais gere as conjunturas? / Diverso de Deuses vejo mortais” (δικαίους δαίμονας 

σύ γ᾽ ἐννέπεις. / τίνες γὰρ ἄλλοι νέμουσι συμφοράς; / διάφορα πολλὰ θεῶν 

βροτοῖσιν εἰσορῶ, 610-12). Aparentemente, as mulheres conseguem controlar sua 

intensa emotividade abalada pelo medo com questões de ordem especulativa. Entretanto, 

o medo ainda está presente, e essas especulações não o conseguem reter de todo: “pois 

sucumbes ao antigo pavor” (Φόβωι γὰρ τῶι πάρος διόλλυσαι, 613). Por fim, voltam 

as máximas concernentes à realidade humana e ao modo de agir divino, que visam 

transmitir uma mensagem de consolo centrada no fato de que os deuses detêm o controle 

final das situações e de que há uma lógica por trás de toda ação humana: “justiça chama 

justiça; morte, morte. / Deuses aliviam males de mortais, / por dominarem o termo de 

tudo” (δίκα δίκαν δ᾽ ἐκάλεσε καὶ φόνος φόνον, / κακῶν δ᾽ ἀναψυχὰς θεοὶ / βροτοῖς 

νέμουσι, πάντων τέρμ᾽ ἔχοντες αὐτοί, 614-617). Assim, o canto coral vai ganhando 

contornos religiosos, que atingirão um cume nas estrofe e antístrofe beta. 

Em um crescendo religioso, portanto, a segunda parte (618-633) do segundo 

estásimo mostra as preocupações do coro maximamente expressas segundo a textura 

religiosa grega. A estrofe beta (618-625) contém três falas que expressam o anseio de se 

saber como anda a batalha de Teseu. A tônica passa do temor para o devaneio. É possível 

pensar que o devaneio seja aqui uma forma de escapismo dos paroxismos de temor 

expressos precedentemente. Assim, na primeira fala, embora se discorra acerca de um 

cenário de guerra, também se descreve o cenário de Êleusis, e prepondera o fator estético 

desses cenários. O coro evoca as águas sagradas de Calícore, lugar onde estão, e não o 

faz em contraposição às planícies tebanas, lugar de guerra, porque almejam, na verdade, 

estar neste último sítio. Êleusis seria o ponto de partida para as argivas se dirigirem a 

Tebas: “como iríamos ao campo de belas torres, / desde o poço de belos coros da Deusa? 
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(τὰ καλλίπυργα πεδία πῶς ἱκοίμεθ᾽ ἄν, / Καλλίχορον θεᾶς ὕδωρ λιποῦσαι; 618-19). 

A resposta a isso se dá num tom sonhador, em que o coro expressa a necessidade de se 

receber asas concedidas pelos deuses para se chegar a Tebas: “se um Deus te fizesse alada 

/ para ir à urbe dos dois rios, / verias as sortes / dos caros, verias” (ποτανὰν εἴ σέ τις 

θεῶν κτίσαι. / διπόταμον ἵνα πόλιν μόλω. / εἰδείης ἂν φίλων εἰδείης ἂν τύχας, 620-

22). Há um anelo irrealizável de se assistir à guerra e averiguar de imediato o resultado 

dela. No ponto onde estão, haverá longa espera até que a informação de vitória ou derrota 

de Teseu chegue aos seus ouvidos. Esse anelo e, resultante dele, delírio são frutos de uma 

pressa para se resolver a questão dos cadáveres. Por fim, o coro novamente questiona, 

como o fez em outras partes, e que agora reforça sua ansiedade, como andará Teseu: “que 

sorte, que destino / espera o valente / rei desta terra?” (τίς ποτ᾽ αἶσα, τίς ἄρα πότμος / 

ἐπιμένει τὸν ἄλκιμον / τᾶσδε γᾶς ἄνακτα; 623-25).  

Por fim, a antístrofe beta (626-633) recrudesce o tom religioso, sendo constituída 

de três orações. Primeiro, o coro invoca divindades, que, embora não sejam nomeadas, 

são identificadas como aquelas que já foram por ele mencionadas. Novamente se faz 

menção ao seu estado de pavor e à sensação de alívio para os males obtido por meio de 

se pensar nos deuses: “invocamos Deuses já invocados, / isto nos pavores é a primeira fé” 

(κεκλημένους μὲν ἀνακαλούμεθ᾽ αὖ θεούς· / ἀλλὰ φόβων πίστις ἅδε πρώτα, 626-27). 

Em seguida, há uma oração especialmente destinada a Zeus, solicitando proteção à cidade 

do coro. Essa oração se integra ao contexto da guerra a ser travada futuramente por Teseu: 

“Ió! Zeus, que geraste o filho / da antiga mãe filha de Ínaco, / sê benévolo aliado desta 

minha urbe!” (ἰὼ Ζεῦ, τᾶς παλαιομάτορος / παιδογόνε πόριος Ἰνάχου. / πόλει μοι 

ξύμμαχος γενοῦ τᾷδ᾽ εὐμενής, 628-31). Aliás, como se viu acima, as orações que 

recorrem aos deuses são um recurso de extravasamento e distensão emocional do coro. 

Elas então se integram também a uma necessidade comportamental da índole coral. Nos 

últimos versos estasimais, a invocação a Zeus continua muito atada ao enredo, 

especificamente à questão da afronta às leis por conta da ordem peremptória de 

insepultamento dos cadáveres: “teu ícone, teu suporte, / traz do ultraje / à pira da urbe” 

(τὸ σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα / πόλεος, ἐκκομίζομαι / πρὸς πυρὰν ὑβρισθέν, 632-

34). 

Em tudo, portanto, o coro está atrelado à ação dramática. É inegável que toda essa 

manifestação decorre da situação delineada pelas ações de Teseu. Entretanto, vemos a 

partir da antístrofe alfa que é o coro quem instaura uma reflexão propriamente religiosa 
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acerca dos fatos do enredo. Certo, o ensejo de tal proferimento de ideias meditativas é, 

rigorosamente falando, a própria conjuntura dos eventos da trama, mas esses eventos 

agora passam a ser entendidos sob outra perspectiva, não apenas aquela dos anseios das 

mulheres. A manifestação de tal perspectiva é oriunda do caráter religioso do festival, e 

aqui o coro exerce sua função de coro do festival. Isso não ocorre em detrimento de sua 

função de mulheres suplicantes, antes se dá concomitantemente. A tragédia se encarrega 

de encenar uma série de acontecimentos sucessivos, mas não é mera encenação de uma 

história por meio de falas de atores. Ela transmite também uma interpretação religiosa, a 

qual sempre está sob encargo do coro.  

 

4.5: 3º estásimo (778-836): a lamentação como amplificação da dor, Adrasto-antífona 

 

O terceiro estásimo constrói-se como uma resposta ao sucesso da empresa de 

Teseu, conforme relatado pelo mensageiro no episódio precedente. Aqui, além do canto 

coral, haverá também, entremeado a ele, a participação de Adrasto. As mulheres 

suplicantes e esse personagem são os principais beneficiados com o sucesso de Teseu. Da 

parte das mulheres, haverá um sentimento ambíguo de felicidade e infelicidade: a guerra 

bem-sucedida liderada por Atenas permitirá que elas revejam os filhos, mas tal sucesso 

não muda o fato de eles estarem mortos. Elas então abrem o canto manifestando a dupla 

acepção concomitante (boa e má) que um acontecimento pode representar aos olhos 

humanos: “ora bem, ora má sorte. / Para a urbe a glória (...), mas a mim ver os corpos dos 

filhos / dói-me” (τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῆ. / πόλει μὲν εὐδοξία (...) / ἐμοὶ δὲ παίδων 

μὲν εἰσιδεῖν μέλη / πικρόν, 778-83). A tônica de sua manifestação, contudo, concentra-

se em chorar seus males. Adrasto também exprimirá sobretudo sua dor, como fica claro 

desde sua primeira fala, e sua função será servir de eco ao coro. Na verdade, as mulheres 

terão diante de si uma antífona, encarnada em Adrasto: “O lamento, ó mães, / (...), clamai 

diante dos meus / lamentos” (στεναγμόν, ὦ ματέρες, / (...) ἀύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ ἀντίφων᾽ 

ἐμῶν / στεναγμάτων, 798-801). Como um todo, o estásimo traz matizes de reflexões 

religiosas acerca da vida humana, mas tais reflexões circunscrevem-se aos sentimentos 

experenciados pelo coro neste momento.  

A estrofe alfa (778-85) é um preâmbulo explicativo das dores presentes. O coro 

obtém o que mais almejava até então, a saber, ter os corpos de seus filhos para dar um 
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correto sepultamento, mas a chegada desses corpos faz as mulheres relembrarem que 

nunca mais verão seus filhos com vida. Até então, perturbava-lhes o fato de não poder 

ver seus filhos mortos; agora, perturba-lhes a própria ideia de se estar diante dos filhos 

mortos. Assim, o dia não esperado por elas (aquele do reencontro com seus filhos, 

tamanho era o empecilho para revê-los), torna-se-lhes então o pior dos males: “mas verei 

bela visão / se ao ver o não esperado dia / eu vir a a maior dor de todas” (καλὸν θέαμα 

δ᾽, εἴπερ ὄψομαι, / τὰν ἄελπτον ἁμέραν / ἰδοῦσα, πάντων μέγιστον ἄλγος, 783-

85). Relata-se aqui o caso de como um desejo muito ansiado pode produzir, quando 

satisfeito, um efeito maléfico.  

Como resultado dessa explicação, a antístrofe alfa (786-93) conterá uma série de 

desejos irrealizáveis, todos eles manifestando aspirações de poder alterar o passado. 

Assim, se este tivesse transcorrido de forma diferente, ao coro seriam poupados os seus 

sofrimentos presentes. As mulheres então se põem a divagar sobre como teria sido melhor 

se tivessem mantido a condição de solteiras: “sempre inupta até hoje / Tempo, o antigo 

pai dos dias, tivesse-me feito” (ἄγαμόν μ᾽ ἔτι δεῦρ᾽ ἀεὶ / Χρόνος παλαιὸς πατὴρ / 

ὤφελ᾽ ἁμερᾶν κτίσαι, 786-88). Há uma reflexão, bastante patética e sentimental, a 

respeito do tempo na vida humana, mostrando como o objeto de desejo de um dado 

momento pode resultar em algo doloroso em um momento posterior. Questiona-se então 

o seu ímpeto pela maternidade: “por que eu queria filhos?” (τί γάρ μ᾽ ἔδει παίδων; 789). 

A premissa das mulheres é esta: se elas não tivessem tido filhos, não estariam duramente 

sofrendo neste momento. Em outras palavras, seriam mais felizes se não tivessem se 

casado: “que dor ímpar eu esperaria ter, / se não fosse meu jugo de núpcias?” (τὸ μὲν 

γὰρ ἤλπιζον ἂν πεπονθέναι / πάθος περισσόν, εἰ γάμων ἀπεζύγην, 790-91). 

Constituiriam, então, essas afirmações uma apologia à vida não marital? Estas reflexões 

não são frutos de um raciocínio desapaixonado sobre o assunto. É a dor que as faz 

reflexionar de tal maneira.  Dando grande prova de amor, por fim expressam desejar a 

morte para se unir aos seus filhos que vão para o Hades: “mísera, / como eu morreria com 

estes filhos, descendo a Hades comum?” (μελέα / πῶς ἂν ὀλοίμην σὺν τοῖσδε τέκνοις 

/ κοινὸν ἐς Ἅιδην καταβᾶσα; 796-7).  

A estrofe beta (7998-810) é um colóquio lamentativo entre coro e Adrasto.  Há 

uma complementação entre essas duas figuras que se manifesta na intercadência de 

expressões de dor. Quando o coro saúda os filhos mortos (“ó filhos, ó amarga / saudação 

das mães, / eu te saúdo, a ti, morto”, ὦ παῖδες, ὦ πικρὸν φίλων / προσηγόρημα 
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ματέρων, / προσαυδῶ σε τὸν θανόντα, 802-04), produz-se uma recitação plangente 

bivocal que amplifica a resposta sentimental às novas trazidas pelo mensageiro e pela 

iminente entrada dos cadáveres, explicado a seguir. O núcleo do enredo é dado no 

episódio, enquanto no estásimo expõe-se o que esse núcleo representa para aqueles que 

vivenciam os acontecimentos. Aqui, são duas vozes distintas, uma individual, outra coral, 

uma masculina, outra feminina, a mostrarem que a entrada dos cadáveres será causa de 

muita tristeza, intercalando-se hemistíquio a hemistíquio respectivamente: “ Ió ió / Por 

meus males! / Aiaî! / Há muitos ais a gemer. / Sofremos, ó! / O pior dos males!”  (ἰὼ ἰώ. 

/ τῶν γ᾽ ἐμῶν κακῶν ἐγώ. / αἰαῖ. / ...  / ἐπάθομεν ὤ ... / τὰ κύντατ᾽ ἄλγη κακῶν, 

805-7). Do mesmo modo, mantendo esse padrão bivocal, Adrasto faz uma invocação a 

sua cidade, Argos, que é secundada pelo coro: “ó urbe argiva, não vedes meu fado? / 

Veem-me ainda a mim / mísera sem meus filhos” (Ἄδραστος - ὦ πόλις Ἀργεία, τὸν 

ἐμὸν πότμον οὐκ ἐσορᾶτε; / Χορός - ὁρῶσι κἀμὲ τὰν τάλαι- /ναν, τέκνων ἄπαιδα, 

808-10). Há unidade lamentativa na duplicidade de vozes, distintas e bem marcadas entre 

si, mas que não se dividem tematicamente. 

A antístrofe beta (811-832) continua a lamentação bivocal iniciada na estrofe beta. 

Centrais são os versos em que o coro almeja abraçar seus filhos mortos, pois aqui se 

estabelece que a tônica das lamentações se dá devido ao iminente contato físico entre os 

vivos e os mortos: “ADRASTO: portais, portais os corpos / sangrentos dos malfadados 

(...) / CORO: Dai que nos abraços / meus enlace e tenha / nos braços os filhos. 

ADRASTO: tens, tens.”  (Ἄδραστος - προσάγετε τῶν δυσπότμων / σώμαθ᾽ 

αἱματοσταγῆ (...) Χορός - δόθ᾽, ὡς περιπτυχαῖσι δὴ / χέρας προσαρμόσασ᾽ ἐμοῖς / 

ἐν ἀγκῶσι τέκνα θῶμαι. / Ἄδραστος - ἔχεις ἔχεις, 811-18). Torna-se literalmente 

palpável, portanto, o enlaçamento do coro no enredo. O grande objetivo do coro, a saber, 

a obtenção, por meio da súplica, de rever seus filhos mortos, é alcançado nesse ponto. 

Esse objetivo, que foi a força motriz da peça, cumpre-se agora. Em seguida, iniciar-se-á, 

novamente uma sequência de responsos rápidos e breves, hemistíquio a hemistíquio, entre 

coro e Adrasto, respectivamente: “doloroso fardo / Aiaî! / Não falas aos pais? / Ouvi-me! 

/ Gemes dores por ambos nós” (πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. / αἰαῖ. / τοῖς τεκοῦσι δ᾽ οὐ 

λέγεις; / ἀίετέ μου. / στένεις ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἄχη, 818-20). Por fim, dando circularidade ao 

seu canto, o coro retorna à lamentação do seu passado, conforme fizera na estrofe alfa, 

almejando nunca ter tido filhos: “nunca me tivesse jungido / o corpo à cama do marido” 

(ἐμὸν δὲ μήποτ᾽ ἐζύγη / δέμας ἐς ἀνδρὸς εὐνάν, 822-23).  
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O epodo (824-836) dá prosseguimento ao que se foi cantado na parte precedente 

do estásimo, colocando em destaque dois agravantes da atual situação: insistir-se-á na 

conceituação de que os males, tanto de Adrasto como do coro, são infindáveis e intentar-

se-á fornecer uma interpretação histórica para a origem deles. A amplificação feita nos 

trechos anteriores, portanto, ganha amplitude máxima aqui. Confere-se ao sofrimento 

vivenciado por eles um aspecto gráfico, tornando como que palpável a dor. Em primeiro 

lugar, Adrasto resume toda essa situação delimitando-a na imagem grandiosa do mar, ou 

seja, sem limites contornáveis: “vede o pélago de males, / ó mães míseras dos filhos” 

(ἴδετε κακῶν πέλαγος, ὦ / ματέρες τάλαιναι τέκνων, 824-25). Alcança-se a imagem 

de que as mulheres estão submersas em adversidades. Elas, por sua vez, também indicam 

que seu sofrimento é capaz, e realmente o fez, de provocar marcas físicas em seu corpo: 

“estamos laceradas de unhas, / vertemos cinzas na cabeça” (κατὰ μὲν ὄνυξιν ἠλοκίσμεθ᾽, 

ἀμφὶ δὲ / σποδὸν κάρᾳ κεχύμεθα, 826-27). Em seguida e em resposta a isso, Adrasto 

manifesta o seu pesar, e, agora, repetindo um desejo que verbalizara na antístrofe beta 

(i.e. de ter morrido com os argivos em Tebas, 821), elabora três imagens que denotam a 

maneira como gostaria de perder a vida nesse momento, todas revelando a grandiosidade 

de um impacto das forças da natureza: “Iò ió moí moi! / O chão da terra me tragasse! / A 

procela me lacerasse! / Ígnea flama de Zeus na cabeça caísse!” (ἰὼ ἰώ μοί μοι· / κατά με 

πέδον γᾶς ἕλοι, / διὰ δὲ θύελλα σπάσαι, / πυρός τε φλογμὸς ὁ Διὸς ἐν κάρᾳ πέσοι, 

828-31). Por fim, finalizando o estásimo, as mães expressam mais uma vez o destino 

amargo que elas tiveram, e o explicam remetendo à família de Édipo, ao oráculo de Febo 

e às Erínis lançadas por Édipo sobre os filhos. Se não fosse a desordem dessa família, a 

cidade de Argos nunca teria de se envolvido na guerra que causou a ruína dessas 

mulheres: “viste amargas núpcias / e amarga voz de Febo. Veio-nos da casa de Édipo / 

com muitos gemidos Erínis” (πικροὺς ἐσεῖδες γάμους, / πικρὰν δὲ Φοίβου φάτιν· / 

ἔρημά σ᾽ ἁ πολύστονος Οἰδιπόδα / δώματα λιποῦσ᾽ ἦλθ᾽ Ἐρινύς, 833-36). 

E a ritualidade coral? 

Há-a somente em seu sentido amplo, ou seja, detectável pela formulação 

magnificente dos versos. Como ocorre nos outros estásimos, o conteúdo do canto acima 

analisado tem significação plena quando é considerado no plano de desenvolvimento dos 

sucessos da peça. Em outras palavras, não há aqui nenhum resquício do que se 

convencionou chamar de “afastamento do coro” da ação dramática. Em específico, a 

estrofe beta inegavelmente produz essa compenetração total do coro no enredo. Tudo está 
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dirigido para o que ocorre em cena. A presença de Adrasto ainda mais reforça isso. Como 

há um diálogo com um personagem, o coro de forma alguma pode ser entendido aqui 

como desligado da ação dramática. Além disso, é a partir desse estásimo que se vê 

resolvida a questão conflitante do enredo, ou seja, aqui se vê um canto coral exercendo 

papel crucial no desenlace daquilo que se vinha sendo exigido pelo coro, que é exatamente 

o que formou a questão propriamente trágica da peça: a retomada dos cadáveres presos 

em Tebas.  

 

4.6: 4º estásimo (955-79): maturação da dor e fim da condição de suplicante 

 

O quarto estásimo constitui-se de um prolongamento do lamuriar das mulheres 

argivas, mas agora o canto confere contornos mais precisos para quem lamuria e para o 

que está sendo lamuriado. Segundo Poe (1993, p. 348), o trecho delimitado pelos versos 

955-89 é “um lamento feito pelas mães dos Sete aquando os cadáveres são levados 

embora para serem cremados”. No episódio precedente, Adrasto fez o elogio dos sete 

chefes argivos mortos em combate. Estes foram nomeados e tiveram algum aspecto de 

sua vida destacado e exaltado. Pela primeira vez, portanto, foi salientada a identidade dos 

cadáveres. Até então eles foram a causa de toda a súplica do coro, mas a centralidade da 

ação estava na própria súplica, e não propriamente no fato de os cadáveres estarem 

insepultos. Isso muda no 4º episódio. A partir daí, o coro falará mais de si, não sem 

também querer interpretar os acontecimentos que vivencia sob uma ótica religiosa e 

poética. À essa altura, o coro principia a asserenar seu estado, antes deplorável de 

angústia. Sem deixar de exprimir seus ais, ele começa a colocá-los sob uma outra 

perspectiva.  

A estrofe (955-962) mostra qual será a nova situação do coro após a retomada do 

curso normal de vida, agora que não há mais a inquietude da busca do livramento dos 

cadáveres. Em primeiro lugar, as mulheres mostram qual serão as novas condições de sua 

vida futura: “sem boa cria” (οὐκέτ᾽ εὔτεκνος, 955), “sem prole” (οὐκέτ᾽ εὔ- / παις, 955-

56), “sem boa sorte” (οὐδ᾽ εὐτυχίας, 956). Em sua cidade, Argos, elas não mais serão 

vistas como mães como foram vistas no passado: “[não mais] estou entre argivas mães de 

jovens” (μέτε- / στίν μοι κουροτόκοις ἐν Ἀργείαις, 956-57). Tudo isso acarreta uma 

mudança de ordem religiosa, pois elas estarão privadas, a partir de então, de invocar 
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Ártemis em seu aspecto de ajuda às mães, que já não são mais: “nem Ártemis dos partos 

/ interpelaria as sem prole” (οὐδ᾽ Ἄρτεμις λοχία / προσφθέγξαιτ᾽ ἂν τὰς ἀτέκνους, 

958-59). Por fim, reforça-se seu estado de iminente lugubridade, de abandono e 

desamparo. Até então, essas mulheres ainda tinham um norte: fazer enterrar os filhos. 

Agora, perfeito o seu objetivo, ficam desnorteadas: “mal vivida é a vida, / errante como 

nuvem / vou sob ásperos ventos” (δυσαίων δ᾽ ὁ βίος, / πλαγκτὰ δ᾽ ὡσεί τις νεφέλα / 

πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀίσσω, 960-62). Há, entretanto, um tom de conformação 

com esse destino. Cessaram as interjeições reiteradas de dor, os longos sintagmas 

emotivos de auto-deploração. Essa estrofe representa uma descrição fria e objetiva do 

porvir. Começam a se assentar os sentimentos, e vai se aclarando e ganhando expressão 

sua razão. 

Adquirindo tal tranquilidade, o coro na antístrofe (963-970) então se apresenta e 

faz uma descrição mais detalhada de como é formado: “somos as sete mães dos sete filhos 

/ nós míseras, que geramos / os mais ínclitos entre argivos” (ἑπτὰ ματέρες ἑπτὰ κού- / 

ρους ἐγεινάμεθ᾽ αἱ ταλαί- / πωροι κλεινοτάτους ἐν Ἀργείοις, 963-5). Ganha outra 

aparência, então, a identidade coral: não apenas são suplicantes, mas são as sete mães dos 

mais valorosos cidadãos argivos. Começa a delinear-se mais claramente o aspecto 

aristocrático do coro. Enquanto antes só se delineavam o que lhes fazia chorar, agora toma 

forma também seu alto status social. Logicamente, não muda o fato de que as mulheres 

vão sofrer, como elas mesmas descrevem sua atual situação no presente, indicando que, 

como consequência desse tempo, seu futuro também está malfadado: “agora sem cria nem 

filhos, / envelheço miserável” (καὶ νῦν ἄπαις ἄτεκνος / γηράσκω δυστανοτάτως, 

966-7). O futuro permanece triste, como é o presente, mas a mudança se dá na tomada de 

posição perante tal tristeza. Findou-se a desesperação. 

No epodo (971-79), a lamúria persiste, mas não é mais aquela lamúria desesperada 

dos outros estásimos. A diferença é que, nesse ponto, as mulheres têm uma visão clara de 

como será seu futuro; antes, o viam enegrecido. Não há mudança no âmbito da origem de 

suas lamentações, que é o sofrimento da perda dos filhos: “o restante são lágrimas” 

(ὑπολελειμμένα μοι δάκρυα, 971). Contudo, ao voltar para casa e por saber que os filhos 

jazerão enterrados na pátria, elas conseguem, ao contrário do que se viu nos estásimos 

precedentes à vitória de Teseu, e no párodo, desenhar exatamente como será seu futuro,: 

“tristes tumbas do filho / jazem nas casas, lúgubres / cortes, cabelos sem coroas, ofertas 

de mortos finados, / cantos que não os recebe / Apolo de cabelo louro” (μέλεα παιδὸς ἐν 
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οἴκοις / κεῖται μνήματα, πένθιμοι / κουραὶ καὶ στέφανοι κόμας, / λοιβαί τε νεκύων 

φθιμένων, / ἀοιδαί θ᾽ ἃς χρυσοκόμας / Ἀπόλλων οὐκ ἐνδέχεται, 972-77). Aqui se 

finda sua condição de suplicante e se estabelece apenas sua condição de lamuriante. 

Retornando para sua cidade, as mulheres darão vazão ao choro, mas o farão em paz. 

Enquanto os filhos estavam insepultos, o choro tinha dor, mas também terror.  

Nesta nova condição, mais sóbria e emocionalmente asserenada, o coro ver-se-á, 

no episódio seguinte, na posição de dialogar com a esposa de um dos chefes argivos 

mortos. Sua capacidade de interagir e de vivenciar sensatamente os novos acontecimentos 

está reestabelecida, conforme se vê a partir desse estásimo. 

 

4.7: Kommos ou 5º estásimo233 (1123-1164): o coro alentador 

 

Das peças de Eurípides aqui analisadas, apenas As Suplicantes possuem um 

kommós. A cena marca o caráter extremamente lúgubre e choroso do enredo, o que não 

poderia ser diferente. Como nota Aristóteles, na Poética, o kommós é um canto 

lamentativo feito pelo coro e algum personagem (κομμὸς δὲ θρῆνος κοινὸς χοροῦ καὶ 

ἀπὸ σκηνῆς, 1452b24-25). Na peça em questão, retoma-se a lamentação já muitas vezes 

externada pela perda dos filhos.  Para Smith (1967, p.166), o “kommós reativa em resumo 

o curso do drama”. Essa lamentação, aqui, porém, ganha contornos novos. Um grupo de 

meninos entra em cena portando as urnas que contêm os restos mortais dos cadáveres dos 

guerreiros argivos resgatados e recém-incinerados. A dimensão da lamentação expande-

se. Fitton (1961, p.441) nota que há um contraste entre a cena de Evadne e a entrada do 

coro com os filhos no kommós: este é de caráter público, enquanto aquele é de caráter 

doméstico, ou seja, a angústia expressa pelos mortos vai de um âmbito individual para 

um outro coletivo. Além disso, acrescenta-se um elemento novo ao desenvolvimento da 

ação propriamente dito, a saber, a chegada das urnas funerárias, embora a ênfase 

dramática permaneça no planger causado por essa chegada, e não na chegada e nas urnas 

em si. Reforço, então, minha hipótese de que o cerne da peça é a lamentação: a função da 

entrada de um novo grupo coral é cooperar com o coro de suplicantes na transmissão de 

                                                           
233 Morwood (2007, p.241) entende como kommós o trecho referente aos versos 1123-64. Torrano (2016) 

classifica-o como “quinto estásimo”.  
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uma mensagem pesarosa. Isso se dá a despeito da missão de Teseu ter terminada exitosa, 

pois não há palavras ou expressões de alegria.  

 O kommós se inicia com a fala dos filhos, que dialogam com o coro a respeito da 

situação calamitosa em que se encontram. Por isso, são marcantes as interjeições 

indicativas de pesar, como Iò Ió do coro, que ocorre duas vezes (Ἰὼ ἰώ, 1127, 1134), o 

Aiaî também do coro (αἰαῖ, 1148) e o oímoi das crianças (οἴμοι, 1139). Além das 

interjeições, há vocativos, descrições e qualificações, todos marcando o estado de penúria 

emotiva dos grupos: as crianças referem-se ao coro por “mísera mãe” (τάλαινα μᾶτερ, 

1124), a si mesmas por “eu mísero sem mísero pai” (ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἀθλίου πατρὸς 

τάλας, 1133), e à sua situação por “fardo não sem fardo por dores / ditas em suma todas 

as minhas” (βάρος μὲν οὐκ ἀβριθὲς ἀλγέων ὕπερ, / ἐν δ᾽ ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συνθείς, 

1125-26) e “tanto peso suporto que me matou” (ἔχω τοσόνδε βάρος ὅσον μ᾽ ἀπώλεσεν, 

1159); o coro, igualmente, não poupa palavras de infortúnio para falar de si: descreve sua 

situação como sobrecarregada de pesares (“muitos ais, / muitas dores tenho comigo” 

(ἅλις τύχας, / ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστι, 1148-49), e a situação das crianças como 

irremediavelmente dolorosa até o fim da vida (“as dores do pai não te deixarão nunca” 

(σέ τ᾽ οὔποτ᾽ ἄλγη πατρῷα λείψει, 1158).  

O encontro e o diálogo entre as mães e as crianças ocorrem junto às cinzas dos 

guerreiros argivos mortos em combate. É uma ambientação graficamente mortiça e 

lôbrega. Entram as urnas fúnebres, e, logo no abrir da estrofe alfa (1123-1131), os filhos 

anunciam que trazem os restos mortais de seus pais (1123-26): “porto, porto, (...) restos 

da pira do pai” (φέρω φέρω, / (...) τάλαινα μᾶτερ, ἐκ πυρὸς πατρὸς μέλη, 1123-24). 

Essas urnas não geram, entretanto, qualquer consequência para o desenvolvimento do 

enredo nesse momento, mas serão retomadas no êxodo como explicação de uma indicação 

feita por Atena a Teseu. Elas contribuem para dispor o estado anímico do coro em novas 

modulações sentimentais. Assim, em primeiro lugar, elas instauram o saudosismo, 

fazendo o coro lembrar-se dos tempos do passado: “e pouco vale pó por corpos / outrora 

formosos em Micenas” (σποδοῦ τε πλῆθος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων / εὐδοκίμων 

δήποτ᾽ ἐν Μυκήναις, 1130-31). Em seguida, relativamente às crianças, instauram um 

desejo de revanche. Na estrofe beta (1139-45), os filhos prenunciam um possível ato de 

vingança no futuro: “munido de escudo ainda punirei / tua morte? Houvesse esse filho!” 

(ἆρ᾽ ἀσπιδοῦχος ἔτι ποτ᾽ ἀντιτάσσομαι / σὸν φόνον — εἰ γὰρ γένοιτο — τεκνῶν; 

1143-44). À vista disso, encorajam-se para vivenciar esse dia no futuro, contando com o 
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apoio também da ação divina: “se Deus desse, viria ainda justiça / do pai” (ἔτ᾽ ἂν θεοῦ 

θέλοντος ἔλθοι δίκα / πατρῷος, 1140-2, 1145). Claro está: a peça não desenvolverá o 

tema da vingança dos filhos – e tampouco se sabe se esse tema foi desenvolvido em outra 

peça da trilogia, porque não se conhece a constituição da trilogia de As Suplicantes. Seja 

como for, o tema da vingança não aparece aí debalde. Ele será trazido à tona pela deusa 

Atena na sua aparição, quando ela informa que, ao se tornarem adultos, esses filhos 

formarão uma expedição contra Tebas para vingar os pais, e tal expedição ficará 

conhecida pelo nome de Epígonos (1213-1226). Esse tema será motivo de mais 

lamentação coral, realizada na antístrofe beta (1146-1152), onde o coro se mostra 

refratário à ideia de prenunciar um futuro em que haverá mais dores e sofrimentos 

causados por guerra: “o mal não dorme mais? (οὔπω κακὸν τόδ᾽ εὕδει, 1147). Se houver 

mais guerra, as mulheres sabem que, para o futuro, terão que enfrentar novamente outras 

calamidades, cujo embrião é o infortúnio presente: “aiaî, que sorte! Muitos ais, / muitas 

dores tenho comigo” (αἰαῖ γόων· ἅλις τύχας, / ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστι, 1148-

49). 

Por fim, a estrofe gama (1153-58) mostra uma outra faceta do coro, a saber, a 

capacidade que ele tem de fornecer alento e consolo às crianças. Em meio às suas próprias 

aflições, o coro ainda se compadece das aflições alheias. Para isso, em primeiro lugar, 

recebe com carinho um devaneio desses filhos sem pais, que dizem: “creio ainda te ver 

ante os olhos, pai” (ἔτ᾽ εἰσορᾶν σε, πάτερ, ἐπ᾽ ὀμμάτων δοκῶ, 1153). O coro reage, 

então, encorajando-os a dar largas a esse tipo de sentimento, e, ao mesmo tempo, 

compactua com essa visão, uma espécie de desvario, originado pelo esgotamento emotivo 

causado pela angústia da morte dos genitores. As mulheres alimentam essa fantasia e, 

como se os pais realmente estivessem ali, indicam que os pais lhes oscularão o rosto: “ao 

dar um beijo em tua face amada” (φίλον φίλημα παρὰ γένυν τιθέντα σόν, 1154). Logo, 

entretanto, as crianças voltam à realidade (“a ordem de tuas palavras / se foi levada com 

o vento”, λόγων δὲ παρακέλευσμα σῶν / ἀέρι φερόμενον οἴχεται, 1154-55), e coro, 

também abandonando a expressão imaginosa, voltam a falar da crueza do tempo presente 

e do futuro: “aos dois deixou dores, à mãe e à ti, / as dores do pai não te deixarão nunca” 

(δυοῖν δ᾽ ἄχη, ματρί τ᾽ ἔλιπεν — / σέ τ᾽ οὔποτ᾽ ἄλγη πατρῷα λείψει, 1156-57). 

Entretanto, o coro nunca deixa de apoiar as crianças. Identificando-se totalmente 

com a dor delas, o coro as consola enunciando que as ajudará a aliviar a carregar o peso 

das urnas: “traz! Porei as cinzas junto ao peito” (φέρ᾽, ἀμφὶ μαστὸν ὑποβάλω φίλαν 
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σποδόν, 1160). Trata-se de uma frase de duplo sentido, que tanto pode se referir ao peso 

corpóreo como ao peso sentimental e afetivo para lidar com o luto. As mulheres 

suplicantes fornecem alívio aos filhos lastimosos, que reagem exacerbando o sentimento 

de dor, mas informando que, ao mesmo tempo, sentiram-se comovidos no íntimo: 

“lastimei ouvir essa palavra / hórrida, tocou-me o espírito” (ἔκλαυσα τόδε κλύων ἔπος 

/ στυγνότατον· ἔθιγέ μου φρενῶν, 1160-61). O contato entre eles não é superficial ou 

de mera conveniência de partilha do luto. Estabelece-se uma ligação de cumplicidade, 

sustentada na dor, que é recíproca. Tudo o que as crianças sofrem como filhos, as 

mulheres sofrem como mães.  

A passagem dessas crianças em cena é rápida. Perguntar-se-á então: que função 

realizam? Sua aparição torna palpável a dor do coro. Os filhos por quem ele chora estão 

representados nessas crianças. Assim, torna-se visível a condição de mãe perdida pelas 

mulheres. Há uma aparente identificação entre os filhos do coro mortos em guerra e os 

filhos desses filhos. Ao fim do kommós, as mulheres se despedem dos seus descendentes, 

indicando que nunca mais os verão: “foste, filho! Não te verei mais, adorno tão caro à tua 

cara mãe” (ὦ τέκνον, ἔβας· οὐκέτι φίλον / φίλας ἄγαλμ᾽ ὄψομαί σε ματρός, 1162-63). 

Essa despedida é validamente entendida também como dirigida para as crianças, que 

então se retiram. Elas cumprem, portanto, a função de materializar aparentemente algo 

que nunca mais ocorrerá, a saber, o reencontro das mães com seus filhos. Nesse sentido, 

aumentam a carga de sofrimento que essas mulheres emanam e simbolizam, servindo de 

apoio à função coral.  

 

4.8: Êxodo (1165-1234): o coro gratifica Teseu 

 

Até o último momento, a participação do coro será relevante para as ações dos 

personagens.  Quando a peça se encaminha para o desfecho, Teseu e Adrasto entram em 

cena dialogando a respeito do bem que Atenas fez a Argos (1165-1182). Depois, a deusa 

Atena aparece, indicando como Teseu deve exigir de Adrasto um juramento de paz e 

como os Epígonos conquistarão no porvir glória perene perante a Grécia (1183-1226). 

Teseu prontamente acata às ordens de Atena. A Adrasto não é dada mais voz. Será o coro 

quem falará por ele, intimando-o a prestar o juramento exigido: “vamos, Adrasto! 

Façamos juramentos / a este varão e a esta urbe, defensores / nossos dignos de 
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veneração!” (στείχωμεν, Ἄδρασθ᾽, ὅρκια δῶμεν / τῷδ᾽ ἀνδρὶ πόλει τ᾽· ἄξια δ᾽ ἡμῖν / 

προμεμοχθήκασι σέβεσθαι, 1232-34). Esses são, de fato, os três versos que fecham a 

peça, ou seja, até o fim o coro se prende ao que se passa em cena. Findo o conflito, resta 

aos argivos a gratidão a Teseu e a Atenas. O intento da súplica feita desde o prólogo foi 

atentido. Ao coro não coube intermediar algo que não lhe dizia respeito, ou cantar mitos 

distanciadamente do enredo. Coube a ele mormente suplicar por uma causa que era, na 

verdade, antes de tudo, a sua própria causa, e não de outrem. Entretanto, ele não é chefe 

de Argos. A deusa Atena não se refere a ele em sua manifestação. Teseu deve exigir 

juramento de Adrasto, não do coro. Ao proferir as palavras finais, portanto, e ao responder 

pelo chefe de Argos, o coro mostra que sua ação e palavras também as são de Argos, e 

ele não é meramente figurante no enredo. Ele incita a se cumprir uma ordem de Atena, 

para a qual também se vê exigido a cumprir. 

 

4.9: 1º episódio (87-364): o coro persuade Teseu 

 

Nos trechos corais, como se viu, sobressaiu-se o canto lamentativo. Por estar 

carregado de forte emoção lutuosa e lirismo, contudo, não houve explicação clara e 

desapaixonada sobre o motivo do luto nem arranjo prático para se solucionar o problema 

dos cadáveres expostos. Serão os personagens que tratarão das questões e ordenações 

acerca de como agir para remediar a situação. O primeiro episódio fará exposição, então, 

sobretudo por meio do diálogo entre Teseu e Adrasto, dos eventos que culminaram na 

presente lamentação coral. Ficará explicado que os filhos das mulheres de Argos estão 

insepultos, porque, tendo invadido e agredido Tebas e tendo falhado e fracassado nessa 

guerra, os tebanos vetaram o enterro de seus agressores234. Ficará claro que caberá a Teseu 

o resgate dos cadáveres. Adrasto resume toda situação que precisa enfrentar e para a qual 

precisa da ajuda de Teseu no verso: “para resgatares filhos argivos, Teseu” (κομίσαι σε, 

Θησεῦ, παῖδας Ἀργείων θέλων, 126). Primeiro terá que persuadir o governante 

ateniense a auxiliá-lo, mas este se mostra de início refratário ao pedido, questionando o 

porquê da feitura de tal expedição (“por que conduzes sete tropas a Tebas?”, ἐκ τοῦ δ᾽ 

ἐλαύνεις ἑπτὰ πρὸς Θήβας λόχους; 131), para, depois, concluir que o ato de Adrasto 

                                                           
234 Ver análise desse episódio em Salvador (2013). 
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foi impensado: “agiste com bravura em vez de prudência” (εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ 

εὐβουλίας, 161). Há quase uma repugnância de Teseu para com Adrasto. Por ele, Teseu 

não se sente impelido a ajudar. No entretanto, o coro não deixa de ser o centro das 

atenções. Será por ele que Teseu se moverá à guerra contra os tebanos.  

Ao entrar em cena, o que em primeiro lugar chama à atenção de Teseu é a presença 

das mulheres argivas em ruidosa e dolorida lamentação: “de quem ouvi gemidos, golpes 

no peito / e prantos por mortos, vindo deste templo / o eco?” (τίνων γόων ἤκουσα καὶ 

στέρνων κτύπον / νεκρῶν τε θρήνους, τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ἄπο / ἠχοῦς ἰούσης; 87-

89). A atividade coral é, portanto, o que afeta e move a atividade de um personagem. 

Tudo no coro lhe causa espécie. Teseu nota a indumentária e cabelos lutuosos (“tonsuras 

e vestes não são festivas”, κουραί τε καὶ πεπλώματ᾽ οὐ θεωρικά, 97), e começa a 

suspeitar que ele terá que se inserir na nova situação apresentada. Para isso, requer, em 

primeiro lugar, intermediação de sua mãe: “que é isso, mãe? Cabe a ti dizer / e a mim, 

ouvir. Prevejo novidade” (τί ταῦτα, μῆτερ; σὸν τὸ μηνύειν ἐμοί, / ἡμῶν δ᾽ ἀκούειν· 

προσδοκῶ τι γὰρ νέον, 98-99). Etra então faz a apresentação das mulheres argivas, bem 

como de Adrasto e das crianças, filhas do argivos mortos (100-107), mas, depois disso, 

roga a Teseu que trate diretamente com o coro (“delas é a fala doravante, filho”, τῶνδε 

μῦθος οὑντεῦθεν, τέκνον, 109). Quem primeiro falará, entretanto, é Adrasto.  

A tarefa de Adrasto será convencer Teseu a comprometer-se a ajudá-lo. À 

primeira vista, parece pouco provável que ele saia bem-sucedido: Teseu terá de abandonar 

a paz que desfruta em sua cidade e fazer, se necessário, guerra contra os tebanos. Adrasto 

está inerme e exangue, perdeu todo seu exército em Tebas e não tem condições de 

recuperar, por própria iniciativa, os cadáveres de seus aliados. Tampouco no diálogo com 

Teseu ele parece persuasivo o bastante. Depois de uma longa rhésis em que suplica pela 

ajuda de Atenas, enaltecendo a cidade (162-192), Teseu nega seu comprometimento e o 

despede de sua presença: “sendo assim, deverei ser teu aliado? / Que bem alegar aos meus 

concidadãos? / Adeus! Ide, se não foi boa decisão / tua de nos atormentar com tua sorte” 

(κἄπειτ᾽ ἐγώ σοι σύμμαχος γενήσομαι; / τί πρὸς πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων καλόν; 

/ χαίρων ἴθ᾽· εἰ γὰρ μὴ βεβούλευσαι καλῶς, / αὐτὸς πιέζειν τὴν τύχην, ἡμᾶς δ᾽ ἐᾶν, 

246-49). Como Adrasto pode mudar os desígnios de Teseu? Por si só, ele é incapaz disso. 

Sabe que o opróbio cai sobre si e que, por causa do desacerto de seus atos, não discorda 

da recusa de Teseu. Assim, resigna-se, despede-se e conclama as argivas a lhe 

acompanharem de volta a sua terra sem obter o desejado: “se assim não queres, [Teseu], 
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/ força é que te aceite. Que padecer? / Ide, ó anciãs, ide!” (εἰ δὲ μὴ βούλῃ τάδε, / στέργειν 

ἀνάγκη τοῖσι σοῖς· τί γὰρ πάθω; / ἄγ᾽, ὦ γεραιαί, στείχετε, 256-58). Chega-se a um 

ponto de impasse, que se tornará um ponto de inflexão a partir da atuação das mulheres 

argivas. Ao mesmo tempo, com esse anúncio de retirada, Adrasto faz notar que essas 

mulheres sofrem desabridamente e que terão de ir embora desesperançosas, sem obter os 

meios para reaver os cadáveres dos filhos.  

O coro influirá na tomada de decisão do governante ateniense de maneira 

determinante, seja por suas próprias palavras, seja emprestando sua imagem de idosas 

sem filhos. Ele poderia simplesmente emitir opiniões vagas e soltas, mas, como a decisão 

em questão lhe diz respeito diretamente, ele torna-se um fator relevante do processo de 

persuasão. Antes mesmo de se pronunciar, ele já fora utilizado como apoio persuasório 

na fala de Adrasto, que se valeu da imagem chorosa e decadente das mulheres do coro 

para fazer sua primeira súplica a Teseu: “salva meus mortos! Tem dó dos meus / males e 

destas mães dos filhos dos mortos, cuja velhice grisalha chega sem filhos, / e ousaram vir 

aqui e a custo pôr o pé / forasteiro, a mover as velhas pernas” (σῶσον νεκρούς μοι, τἀμά 

τ᾽ οἰκτίρας κακὰ / καὶ τῶν θανόντων τάσδε μητέρας τέκνων, / αἷς γῆρας ἥκει 

πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν, / ἐλθεῖν δ᾽ ἔτλησαν δεῦρο καὶ ξένον πόδα / θεῖναι μόλις γεραιὰ 

κινοῦσαι μέλη, 168-72). Após o pronunciamento de Adrasto, o coro secunda com 

palavras suplicantes a fala do rei de Argos: “a mesma palavra que ele eu te digo, / ó Teseu, 

comisera-te da minha sorte!” (κἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδέ σοι λόγον λέγω, / Θησεῦ, δι᾽ 

οἴκτου τὰς ἐμὰς λαβεῖν τύχας, 193-4). É uma primeira tentativa, que fica sem resposta, 

e que colhe, posteriormente, apenas a recusa. Apesar disso, o coro, diferentemente de 

Adrasto, não desistirá de despersuadir Teseu de sua negação de ajuda.  

O coro tem interesse direto e pessoal na resolução do problema e terá de fazer 

Teseu suprimir o juízo negativo que fizera acerca da guerra de Adrasto e de ameigar a sua 

resistência de pôr a vida dos atenienses em perigo à custa de um fato em que nada lhe diz 

respeito. Teseu está bem ciente do peso de sua responsabilidade. É muito prudente e 

precavido. Argumentos lógicos não o moverão a mudar de resolução. Será necessário 

apelar para seu sentimento. Assim, depois de Teseu despedir e rejeitar Adrasto, o coro 

tece uma ponderação sobre a crueza dessa rejeição e o convida a observar a situação sob 

outro ponto de vista, a saber, o da compaixão e o da indulgência: “errou, mas isso reside 

nos jovens, é preciso ter a compreensão disso. Mas ao médico disso, rei, chegamos” 

(ἥμαρτεν· ἐν νέοισι δ᾽ ἀνθρώπων τόδε / ἔνεστι· συγγνώμην δὲ τῷδ᾽ ἔχειν χρεών. / 
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ἀλλ᾽ ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽, ἄναξ, ἀφίγμεθα, 250-3). A intenção do coro é fazer Teseu ver 

que ele não é juiz, mas médico dos erros de Adrasto, ao mesmo tempo que precisa corrigir 

o olhar do ateniense, que está míope para as mazelas, e hiperdesenvolvido para os erros 

de juízo e deliberação. O rei de Atenas não percebe que está reagindo com muita rigidez 

perante o sofrimento dos argivos. Ele é supercrítico, apenas consegue enxergar a estultícia 

da invasão, cegando-se para os efeitos devastadores que o malogro da guerra causou à 

cidade de Argos. Torna-se impassível, e não consegue compadecer-se. 

Depois que Adrasto propõe a retirada da cidade, reconhecido o malogro de sua 

jornada, e conformando-se com a recusa de Teseu, chega-se a uma situação limite: ou 

Teseu muda de pensamento nesse exato momento, ou os corpos dos argivos nunca serão 

enterrados. O coro terá de intervir sabendo que, se falhar, não terá segunda chance. Sua 

fala será bem mais longa, enérgica e direta. Dirige-se a Teseu e apela para a 

consanguinidade entre ele e Adrasto, inferindo daí que será traição a recusa por ajudar: 

“ele era filho de Pélops e temos na terra / de Pélops o mesmo sangue pátrio que tu. / Que 

fazes? Tu o trairás e repelirás da terra / as anciãs, sem que tenham nada do devido? / Não 

assim!” (ὃς Πέλοπος ἦν παῖς, Πελοπίας δ᾽ ἡμεῖς χθονὸς / ταὐτὸν πατρῷον αἷμα σοὶ 

κεκτήμεθα. / τί δρᾷς; προδώσεις ταῦτα κἀκβαλεῖς χθονὸς / γραῦς οὐ τυχούσας 

οὐδὲν ὧν αὐτὰς ἐχρῆν; / μὴ δῆτ᾽, 263-66). 

A carga emocional atingirá seu auge nessa manifestação coral. As emoções 

envolvidas são de desalento, desgosto e desesperança. O coro antevê que, diante da recusa 

de Teseu, esta é sua última chance. Antes de suplicar, descreverá o seu próprio estado de 

suplicante e de mãe desamparadas: “anda, mísera, do sacro solo de Perséfone, / anda! Põe 

a mão em seus joelhos e pede / que recolha os corpos, ó mísera de mim, dos filhos que 

perdi sob terras cadmeias!” (βᾶθι, τάλαιν᾽, ἱερῶν δαπέδων ἄπο Περσεφονείας, / βᾶθι 

καὶ ἀντίασον γονάτων ἔπι χεῖρα βαλοῦσα, / τέκνων τεθνεώτων κομίσαι δέμας, ὦ 

μελέα 'γώ, / οὓς ὑπὸ τείχεσι Καδμείοισιν ἀπώλεσα κούρους, 271-74). As mulheres 

então preparam para se retirar, ressaltando o auxílio de que precisam para locomover os 

corpos senis: “ió moi! Tomai, pegai, levai, conduzi as míseras mãos anciãs!” (ἰώ μοι· 

λάβετε φέρετε πέμπετε κρίνετε ταλαίνας χέρας γεραιάς, 275). Está bem claro que 

essas mulheres esgotaram de todas as maneiras as tintas para desenharem a si como 

figuras desvalidas. Agora resta fazer a última súplica a Teseu: “ó caro, ó renomado na 

Grécia, à tua barba / suplico, mísera, caída ante teu joelho e mão, / comisera-te de mim, 

suplicante pelos filhos, / ou errante com lamento de lúgubre lamento!” (πρός σε 
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γενειάδος, ὦ φίλος, ὦ δοκιμώτατος Ἑλλάδι, / ἄντομαι ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ 

καὶ χέρα δειλαία· / οἴκτισαι ἀμφὶ τέκνων μ᾽ †ἱκέταν ἤ τιν᾽† ἀλάταν / οἰκτρὸν ἰήλεμον 

οἰκτρὸν ἱεῖσαν, 276-81). Para recrudescer o quão terrível é sua situação, as mulheres 

ainda se expressam graficamente, tornando nítida a crueza do estado dos cadáveres 

insepultos e a humilhação por que tem que passar para rogar socorro: “insepultos, júbilo 

de feras na terra de Cadmo, / filho, não os vejas em tua idade, suplico-te. / Vê pranto em 

meus olhos! Aos teus joelhos / assim me prosterno”. (μηδ᾽ ἀτάφους, τέκνον, ἐν χθονὶ 

Κάδμου χάρματα θηρῶν / παῖδας ἐν ἁλικίᾳ τᾷ σᾷ κατίδῃς, ἱκετεύω. / βλέψον ἐμῶν 

βλεφάρων ἔπι δάκρυον, ἃ περὶ σοῖσι / γούνασιν ὧδε πίτνω, 282-85). O último rogo, 

então, é categórico: “Faz sepultar os filhos!” (τέκνοις τάφον ἐξανύσασθαι, 285). 

Nesse instante, Teseu é comovido. Ele ignora o coro e dirige-se à sua mãe, mas 

deixará claro que está sensibilizado. Na verdade, ele nota que a sua comoção é também a 

de sua mãe. O coro conseguiu sensibilizar a todos: “mãe, por que choras levando aos 

olhos / os mantos finos? Por infelizes gemidos / que ouves? A mim também algo tocou” 

(μῆτερ, τί κλαίεις λέπτ᾽ ἐπ᾽ ὀμμάτων φάρη / βαλοῦσα τῶν σῶν; ἆρα δυστήνους 

γόους / κλύουσα τῶνδε; κἀμὲ γὰρ διῆλθέ τι, 286-88). Pode-se dizer que é nesse 

momento em que o pranto das mulheres suplicantes surte o efeito desejado. Teseu ainda 

quererá parecer distanciado do sofrimento das estrangeiras, tentando persuadir sua mãe a 

não sofrer por dores que não são suas, mas de outrem: “não deves gemer por suas dores” 

(τὰ τούτων οὐχὶ σοὶ στενακτέον, 291). Etra, então, quererá silenciar o apoio que dá a 

essas mulheres, mas, instado pelo filho, que parece querer ouvir de sua mãe a aprovação 

para ceder aos rogos argivos e, enfim, conferir sua ajuda a Adrasto, secunda o rogo do 

coro: “não irás, filho, em auxílio aos mortos / e a míseras mulheres em necessidade?” 

(οὐκ εἶ νεκροῖσι καὶ γυναιξὶν ἀθλίαις / προσωφελήσων, ὦ τέκνον, κεχρημέναις; 326-

27). Antes de dar sua resposta, o coro ainda se manifesta, agora com palavras mais 

alentadas, de maneira a agradecer e congratular a fala de Etra: “ó minha caríssima, bem 

lhe falaste / e a mim, e este júbilo se torna duplo” (ὦ φιλτάτη μοι, τῷδέ τ᾽ εἴρηκας 

καλῶς / κἀμοί· διπλοῦν δὲ χάρμα γίγνεται τόδε, 332-3). É um prenúncio de que Teseu 

cederá. 

Entretanto, vem a questão: quem, afinal, convenceu Teseu a ajudar Adrasto, o 

coro ou Etra? Em primeiro lugar, destaco que Teseu é um personagem extremamente 

ligado à sua mãe. De fato, o herói ateniense, quando toma finalmente a decisão de ajudar, 

exprime-se relacionando sua tomada de decisão à sua mãe: “que me dirão entre os mortais 
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hostis, / quando minha mãe, ainda que trêmula, / primeiro instas a enfrentar esta faina?” 

(τί γάρ μ᾽ ἐροῦσιν οἵ γε δυσμενεῖς βροτῶν, / ὅθ᾽ ἡ τεκοῦσα χὑπερορρωδοῦσ᾽ ἐμοῦ / 

πρώτη κελεύεις τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον; 343-45). Talvez Teseu, mesmo comovido, não 

ousasse ajudar Adrasto se sua mãe assim não o impelisse. Eis um dado bastante peculiar 

do herói: sua estreita relação de confidência e confiança para com a mãe. Etra ocupa um 

papel de intermediária: o coro move os sentimentos de Teseu, e Etra alenta o filho a tomar 

a decisão final. Mesmo quando o herói se dirige ao coro, ele o faz tendo em vista sua mãe: 

“mas, anciãs, removei as coroas solenes / da mãe, para eu levá-la à casa de Egeu, / pela 

mão amiga” (ἀλλ᾽, ὦ γεραιαί, σέμν᾽ ἀφαιρεῖτε στέφη / μητρός, πρὸς οἴκους ὥς νιν 

Αἰγέως ἄγω, / φίλην προσάψας χεῖρα, 359-61). Nesse sentido, o protagonismo da 

ação fica diluído no coro e se concentra em Etra – todas as manifestações corais parecem 

ignoradas pelos personagens, uma vez que não há resposta direta a elas, mas de forma 

alguma elas são vãs, já que, ao fim, o intento do coro, que é também o intento de Adrasto, 

cumpre-se. Em última instância, a relação das mulheres argivas com a mãe de Teseu é 

que tornou possível o sucesso da súplica. Ora, Teseu valoriza os seus laços de família, e 

sua fala revela que o acicate que o faz agir é piedade filial. Ele sabe que os filhos das 

mulheres argivas nada podem fazer pelas mães, porque eles nada mais são. Assim, ele 

fará as vezes desses filhos ausentes. Suas últimas palavras no episódio comprovam que 

ele possui um código de honra familiar que preza pela ajuda mútua: “infortunados os 

filhos / que não servem por sua vez a seus pais, / belíssimo tributo: dos filhos se recebe / 

por sua vez o que se concedeu aos pais” (τοῖς τεκοῦσι γὰρ / δύστηνος ὅστις μὴ 

ἀντιδουλεύει τέκνων — / κάλλιστον ἔρανον· δοὺς γὰρ ἀντιλάζυται / παίδων παρ᾽ 

αὑτοῦ τοιάδ᾽ ἃν τοκεῦσι δῷ, 361-64). A ação do primeiro episódio é movida, portanto, 

pela expressão pungente de mães, que se realiza em um movimento direcionado sempre 

a Teseu. As argivas movem a piedade de Teseu e, para dar completude a esse movimento, 

Etra torna efetiva a solicitude deste para com as argivas.  

 

4.10: 2º episódio (381-597): alento e correção 

 

No segundo episódio, o coro observa desenvolvendo-se o prenúncio da guerra 

entre Atenas e Tebas, que é consequência direta de sua súplica. Ele se vê diante de uma 

contenda palavrosa entre Teseu e um arauto tebano, e terá de saber se portar diante dessa 
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querela, afinal, em última instância, juntamente com Adrasto, ele é o responsável por esse 

desconforto de Teseu. A briga do episódio contém duas partes distintas: primeiro, versa 

sobre a melhor de forma de se governar uma cidade; depois, versa propriamente sobre o 

edito tebano de se proibir o sepultamento dos cadáveres e sobre o desafio que Teseu faz 

a essa imposição. O coro, em todas suas três breves manifestações, põe-se do lado do 

ateniense. 

 De início, Teseu prepara um arauto para ser enviado a Tebas, solicitando a “graça 

de sepultar mortos” (χάριν θάψαι νεκρούς, 385). Os modos de tal solicitação são 

amigáveis. Teseu faz lembrar que Atenas e Tebas compartilham bons relacionamentos 

oriundos da proximidade geográfica e de estima: “por ser vizinho e por estimar conseguir” 

(συγγείτον᾽ οἰκῶν γαῖαν, ἀξιῶν τυχεῖν, 386). Ao mesmo tempo ele deixa claro que, 

se seu pedido não for atendido, ele enviará seu exército: “recebam meu cortejo de 

escudeiros” (κῶμον δέχεσθαι τὸν ἐμὸν ἀσπιδηφόρον, 390). No entretanto, chega um 

arauto tebano a Êleusis e pede informações acerca do local onde encontrar o “rei de 

Atenas” (399-400). Ele vem com a finalidade anunciar que Adrasto nunca entrará em 

Tebas (468), mas, antes, vê-se envolvido em uma “luta de palavras” (ἅμιλλαν λόγων, 

428) acerca do melhor regime de governo para as cidades. O coro está presenciando todo 

o desenrolar do encontro, mas mantém-se em silêncio. Teseu corrige o tebano desde sua 

primeira fala (“começaste por falsa fala, forasteiro, / procurando rei aqui”, πρῶτον μὲν 

ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε, / ζητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽), indicando desde o início 

que há certa animosidade para com Tebas. De fato, o diálogo entre os dois é belicoso: 

primeiro discutem qual é a melhor forma de governo (409-462), em seguida, antepõem-

se as deliberações acerca dos cadáveres (463-597).   

O coro deverá, em primeiro lugar, saber portar-se diante de uma discussão 

política. O arauto tebano se posiciona contrariamente ao regime em que o governo fica a 

cargo de numerosos cidadãos, criticando-o acerbamente (409-425). Para ele, em essência, 

esse governo é falho, porque o povo não estaria apto a discernir o que é melhor para a 

cidade: “aliás, como sem ter retas palavras / o povo poderia dirigir reto a urbe?” (ἄλλως 

τε πῶς ἂν μὴ διορθεύων λόγους / ὀρθῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐθύνειν πόλιν; 417-18) 

Por outro lado, Teseu critica a forma de governo em que apenas uma pessoa comanda a 

cidade (426-62), notando que o monarca seria acima de tudo zeloso por manter o seu 

poder, e não seria necessariamente zeloso pelo bom funcionamento da comunidade: “um 

varão rei considera isso adverso, / e extermina os nobres, que considera / prudentes, 
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temeroso pela sua realeza” (ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχθρὸν ἡγεῖται τόδε, / καὶ τοὺς 

ἀρίστους οὕς τ᾽ ἂν ἡγῆται φρονεῖν / κτείνει, δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι, 443-46). 

O coro teria opinião formada sobre essa espécie de debate? Seu comentário 

imediatamente após a fala de Teseu não tem caráter estritamente político, mas aponta para 

questões relativas aos deuses e ao excesso humano: “pheû pheû! Ultrajam, como se 

sempre / bem, quando o Nume faz bem a maus” (φεῦ φεῦ· κακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων 

διδῷ / καλῶς, ὑβρίζουσ᾽ ὡς ἀεὶ πράξοντες εὖ, 463-64). Essa fala, mais do que se 

posicionar a favor deste ou daquele regime de governo, percebe soberba na atitude do 

arauto e pressente que ele se oporá a Teseu no tocante ao pedido do resgate dos cadáveres.  

Ao coro não interessa discutir, a essa altura, se a democracia ou a monarquia é 

melhor ou pior. Importa-lhe saber por quanto tempo mais os cadáveres de seus filhos 

permanecerão insepultos. O tempo urge para ele e, por isso, com seu comentário, ele 

impregna o diálogo de um teor diferente. Certo, ele não é o responsável por mudar a 

direção da conversação, já que foi Teseu quem colocou um ponto final na argumentação 

política no fim de sua rhésis (“no porvir, envie Creonte à minha / urbe um mensageiro 

menos eloquente!”, τὸ λοιπὸν δ᾽ εἰς ἐμὴν πόλιν Κρέων / ἧσσον λάλον σου πεμπέτω 

τιν᾽ ἄγγελον, 461-62), mas ele ressalta que há assuntos mais prementes a serem tratados 

– especificamente, o ato soberbo de Tebas de reter os cadáveres. De fato, o arauto tebano, 

como que caindo em si, informa que não está ali para palestras (“nesse assunto em debate, 

tua opinião é essa, a minha é contrária”, τῶν μὲν ἠγωνισμένων / σοὶ μὲν δοκείτω 

ταῦτ᾽, ἐμοὶ δὲ τἀντία, 465-66), e atém-se ao ponto central de sua vinda, que é informar 

que Adrasto não tem direito de reclamar os mortos: “eu e todo o povo cadmeu proibimos 

/ que Adrasto entre nesta terra” (ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ πᾶς τε Καδμεῖος λεὼς / Ἄδραστον 

ἐς γῆν τήνδε μὴ παριέναι, 465-66). Além disso, o aruato ainda pretende direcionar a 

ação de Teseu, aconselhando-o a não se intrometer em um assunto que lhe é alheio, o que 

ferirá diretamente o moral do coro: “não recolhais os mortos / à força, se nada sois da 

urbe dos argivos  μηδ᾽ ἀναιρεῖσθαι νεκροὺς / βίᾳ, προσήκοντ᾽ οὐδὲν Ἀργείων πόλει, 

465-66, 471-72). Contra isso, então, as mulheres suplicantes se manifestam, novamente 

apontando a soberba da fala: “bastante seria Zeus o punitivo. / Não devíeis cometer tal 

soberbia!” (ἐξαρκέσας ἦν Ζεὺς ὁ τιμωρούμενος, / ὑμᾶς δ᾽ ὑβρίζειν οὐκ ἐχρῆν τοιάνδ᾽ 

ὕβριν, 511-12). Elas indicam que, uma vez que Zeus já puniu os argivos, não está ao 

alcance dos tebanos imprimir uma segunda punição. É uma postura desafiadora e 

questionadora da fala do arauto, que, é claro, encontra de antemão respaldo na 



239 
 

benevolência já recebida de Teseu. As mulheres permanecem firmes em defender sua 

causa e não permitem que opiniões contrárias venham desalentar a decisão já tomada pelo 

governante de Atenas.  

Este é o modus operandi do coro no segundo episódio: preencher com palavras de 

justiça e de alento o debate e neutralizar as incursões argumentativas do arauto. O tebano 

está pressionando com palavras de ameaça e de confronto a decisão de Teseu, por isso, a 

todo momento o coro relembra que Tebas está perpetrando atos de soberba e não de 

justiça. Chegou-se a um ponto em que o coro está diante de uma situação limite e teme 

que sua súplica feita desde o início do enredo seja baldada. Assim, para contrapesar a 

tentativa de interferência feita pelo arauto, depois de Teseu reafirmar que irá sem hesitar 

resgatar os cadáveres (“honrar os finados mortos / dai-nos, pois queremos ser reverentes! 

/ Ou bem claro: irei e honrarei à força”, τοὺς ὀλωλότας νεκροὺς / θάψαι δὸς ἡμῖν τοῖς 

θέλουσιν εὐσεβεῖν. / ἢ δῆλα τἀνθένδ᾽· εἶμι καὶ θάψω βίᾳ, 558-60), o coro oferece 

palavras de alento ao herói: “coragem! Observando a luz da Justiça / evitarias muitas 

reprimendas de homens” (θάρσει· τὸ γάρ τοι τῆς Δίκης σῴζων φάος / πολλοὺς 

ὑπεκφύγοις ἂν ἀνθρώπων ψόγους, 564-5). Teseu não está sozinho em sua iniciativa 

de agir conforme o que é justo, nem será sua iniciativa desprezada. As mulheres tebanas 

lembram-no disso. O arauto ainda fará uma última ameaça (“não terias nunca os filhos da 

terra argiva”, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐκ γῆς παῖδας Ἀργείων λάβοις, 568), ao que Teseu responde 

de muitos modos, e sempre com muita bravura: “honrarei os mortos retirados do Asopo” 

(θάψω νεκροὺς γῆς ἐξελὼν Ἀσωπίας, 571), “pois irei ante as sete portas de Cadmo, / 

eu mesmo com ferro afiado nas mãos, / eu mesmo arauto” (χωρήσομαι γὰρ ἑπτὰ πρὸς 

Κάδμου πύλας / αὐτὸς σίδηρον ὀξὺν ἐν χεροῖν ἔχων / αὐτός τε κῆρυξ, 588-90), “pois 

eu em companhia do meu Nume / conduzirei a tropa, novo em nova lida” (ἐγὼ γὰρ 

δαίμονος τοὐμοῦ μέτα / στρατηλατήσω καινὸς ἐν καινῷ δορί, 592-93). O coro não 

mais intervirá, pois já cumpriu sua missão de fortalecer Teseu: se este era um governante 

indeciso e receoso que buscava a aprovação da mãe antes de propor qualquer resolução, 

agora tornou-se um completo governante de ação.  

De tudo isso, vê-se que o coro se posta no andamento da ação dramática de acordo 

com as intenções que deseja ver concluídas, ou seja, ele toma atitudes e profere palavras 

de acordo com seus interesses. Suas manifestações se mostram voltadas para reagir 

contrariamente às falas do arauto tebano e animar o governante ateniense a persistir na 

empresa de invadir Tebas. Ele contribui, então, para a formação do caráter solidário e 
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caritativo de Teseu, que, inicialmente, diante do sofrimento dos argivos, apenas soube 

pronunciar reprimendas pela imprudência de realizar a guerra; via a situação transtornada 

de Adrasto e das mulheres, mas hesitou em auxiliá-los. Não somente Teseu muda de 

deliberação, como se torna um guerreiro intrépido, confiante de que os deuses lhe 

conferirão vitória (594-96), e despreocupado quanto a lutar na linha de frente contra 

Tebas (589-91). Como ocorre no 1º episódio, tudo isso ocorre sem aparente protagonismo 

do coro: às falas desse grupo não sobrevêm nenhuma resposta ou reação. No entanto, elas 

pontuam toda a ação, conferindo uma interpretação mais ampla, seja corretiva, seja 

alentadora, para tudo que se desenvolve em cena.  

 

4.11: 3º episódio (634-777): o coro recebe, alenta e apadrinha o mensageiro  

 

O terceiro episódio mostra a preponderância do coro perante os acontecimentos 

que são narrados pelo mensageiro. Este personagem abre o episódio e, desde o primeiro 

momento, desde seu primeiro verso, anuncia que as notícias que traz são direcionadas 

especificamente para as mulheres do coro: “mulheres, (...) venho anunciar a vitória de 

Teseu” (γυναῖκες, (...) νίκην τε Θησέως ἀγγελῶν, 634, 638). O cerne da mensagem do 

mensageiro, portanto, não diz respeito nem a Adrasto (colega de guerra, na invasão argiva 

a Tebas, do mensageiro, que se identifica como servidor de Capaneu, 639-40), nem à Etra 

(que foi intercessora das mulheres argivas e teve papel decisivo na decisão de Teseu). 

Ambos os personagens foram preteridos, e se valorizou mais a atenção do coro. Assim, 

sua função de receber e ouvir o mensageiro reforça minha hipótese de que é ele quem 

ocupa papel central no enredo.  

Em primeiro lugar, nota-se que não causa nenhum estranhamento em cena, da 

parte de nenhum personagem, o fato de o mensageiro primeiro se dirigir ao coro. Ora, 

essas mulheres não são as representantes legais do local onde se passa a cena. Nesse 

sentido, seria mais natural o mensageiro se dirigir de início à Etra, mãe do governante 

local, não a estrangeiras. Tampouco há qualquer cumprimento especial da parte dele, em 

sua saudação inicial, direcionado ao coro. Ora, o mensageiro é um serviçal, ou seja, ocupa 

posição social inferior à das mulheres argivas, mães de nobres guerreiros. Se ele se dirige 

a elas com tamanha facilidade, a cena agilmente se centra no coro. Em outras palavras, 

percebe-se que a cena está centralizada, não no relato em si, mas em como o relato será 
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recepcionado pelo coro. De fato, o essencial é relatado imediatamente: “venho anunciar 

a vitória de Teseu” (νίκην τε Θησέως ἀγγελῶν, 638). Resta então observar como será 

a reação das mulheres, que agora se tornam como que um personagem do enredo. 

A acolhida coral ao mensageiro é calorosa. O coro entende que o estado anímico 

e físico do mensageiro deve ser de extrema fadiga, porque ele acaba de chegar de uma 

guerra. As mulheres vão adotar uma postura de compreensão e alento. Elas notam de 

antemão que ele deve ter visto muitas pessoas morrendo e ouvido muitos gritos de 

desespero perante a morte. Não indagam de imediato sobre seus filhos. Interessam-se 

primeiro pelo mensageiro. Por isso, o coro deixa claro que sua chegada e sua mensagem 

merecem bom tratamento: “ó caríssimo, bem anuncias teu retorno / e a fala de Teseu” (ὦ 

φίλτατ᾽, εὖ μὲν νόστον ἀγγέλλεις σέθεν / τήν τ᾽ ἀμφὶ Θησέως βάξιν, 641-42). O 

mensageiro é chamado de “caríssimo”. Cria-se uma ambientação propícia para ele fazer 

seu relato sem temor ou receio, pois, na verdade, sua mensagem ainda está incompleta: 

Teseu pode ter vencido, mas pode ter tido muitas baixas no exército, ou ter perdido o 

exército todo. Isso seria um desastre para Atenas, e o coro sentir-se-ia o responsável por 

tal revés. Incita então o mensageiro a desenvolver mais seu relato: “se a tropa de Atenas 

/ ainda está salva, tudo bem anunciarias” (εἰ δὲ καὶ στρατὸς / σῶς ἐστ᾽ Ἀθηνῶν, πάντ᾽ 

ἂν ἀγγέλλοις φίλα, 642-43). O mensageiro então completa sua mensagem e espezinha 

Adrasto, relembrando seu fracasso nas terras tebanas: “salvou-se e fez como Adrasto 

deveria / ter feito com os argivos, que do Ínaco / levou em guerra à urbe dos cadmeus” 

(σῶς, καὶ πέπραγεν ὡς Ἄδραστος ὤφελεν / πρᾶξαι ξὺν Ἀργείοισιν, οὓς ἀπ᾽ Ἰνάχου 

/ στείλας ἐπεστράτευσε Καδμείων πόλιν, 644-46). Essa franqueza no falar é fruto da 

abertura que o coro lhe deu com suas palavras amigáveis. Mais ainda: a influência do 

coro é tamanha, que faz um subalterno animar-se a falar acremente de seu chefe perante 

pessoas desconhecidas, numa terra estrangeira.  

Resta ainda ao coro ouvir o relato detalhado de como se deu a batalha de Teseu. 

Primeiro, então, ele faz a pergunta referente a isso: “como o filho de Egeu e os partícipes 

/ da guerra erguerem o troféu de Zeus?” (πῶς γὰρ τροπαῖα Ζηνὸς Αἰγέως τόκος / 

ἔστησεν οἵ τε συμμετασχόντες δορός; 647-48). Em seguida, anima o mensageiro, 

indicando que suas palavras serão causa de alegria para quem as ouvir: “Diz! Lá presente 

alegrarás ausentes.” (λέξον· παρὼν γὰρ οὐ παρόντας εὐφρανεῖς, 649). O relato do 

mensageiro é longo (650-730) e ainda traz notas de cunho pessoal, como a alegria sentida 

por ele ao findar da luta: “eu lancei alaridos, dancei de alegria / e bati palmas” (ἐγὼ δ᾽ 
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ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην / κἄκρουσα χεῖρας, 719-20). A meu ver, esse tipo de 

comentário é consequência do tratamento amigável dado pelo coro desde o início da 

entrada do mensageiro, que se torna como um filho para aquelas mulheres que tanto 

choraram os filhos perdidos. 

Até esse momento do relato do mensageiro, não há notícia acerca dos corpos dos 

argivos, se foram sepultados ou não, se foram resgatados ou não. Ficará a cargo de 

Adrasto fazer tal tipo de questionamento. O coro, em sua última manifestação, limitar-se-

á a fazer uma consideração sobre a boa ordem das divindades que se reflete na ordem dos 

homens: “agora que vejo este dia não esperado, / considero os Deuses e creio ter menos / 

má sorte porque pagam pena de justiça”. (νῦν τήνδ᾽ ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ᾽ ἐγὼ / θεοὺς 

νομίζω, καὶ δοκῶ τῆς συμφορᾶς / ἔχειν ἔλασσον, τῶνδε τεισάντων δίκην, 731-33). 

Por que as mulheres, que foram as primeiras interessadas em reaver os cadáveres dos 

filhos, não indagam nada ao mensageiro sobre esse respeito? Porque o coro torna-se 

completamente um personagem, extasiado com o relato de sucesso da campanha de 

Teseu, e quer desfrutar dessa notícia. Decerto as mulheres suplicantes tinham 

preocupação de que, além de aturar os próprios males, elas se tornassem causa de males 

para Atenas, que nada tinha a ver com o desastre da expedição de Adrasto. Em primeiro 

lugar, livrou-se dessa preocupação, e esqueceu-se do resto. Aqui fica patente que sua 

caracterização tem contornos de personagem imersa no enredo, e não de um grupo de 

pessoas afastadas dos acontecimentos, como se fossem responsáveis apenas por trazer 

comentários excelsos sobre a moderação. Seus comentários, ao contrário, são partidários: 

as mulheres tomaram partido de Teseu. Ao fim do relato do mensageiro, que descreve 

como Teseu venceu os tebanos e não permitiu que os atenienses avassalassem a cidade, 

o coro se manifesta sem o tom de súplica com que vinha fazendo até então, mas expressa 

um certo contentamento pelo ocorrido. Para Fitton (1961, p.435), o coro, ao receber essas 

notícias, muda de temperamento, do ceticismo para a religião. 

Mesmo quando as mulheres se silenciam, a cena se centra nelas. Adrasto fará todas 

as perguntas que são de primeiro interesse do coro: “trazeis os mortos por que era o 

combate? (ὧν δ᾽ οὕνεχ᾽ ἁγὼν ἦν, νεκροὺς κομίζετε; 754), “onde estão os outros 

mortos?” (ὁ δ᾽ ἄλλος ποῦ κεκμηκότων ὄχλος; 756), “quem sepultou?” (τίς δ᾽ ἔθαψέ 

νιν; 758). É possível que o coro tenha se silenciado porque tivesse se recolhido em 

tristeza. De fato, ao fim das perguntas e respostas entre Adrasto e o mensageiro, faz-se 

menção de que as mulheres estariam chorando: “com vãs lamúrias, tu as induzes ao 
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pranto” (ἄκραντ᾽ ὀδύρῃ ταῖσδέ τ᾽ ἐξάγεις δάκρυ, 770). Adrasto então hiperboliza a 

fluência que o choro adquire nos olhos das mulheres: “parece-me que elas mesmas são 

mestras” (δοκῶ μέν, αὐταί γ᾽ εἰσὶν αἱ διδάσκαλοι, 771).  

A motivação da ação do coro é, portanto, sempre pessoal: no primeiro momento, 

alenta o mensageiro, porque sabe que ele enfrentou há pouco a situação extrema da 

guerra; no segundo momento, cala-se, tenso, porque ouve o destino final de seus filhos. 

Ele está completamente absorvido pela ação dramática, e suas ações e palavras são uma 

resposta emotiva do que se passa em cena.  

 

4.12: 4º episódio (836-955): o coro chama para o mundo real 

 

No quarto episódio, o coro não assume o protagonismo imediato da cena, porque 

não é o responsável pela realização do ato laudatório que preenche o enredo: em suma, o 

episódio contém o elogio, feito por Adrasto, dos guerreiros mortos em Tebas235 (857-

917), e a decisão de Teseu de enterrar Capaneu em Atenas (925-54). Não obstante, as 

mulheres suplicantes, sempre em cena, figuram como centro dos discursos e falas dos 

outros personagens. Elas se manifestam apenas uma vez (918-924), mas conferindo 

relevo especial ao conteúdo exposto, afinal, ela é a mãe dos elogiados e os cadáveres que 

entram em cena são os cadáveres de seus filhos.  

Em primeiro lugar, após Adrasto fazer enumeração das várias qualidades que 

tinham os guerreiros mortos, o coro dá entonação emotiva e novo significado para esse 

elogio. O comandante militar consegue ver a excelência bélica, urbana, honorífica e moral 

desses homens. Entretanto, se este personagem foi companheiro de guerra dos mortos, as 

mulheres do coro acompanharam esses guerreiros desde o ventre. Ao fim de seu elogio, 

Adrasto passa tratar de bens universais, como a boa educação. Com isso, faz-se 

indiretamente um elogio também das mães. De certa forma, quando Adrasto encerra seu 

discurso discorrendo sobre a origem de tamanha valentia e virtude de seus guerreiros, 

notando que a varonia da idade adulta é devedora de um aprendizado que se iniciou no 

tempo de criança, ele estabelece uma ligação com as mães do coro, que foram, 

                                                           
235 Ver análise desse episódio em Salvador (2014). Sobre especulações acerca das “intenções do poeta” ao 

escrever o elogio fúnebre, ver Collard (1972). 
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logicamente, as primeiras referências educativas desses homens que agora são elogiados: 

“a educação, se não é má, confere pudor; / todo homem bem educado tem vergonha / de 

se tornar mau. O bom valor do varão / é aprendido, se desde criança aprende o de que não 

tem ciência” (τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ κακῶς αἰδῶ φέρει· / αἰσχύνεται δὲ τἀγάθ᾽ 

ἀσκήσας ἀνὴρ / κακὸς γενέσθαι πᾶς τις. ἡ δ᾽ εὐανδρία / διδακτός, εἴπερ καὶ βρέφος 

διδάσκεται / λέγειν ἀκούειν θ᾽ ὧν μάθησιν οὐκ ἔχει, 911-15). A causa primeira das 

qualidades desses varões fica estabelecida indiretamente como relacionada às mães. 

O coro, por sua vez, dá a dimensão real do ocorrido, mostrando o resultado 

palpável dessa educação. Adrasto cuidou de interpretar racionalmente essas mortes, mas 

o coro conferirá carga emotiva a elas. Enquanto Adrasto se fixa em categorias do 

pensamento, ofuscando a dor do momento com conceitos referentes à excelência, ele se 

distancia do mundo real, e não percebe que os valores louvados por ele não mais têm 

existência nos jovens que agora são apenas cadáveres. As mulheres do coro, por outro 

lado, farão transparecer a dor real que a morte desses jovens causa, tanto para o presente 

como para o futuro, que se mostra enegrecido para elas: “Ió, filho! Com má sorte / te 

criava, trazia sob o fígado / e sofri as dores do parto. Agora Hades tem o meu / fruto da 

fadiga, que mísera! / Não tenho sustento da velhice, / por ser a mísera mãe do filho. (ἰὼ 

τέκνον, δυστυχῆ σ᾽ / ἔτρεφον, ἔφερον ὑφ᾽ ἥπατος / πόνους ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν ὠδῖσι· καὶ 

/ νῦν Ἅιδας τὸν ἐμὸν / ἔχει μόχθον ἀθλίας, / ἐγὼ δὲ γηροβοσκὸν οὐκ ἔχω, τεκοῦσ᾽ 

/ ἁ τάλαινα παῖδα, 918-24). 

Do mesmo modo, no diálogo entre Teseu e Adrasto, ao coro, embora mudo, é dada 

atenção especial. É a ele que se voltam os olhares quando se decide iniciar o transporte 

dos mortos. Teseu comanda: “transportem os mortos!” (στειχέτω δ´ ἄχθη νεκρῶν, 940). 

Imediatamente, Adrasto, imprudentemente, convoca as mulheres do coro a se 

aproximarem: “ide, ó míseras mães, perto dos filhos!” (Ἴτ´, ὦ τάλαιναι μητέρες, τέκνων 

πέλας, 941). Essa fala, descuidada e alheia ao sofrimento do coro, corrobora a falta de 

tato de Adrasto para saber lidar com a situação e entender a dor real por que passavam as 

mulheres. Teseu intervirá e fará uma correção: “Adrasto, menos conveniente o dizes” 

(Ἥκιστ´, Ἄδραστε, τοῦτο πρόσφορον λέγεις, 942). De imediato, Adrasto não entende 

o motivo dessa correção: “como? Não devem mães tocar filhos?” (πῶς; τὰς τεκούσας 

οὐ χρεὼν ψαῦσαι τέκνων, 943). Adrasto está bem-intencionado, mas não percebe o 

intenso sofrimento que isso irá infligir às mulheres. Teseu é mais sensível e explica: 

“pereceriam, se os vissem desfigurados” (ὄλοιντ´ ἰδοῦσαι τούσδ´ ἂν ἠλλοιωμένους, 
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944). Adrasto começa a compreender: “punge ver sangue e chagas de mortos” (πικρὰ 

γὰρ ὄψις αἷμα κὠτειλαὶ νεκρῶν, 945). Então Teseu nota que é preciso ter o máximo 

cuidado com o coro nesse momento: “por que lhes queres impor essa dor?” (τί δῆτα 

λύπην ταῖσδε προσθεῖναι θέλεις, 946). Encerrando, Adrasto cede e percebe que se deve 

sobretudo zelar por preservar o coro de mais sofrimentos: “vences. É preciso ser firme. 

Teseu / diz bem” (νικᾶις. μένειν χρὴ τλημόνως· λέγει γὰρ εὖ / Θησεύς, 947-48). Vê-

se, portanto, que, durante todo esse diálogo, o foco da atenção são as mulheres. 

O quarto episódio, portanto, por conter o retorno de Teseu com os corpos dos 

líderes argivos mortos, representa o clímax da ação para o coro. Seu pedido foi atendido 

e plenamente realizado, mas isso não quer dizer que seu sofrimento tenha se findado. 

Agora ele se defronta com um momento de dor tão pungente quanto a dor do início da 

peça: ver finalmente os cadáveres dos filhos e preparar-se para a despedida final do 

sepultamento. Para isso, tanto da parte de Adrasto como da parte de Teseu, há a intenção 

de tornar o ambiente menos lúgubre. O elogio feito aos mortos por Adrasto, e o desvelo 

final de Teseu por proteger o coro de ver os filhos maltratados e chagados, mostram que 

o episódio não tem consistência sem a presença coral. Certo, os personagens 

protagonizam a cena, mas toda a cena ganha significado apenas a partir da presença do 

coro. Os personagens aqui agem, ou são corrigidos em sua ação, conformemente a 

impressão que causarão nessas mulheres que esperam a chegada de seus filhos.  

 

 4.13: 5º episódio (980-1122): mediação no conflito familiar 

 

O quinto episódio representa uma mudança brusca da direção da ação dramática, 

tal qual vinha se desenvolvendo até o episódio anterior, e, mesmo assim, o coro não deixa 

de ter participação ativa e efetiva. Até o episódio anterior, na verdade, era normal se 

esperar que o coro fosse o centro das atenções, justamente porque a questão do enredo 

dizia respeito à busca dos cadáveres de seus filhos. Uma vez que a súplica do coro já foi 

atendida, encerrou-se seu papel de “suplicantes”. Agora, contudo, entram em cena Ífis e 

sua filha Evadne, a esposa de Capaneu. Os problemas resultantes do fracasso da guerra 

de Adrasto ainda não findaram. Evadne não aceita a morte de seu marido e pretende 

matar-se para unir-se a ele no mundo dos mortos. Ífis quer demovê-la de praticar tal ação. 
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A apresentação desse conflito será feita pelo grupo de mulheres que exercerão nesse 

momento outra função: tentar mediar o conflito familiar. 

Em primeiro lugar, a descrição da nova ação dramática, desde o início, fica sob o 

encargo do coro. Está-se diante do túmulo de Capaneu e mudou-se o rumo dos 

acontecimentos. Protagonizará agora a cena Evadne. As mulheres apresentam essa nova 

situação: “já avisto esta câmara / e sacra tumba de Capaneu / e fora do palácio / as ofertas 

de Teseu aos mortos, / e perto a ínclita esposa deste / morto pelo raio, Evadne, / a filha 

do rei Ífis” (καὶ μὴν θαλάμας τάσδ᾽ ἐσορῶ δὴ / Καπανέως ἤδη τύμβον θ᾽ ἱερὸν / 

μελάθρων τ᾽ ἐκτὸς / Θησέως ἀναθήματα νεκροῖς, / κλεινήν τ᾽ ἄλοχον τοῦ 

καπφθιμένου / τοῦδε κεραυνῷ πέλας Εὐάδνην, / ἣν Ἶφις ἄναξ παῖδα φυτεύει, 980-

86). Essa nova disposição da ação, entretanto, não parece ao coro normal e serena, e ele 

já pressente que algo de errado está para ocorrer: “por que está no alto da pedra / que 

acima desta casa domina, / e vai por esse caminho?” (τί ποτ᾽ αἰθερίαν ἕστηκε πέτραν, 

/ ἣ τῶνδε δόμων ὑπερακρίζει, / τήνδ᾽ ἐμβαίνουσα κέλευθον; 987-89). Nesse ponto 

Evadne indica sua resolução de se unir ao marido: “saí de casa correndo, / como se 

debacasse, / a buscar a luz da pira, / e a mesma sepultura, / para romper em Hades / a vida 

fadigosa / e as fadigas da vida. / Seria a mais doce morte / morrer com meus mortos” 

(πρός σ᾽ ἔβαν δρομὰς ἐξ ἐμῶν / οἴκων ἐκβακχευσαμένα, / πυρᾶς φῶς τάφον τε / 

βατεύσουσα τὸν αὐτόν, / ἐς Ἅιδαν καταλύσουσ᾽ ἔμμοχθον / βίοτον αἰῶνός τε 

πόνους· / ἥδιστος γάρ τοι θάνατος / συνθνῄσκειν θνῄσκουσι φίλοις, 1000-07). O coro 

será o primeiro a ter de lidar com isso. Como agirá? 

As mulheres propõem um diálogo com Evadne. Esta manifestou-se em termos 

pouco claros, elogiando a morte como libertação das penas, mas não relacionando 

diretamente esse pensamento com alguma intenção própria sua. É claro, essas palavras 

são suficientes para se suspeitar que Evadne quer se matar. O coro, atendo-se a dados 

concretos, indica com toda exatidão o local onde ela se encontra: “vês perto de ti essa 

pira, / tesouro de Zeus, onde está / teu marido, morto por raio?” (καὶ μὴν ὁρᾷς τήνδ᾽ ἧς 

ἐφέστηκας πέλας / πυράν, Διὸς θησαυρόν, ἔνθ᾽ ἔνεστι σὸς / πόσις δαμασθεὶς 

λαμπάσιν κεραυνίοις, 1009-11). Esse palavreado tão direto e chão fará Evadne também 

se pronunciar com mais clareza. Ela não se encontra neste local por acaso. Finalmente 

expressa sua real intenção de se unir ao seu marido morto também morrendo: “vejo, sim, 

o termo / onde estou. Ate-me / a sorte ao pulo do pé! / Assim por bela glória / partirei 

desta pedra, / pulando no fogo / e no ígneo calor / unida a meu marido / com a pele junto 
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a pele / irei ao leito de Perséfone / por não te trair em vida / a ti, morto, sob a terra” (ὁρῶ 

δὴ τελευτάν, / ἵν᾽ ἕστακα· τύχα δέ μοι / ξυνάπτοι ποδός· ἀλλὰ τᾶς / εὐκλεΐας χάριν 

ἔνθεν ὁρ- / μάσω τᾶσδ᾽ ἀπὸ πέτρας πη- / δήσασα πυρὸς ἔσω, / σῶμά τ᾽ αἴθοπι 

φλογμῷ / πόσει συμμείξασα, φίλον / χρῶτα χρωτὶ πέλας θεμένα, / Φερσεφονείας 

ἥξω θαλάμους, / σὲ τὸν θανόντ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ / προδοῦσα ψυχᾷ κατὰ γᾶς, 1012-24). 

Torna-se perceptível que, estando Evadne fora de si (“como se debacasse”, 

ἐκβακχευσαμένα, 1001), ela será capaz de realmente terminar com a própria vida.  

Para intervir e tentar salvá-la, o coro terá primeiramente de a trazer para sua 

sanidade. A métrica utilizada até aqui pelo coro denota sua sobriedade em oposição ao 

deliramento de Evadne, que se expressa numa variedade de metros líricos. Restará 

introduzir o pai em cena, para que ele, mais íntimo e digno de confiança, tente 

despersuadi-la de suicidar-se. Sua fala tenta, então, ressaltar que o pai traz novidades, o 

que pode exercer curiosidade em Evadne, e consequentemente fazê-la se interessar 

novamente pela sua vida na terra, e não no Hades: “olha! Ele mesmo teu pai se aproxima, 

/ o velho Ífis vem às mais novas falas” (καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς σὸς πατὴρ βαίνει πέλας / 

γεραιὸς Ἶφις ἐς νεωτέρους λόγους, 1031-32). Entretanto, o coro prepara também o 

ânimo de Ífis, que se deparará com uma situação bastante adversa: “antes não sabia, se as 

ouvir, sofrerá” (οὓς οὐ κατειδὼς πρόσθεν ἀλγήσει κλύων, 1033). A intenção suicida 

da filha já era suspeitada pelo pai, como mostrarei, mas ele desconhece a real dimensão 

que esse desejo pode tomar.   

De fato, o primeiro contato que faz Ífis ao entrar em cena não é com sua filha, mas 

com o coro: “ó míseras mulheres, eu mísero velho / venho com duplo luto” (ὦ 

δυστάλαιναι, δυστάλας δ᾽ ἐγὼ γέρων, / ἥκω διπλοῦν πένθημ᾽ ὁμαιμόνων ἔχων, 

1034-35). Ífis explica então que também perdeu um familiar na guerra de Tebas, Etéoclo, 

que deseja levar seu cadáver para a pátria (1037), e informa que sua filha, que estava sob 

sua vigia em casa, porque queria se matar, fugiu (1039-42) Estabelece-se aqui uma dupla 

ligação entre esse personagem e as mulheres mediadoras do conflito: ele é devedor de 

gratidão para com o coro, porque o cadáver de Etéoclo buscado por ele está a sua 

disposição apenas depois do trabalho de súplica dessas mulheres; ele busca remediar o 

seu descuido de vigilância da filha indagando o coro sobre pistas de seu paradeiro (“mas 

somos da opinião de que / talvez esteja aqui. Dizei, se a vistes!”, ἀλλὰ τῇδέ νιν 

δοξάζομεν / μάλιστ᾽ ἂν εἶναι· φράζετ᾽ εἰ κατείδετε, 1043-44). 
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Evadne, nesse ponto, redireciona a atenção do pai, fazendo-o desfocalizar-se do 

coro para focalizar-se em si: “que lhes indagas? Eis-me nesta pedra, qual pássaro sobre a 

pira de Capaneu” (τί τάσδ᾽ ἐρωτᾷς; ἥδ᾽ ἐγὼ πέτρας ἔπι / ὄρνις τις ὡσεὶ Καπανέως 

ὑπὲρ πυρᾶς, 1045-46). O diálogo entre pai e filha bem poderia ter se realizado desde o 

início sem a intermediação coral, mas, se assim fosse, muito da carga emotiva se esvairia. 

O coro foi quem melhor soube fazer Evadne exprimir sua angústia e desejo de se matar. 

Os versos líricos dela tiveram melhor recepção diante dos ouvidos de mulheres que 

também passaram pela dor da perda. Assim ela pode se exprimir sem ter de se explicar, e 

de se justificar, como teria de fazer se o primeiro contato fosse com o pai. De fato, assim 

que Ífis vê Evadne, inunda-a de questionamentos: “ó filha, que vento? Que viagem? Por 

/ que saíste de casa e viste a este solo?” (τέκνον, τίς αὔρα; τίς στόλος; τίνος χάριν / 

δόμων ὑπεκβᾶσ᾽ ἦλθες ἐς τήνδε χθόνα; 1048-49). Se, para o coro ela foi solícita em 

revelar seus intentos, diante do pai ela recalcitra: “tens raiva de meus pensamentos / se 

ouvisses. Não quero que ouças, pai!” (ὀργὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων / 

κλύων· ἀκοῦσαι δ᾽ οὔ σε βούλομαι, πάτερ, 1050-51). Essas mesmas informações que 

Ífis deseja obter, e que lhe são negadas, foram obtidas de imediato pelo coro. Evadne tem 

o pai na conta de alguém estranho e opositor aos seus desígnios: “serias juiz inábil do 

meu sentimento” (κριτὴς ἂν εἴης οὐ σοφὸς γνώμης ἐμῆς, 1053). Assim, o pai terá de 

fazer numerosas questões, porque a filha nunca o responde com clareza (1054-65). O coro 

nunca intentou dissuadi-la, enquanto o pai o tenta a todo momento.  

As consequências da morte de Evadne para o pai serão mostradas pelo coro, e a 

ele caberá colocar e interpretar as angústias do momento presente sob uma perspectiva 

histórica maior. De fato, primeiramente, o anúncio dessa morte é feito de imediato por 

ele: “Ió! / Mulher, que terrível feito fizeste!” (ἰώ, γύναι, δεινὸν ἔργον ἐξειργάσω, 

1072). O próprio Ífis expressará sua dor recorrendo às mulheres mediadoras como amparo 

(“eu morro mísero, filhas de argivos!”, ἀπωλόμην δύστηνος, Ἀργείων κόραι, 1073), e 

elas ressaltam como o sofrimento dele é intenso: “È é! Sofredor destas misérias, verás 

mísero o ato audaz?” (ἒ ἔ, σχέτλια τάδε παθών, / τὸ πάντολμον ἔργον ὄψῃ τάλας, 

1074-75). Ífis, então, em consonância com essa sugestão, amplifica seu queixume: “não 

se veria nada mais mísero” (οὐκ ἄν τιν᾽ εὕροιτ᾽ ἄλλον ἀθλιώτερον, 1076). O coro 

tratará agora de fornecer uma explicação etiológica dessa dor, mostrando que o pai de 

Evadne agora compartilha plenamente das consequências de um distúrbio que se deu com 

o problema da casa de Édipo: “Ió, mísero! / Compartilhas da sorte de Édipo, / velho, tu e 
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minha sofrida urbe!” (ἰὼ τάλας· / μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα, γέρον, / μέρος καὶ σὺ 

καὶ πόλις ἐμὰ τλάμων, 1077-79).  

Entrementes, o sofrimento do coro ainda não terminou. No fim do episódio, depois 

de longa rhésis lamentativa de Ífis (1080-1113), é chegado o momento mais lúgubre, 

consequência direta dos rogos do coro desde o início da peça: as cinzas dos cadáveres dos 

filhos das mulheres suplicantes são trazidas à cena. Elas mesmas fazem o anúncio: “aqui 

nos trazem as cinzas / dos finados filhos” (ἰὼ ἰώ· / τάδε δὴ παίδων καὶ δὴ φθιμένων / 

ὀστᾶ φέρεται, 1113-15). No episódio anterior, essas mulheres haviam sido poupadas por 

Teseu de verem os corpos desfigurados dos guerreiros. Foi uma precaução do governante 

ateniense, que temia consequências funestas. Ele estava certo. Agora, ao anteverem as 

cinzas, as mulheres sentem o corpo desfalecer: “servas, / amparai a velha sem força! / 

Fraca por luto dos filhos / vivo há muito tempo / chorosa de muitas dores” (λάβετ᾽, 

ἀμφίπολοι, / γραίας ἀμενοῦς — οὐ γὰρ ἔνεστιν / ῥώμη παίδων ὑπὸ πένθους — / 

πολλοῦ τε χρόνου ζώσης μέτρα δὴ / καταλειβομένης τ᾽ ἄλγεσι πολλοῖς, 1115-19). 

A ação dramática, que havia se centrado em Evade e Ífis, retorna a focalizar-se no coro. 

Inelutavelmente, portanto, a peça trata-se do sofrimento dessas mulheres, que ainda 

vozeiam não haver dor maior que a sua: “que dor entre os mortais / descobririas maior / 

que ver mortos os filhos?” (τί γὰρ ἂν μεῖζον τοῦδ᾽ ἔτι θνητοῖς / πάθος ἐξεύροις / ἢ 

τέκνα θανόντ᾽ ἐσιδέσθαι; 1120-22). 

  



250 
 

 

CAPÍTULO 5 

Héracles: uma peça sobre a amizade coral 

 

5.1: Visão Geral: o coro e os episódios 

 

A tragédia Héracles, que contém um coro de homens velhos, põe o estudo dessa 

tese em um plano diferente: como entender a relevância de homens desvalidos (como eles 

mesmo se caracterizam) aos sucessos do enredo? O estudo de Dhuga (2011) sobre essa 

espécie de coro tem importantes conclusões, das quais subscrevo uma em especial, a 

saber: “os coros de homens velhos em particular podem ter papeis dramáticos ativos por 

meio de tomadas de decisão e por meio de posturas vigorosas contrárias a agressões 

físicas236”. Tomando essa assertiva como ponto de partida para este estudo, a proposta 

exegética que proponho visa fornecer um passo adiante: quero mostrar que a 

caracterização do coro de Héracles revela um caso peculiar, pois esse grupo de velhos 

tebanos, condoídos com a sorte da família de Héracles, não é construído apenas 

mostrando toda espécie de sentimento simpático a Anfitrião. Advogarei que, além disso, 

o coro é caracterizado como um “segundo Anfitrião”. Apesar de seu desvalimento 

advindo por conta da idade senil, mostrarei que ele é elemento essencial para a condução 

do enredo. Em sua análise, Dhuga (2011, pp.76-77) mostra que, no drama em questão, a 

participação do coro é marcada por características como “irresolução”, “marginalidade” 

e “ineficiência”. Ao contrário, mostrarei que, por trás dessa aparente pusilanimidade, os 

anciãos tebanos representam em muitos casos a força motriz para encorajamento da ação 

de outros personagens.  

 A participação coral está distribuída, quantitativamente, da seguinte maneira: 

párodo – 32 versos; 1º estásimo – 102 versos; 2º estásimo – 63 versos; 3º estásimo – 51 

versos; 4º estásimo – 25 versos (total: 273 versos, 19% da peça). A seguir, forneço um 

quadro panorâmico respectivo ao andamento geral da ação dramática, ressaltando a inter-

                                                           
236 Dhuga (2011, p.3). 
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relação entre os acontecimentos dos episódios (ou do prólogo) e os cantos corais dos 

estásimos (ou do párodo). 

 

Prólogo: 

Anfitrião e Mégara lamentam a ausência 

de Héracles e temem a perseguição de 

morte feita a eles por Lico 

Párodo: 

Coro se apresenta ressaltando seu estado 

senil e lamenta a situação de Anfitrião, de 

Mégara e de seus filhos. 

1º episódio 

Lico comunica a morte iminente de 

Anfitrião, Mégara e filhos, e deprecia 

Héracles. Anfitrião defende o filho e roga 

a Lico que não mate a família de Héracles, 

antes a ponha em exílio. Coro expressa 

que gostaria de intervir em favor de 

Anfitrião. Mégara se mostra valente 

perante a morte iminente. 

1º estásimo: 

Coro canta elogiosamente os doze 

trabalhos de Héracles. Anuncia com muito 

choro a chegada da família de Héracles, 

que se encaminha para a morte. 

2º episódio: 

Mégara e Anfitrião continuam a 

lamentação. Héracles entra em cena, 

informa-se a respeito da situação de sua 

família, e planeja destruir seus inimigos. 

2º estásimo: 

Coro se queixa da velhice e principia a 

cantar com alegria o retorno de Héracles. 

3º episódio: 

Lico dialoga com Anfitrião e persiste na 

intenção de matar a família de Héracles. 

Anfitrião simula desconhecer a volta de 

Héracles. 

3º estásimo: 

Coro exalta retorno de Héracles e aspira 

pela morte de Lico. Rejubila-se com a 

morte de Lico. Elogia Zeus e seu filho 

Héracles. 

4º episódio: 

Aparecem em cena as deusas Iris e Lissa. 

Esta comunica que irá ensandecer 

Héracles. Anfitrião e coro lamentam o que 

há por vir. Mensageiro relata a catástrofe: 

4º estásimo: 

Coro lamenta a morte dos filhos de 

Héracles e a sorte desse herói, que agora 

está amarrado junto às colunas do palácio. 
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Héracles mata sua esposa e seus três 

filhos.  

5º episódio: 

Coro encoraja Anfitrião a aproximar-se de 

seu filho. Anfitrião revela a Héracles todo 

o ocorrido. Teseu entra em cena e oferece 

purificação e abrigo a Héracles em 

Atenas237. 

 

 

5.2: Párodo (107-38): a autodescrição e identificação Anfitrião-coro 

 

  A partir do párodo ficarão visíveis as características corais que permitirão este 

estudo advogar a hipótese de que Anfitrião e coro formam um par identitário e 

complementar no que tange ao desenvolvimento do enredo. Em primeiro lugar, observa-

se um sólido enraizamento do coro na história que se desenrola em cena. Os anciãos 

tebanos mostram-se em tudo compassivos com a situação de consumição de Anfitrião e 

Mégara. Ambos revelaram, no prólogo, como em breve o governante de Tebas, Lico, 

matá-los-á. Que ajuda eles teriam sem Héracles presente ali? Sem dúvida, perante essa 

situação, torna-se nítida a ineficiência coral na ação, ou melhor, sua incapacidade, por 

convenção dramática, para intervir direta e materialmente no curso dos acontecimentos. 

Não há meios, portanto, de o coro resolver, por si só, o impasse da família de Héracles. 

Entretanto, esse grupo representará, do início ao fim da peça, um auxílio moral, 

especialmente para Anfitrião, que não será irrelevante. 

Nitidamente, o coro é marcado com o sinal constante da senectude, o que o faz 

frequentemente expor sua inutilidade perante o caso de perigo iminente por que passam 

os familiares de Héracles. No prólogo, vê-se que isso também ocorre com Anfitrião. O 

pai de Héracles lamenta e denigre sua velhice, que gera sua incapacidade de agir: “Lico 

(...) / quer eliminar os filhos de Héracles e / matar sua esposa (...) / e a mim – se é 

necessário dizer que eu conto entre os homens, um velho inútil” (Λύκος / τοὺς 

Ἡρακλείους παῖδας ἐξελεῖν θέλει / κτανὼν δάμαρτά θ᾽ (...), / κἄμ᾽ — εἴ τι δὴ χρὴ 

                                                           
237 Sobre apreciação crítica da peça Héracles, sobre unidade e divisão de temas, ver Kamerbeek (1966, pp. 

1-2). 
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κἄμ᾽ ἐν ἀνδράσιν λέγειν / γέροντ᾽ ἀχρεῖον, 37-41). O início do párodo será, portanto, 

como um canto ressoante dessas palavras de Anfitrião. Na verdade, o coro será um símile 

desse personagem. Pode-se compará-los com a imagem de uma pessoa e sua sombra 

projetada no chão: nesse caso, o coro figurará como sombra de Anfitrião. Como visto nos 

versos acima, este ressaltou a sua inutilidade no agir. Na auto-apresentação que o grupo 

de velhos tebanos faz de si, desde o início, ele evoca a fragilidade: “palavras só e visão 

notívaga / de noturnos sonhos, / trêmulas sim, mas corajosas” (ἔπεα μόνον καὶ δόκη- / 

μα νυκτερωπὸν ἐννύχων ὀνείρων, / τρομερὰ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως πρόθυμ᾽, 112-14). 

Dizendo que, apesar de sua fragilidade, ainda têm coragem, eles se põem como 

incomodados com a perseguição de Lico, e mostram que têm o desejo de findar essa 

situação. Ora, aqui o coro e Anfitrião, portanto, estabelecem uma ligação forte de 

personalidade, indicativa de que passarão e experimentarão o que se suceder ao longo da 

ação dramática de maneira semelhante. 

 No que tange ao delineamento da atitude com a qual ambos hão de suportar os 

abusos de Lico, Anfitrião e o coro são imagem e reflexo de um mesmo tipo de caráter. 

Há uma postura positiva dos dois face à adversidade. Anfitrião é esperançoso, como fica 

claro no fim do prólogo em seu colóquio com Mégara: “mesmo assim, filha, um curso 

favorável poderia surgir / para mim e para ti, fora destes males presentes. / Talvez ainda 

volte o meu filho, teu esposo” (ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽, ὦ θύγατερ, οὔριος δρόμος / ἐκ τῶν 

παρόντων τῶνδ᾽ ἐμοὶ καὶ σοὶ κακῶν, / ἔλθοι τ᾽ ἔτ᾽ ἂν παῖς οὑμός, εὐνήτωρ δὲ σός, 

95-97). O coro, semelhantemente, demonstra coragem apesar de sua fraqueza, como já se 

viu acima. Além disso, a atitude de Anfitrião, uma vez que ele é crente na boa resolução 

dos problemas presentes, marca-se pela iniciativa de fornecer exortação encorajadora 

para Mégara: “tranquiliza-te, afasta dos teus filhos o fluxo / de lágrimas, e conforta-os 

com palavras” (ἀλλ᾽ ἡσύχαζε καὶ δακρυρρόους τέκνων / πηγὰς ἀφαίρει καὶ 

παρευκήλει λόγοις, 99-99) Ora, o coro também agirá assim no quinto episódio, como 

mostrarei adiante. 

  A antístrofe do párodo também contribui para ressaltar a profunda identificação 

do coro com Anfitrião. Nesse trecho, haverá uma identificação tal, que poderá levar a 

audiência, e o leitor de hoje, a comover-se mais com a má sina de Anfitrião, diretamente 

mirado pela crueldade de Lico. Nesse caso, os versos corais trabalham por desenvolver 

um aspecto desse personagem – e aqui se vê a “ambivalência coral” operando em plena 

força. Quando o coro mostra, com versos muito gráficos, a dificuldade que tem em se 
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locomover, essa descrição pode resultar também por fazer enfatizar a dificuldade de 

Anfitrião em suportar fisicamente a peleja contra Lico. Será uma transferência de 

percepção. Para a audiência, que observa velhos em cena cantando e expondo suas dores, 

será imediato lembrar-se do quão custoso é também para Anfitrião enfrentar a presente 

situação. Os versos são: “não fatigues o pé e a pesada perna / como se, para a pétrea rocha 

subindo, fosse potro que suporta jugo, levando carga, de carro movido por rodas” (μὴ 

προκάμητε πόδα βαρύ τε / κῶλον ὥστε πρὸς πετραῖον / λέπας ζυγηφόρον πῶλον 

/ ἀνέντες ὡς βάρος φέρον / τροχηλάτοιο πώλου, 119-23). Sobressaem vocábulos 

que denotam aflições e dissabores físicos: “não fatigues” (μὴ προκάμητε), “pesada 

perna” (βαρύ τε / κῶλον), “suporta jugo” (ζυγηφόρον). Em seguida, os versos fazem a 

atenção dos espectadores voltar-se, novamente, para o estado debilidade física: “agarra 

mãos e mantos de quem deixa / do pé frágil pegada”. (λαβοῦ χερῶν καὶ πέπλων, / ὅτου 

λέλοιπε ποδὸς ἀμαυρὸν ἴχνος, 124-25). Em último lugar, a velhice reaparece, e deve 

ser tomada como causa de todas as contrariedades acima: “velho, conduze um velho / 

com quem quando jovem, jovens lanças aliadas / outrora em lutas coevas / estavam juntas, 

não infâmia / de gloriosíssima pátria” (γέρων γέροντα παρακόμιζ᾽, / ᾧ ξύνοπλα 

δόρατα νέα νέῳ / τὸ πάρος ἐν ἡλίκων πόνοις / ξυνῆν ποτ᾽, εὐκλεεστάτας / 

πατρίδος οὐκ ὀνείδη, 126-30). A imagem de um passado vigoroso é trazida à tona em 

um momento em que o coro, assim como Anfitrião, mais do que nunca precisam desse 

vigor. As vitórias bélicas do passado não ajudam no presente – também são mencionadas 

no prólogo as vitórias de Anfitrião (60-61). Reforça-se, portanto, o aspecto de invalidez 

de ambos.  

Por fim, verifica-se, no epodo, uma vez mais a benquerença e consequente 

proximidade entre coro e a família de Héracles: a delicadeza com que os anciãos tebanos 

tratam a desolação dos filhos de Mégara sinaliza a inserção total do coro no enredo. A 

compaixão do coro é tamanha que o faz reparar, em meio à tristeza da cena, como é 

grandiloquente um detalhe minúsculo a respeito da caracterização dos meninos, a saber, 

o aspecto do brilho do olhar: “vede como são parecidos / com os do pai / estes gorgôneos 

brilhos dos olhos” (ἴδετε, πατέρος ὡς γορ- / γῶπες αἵδε προσφερεῖς / ὀμμάτων 

αὐγαί, 131-33). Trata-se de uma maneira afável de se expressar ou o coro estaria 

realmente vendo essas crianças? Segundo Bond (1981, p.99), esses versos revelam uma 

excitação marcada pelo uso de troqueus e ocasionada por estarem as crianças à vista.  É 

tão forte a impressão dessa visão, que o coro ainda capta a permanência do brilho nos 
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olhos: “o infortúnio não abandona os filhos, / mas sua graça não se vai” (τὸ δὲ κακοτυχὲς 

οὐ λέλοιπεν ἐκ τέκνων / οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις, 133-34).  

De maneira geral, portanto, a função do párodo é enrijecer o teor plangente do 

enredo. Isso dá-se por meio da imergência total do coro na sorte dos personagens, e 

principalmente porque o coro torna-se um segundo Anfitrião. Como não pode fornecer 

qualquer valimento à situação de extremo perigo desse personagem e de Mégara, o coro 

dá ênfase à sua própria condição de decrepitude, mas, com isso, opera-se uma cabal 

identificação com os personagens a quem Lico quer irrogar pena de morte238. Além disso, 

ele recrudesce a sensação de infelicidade proveniente do desastre anunciado no prólogo. 

A sucessão de vocativos lamuriosos delineiam a magnitude terrível do que está por vir: 

“ó! Filhos, filhos privados de pai. / Ó! Velho e tu, desgraçada mãe / que, casa de Hades / 

o esposo, gemes” (ὦ τέκεα, τέκεα πατρὸς ἀπάτορ᾽, / ὦ γεραιὲ σύ τε τάλαινα μᾶ- / 

τερ, ἃ τὸν Ἀίδα δόμοις / πόσιν ἀναστενάζεις, 115-18). Do mesmo modo, fica patente 

tamanho estado de sofrimento quando o coro ressalta quem são as vítimas do horror, 

evidenciando a qualidade invulgar daqueles que padecem: ““Ó! Hélade, de que aliados, / 

se perderes estes, serás privada!” (Ἑλλὰς ὦ ξυμμάχους / οἵους οἵους ὀλέσα- / σα 

τούσδ᾽ ἀποστερήσῃ, 135-37).  

  

5.3: 1º estásimo (348-441): o coro defende a Héracles como a um filho: entre a fantasia e 

a realidade 

 

O 1º estásimo é, em sua essência, uma resposta ao que foi desenvolvido no 1º 

episódio: Lico expressa uma crítica desabrida a Héracles (“ele teve reputação de bravura 

– nada sendo – / em lutas com feras. Quanto ao resto foi covarde”, ὃς ἔσχε δόξαν οὐδὲν 

ὢν εὐψυχίας / θηρῶν ἐν αἰχμῇ, τἄλλα δ᾽ οὐδὲν ἄλκιμος, 157-58) e mantém sua decisão 

de matar toda sua família (“não quero deixar – estes crescidos – / quem se vingue, em 

justiça, de meus atos”, οὔκουν τραφέντων τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὺς / χρῄζω λιπέσθαι 

τῶν δεδραμένων δίκην, 168-70). Diante de uma nova situação, o coro terá a 

incumbência de dar uma resposta à altura do que se passou no episódio anterior. Uma 

                                                           
238 Dhuga (2011, pp. 84-85) ressalta que a manifestação coral no párodo é indicativa de sua incapacidade 

de atuar nos eventos da peça por causa dos seguintes elementos: sua entrada sem ser anunciada nem por 

Mégara, nem por Anfitrião, sua falta de diálogo com esses dois personagens, a métrica (jâmbico catalético).  
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nova conjuntura foi criada nesse episódio: a necessidade de se reparar a ofensa que se faz 

ao nome do ausente Héracles. O próprio pai do ofendido se prontifica a fazer tal defesa, 

que pode ser dividida em duas partes: as loas sobre a grandeza do herói (170-87) e as loas 

sobre o armamento que o herói utilizava239 (188-205). Será, entretanto, o coro quem 

realizará uma defesa completa de Héracles, cantando, de maneira encomiástica, os seus 

trabalhos.  

Se no párodo houve a identificação Anfitrião-coro, o primeiro estásimo 

intensificará ainda mais essa relação: de fato, o coro culminará por fazer as vezes de um 

pai de Héracles. Certo, Anfitrião já mencionara brevemente os trabalhos do filho 

realizados para Euristeu (17-25), mas no primeiro estásimo serão cantados com grande 

vagar os doze trabalhos dele. São 70 versos que exaltam diversos aspectos do herói: a 

força física, habilidade no uso do arco e flecha, a benevolência para com os necessitados.  

Esse estásimo exerce função alentadora e enternecedora. Em um tempo em que 

prevalece o cruor de Lico, lembrar-se de Héracles será o mesmo que se suspirar por um 

futuro melhor. Todas as qualidades do herói elencadas aí contribuirão para avivar na 

audiência a força e fortaleza de Héracles, bem como aumentar a expectativa para sua 

possível entrada em cena. O estado de desesperação de Anfitrião no episódio anterior foi 

tamanho que o levou a se julgar superior a Zeus em honra (339-47). Ele e Mégara estavam 

atingindo o estado máximo de angústia. Essa disposição de ânimos voltados para o 

abatimento moral é entrecortada, então, pela rememoração dos grandes feitos de Héracles. 

Desse modo, esse estásimo figura esperançoso e visa influir alento aos personagens do 

enredo. Sua mensagem alentadora pode ser entendida a partir do seguinte raciocínio: se 

Héracles superou tamanhos obstáculos, não conseguirá também salvar sua família da 

morte? Há um choque, claro está, de realidades: a realidade majestosa do passado, em 

que o herói venceu desafios extraordinários, e a realidade presente, em que prevalece o 

estado de desalento e de abandono de sua família por conta do desaparecimento do herói.  

À vista disso, o pungente tempo presente pode levar a crer que o passado glorioso 

dos doze trabalhos não passe agora de meras fantasias nostálgicas. Por isso, será preciso 

voltar ao tempo em que Lico é o governante de Tebas, ou seja, fincar os pés no momento 

real e atual. Tal tarefa ficará a encargo do coro, que então anuncia a chegada dos meninos 

                                                           
239 Ver estudo sobre o debate entre Anfitrião e Lico a respeito do valor de diferentes armas em Bond (1981, 

pp. 108-09) e Barlow (1996, p. 132). 
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e, em um tom revelador de certa tristeza, situa a grandiosidade de Héracles no passado, 

talvez se questionando sobre a utilidade desses grandes feitos do passado no estágio de 

miséria do presente: “mas vejo estes, com / vestes mortuárias, / os filhos do outrora grande 

/ Héracles” (ἀλλ᾽ ἐσορῶ γὰρ τούσδε φθιμένων / ἔνδυτ᾽ ἔχοντας, τοὺς τοῦ μεγάλου 

/ δή ποτε παῖδας τὸ πρὶν Ἡρακλέους, 442-44). A total liberdade de atuação de Lico, 

desobstruído em sua ação de perfídia por conta da ausência de Héracles, porém, água o 

contentamento de se cantar a grandiosidade dos doze trabalhos. Por fim, apesar de todo o 

canto laudatório precedente, o coro então dá-se de novo às lágrimas copiosas: “que infeliz 

sou eu, / pois não posso mais conter dos / olhos, o velho fluxo de lágrimas” (δύστηνος 

ἐγώ, / δακρύων ὡς οὐ δύναμαι κατέχειν / γραίας ὄσσων ἔτι πηγάς, 448-50). 

Macera-o a iminente ruína da família de Héracles como se ele mesmo fosse o pai do herói.  

 

5.4: 2º estásimo (637-700): o coro desejoso de participar da ação 

 

No segundo estásimo vê-se a “ambivalência coral” perfazer-se com grande 

nitidez. Grande parte desse canto (estrofe e antístrofe alfa) versa sobre o eixo temático 

que contrapõe juventude e velhice, e esse trecho é aquele que mais se relaciona com o 

enredo. Ao mesmo tempo, estofe e antístrofe beta serão melhores entendidos sob o olhar 

ritualístico. 

A estrofe e a antístrofe alfa se ocupam de um assunto muito caro ao coro de 

anciãos: a juventude. Enquanto a estrofe é um verdadeiro canto elogioso da juventude, a 

antístrofe assume um tom mais reflexivo e contempla a juventude sob perspectiva da 

relação entre deuses e homens240. Temos uma tonalidade escapista nestas seções, que 

favorecerá o distanciamento da ação dramática na estrofe e antístrofe beta. Aos versos 

finais da estrofe alfa, por exemplo, Franciscato (2003, p.197) os chama de devaneio: 

“divagações escapistas são comuns em Eurípides, principalmente em momentos de crise. 

O coro, em 650-654, teve um devaneio dessa natureza com relação à velhice que odeia”. 

Entre os estudiosos, já foi sugerido que essa estrofe e essa antístrofe seriam, na verdade, 

um canto autobiográfico do próprio Eurípides, já que ele contaria com sessenta anos 

                                                           
240 Sobre aparente fala soberba do coro, pondo-se acima da sabedoria divina, ver Franciscato (2003, p.179). 
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quando da produção da peça241. Difícil comprovar tal suposição que, de fato, é negada 

por Bond (1988, p.227). O certo é que, tal devaneio apresenta estreita conexão com a 

conjuntura dos fatos ocorridos no episódio anterior, como mostrarei. 

No segundo episódio, a desolação de Mégara atinge seu cume: “eis aqui, prontas, 

as vítimas a serem levadas ao Hades. / Filhos, somos levados – grupo não belo de 

cadáveres – juntos: velhos, jovens e mães” (ἕτοιμ᾽ ἄγειν τὰ θύματ᾽ εἰς Ἅιδου τάδε. / ὦ 

τέκν᾽, ἀγόμεθα ζεῦγος οὐ καλὸν νεκρῶν, / ὁμοῦ γέροντες καὶ νέοι καὶ μητέρες, 453-

55) Neste comenos, contudo, ela vê chegar, para seu contentamento, o seu muito esperado 

Héracles: “Ei! / Ancião, vejo quem mais amo, ou, o que dizer?” (ἔα· / ὦ πρέσβυ, λεύσσω 

τἀμὰ φίλτατ᾽· ἢ τί φῶ; 514). O coro, por sua vez, nesse episódio, esteve quedo e 

parcimonioso. Como mostrei, desde o início o coro se pôs estreitamente próximo à sorte 

da família desse herói, e, no entanto, no segundo episódio propriamente manifestou-se 

apenas brevemente (583-84). Estaria ele indiferente ao retorno de Héracles? 

Na verdade, a estrofe e antístrofe alfa do segundo estásimo representam o afluir 

do represamento sentimental que o coro teve no segundo episódio. A razão de o coro 

elogiar a juventude, em um momento em que esperançosamente a sorte da família de 

Héracles sofrerá uma brusca mudança em direção à salvação, vem do imo de sua vontade 

contrariada: ele gostaria de lutar com Héracles, mas é incapaz de pegar em armas. Assim, 

suas primeiras palavras são de queixa: “a juventude me é cara, / mas a velhice sempre – 

fardo / mais pesado do que rochas do Etna – jaz sobre nossas cabeças, velando / em trevas 

a luz dos olhos” (ἁ νεότας μοι φίλον αἰ- / εί· τὸ δὲ γῆρας ἄχθος / βαρύτερον Αἴτνας 

σκοπέλων / ἐπὶ κρατὶ κεῖται, βλεφάρων / σκοτεινὸν φάος ἐπικαλύψαν, 637-41). O 

coro se queixa porque não pode agir, e esse é justamente o momento em que o agir se faz 

mais necessário. Apesar de a alegria pelo retorno de Héracles estar patente entre os 

personagens, há também tensão, uma vez que ainda não se conseguiu livramento da 

opressão de Lico. Os anciãos tebanos então proferem alguns versos repletos de ódio, de 

detestação da velhice e conjuração para que ela se extirpe: “a funesta e cruenta velhice / 

odeio. Que sob as ondas / se vá! Ah, se jamais / às casas e cidades dos mortais / viesse, 

mas pelos ares para sempre, com asas, fosse levada!” (τὸ δὲ λυγρὸν φόνιόν τε γῆ- / ρας 

μισῶ· κατὰ κυμάτων δ᾽ / ἔρροι, μηδέ ποτ᾽ ὤφελεν / θνατῶν δώματα καὶ πόλεις / 

ἐλθεῖν, ἀλλὰ κατ᾽ αἰθέρ᾽ αἰ- / εὶ πτεροῖσι φορείσθω, 649-55). Esses versos apenas se 

                                                           
241 Wilamowitz e Walther Kranz, apud Bond (1988, p.227). 
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explicam considerando-se a alta carga emocional a que estiveram sujeitos até aqui no 

decurso do enredo, e a incapacidade de oferecer uma resposta à altura a esses eventos. 

A antístrofe alfa (655-72), por sua vez, transmite uma mensagem de cunho 

teológico, em que o coro pretende sobrepor a inteligência humana à inteligência divina. 

À primeira vista parece uma mensagem lógica e sensata, mas, em um segundo momento, 

lembrando-se que o coro vem se expressando guiado mais pela paixão do momento do 

que pela razão, seu raciocínio pode parecer manco de bom senso. Como entender que os 

deuses imortais, privilegiados com um conhecimento atemporal e eterno, livres dos 

sofrimentos corporais a que estão submetidos os homens, possam fazer desígnios menos 

sensatos que os homens? É isso que pretende o coro: “se existisse entre deuses 

inteligência / e sabedoria conforme os homens...” (εἰ δὲ θεοῖς ἦν ξύνεσις / καὶ σοφία κατ᾽ 

ἄνδρας, 655-56). A proposta do coro seria conferir aos homens bons uma dupla 

existência, assim tornar-se-ia manifesto a toda a humanidade quem é bom e quem é ruim. 

Os deuses, entretanto, não deixaram aos homens nenhum sinal confiável que se possa 

utilizar para realizar tal distinção: “na realidade, não existe, vinda dos deuses, / clara 

divisa entre nobres e vis” (νῦν δ᾽ οὐδεὶς ὅρος ἐκ θεῶν / χρηστοῖς οὐδὲ κακοῖς σαφής, 

669-70). Por causa disso, o coro então conclui que, por não haver critério razoável, os 

homens fiam-se nos bens materiais: “o tempo, em seu giro, / exalta só a riqueza” (ἀλλ᾽ 

εἱλισσόμενός τις αἰ- / ὼν πλοῦτον μόνον αὔξει, 671-72). 

Ora, a antístrofe alfa, portanto, pretende fornecer uma organização do cosmos 

baseada em leis e regularidades diferentes da realidade242. Tratar-se-ia aqui de uma atitude 

imoderada e irrefletida do coro de antepor-se aos deuses e sugerir reformas em suas 

regras? Essa proposta do coro seria realmente a mais adequada? Como pondera 

Franciscato (2003, p.179), “quem poderia afirmar que o outro modo (dupla juventude 

para os bons) seria realmente melhor? Que funcionaria? Trata-se do ponto de vista 

humano que difere do divino, mas não necessariamente o supera”. A mesma autora 

(ibidem) nota que aqui há, na verdade, uma reiteração da ojeriza pela velhice, e não 

realmente uma crítica à sabedoria divina. Concordo com essa posição, e entendo que essa 

ojeriza se manifesta novamente devido à forte carga emocional do momento dramático: 

em um momento crucial, ressalta-se novamente a impotência do coro perante os 

acontecimentos. Exaspera-se, portanto, seu lado sentimental por causa da situação 

                                                           
242 Ver outras fantasias de reforma do mundo em Eurípides em Bond (1981, p.232). 
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limítrofe em que esses homens se encontram. Bond (1981, p.232) entende esse trecho 

como um canto laudator boni, e a figura louvada seria justamente a de Héracles, que, 

embora não receba nenhuma menção, estaria “na mente do coro”. Há o contraste, 

portanto, entre a sua decrepitude e a rijeza do herói que já se dispôs a sanar os males de 

sua família.  

Nesse sentido a pertença coral ao enredo se perfaz. Assim, se se põe a questão: 

por que o coro cantaria queixas contra a velhice, se a velhice em nada diz respeito à ação 

dramática da peça? A resposta seria: porque o coro lamenta não poder intervir contra a 

perseguição de Lico. Em suma, a predominância da queixa e da fantasia na estrofe e 

antístrofe alfa devem-se à constatação, agora cabal e evidente, da ineficiência do coro em 

poder agir. O curso do enredo está prestes a se alterar com a inesperada chegada de 

Héracles, e, embora haja sinais de mudança, os anciãos tebanos, contudo, não poderão 

tomar parte ativa aí. Mesmo que sua insistência em depreciar a senilidade e que sua 

fantasia quase ímpia soem incorretas, eles não deixam também aqui de dar voz a uma 

audiência que certamente terá simpatizado com Héracles e estará desejosa de o ver 

vitorioso. O coro estabelece, com isso, o elo entre enredo e o público. Assim se começa 

a estabelecer também a ligação com o festival, que atingirá plenitude nos trechos corais 

seguintes. 

As estrofe e antístrofe beta conferem um tom de alegria para o estásimo, e a 

velhice então cede lugar ao contentamento do canto: “idoso aedo ainda / canto 

Mnemósine” (ἔτι τοι γέρων ἀοιδὸς / κελαδῶ Μναμοσύναν, 678-79). Claro está que o 

motivo disso é o retorno de Héracles: “ainda de Héracles, / ode da vitória celebro” (ἔτι 

τὰν Ἡρακλέους / καλλίνικον ἀείδω, 680-81). Por fim, o coro ainda menciona sua 

dança, que, como se sabe, exige movimentos físicos destontes do quadro de rigidez e do 

aspecto estático atribuídos constantemente para a velhice até aqui: “jamais deixaremos de 

celebrar as / Musas que guiam minha dança” (οὔπω καταπαύσομεν / Μούσας, αἵ μ᾽ 

ἐχόρευσαν, 685-86). Como se dá tão súbita mudança? 

Só é possível responder tal pergunta alterando-se a perspectiva de análise. Assim, 

ver-se-á que serão a estrofe e a antístrofe beta que trarão por definitivo elementos a serem 

estudados aqui sob a perspectiva do ritual. O canto, a dança, o giro coral, a lira, a flauta 

estão presentes, mas nem sempre sob a égide dionisíaca. Aliás, parece haver uma 
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predominância de Apolo, das Musas e das Cárites. Pergunta-se: Dioniso aí estaria 

ocupando apenas o segundo plano? 

 De fato, assim se inicia a estrofe beta: “não cessarei de as Cárites misturar às 

Musas” (οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας / Μούσαις συγκαταμειγνύς, 673-4, negrito meu). 

A leitura de Martin (2007, p.54) confere uma tonalidade metadramática a esses versos: 

“como celebrantes da vitória de Héracles, é claro, eles já estão coroados, então a sugestão 

visual reforça o sentido de que a promessa deles de devoção será verdadeira. Pode haver 

também uma prolepse metadramática, aludindo à vitória antecipada (e, portanto, 

coroação) nas Dionísias dos coreutas dramáticas presentes”. Nesse sentido, portanto, o 

coro estaria se ligando ao festival, e o “aqui e agora” de sua fala situa-se na data em que 

a tragédia foi encenada. É o caso da projeção coral. 

Como ressalto em negrito, o verbo na primeira pessoa do singular será constante 

em toda estrofe e antístrofe. A propósito, é possível contabilizar, afora o verbo marcado 

acima, mais cinco verbos em primeira pessoa do singular (em negrito), todos eles 

utilizados em contexto de canto ou dança: “Que eu não viva sem musas, mas esteja 

sempre coroado” (μὴ ζῴην μετ᾽ ἀμουσίας, αἰεὶ δ᾽ ἐν στεφάνοισιν εἴην, 676-7), “canto 

Mnemósine” (κελαδῶ Μναμοσύναν, 679), “ainda de Héracles ode de vitória celebro” 

(ἔτι τὰν Ἡρακλέους / καλλίνικον ἀείδω, 680-1), “Péans (...) cantarei” (παιᾶνας (...) 

κελαδήσω, 691-4). O coro ainda se expressa uma vez com um verbo na primeira pessoa 

do plural (sublinhado): “Jamais deixaremos de celebrar as Musas que guiam minha 

dança” (οὔπω καταπαύσομεν / Μούσας, αἵ μ᾽ ἐχόρευσαν, 685-6). Mas, aqui, mais uma 

vez, encontra-se a noção do coro se expressando no singular, já que ele faz referência à 

sua dança (αἵ μ᾽, 686). Ao todo, portanto, temos a seguinte estrutura verbal na estrofe e 

na antístrofe beta: [οὐ] παύσομαι, [μὴ] ζῴην, εἴην, κελαδῶ, ἀείδω, καταπαύσομεν, 

κελαδήσω.  

 O coro, assim como no párodo (110), novamente se apresenta como “idoso aedo” 

tanto na estrofe quanto na antístrofe beta (γέρων ἀοιδὸς, 678, 692). Ele caracteriza seu 

canto especificamente como um hino: “há bom tema para meus hinos” (τὸ γὰρ εὖ / τοῖς 

ὕμνοισιν ὑπάρχει, 694-5). Dentro da ação dramática, é possível entender que o coro põe 

ênfase no seu “canto”, pois ele é velho e não pode mais confiar no seu “agir”. Como 

mostrei, porém, na análise a respeito dos cantos corais de As Bacantes, o cantar ocupa 

papel central na questão ritual, se admitimos que o canto coral aí é ritual. Não somente 



262 
 

isso. Temos elementos para crer que esse “cantar” do coro de Héracles não seja 

unicamente musical, ou estético. O início da estrofe beta, por exemplo, traz um verso que 

contém, nas palavras de Bond (1988, p.237), uma “fórmula solene de devoção”: “não 

cessarei de...” (οὐ παύσομαι, 673). O autor também nota que essa fórmula produz um 

eco com o “jamais deixaremos de...” (οὔπω καταπαύσομεν, 685). Segundo Martin 

(2007, p.55): “embora tanto as Delíades como os velhos do coro de Héracles sejam 

apresentados como realizando um louvor eterno e perpétuo (cf. ou katapausomen), a 

audiência está bem ciente de que os requisitos da performance presente são 

compreendidos por toda a atividade coral, e, além disso, está ciente de que este é a 

finalidade adequada e esperado para o ritual”. 

 Mas, apesar de todas essas fórmulas e características potencialmente rituais, por 

que o coro de início se refere às Cárites e às Musas? No 1º estásimo de As Bacantes, o 

coro de mênades também menciona as Cárites e as Musas, na estrofe beta. Dodds (1960, 

p.127), a esse respeito, nota que o culto das Cárites estava inicialmente associado ao culto 

de Dioniso. A junção que o coro quer realizar entre as Cárites e Musas, também é feito 

naquele estásimo de As Bacantes, em que o coro termina por dizer que a região de Piéria, 

sede das Musas e onde se encontram as Cárites, tem por lei “o trabalho de Bacas” (ἐκεῖ 

δὲ βάκχαισι θέμις ὀργιάζειν, 415-16). Figura poética que corrobora dados históricos que 

mostram Piéria como um sítio tipicamente dionisíaco243.  

 Quanto à Mnemosine, mencionada alguns versos depois, sabe-se também que ela 

tem relação com a Piéria, pois foi aí que ela, unida a Zeus, gerou as Musas (Hesíodo, 

Teogonia, 53-4). A tônica de toda a estrofe, portanto, é a canção, e está evocada sob a 

patronagem de divindades que existem “para oblívio de males e pausa de aflições244” 

(Teogonia, 55). Ora, essa tônica se coaduna com todo o espírito do festival em que a 

própria peça se inseria.  

 Além disso, em seguida, o coro postula o que seria o ideal para sua vida: “que eu 

não viva sem Musas, mas esteja sempre coroado!” (μὴ ζῴην μετ᾽ ἀμουσίας, / αἰεὶ δ᾽ ἐν 

στεφάνοισιν εἴην, 676-7). Como mostrei, a coroa é uma constante no canto coral de As 

Bacantes, e também é a forma como se caracteriza o 1º estásimo de Héracles: “o coro usa 

a imagem de uma coroa, (στεφάνωμα) para caracterizar o seu canto” (Franciscato, 2003, 

                                                           
243 Cf. Dodds (1960, p.126). 
244 Tradução Jaa Torrano (2009). 
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p.165). O canto coral da peça vai se construindo, portanto, sob uma mesma tônica 

constante, a saber, por meio de expressões autoreferenciais atinentes à sua ação de cantor, 

que lhe confere consistência e que, conforme argumento, consolida-se em seu aspecto 

ritual. 

 Mesmo dito tudo isso, nota-se que o centro de todos esses cantos, quanto as seu 

conteúdo, está longe de ser o deus Dioniso. Depois de mencionar todas aquelas deusas, o 

coro cita o nome de Héracles em posição central: “ainda de Héracles, / ode da vitória 

celebro” (ἔτι τὰν Ἡρακλέους / καλλίνικον ἀείδω, 680-1). Mais: segundo Bond (1988, 

p.680), o coro tem esse personagem como o verdadeiro laudandus de todo o estásimo. 

Surpreendentemente, porém, toda essa ode a Héracles não se desliga de Dioniso. A partir 

das próprias palavras do coro, vê-se essa ligação: “com Brômio enóforo, / música de 

heptacórdia / lira e flauta líbia” (παρά τε Βρόμιον οἰνοδόταν / παρά τε χέλυος 

ἑπτατόνου / μολπὰν καὶ Λίβυν αὐλόν, 682-4). O Dioniso evocado é justamente aquele 

que “que traz o vinho”, ou seja, um dos temas dos festivais, já que As Dionísias se 

celebravam, conforme visto no capítulo 1, justamente quando o inverno se encerrava e se 

realizavam as colheitas da uva. Juntamente a partir desses elementos, a menção à flauta, 

um instrumento tipicamente dionisíaco e presente no festival245, conduz e ancora esse 

trecho no aqui e agora do festival das Dionísias, não necessariamente em detrimento do 

aqui e agora da ação dramática.  

 Eis um caso então do que seria a “projeção coral” ocorrendo aproximadamente na 

metade do desenvolvimento da peça. Segundo argumento, é aqui, na estrofe beta, que o 

coro cumpre com plenitude sua função. Ele estabelece a ligação, portanto, do enredo da 

peça com o momento em que essa peça era encenada na Atenas do século V a.C. Assim, 

não somente ele é um grupo de velhos que está angustiado por causa da situação de perigo 

por que passam os filhos de Héracles, mas também é um grupo de cidadãos atenienses 

que celebra e festeja cultualmente os ritos do festival As Dionísias. Ficam interligados a 

ilusão dramática e o momento ritual do contexto do festival, ou melhor, aqui se evidencia 

que os eventos do enredo (a situação aflitiva dos filhos de Héracles, o posterior advento 

desse herói e os assassínios que comete) não constituem o todo dessa tragédia. O coro 

                                                           
245 Sobre flauta, sua relação com Dioniso e com a poética de Eurípides, ver Csapo (2012, pp. 77-81). Sobre 

desenvolvimentos “revolucionários” da flauta em Atenas do século V a.C, sua presença em performances 

dramáticas e objeções intelectuais contra esse instrumento, ver Wallace (2003). Os três contextos que o 

autor enumera de maior uso da flauta são: teatro, ditirambo e cultos (p.91). 
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não está inserido apenas na ação dramática; ele a ultrapassa, e, ultrapassando-a, atinge o 

espaço e tempo em que os cidadãos atenienses se reuniram por causa do festival.  

 Versos que reforçam a interpretação dessa estrofe como contendo tal projeção 

coral são aqueles que encerram essa mesma estrofe: “jamais deixaremos de celebrar as / 

Musas que guiam minha dança” (οὔπω καταπαύσομεν / Μούσας, αἵ μ᾽ ἐχόρευσαν, 

685-86). Aqui se vê o exemplo já mencionado da “autoreferencialidade”, pois o coro se 

refere à própria dança. Ora, essa atividade de dança é entendida quando se considera o 

coro dentro de sua função no festival, não dentro da ação dramática. Os coros dançam 

porque são elementos das Dionísias, não porque o enredo requer que eles dancem. Tal 

dança faz parte de sua apresentação no palco de teatro de Atenas, não na sequência de 

eventos que se passam na cidade de Tebas do herói Héracles. 

 Em outras palavras, todas essas referências e esses dados não fariam sentido ritual 

ou dramaticamente se não estivessem dentro de um festival, que, por si, implica veneração 

a um deus por parte de seus participantes. Curiosamente, uma pequena partícula da estrofe 

beta parece ter a função de estabelecer uma conexão entre o coro e a audiência. O breve 

“toi” (τοι, 678) que o coro utiliza para afirmar sua senilidade, implica, nas palavras de 

Denniston (1934, 537) uma audiência. Resta, porém, saber, que audiência: os próprios 

personagens em cena ou a audiência do teatro? O dicionário LSJ (ad τοι) informa que, em 

Sófocles, Filoctetes 855, o coro se dirige ao ator por meio dessa partícula. Nesse trecho, 

fica claro que o destinatário de sua mensagem é outro personagem, no caso, Neoptólemo, 

porque o coro se dirige a ele por meio dos vocativos “filho” (τέκνον, 843, 845, 855) e 

παῖ (864). No caso da estrofe beta de Héracles, o coro se mostra distante dos personagens, 

pois a estrofe e a antístrofe alfas, que têm lugar logo após diálogo entre Anfitrião e 

Héracles, versam sobre a juventude, algo que não constava do diálogo precedente. Esse 

afastamento temático mostra que o coro não estava dialogando com algum personagem, 

e é justamente tal afastamento que o colocaria mais próximo da audiência.  

 Na antístrofe beta do segundo estásimo, o coro ainda descreve a atividade das 

delíades, que louvam Apolo “em belos coros girando” (εἱλίσσουσαι καλλίχορον, 690). 

O verbo “girar” (εἱλίσσω) ilustra graficamente o que é atividade coral da dança, evocada 

enfaticamente no fim da estrofe beta, e ainda se vê um paralelismo com o verbo 

εἱλισσόμενός na antístrofe alfa, aqui usado figurativamente para expressar o passar do 
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tempo: “o tempo, em seu giro, / exalta só a riqueza” (ἀλλ᾽ εἱλισσόμενός τις αἰ- / ὼν 

πλοῦτον μόνον αὔξει, 671-72). 

 A antístrofe beta, porém, traz um aparente problema, que poderia ser tomado 

como uma objeção por quem argumenta contra a ritualidade dionisíaca no gênero trágico: 

toda essa seção, segundo Bond (1988, p.243), é um peã. De fato, o coro mesmo afirma: 

Péans (...) como cisne (...) cantarei (παιᾶνας / κύκνος ὣς /κελαδήσω, 692-94). Aliás, 

o cisne é tido como uma ave tipicamente relacionada a Apolo246. Em primeiro lugar, digo 

“problema aparente” porque, no caso da ritualidade, ficou estabelecido que esse canto é 

um peã, ou seja, é em si ritualístico. Quanto à eventual perda de identidade dionisíaca, 

por se tratar de Apolo, está-se de novo diante da falácia purista, tão amplamente 

comentada no capítulo 1247. Na peça Licímnios (fr. 477), o coro dirige-se 

concomitantemente às duas divindades.  

 

  

5.5: Prelúdio (735-762) e Terceiro Estásimo (763-814): um canto de vingança  

 

O prelúdio e terceiro estásimo contêm o acabamento do que se desenvolveu 

brevemente no terceiro episódio: Lico, julgando que chegou o momento de dar a morte à 

família de Héracles, dirige-se ele mesmo, sem saber, para ser morto pelas mãos desse 

herói. O prelúdio contém versos de lírica coral permeados por trímetros jâmbicos de Lico. 

Ocorre nesse trecho a morte desse personagem, que é cantada e narrada pelo coro. O 

terceiro estásimo será, em suma, um canto jubiloso que celebra a reviravolta do enredo e 

a força salvadora de Héracles. 

A imiscuição de lírica coral e ação dramática se realiza de forma plena no prelúdio 

do terceiro estásimo. O primeiro verso já revela todo o cerne dos acontecimentos que aí 

irão se desenvolver: “Mudança de males!” (μεταβολὰ κακῶν, 735). O coro pressente 

                                                           
246 Ver Franciscato (2003, p.180). 
247 Devemos lembrar também a Dificuldade de se estabelecer o que seria um peã, a tal ponto que Baquílides 

tem um ditirambo que é um peã (Baquílides 17). No início do quarto episódio, quando o coro entrevê o 

espectro da deusa Íris sobre o palácio, ele pronuncia uma exclamação direcionada a Apolo: “Ó soberano 

Péan” (ὦναξ Παιάν, 820). 
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que a queda de Lico é iminente. Ele explica, então, o porquê: “grande, o antigo rei / 

retorna sua vida do Hades” (μέγας ὁ πρόσθ᾽ ἄναξ / πάλιν ὑποστρέφει βίοτον ἐξ Ἅιδα, 

735-36). Com o retorno de Héracles, já conhecido por alguns personagens e pelo coro 

desde o segundo episódio, os anciãos tebanos poderão novamente confiar na justiça, 

conforme se vê em sua exclamação indicativa de que o futuro não será lastimoso como 

ele pensava e lamentava anteriormente: “ai! Justiça e réfluo destino dos deuses” (ἰώ / 

δίκα καὶ θεῶν παλίρρους πότμος, 737). Ora, essa confiança só se dá por que finalmente 

Lico será contraposto por alguém melhor e mais forte do que ele: “vieste no tempo em 

que serás punido com a morte / por perpetrares excessos contra os melhores do que tu” 

(ἦλθες χρόνῳ μὲν οὗ δίκην δώσεις θανών, / ὕβρεις ὑβρίζων εἰς ἀμείνονας σέθεν, 740-

41). Aqui o coro dirige-se diretamente a Lico, com uma atitude altaneira e desafiadora, 

algo que não seria exequível se Héracles não tivesse retornado. Prenuncia-se 

clarividentemente a morte de Lico, e se indica sem rodeios as faltas do governante, ao 

mesmo tempo que se inferioriza sua dignidade perante a dignidade de Héracles. O 

prelúdio, portanto, fixa-se em explicar e justificar uma ação porvindoura e concreta do 

enredo. 

A mudança aludida no início será responsável por sobrepor à tristeza reinante até 

então um clima de alegria em Tebas: “alegrias deram-nos jorros de lágrimas” (χαρμοναὶ 

δακρύων ἔδοσαν ἐκβολάς, 742). Esse verso é central para se entender o prelúdio como 

um todo, bem como para entender todo o terceiro estásimo subsequente. Em especial, a 

alegria, no primeiro caso, será contrastante com o ato lúgubre da morte de Lico. Ao 

mesmo tempo em que um personagem morre, o coro se rejubila precisamente por causa 

dessa morte. Toda a tristeza anterior transforma-se em uma alegria avassaladora, que não 

poupa a desgraça alheia. A transformação das lágrimas do coro em alegria transcura as 

lágrimas de Lico e as lágrimas por Lico. Assim se preparam os anciãos para cantar um 

terceiro estásimo plenamente jubiloso. Não haverá remorso, ressentimento ou qualquer 

outro impeditivo que escureça tal felicidade. 

Claro está, toda essa ambientação jubilosa centraliza-se no fato de a chegada de 

Héracles se dar de forma inesperada e no momento auge de angústia: “ele voltou – / o que 

antes, no espírito, jamais esperaria / experimentar – o rei de minha terra” (πάλιν ἔμολεν 

— / ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς ἤλπισ᾽ ἂν / παθεῖν — γᾶς ἄναξ, 744-46). Com a 

segurança promovida e garantida pela presença desse herói, o coro então poderá exprimir 

algo que talvez tenha querido fazer desde o início, a saber, manifestar seu desejo de ver 
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Lico morto: “eia velhos! Dentro do palácio, / vejamos se alguém está como eu quero” 

(ἀλλ᾽, ὦ γεραιοί, καὶ τὰ δωμάτων ἔσω / σκοπῶμεν, εἰ πράσσει τις ὡς ἐγὼ θέλω, 

748-49). A partir desse ponto, o enredo passa a ser conduzido pelo coro. Ocorrerá a morte 

de Lico, não em cena, mas fora dela, ouvida de dentro do palácio, conforme sugerida 

pelos anciãos. Ouve-se então o verso de Lico para o qual o coro direcionou toda a atenção 

da audiência: “ai de mim! Ai de mim!” (ἰώ μοί μοι, 750). Lico vai morrer. 

A segunda parte do prelúdio explicita os desejos mais recônditos do coro. 

Realmente, o retorno de Héracles traz-lhe prazer porque, assim, Lico não apenas poderá 

ser contraposto e refreado, como poderá sobretudo ser morto. Ao ouvirem o primeiro grito 

dele, os anciãos começam a se exaltar de contentamento: “um canto começa no palácio... 

/ Dá-me prazer ouvi-lo! Não está longe a morte! / Grita o rei, gemendo proêmio de cruor” 

(τόδε κατάρχεται μέλος ἐμοὶ κλύειν / φίλιον ἐν δόμοις· θάνατος οὐ πόρσω. / βοᾷ / 

φόνου φροίμιον στενάζων ἄναξ, 751-54). Não é possível para a audiência visualizar o 

que ocorre dentro do palácio. O coro se torna o intérprete desses acontecimentos, ou seja, 

torna-se o filtro do anúncio da morte de Lico, e transmite-a com notas de satisfação. Mais 

um grito do rei moribundo vem à cena, dessa vez exprimindo uma queixa de injustiça 

pelo castigo a que é infligido: “oh! terra toda de Cadmo, pereço com dolo!” (ὦ πᾶσα 

Κάδμου γαῖ᾽, ἀπόλλυμαι δόλῳ, 754). Lico quer fazer entender que há algo de pérfido 

em sua morte, no entanto, o filtro coral logo faz esvair essa fagulha de queixume e 

contestação. Os anciãos explicam que nada há de errado nesse castigo. Eles se valem, em 

primeiro lugar, do princípio da Lex Talionis, ou seja, da reciprocidade do crime e da pena, 

para fundamentar a boa ordenação moral da morte do rei: “também tu ias aniquilar: 

resigna-te a pagar / a pena, sofrendo a punição pelo que fizeste” (καὶ γὰρ διώλλυς· 

ἀντίποινα δ᾽ ἐκτίνων / τόλμα, διδούς γε τῶν δεδραμένων δίκην, 755-56). Para 

reforçar essa justificação, ainda se recorre ao valor da justiça divina e à acusação de que 

Lico portou-se como ímpio: “quem é aquele que maculou com injustiça os deuses / e, 

mortal, lançou insensata afirmação sobre os / bem-aventurados celestes, de que não são 

poderosos?” (τίς ὁ θεοὺς ἀνομίᾳ χραίνων, θνητὸς ὤν, / ἄφρονα λόγον / οὐρανίων 

μακάρων κατέβαλ᾽, ὡς ἄρ᾽ οὐ / σθένουσιν θεοί; 757-59). Segundo o coro, portanto, 

Lico deve pagar com a vida por ter agido impiamente. Curiosamente, Lico não possuiu 

uma fala desafiadora do poder divino (como a possui Anfitrião, 339-47), mas, sim, 
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atitudes, como, por exemplo, negar à Mégara a permanência nos recintos sagrados de 

Héstia para suplicar por sua vida248 (716-25).  

Em meio à tensão desse momento, depois de elaborar a justificativa da punição a 

ser perpetrada por Héracles, o coro finalmente anuncia que a morte de Lico se consumou: 

“velhos, já não há o homem ímpio” (γέροντες, οὐκέτ᾽ ἔστι δυσσεβὴς ἀνήρ, 760). Mesmo 

assim, não haverá tempo algum para reflexão ou para consideração sobre a morte. Tão 

logo do palácio não mais afloram gritos de homicídio, porque os mortos emudecem, o 

coro inicia as festividades: “a casa silencia: voltemos às danças, / pois são prósperos os 

amigos que eu quero” (σιγᾷ μέλαθρα· πρὸς χοροὺς τραπώμεθα, / [φίλοι γὰρ 

εὐτυχοῦσιν οὓς ἐγὼ θέλω], 761-62). A mudança (μεταβολὰ) anunciada no verso 735 

se locupletou. Agora a família de Héracles prospera, em detrimento da vida de Lico. O 

coro foca-se integralmente na parte bem-sucedida. Não procura, de maneira alguma, 

qualquer equilíbrio entre as partes. Lança-se a dançar e a rejubilar enquanto há, no 

palácio, um cadáver do qual ainda não se dissipou totalmente o calor da vida. Inicia-se o 

terceiro estásimo. 

Tudo o que Tebas agora vivencia são danças e festas: “danças, danças e festas 

ocupam / a sacra cidade de Tebas” (χοροὶ χοροὶ / καὶ θαλίαι μέλουσι Θή- / βας ἱερὸν 

κατ᾽ ἄστυ, 763-65). A razão disso está explicada: a mudança de rei fez os cantos tristes 

transformarem-se em cantos alegres (“mudança de lágrimas, / mudança de Sorte, geraram 

outros cantos. / Foi-se o novo rei, o mais antigo / domina, após deixar aquerôntico porto. 

/ Esperança chegou além da expectativa”, μεταλλαγαὶ γὰρ δακρύων, / μεταλλαγαὶ 

συντυχίας / νέας ἔτεκον ἀοιδάς. / βέβακ᾽ ἄναξ ὁ καινός, ὁ δὲ παλαίτερος / κρατεῖ, 

λιμένα λιπών γε τὸν Ἀχερόντιον. / δοκημάτων ἐκτὸς ἦλθεν ἐλπίς, 765-71). Há, na 

verdade, uma completa mudança de registro expressivo aqui. Embora o conteúdo dos 

versos desse estásimo fixe-se nos eventos e dados do enredo, a centralidade passará a ser 

o próprio ato de dançar e de comemorar. De fato, Bond (1988, p.263) nota que esse 

estásimo “é evidentemente acompanhado por danças vigorosas”. Abundarão, portanto, 

máximas sapienciais, invocações, imperativos, alusões mitológicas, expressões 

autoreferenciais. O registro tornar-se-á propenso ao ritual. 

                                                           
248 Franciscato (2003, p.182) entende que os versos do coro fazem referência aos versos de Anfitrião. 

Barlow (1996, p.157) entende que a referência é a Lico e a Anfitrião, e aventa a possibilidade de que esses 

versos sejam uma alusão ao momento presente de Eurípides, quando foi lida em sua casa uma obra de 

Protágoras considerada “ímpia”.  
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 Serão os pares estrofe-antístrofe beta e estrofe-antístrofe gama – ambos formando 

o terceiro estásimo de fato – que mais darão ensejo para uma abordagem ritualística. 

Embora essas estrofes não estejam de todo esvaídas do contexto da peça (a estrofe beta 

em essência celebra a queda de Lico e o retorno de Héracles), elas não deixam de 

ricamente ilustrar sua exaltação com elementos advindos da cultura coral. Assim, a 

própria estrofe beta se inicia fazendo um desenho do ambiente festivo em que Tebas de 

Héracles se encontra, o que não deixa de ser diferente do clima do festival em que a 

tragédia se encena, como se viu acima, recorrendo repetidamente ao vocábulo “coro” 

(763). Aliás, também o vocábulo “mudanças” (μεταλλαγαὶ, 765-66) repete-se dois 

versos a frente. Produz-se um ambiente próprio daquele do ritual. Nas palavras de Bond 

(1988, p.265), “a duplicação de χοροὶ e de μεταλλαγαὶ tem sua origem no culto 

religioso; a atmosfera aqui é aquela do ritual”; Barlow (1996, p.158) é do mesmo alvitre: 

“a repetição de ‘dança’ e ‘mudança’ possui um tom ritual, uma vez que em canções de 

triunfo os gritos são duplicados”.   

Como visto na tragédia As Bacantes e como mostrarei em outras, a repetição 

vocabular no canto coral é uma constante. Dodds (1960, p.80) lista todas as repetições 

em As Bacantes e sempre as entende como típicos de situações rituais ou religiosas. Seja 

relembrado que a encenação da peça Héracles corresponde a um período mais ou menos 

coetâneo ao surgimento do movimento da “Nova Música”, ou seja, a peça pode já ter sido 

composta sob inspiração dessa estética, que, conforme vimos no capítulo 1, valorizava a 

experiência cultual dionisíaca. Csapo (2012, p.82) mostra como os jogos de palavras 

ganham especial relevo nesse período e nota que “a repetição de palavras ou sílabas, por 

exemplo, é típica do hino e da canção cultual, especialmente a canção dionisíaca249”. 

Além disso, o aspecto festivo evocado aí também se coaduna com os mistérios dionisíacos 

tal qual preconizado em As Bacantes, onde, na antístrofe beta do primeiro estásimo, o 

coro lembra que Dioniso “se alegra com festas” (ὁ δαίμων ὁ Διὸς παῖς / χαίρει μὲν 

θαλίαισιν, 417-18). 

Eis um exemplo de “projeção coral” que, nesse caso, terá sua ritualidade marcada 

pela repetição de palavras. As danças referidas pelo coro ganham amplidão espaço-

                                                           
249 Para Kitto (1956, p.7), porém, algumas repetições deviam-se mais a quesitos estéticos, principalmente 

nas obras tardias de Eurípides: “trilos (“roulades”), cantar uma sílaba em várias notas sucessivas, tornou-

se comum; também assim a repetição de palavras, que se tornou tão cansativa como recurso literário, que 

a polidez usual compele-nos a considerar que Eurípides estava em primeiro lugar pensando no efeito 

musical, e no efeito poético em segundo lugar”.  
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temporal. Não apenas se trata das danças que os anciãos realizam inseridos no aqui e 

agora da ação dramática, como também é perceptível à audiência que um grupo de atores 

atenienses estava dançando no aqui e agora do festival. A visualidade da ação do dançar 

ocuparia o primeiro plano. Certo, em todos os estásimos há danças, mas aqui em especial 

sobressairá a ação da dança em si, uma vez que esse ato é verbalmente aludido. Não 

apenas isso. De fato, na transição do prelúdio para o terceiro estásimo, o coro referencia-

se não a qualquer dança, mas à própria, o que constitui um movimento sutil de 

autoreferencialidade: “voltemos às danças” (πρὸς χοροὺς τραπώμεθα, 761). É sutil, 

pois, aqui, devido à situação jubilosa do enredo também permitir que os anciãos dancem 

(afinal, os anciãos viram realizado o que mais almejavam, isto é, a morte de Lico), é, na 

verdade, a convenção coral que os faz dançar250. Existe, logicamente, esta coincidência: 

o coro do festival dança, por causa da convenção trágica, assim como o grupo de anciãos 

tebanos dança, por causa de seu estado emocional extático. Por que se sobressairia, então, 

a dança tal qual requerida pelo festival? Porque, mesmo em momentos difíceis de grande 

tensão emocional, o coro dançou nos estásimos anteriores. Isso está claro, uma vez que o 

coro se exorta a “voltar” às danças, não a “começar” a dançar apenas neste momento. 

 Ademais, as máximas de sabedoria corroboram a ambientação ritualística. 

 A antístrofe beta (772-80) é inteiramente gnômica. Há três máximas que versam 

sobre a relação de homens e deuses, e o coro está especialmente atento à questão do 

infortúnio humano. Esse tema calha bem ao momento presente do enredo, já que Lico, o 

rei de Tebas, acabara de perecer (751-760). No entanto, por se tratar de gnomas, e gnomas 

expressam uma sabedoria de âmbito universal, a antístrofe tem um alcance muito maior, 

o que permite dizer que ela gere para a audiência um momento reflexivo capaz de superar 

as fronteiras do drama, ou seja, ela produz uma reflexão que não fica circunscrita apenas 

ao enredo, e que se adequa ao espírito do festival como um todo. Novamente, portanto, 

vê-se um sentido religioso se criando aqui que vai além do mero entretenimento dos fatos 

encenados no palco. Além disso, tal como ocorre na estrofe beta, essa antístrofe se abre 

com repetição de palavras, “deuses, deuses” (θεοὶ θεοὶ, 772), que, como mostrei, é próprio 

de um falar ritual. 

 A primeira gnoma é “deuses, deuses ocupam-se em / conhecer injustos e pios” 

(θεοὶ θεοὶ / τῶν ἀδίκων μέλουσι καὶ / τῶν ὁσίων ἐπᾴειν, 772-74). Repete-se aqui a 

                                                           
250 Ver discussão do “por que devo dançar” de Édipo Rei nesta tese. 
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preocupação do coro em obter um meio de se fazer discernível os homens bons e os 

homens ruins, conforme se expressou na antístrofe alfa do segundo estásimo (655-72). 

Ali, entretanto, o coro fez censura aos deuses, aqui, ele mostra-se pacífico e em acordo, 

porque a questão da perseguição perpetrada por Lico já se findou. O destino de um 

personagem serviu para exemplificar essa máxima de cunho universal. Conforme explica 

Franciscato (2003, p.183), o sentido da sentença é o seguinte: “os deuses estão atentos 

aos homens, pois se ocupam em conhecer e, portanto, em diferenciar os injustos dos pios”. 

 A segunda gnoma é “o ouro e a prosperidade / tiram do juízo os mortais e / trazem 

em seu rastro um poder injusto” (ὁ χρυσὸς ἅ τ᾽ εὐτυχία / φρενῶν βροτοὺς ἐξάγεται, 

/ δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων, 774-76). De alcance universal, essa máxima é exemplificada 

pelo destino ruinoso que teve Lico. Conseguiu o reinado e poderio de Tebas, mas, para 

perpetuar-se no poder, não se importou em condenar injustamente uma mulher, suas 

crianças e um velho à morte.  

 A terceira gnoma é “ninguém suporta olhar o tempo futuro: / ao abandonar a lei e 

favorecer o ilegal, / rompe o obscuro carro da felicidade” (Χρόνου γὰρ οὔτις τὸ πάλιν 

εἰσορᾶν ἔτλα· / νόμον παρέμενος, ἀνομίᾳ χάριν διδοὺς / ἔθραυσεν ὄλβου κελαινὸν 

ἅρμα, 777-780). Mais uma vez, ela é aplicável a Lico, que fixou sua atenção no seu tempo 

presente, de fausto e poder, e que foi, mesmo assim, propalador de injustiças. 

Esquecendo-se de que o futuro depende de um presente vivido com retidão, ele padeceu 

consequências funestas. Franciscato (2003, p.183) explica o sintagma “obscuro carro da 

felicidade”: “o carro da felicidade é obscuro no sentido figurado: é enigmático, de difícil 

compreensão. Ele se quebra facilmente, é inseguro”. Lico sentiu na pele o caráter efêmero 

e inseguro da felicidade.  

 Claro está: todas as máximas têm aplicação em fatos do enredo. Isso, contudo, não 

desmerece o papel ritualístico do coro. Embora todas sejam figurativas do destino de Lico, 

não foi nenhum personagem quem as proferiu. O coro exerce aqui seu papel de solenizar 

a tragédia, conformando-a à solenidade do festival. Logicamente, seria incabível que o 

coro trouxesse uma máxima totalmente desconectada do enredo. A história não deve ser 

entendida como um impeditivo do ritual. Antes, ele se vale dela para transmitir com mais 

potência o seu efeito.  

A estrofe gama (781-97), assim como a estrofe beta estudada acima, traz muitas 

referências à atividade coral. Em primeiro lugar, o coro incita ao rio Ismeno (localizado 
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em Tebas) bem como as ruas da cidade a “coroarem-se” e a “dançarem”: “ó Ismeno, 

coroa-te / e polidas ruas de heptápila cidade, / iniciai a dança!” (Ἰσμήν᾽ ὦ στεφαναφόρει, 

/ ξεσταί θ᾽ ἑπταπύλου πόλεως / ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαί, 781-3). Ora, o “coroar-se” e 

o “dançar-se” apresentam muita ressonância dionisíaca. As atividades evocadas aqui 

coincidem com as atividades do contexto ritualístico das Dionísias, e é possível dizer ao 

menos que se estabelece um paralelo entre esse canto coral e o festival. As ressonâncias 

ritualísticas não se encerram aí: um vocábulo em específico desse trecho também suporta 

essa relação. Como nota Bond (1988, p.273), ἀγυιαί (“rua”) é tipicamente utilizado em 

contextos cerimoniais251. Além disso, também o canto é preponderante nessas atividades 

descritas pelo coro: “tu, Dirce de belo curso, / e jovens Asopíades, / deixai as águas 

paternas e avançai juntas, / cantando, de Héracles, / o vitorioso combate” (Δίρκα θ᾽ ἁ 

καλλιρρέεθρος, / σύν τ᾽ Ἀσωπιάδες κόραι, / πατρὸς ὕδωρ βᾶτε λιποῦσαι συναοιδοί, 

/ Νύμφαι, τὸν Ἡρακλέους / καλλίνικον ἀγῶνα, 784-89); e “rocha arborizada de Pítio 

/ e morada das Musas helicónides, / exaltai com jubiloso canto / minha cidade, / minhas 

muralhas” (Πυθίου δενδρῶτι πέτρα / Μουσῶν θ᾽ Ἑλικωνιάδων δώματ᾽, / αὔξετ᾽ 

εὐγαθεῖ κελάδῳ / ἐμὰν πόλιν, ἐμὰ τείχη, 790-94).  

Como, então, identificar aí uma “projeção coral”, se todo o universo alusivo a 

atividades rituais tem uma localização precisa: a dança, a coroação e o canto situam-se 

em pontos específicos da cidade de Tebas e de Delfos, conforme se vê pelos vocativos “ó 

Ismeno”, “tu, Dirce de belo curso / e jovens Asopíades”, ou seja, os três rios de Tebas, e 

“rocha arborizada de Pítio”. Ademais, não há indícios de autoreferencialidade, porque o 

coro não se refere a essas atividades como suas, mas como pertencente aos locais 

evocados. A projeção coral, portanto, não se dá por meio desse dispositivo, mas por meio 

da uma evocação altamente estilizada, valendo-se de uma metagoge, da atividade coral: 

os rios e a rocha farão exatamente o que o coro trágico está realizando no aqui e agora do 

festival.  

Na antístrofe gama (798-814), o coro faz um louvor a Héracles. Ele celebra a 

paternidade divina do herói e o seu retorno do Hades (798-808). São dados 

completamente relativos ao enredo, mas, cantados pelo coro, ganham a solenidade própria 

do festival. Esses versos poderiam ser ditos, por exemplo, por Anfitrião em trímetros 

                                                           
251 Em As Bacantes, no párodo, esse vocábulo indica o local de passagem do próprio deus Dioniso: 

“Dioniso, conduzi dos montes frígios à Grécia de amplas ruas – Brômio, deus-Rumor” (Διόνυσον 
κατάγουσαι / Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλ-  / λάδος εἰς εὐρυχόρους ἀ- / γυιάς, τὸν Βρόμιον, 84-87).  
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jâmbicos, ou em outra métrica, dentro de algum episódio. Não transmitiriam, entretanto, 

perante a audiência, o vigor expressivo, vocal e aural, de várias vozes cantando em 

uníssono, nem tampouco exerceriam a mesma influência ao falar de deuses e sua relação 

com os mortais. O coro transmite sua mensagem com uma autoridade diferente da de 

qualquer personagem. Assim, no fim dessa antístrofe, ao elogiar Héracles, o coro é capaz 

de cunhar um sentido universalizante para a relação de homens e deuses, que se 

exemplifica no caso desse herói em particular: “és para mim melhor soberano / do que 

uma raça abjeta de reis, que agora mostra a quem vê / o ensífero combate, / se a justiça / 

ainda é grata aos Deuses” (κρείσσων μοι τύραννος ἔφυς / ἢ δυσγένει᾽ ἀνάκτων, / ἃ 

νῦν ἐσορᾶν ἔφανε / ξιφηφόρων ἐς ἀγώνων / ἅμιλλαν, εἰ τὸ δίκαιον / θεοῖς ἔτ᾽ 

ἀρέσκει, 809-14). Realiza-se aqui uma interpretação dos fatos ocorridos em cena, ao 

mesmo tempo que se alarga seu significado para entendê-los num plano supra-humano. 

O coro, portanto, coopera aqui com o objetivo do festival: fazer que peça não seja mero 

entretenimento para o público, mas um ato de estreitamento entre os deuses e os homens.  

 

5.6: 4º estásimo252 (1016-38): solenização do enredo e caráter quase-episódico do canto;  

 

O coro no quarto estásimo tem duas funções: cantar a ruína de Héracles e delinear 

a cena para o episódio seguinte. Essas duas atividades, como mostrarei nesta seção, 

compreendem os dois aspectos fundamentais da função coral no gênero trágico: 

estabelecer a ligação da tragédia com o festival e enriquecer o enredo. Em primeiro lugar, 

ele dá prosseguimento ao anúncio da grande desgraça do herói feita pelo mensageiro no 

episódio anterior. O relato do mensageiro, contudo, embora detalhista, não confere a 

carga emotiva adequada aos eventos por ele narrado – o coro tratará de dar o perfeito 

delineamento emocional para isso. Eis um aspecto da solenização do momento da 

encenação da peça, que visa coadunar enredo e festival. Ao mesmo tempo, é possível 

visualizar no estásimo o aspecto quase-episódico da atuação coral, porque se faz aí a 

preparação dramática para o episódio seguinte, que se inicia com Héracles dormindo, e 

Anfitrião ao seu lado. Ora, para entender corretamente a conjuntura dos novos 

acontecimentos, o coro fornece os dados necessários para a boa fluência entre dois 

                                                           
252 Segundo Barlow (1996, p.168), esse canto, “porque é breve e astrófico, calculado para manter o ritmo, 

não é propriamente um estásimo, mas um substituto para o que seria o quarto estásimo”. 
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momentos distintos, e, desse modo, não há uma transição abrupta entre o quarto e quinto 

episódio. Assim, unindo os dois aspectos, visualiza-se a “ambiguidade coral” em toda sua 

extensão ocorrendo nesse estásimo. 

Para entender o processo de solenização que é operado pelo coro nesse trecho, é 

mister se elaborar e se responder esta pergunta: por que o coro canta a ruína de Héracles 

evocando tantos exemplos mitológicos? Porque ele transforma o evento presente em 

memorial para o futuro e, mais do que isso, capacita esse evento a ser entendido como 

“imemorial”. De fato, o mensageiro, no fim no quarto episódio, já havia expressado a 

incomensurabilidade da infelicidade do herói: “eu não conheço / dentre os mortais quem 

seja mais lastimável” (ἐγὼ μὲν οὖν / οὐκ οἶδα θνητῶν ὅστις ἀθλιώτερος, 1014-15). O 

coro, entretanto, trará, em comparação com a atual situação, dois casos de abismal 

desgraça, a saber, a de Dânao e a de Procne (1016-22), e concluirá que o caso de Héracles 

é de calamidade insuperável: “mas os males do desgraçado filho de Zeus / excederam, 

ultrapassaram os de outrora” (τάδε δ᾽ ὑπερέβαλε παρέδραμε τὰ τότε / κακὰ τάλανι 

διογενεῖ κόρωι, 1019-20). A evocação desses fatos e a comparação aduzida conferem 

um caráter atemporal para o presente momento do enredo: por ser maior do que os grandes 

crimes de outrora, o crime de Héracles não será jamais esquecido no presente e no futuro. 

O relato do mensageiro, por si só, não é capaz de atribuir a esse crime tal aspecto 

imemorial. O coro realizará a conexão, portanto, entre o drama e o festival. Uma vez que 

o caráter de festival requer a encenação de feitos extraordinários e grandiosos, pela 

própria grandiosidade do evento, a explicitação de que o assassinato perpetrado por 

Héracles equipara-se aos piores crimes do passado só pode ser feita pelo coro. 

Mesmo sendo um comentário atinente ao enredo, o caráter ritual não se esvai. Na 

verdade, para expressá-lo, o coro permeia sua fala com elementos em si pertencentes ao 

âmbito do ritual: “ai ai! que gemido, / lamento, ode fúnebre ou / coro de Hades ecoarei?” 

(αἰαῖ, τίνα στεναγμὸν / ἢ γόον ἢ φθιτῶν / ᾠδάν, ἢ τὸν Ἅιδα χορὸν ἀχήσω; 1025-

27). O gemido, o lamento, a ode fúnebre e o coro de Hades, todos pertencentes ao âmbito 

do luto, são igualmente expressões poéticas que têm existência apenas no registro ritual 

no universo cultural grego. A catástrofe de Héracles torna-se digna e apta a receber um 

desses atos rituais, ao mesmo tempo que o coro ritualiza, com seu próprio canto e dança 

feitos no momento da performance, os versos que pronuncia então. O modus operandi 

dessa ritualização foi visto nas seções e capítulos precedentes: o registro e natureza 

poéticos dos estásimos, por terem caráter bastante diverso dos trímetros jâmbicos 
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episódicos, por serem estilizados e ricamente diversificados em métrica e em conteúdo, 

por si só conferem uma ambientação destoante do simples enredo, e tornam a 

ambientação estasimal atinente sobretudo ao festival. 

Mesmo assim, e sem que haja contradição funcional, a função desse estásimo é 

também fornecer os dados para o próximo episódio. Nesse sentido, ele é gráfico e desenha 

a cena onde se passará o desenvolvimento da ação seguinte. Os verbos em imperativo, 

por isso, dizem respeito ao campo visual. Em primeiro lugar, o coro descreve a cena 

pavorosa resultante da loucura sanguinária de Héracles: “vede mortos os míseros filhos / 

diante de lamentável pai, que / dorme sono terrível após o cruor das crianças” (ἴδεσθε δὲ 

τέκνα πρὸ πατρὸς / ἄθλια κείμενα δυστάνου, / εὕδοντος ὕπνον δεινὸν ἐκ παίδων 

φόνου, 1032-34). Em seguida, descreve o estado de aprisionamento de Héracles, 

amarrado para que não perpetue sua ação homicida: “vede ao redor amarras e cordas / 

com múltiplos nós cerrados em / torno do corpo de Héracles, / atadas às pétreas colunas 

do palácio” (περὶ δὲ δεσμὰ καὶ πολύβροχ᾽ ἁμμάτων / ἐρείσμαθ᾽ Ἡράκλειον / ἀμφὶ 

δέμας τάδε λαΐνοις / ἀνημμένα κίοσιν οἴκων, 1035-38).  Tudo isso será como que um 

prólogo do quinto episódio. O coro cumpre aqui uma função, por isso, de preparar o 

episódio subsequente.   

O quarto estásimo é a última manifestação estasimal do coro. A ação dramática 

está longe de se concluir, estando por ocorrer ainda relevantes acontecimentos, como o 

despertar de Héracles e a chegada de Teseu. Não seguirá a isso nenhum canto coral de 

grande relevo. A totalidade da mensagem coral já foi transmitida. Qual foi essa 

mensagem? 

O coro de Héracles posiciona-se nos limites entre o humano e o divino. Ele não 

adota a visão da racionalidade, mas das paixões humanas. Pode ganhar mais identificação 

da audiência de então, ou do leitor de hoje, mas não se encaixa nas conclusões de estudos 

que pretendem ver no coro um emissor de sóbrias opiniões democráticas. Tampouco há 

uma distância, ou verticalidade, com relação aos personagens, em que o coro se poste em 

uma posição superior e pretenda agir como o transmissor de mensagens de boa piedade 

ou boa conduta perante os deuses. Sem ser irreverente, ele é questionador: oferece 

louvores às divindades tradicionais, ao mesmo tempo em que também traz 

questionamentos sobre a eficiência do arranjo estabelecido pelos deuses referente à 

ordenação da vida humana. 
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Tudo isso enriquece de duas maneiras a condução da tragédia. A ação dramática 

ganha uma reflexão sobre o curso de seus acontecimentos: os estásimos trazem 

pensamentos acerca do motivo do sofrimento por que passa a família de Héracles, bem 

como têm por tarefa fazer a ação dramática reflexionar sobre esse motivo, e fazer ver 

onde está a salvação dessa situação aporética. Em meio a tudo isso, o canto coral não 

deixa de estabelecer ligações com o caráter festivo e ritualístico do evento em que a peça 

se encenou, ou melhor, em que a peça adquiriu existência. À sua maneira, o coro também 

participa e se conecta com o festival das Grandes Dionísias, que, em essência, é conjunto 

de rituais executados do início ao fim.  

 

5.7: 1º episódio: o coro como quase-personagem, sua função exortativa e cumplicidade 

com Anfitrião 

  

Para participar da urdidura dos eventos desenvolvidos no episódio, o coro 

precisará se posicionar perante os personagens. Será ele contrário, a favor, ou neutro em 

relação a eles? Em especial, cumpre saber seu relacionamento com Lico, o agente 

perpetrador de perseguição no enredo. É ele quem abre o primeiro episódio, e é a ele 

quem o coro primeiro anuncia. Esse governante de Tebas é um déspota cruel a quem apraz 

ver o sofrimento de quem é maltratado por ele. Em sua fala inicial, dirige-se a Anfitrião 

e Mégara e, com um tom de soberba, indaga-lhes: “por quanto tempo pretendeis prolongar 

a vida?” (τίν᾽ ἐς χρόνον ζητεῖτε μηκῦναι βίον; 143). Com essa questão estabelece-se 

todo o conflito da peça. Delimitam-se o caráter sanguinolento de Lico e o desamparo a 

que estão submetidos os familiares de Héracles, que, estando no Hades, nada pode fazer 

para eles. E é justamente esse personagem a que se refere, em primeiro lugar, o coro em 

sua participação no primeiro episódio. A audiência já estava ciente, a partir de prólogo 

dito por Anfitrião, da aspereza do tratamento de Lico conferido aos familiares de Héracles 

(38-43), mesmo assim, o coro o apresenta em termos neutros: “mas vejo Lico, soberano 

desta terra, / das proximidades do palácio vindo” (ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τῆσδε κοίρανον 

χθονὸς / Λύκον περῶντα τῶνδε δωμάτων πέλας, 138-9). 

Não é possível ainda, entretanto, determinar qual seja o teor de seu 

posicionamento para com o rei. No párodo, o coro manifesta claramente apenas sua 

compaixão pela sorte da família de Héracles (115-18). Além disso, esse grupo se 
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caracteriza por ser composto por anciãos tebanos, ou seja, por pessoas que têm grau total 

de pertença à cidade (ao contrário dos coros estrangeiros de tantas outras peças) e que são 

amigos de Anfitrião. Espera-se disso um posicionamento claro em suas manifestações 

ulteriores na peça. Será ele contrário a Lico? Sua pertença ao enredo, por outro lado, já 

está clara quando ele anuncia a entrada desse rei em cena. Bond (1988, p.101), ao analisar 

a fórmula ἀλλὰ ... γὰρ usada para realizar o anúncio, entende que essa frase contém a 

seguinte elipse: “mas <nós não podemos cantar mais > pois Lico chegou”. Assim, ao 

interromper seu canto (o párodo) para deliberadamente anunciar um personagem, o coro 

faz também uma transição integral da participação lírica para a participação episódica. 

Ao agón que se segue entre Lico e Anfitrião253, o corifeu intervém manifestando 

um pensamento acerca da retórica das palavras de Anfitrião, que invoca Zeus para 

defender a valentia de Héracles (170-205), critica a atitude de Lico (206-17) e a 

pusilanimidade da cidade de Tebas para defender os filhos de Héracles (218-28), e 

lamenta o fato de sua velhice não lhe permitir agir contra Lico (229-35). O coro, então, 

nota, em tom de lamúria, o fato de que o velho pai de Héracles, embora seja astuto com 

as palavras, não pode transformar em ação seu discurso. Nesse sentido, já se estabelece 

uma contradição entre “agir” e “falar”: “não têm acaso, os bons entre os mortais, recurso 

/ com as palavras, ainda que lentos no falar?” (ἆρ᾽ οὐκ ἀφορμὰς τοῖς λόγοισιν ἁγαθοὶ 

/ θνητῶν ἔχουσι, κἂν βραδύς τις ᾖ λέγειν; 236-37). É o coro, portanto, que entende a 

animosidade entre os Lico e Anfitrião em termos de disputa de palavras. Lico, de fato, 

argumentará que, ao contrário do velho pai de Héracles, ele pode causar o mal, não apenas 

com palavras, mas com ações (238-39).  

Mais importante é notar que essa intervenção do coro não passa desapercebida, 

como usualmente acontece nas peças de Eurípides estudadas nesta tese, por Lico. Na 

verdade, este personagem se dirige ao coro, em tom de ameaça, dizendo: “e vós, anciãos, 

sendo contrários aos meus / propósitos, não só gemereis os filhos / de Héracles, mas 

também da casa / a sorte quando algo sofrer e recordareis / que sois escravos de minha 

tirania” (ὑμεῖς δέ, πρέσβεις, ταῖς ἐμαῖς ἐναντίοι / γνώμαισιν ὄντες, οὐ μόνον 

στενάξετε / τοὺς Ἡρακλείους παῖδας, ἀλλὰ καὶ δόμου / τύχας, ὅταν πάσχῃ τι, 

μεμνήσεσθε δὲ / δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος, 247-51). Pelo vocativo plural 

πρέσβεις pode-se entender: 1) Anfitrião e o corifeu ou 2) Anfitrião e o coro como um 

                                                           
253 Sobre exatidão de se classificar tal diálogo de agón, ver Bond (1988, p.101) e Barlow (1996, p.131). 
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todo. Uma vez que a próxima fala pertence ao coro como um todo, é mais provável a 

hipótese 2.  

Segue-se, então, uma participação inusitada do coro, que pronuncia 23 versos em 

trímetro jâmbico254. É comum que o coro teça comentários em dísticos, mas aqui sua 

participação no enredo ganha mais imponência. O conteúdo desses versos também 

corrobora isso. Em primeiro lugar, ele exorta com veemência os cidadãos tebanos a 

tomarem partido de Héracles e a agirem com vigor contra Lico: “os bastões, esteios de 

destra mão, não / levantareis e a ímpia cabeça deste homem / ensanguentareis?” (οὐ 

σκῆπτρα, χειρὸς δεξιᾶς ἐρείσματα, / ἀρεῖτε καὶ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀνόσιον κάρα / 

καθαιματώσεθ᾽, 254-56). É audaz de sua parte falar assim diante de um rei que está 

prestes a cometer os mais pérfidos assassinatos. Em tom de desafio, ele deixa claro a Lico 

que não se submeterá a ele – acrescentando que o motivo velado da ação de Lico é assaltar 

os bens dos cidadãos: “mas nunca me dominarás impunemente, nem terás / tudo que 

obtive com esforço e fadiga de meu braço” (ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ γε δεσπόσεις χαίρων ποτέ. 

/ οὐδ᾽ ἁπόνησα πόλλ᾽ ἐγὼ καμὼν χερὶ / ἕξεις, 258-60). Mais audaz ainda, o coro 

ordena que Lico saia de Tebas e afirma que não permitirá que os filhos de Héracles 

pereçam injustamente: “volta para o lugar de onde vistes e lá atua / com excesso. 

Enquanto eu viver, jamais matarás os filhos de Héracles255” (ἀπέρρων δ᾽ ἔνθεν ἦλθες 

ἐνθάδε,  / ὕβριζ᾽. ἐμοῦ γὰρ ζῶντος οὐ κτενεῖς ποτε / τοὺς Ἡρακλείους παῖδας, 260-

62). Logicamente, o coro não tem força para respaldar com ação suas falas (fazendo 

retornar o tema da ineficiência da velhice), e então começa a devanear a respeito do ato 

que nunca poderá concretizar: “ó destra mão, como desejas empunhar a lança / mas na 

fragilidade tens o desejo destruído!” (ὦ δεξιὰ χείρ, ὡς ποθεῖς λαβεῖν δόρυ, / ἐν δ᾽ 

ἀσθενείᾳ τὸν πόθον διώλεσας, 268-69).  

Em suma, a atuação do coro é plena de significados para o enredo, embora, pela 

sua fraqueza, seja incapaz de alterar os rumos dos acontecimentos256. Ele clarifica os 

motivos da ação de Lico, exorta os tebanos a agirem, e porta-se contrário às decisões do 

rei de Tebas. Proferidos em meio ao episódio, esses versos jâmbicos (e não líricos), torna 

a participação do coro, ao menos em palavras, relevante e parte integrante, tal como se 

                                                           
254 Ver discussão sobre atribuição desses versos ao coro em Bond (1988, pp. 128-29) e Barlow (1996, 

p.135). Dhuga (2011, p.117) nota que essa é a mais longa rhêsis coral entre as tragédias supérstites.  
255 Ver ilustração a respeito da disposição do coro em cena em Ley (2007, p.55). 
256 Ver também análise do comportamento do coro nessa cena em Dhuga (2011, pp. 88-91).  
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fosse de uma outra personagem, do enredo. Falta-lhe, contudo, substância, e essas 

palavras passam como uma vã ilusão. Completamente motivadas pela situação do enredo, 

mas sem qualquer possibilidade de concretude.  

Tanto assim que Mégara, na fala que se sucede a essa manifestação coral, também 

dirige-se (como Lico anteriormente) diretamente aos anciãos: “velhos, agradeço: pelos 

amigos / justas iras é necessário que os amigos tenham. / Mas por nossa causa não sofras 

nada, irritando-vos com déspotas” (γέροντες, αἰνῶ· τῶν φίλων γὰρ οὕνεκα / ὀργὰς 

δικαίας τοὺς φίλους ἔχειν χρεών· / ἡμῶν δ᾽ ἕκατι δεσπόταις θυμούμενοι / πάθητε 

μηδέν, 275-78). Mégara é pragmática e, sabendo que o coro é de nenhuma valia para lhe 

auxiliar, agradece-o e o dispensa. O tom é quase de dó. Por educação, ela agradece; 

depois, profere uma máxima, que enaltece a iniciativa tomada pelo coro; por fim, faz 

notar que tal atitude pode ser nefasta. Marca a tonalidade de dó a súbita mudança que ela 

faz de interlocutor: dos velhos passa a falar com Anfitrião, sem permitir que o coro faça 

uma réplica. Ela faz um longo discurso, já sem esperança, sobre sua situação, e conclui 

que o mais sensato é não fugir da morte (278-311). Tendo desde o início descartado todo 

o discurso do coro de fantasiosamente intervir, conclui pelo não adiamento da morte: 

“ousa conosco a morte – ela que afinal te espera” (τόλμα μεθ᾽ ἡμῶν θάνατον, ὃς μένει 

σ᾽ ὅμως, 307).  

Antes de Anfitrião responder à Mégara, o coro intervém. Novamente fala de si 

mesmo e de sua impotência de agir devida à idade avançada. Torna-se seu caráter bem 

delimitado na peça essa figuração inoperante advinda da senilidade. Por que, embora não 

possa atuar efetivamente em favor da família de Héracles, ele continuamente se intromete 

no diálogo dos personagens para lembrar o que é notório e sabido? Aqui ele repete: “se 

eu tivesse a força de meus braços e / alguém te insultasse, facilmente impediria. Mas na 

verdade nada somos. A ti cabe, desde já, / ver como atravessarás a sorte, Anfitrião” (εἰ 

μὲν σθενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων / ἦν τίς σ᾽ ὑβρίζων, ῥᾳδίως ἐπαύσατ᾽ ἄν· / 

νῦν δ᾽ οὐδέν ἐσμεν. σὸν δὲ τοὐντεῦθεν σκοπεῖν / ὅπως διώσῃ τὰς τύχας, Ἀμφιτρύων, 

312-15). Sua fala, embora repetitiva, tem a função, afinal, de, ao passar a palavra para um 

outro personagem, estimulá-lo a expressar sua intenção de reagir diante da adversidade. 

Ademais, permitiria entrever traços da caracterização dos personagens. O estímulo pode 

denotar, embora a suposição seja meramente especulativa (uma vez que não temos acesso 

à encenação original), que Anfitrião estivesse acabrunhado, ou estupefato, diante da 

tenacidade de Mégara, e por isso tivesse perdido a fala. Essa manifestação coral pode ser 
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considerada como uma fala de incitamento, uma fala-espora. Desse modo, uma das 

funções do coro é exortar os personagens a falarem.    

Anfitrião, por sua vez, expressa-se em concordância com o pensamento de 

Mégara. Oferece sua vida para o sacrifício, desejando apenas ser morto antes de seus 

netos (319-26). Embora fosse instigado a falar pelo coro, a ele não dirige a palavra. O 

coro torna-se invisível. Segundo Bond (1988, p.140) há uma conexão direta entre essa 

fala e a “reprovação implícita”, feita por Mégara no prólogo, a respeito do demasiado 

apego que Anfitrião teria pela vida (“ou amas tanto a luz?”, ἢ φιλεῖς οὕτω φάος; 90). 

Com relação ao coro, todavia, não há qualquer relação direta.     

Assim se encerra sua participação nesta parte. Ao fim do primeiro episódio, 

quando o destino fatal da família de Héracles parece certo e irremediável, Anfitrião flerta 

com a soberbia, fazendo uma dura crítica à atuação de Zeus, ao mesmo tempo que se julga 

superior ao deus. Inconformado com o abandono do deus (Zeus, afinal, é também pai de 

Héracles), em um crescendo de crítica, Anfitrião faz sua censura culminar em: “eu, 

mortal, em virtude supero-te, grande deus” (ἀρετῇ σε νικῶ θνητὸς ὢν θεὸν μέγαν, 342). 

A respeito disso (seja contrária, seja favoravelmente), o coro não se pronuncia257. Certo: 

não se trata aqui de um coro especialmente religioso, como no caso da peça As Bacantes, 

em que ele se caracteriza por ser essencialmente seguidor do deus que é perseguido ao 

longo do enredo. Além disso, está claro, as palavras de Anfitrião têm mais um caráter 

queixoso do que persecutório e irreverente, como as de Penteu nessa peça. Firma-se, 

então, tacitamente a cumplicidade do coro para com Anfitrião, que, ao fim, ainda conclui 

com uma sentença que classifica o caráter de Zeus em termos derrogatórios: “tu és um 

deus ignorante, ou justo não nasceste” (ἀμαθής τις εἶ θεός, ἢ δίκαιος οὐκ ἔφυς, 347). A 

isso, coro oferece apenas o silêncio – dentro do episódio. No estásimo que é subsequente 

à tais críticas, o coro presta-se apenas a louvar Héracles, num canto, segundo Franciscato 

(2003, p.165), de tom predominantemente comemorativo, caracterizado como um 

encômio. Ele deixa passar incólume, portanto, a censura de Anfitrião contra o principal 

dos deuses gregos. O coro aqui está mais preocupado com os mortais do que com os 

imortais. 

                                                           
257 Franciscato (2003, p.182) remete os versos corais “quem é aquele que maculou com injustiça os deuses 

/ e, mortal, lançou insensata afirmação sobre os / bem aventurados celestes, de que não são poderosos?”, 

situados no terceiro estásimo, à fala sobranceira de Anfitrião (346-47).  
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5.8: 2º episódio (451-636): coro apotegmático – estímulo e revelador da psicologia 

 

O coro tem apenas uma breve participação no segundo episódio. Depois dos 

discursos de lamentação e despedida proferidos por Mégara e Anfitrião (451-513); depois 

da chegada de Héracles em Tebas (514-33); depois de o herói ser informado do destino 

funesto que espera sua família (561); depois de Héracles discursar a respeito de seu dever 

de salvá-los, o coro lança a sua primeira e única gnome no episódio: “é justo que os 

genitores ajudem aqueles que geraram, / também seu velho pai e a companheira de 

núpcias” (δίκαια τοὺς τεκόντας ὠφελεῖν τέκνα,  / πατέρα τε πρέσβυν τήν τε 

κοινωνὸν γάμων, 583-84). Que relevância tem essa participação para o todo do episódio 

e para os personagens em cena? 

Em primeiro lugar, nota-se que tal expressão é uma máxima de cunho 

generalizante e que está inteiramente conectada com a ação, pois Héracles decidiu-se por 

auxiliar sua família (574-78). O coro já se posicionara contra Lico (252-74), e, aqui, 

visivelmente apoia Héracles. A máxima consiste, portanto, em um estímulo à decisão do 

herói. Dir-se-á que se trata de um estímulo inepto e irresponsável? Bond (1988, p.211) vê 

certa ineptidão nesses versos e escreve: “mas as generalizações feitas a partir das próprias 

circunstâncias de Héracles são um pouco ineptas; e por que deveria um pai (ao invés de 

um homem) ajudar sua esposa e velho pai?”. Ora, o próprio Héracles declarara momentos 

antes: “a quem devo defender mais, senão esposa / e filhos e pai?”. Assim, não parece 

inepta essa generalização apotegmática do coro. Quanto ao senso de prudência em 

proferir essas palavras em tal situação de perigo, é necessária uma análise mais ampla. 

O conselho coral, embora não seja o acicate principal da ação, dispõe os ânimos 

dos personagens para um fim específico. Como nota Anfitrião depois do coro, é preciso 

cautela para agir contra o rei de Tebas: “mas não sejas [Héracles] tão apressado” (ἀλλὰ 

μὴ 'πείγου λίαν, 586). Certo é, como nota Bond (1988, p.212), que o conselho de 

Anfitrião gerará planos melhores do que o estímulo do coro, pois dele se seguirá o “plano 

para matar Lico” (585-606). Além disso, Anfitrião parece ignorar a fala do coro, já que 

se dirige diretamente a seu filho (585). Contudo, disposta como está, essa fala do coro 

pode revelar alguma hesitação momentânea da parte de Héracles para agir. Está certo que 

ele foi bem enfático ao expressar sua intenção de punir Lico: “primeiro irei e derruirei o 
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palácio / dos novos tiranos; arrancarei a ímpia cabeça e / lançá-la-ei como preia de cães” 

(πρῶτον μὲν εἶμι καὶ κατασκάψω δόμους / καινῶν τυράννων, κρᾶτα δ᾽ ἀνόσιον 

τεμὼν / ῥίψω κυνῶν ἕλκημα, 566-68). Em seguida, porém, questiona-se, como que 

fazendo transparecer sua ansiedade, sobre a real dimensão e executabilidade da tarefa de 

enfrentar Lico (574-75; 578-81). De fato, é necessário notar que não seria fácil derrubar, 

sozinho, o rei em seu palácio, protegido como estaria por seus soldados e guardas258. 

Igualmente, note-se como deve ter sido a reação de assombro de Héracles ao ver, recém-

chegado à cidade, seus filhos em roupas mortuárias (526), sua mulher “entre multidão de 

homens259” (ὄχλῳ τ᾽ ἐν ἀνδρῶν τὴν ἐμὴν ξυνάορον, 527), e seu pai coberto de 

lágrimas260 (528). Seu ânimo devia estar, além de sobressaltado, também abalado, o que 

faz gerar alguma ansiedade – não que essa emoção chegue a dominar o herói, pois ele 

mesmo revela que, precavido, entrou em Tebas sem ser visto por ninguém (598). Tanto 

assim que Anfitrião, como se viu, pede cautela, e o próprio Héracles indaga seu pai sobre 

sua precipitação: “nisto o que é mais precipitado do que deveria, pai? (τί δ᾽ ἐστὶ τῶνδε 

θᾶσσον ἢ χρεών, πάτερ; 586).  

Dessa forma, o coro aqui tem a função de revelar ao público aspectos da psicologia 

de Héracles que poderiam passar desapercebidos. Ao estimular Héracles desse modo, ele 

pode tê-lo feito por ter identificado alguma hesitação no herói. Embora seu comentário 

não seja diretamente respondido por Anfitrião, é ele que incita o diálogo a se mover para 

a resolução do seguinte problema discutido em cena posteriormente: “como matar Lico?”. 

De fato, é apenas a partir de tal comentário que se percebe como Héracles está inquieto e 

titubeia. 

 

5.9: 3º episódio (701-33): o coro como cúmplice da vingança 

 

 O terceiro episódio, embora curto, representa um passo decisivo para o desfecho 

final. Lico dialoga com Anfitrião, que induz o rei a ir ao santuário de Héstia. Lá está 

                                                           
258 Como nota Barlow (1996, p.130), Lico entra em cena, no primeiro episódio, acompanhado de seus 

atendentes (para isso, o autor baseia-se na ordem que Lico dá nos versos 240ss.). No terceiro episódio, 

Lico expressamente dirige-se aos seus servos quando se retira de cena (724-25).  
259 Sobre a excepcionalidade de estarem as esposas fora de casa, no drama de Eurípides, ver Bond (1988, 

p.200). 
260 No terceiro episódio, Lico informa que também Anfitrião estava com roupa mortuária (702-03). 
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veladamente Héracles. Lico foi destinado à sua morte. Ao coro caberá a cumplicidade 

tácita de tramar contra o rei. 

 O coro se mantém silencioso durante toda a cena. É possível saber que ele estava 

no palco porque Anfitrião se dirige aos velhos anciãos quando Lico está se retirando. 

Culmina aqui a cumplicidade coral pelo complô feito por Héracles e por seu pai para 

encetar a vingança contra o rei de Tebas. Anfitrião assim revela os planos que conduzirão 

Lico à morte: “velhos, para o nosso bem, / ele se vai: por ensíferos fios de redes será preso 

/ o pervilíssimo, enquanto pensa em matar os que / estão próximos. Mas irei para vê-lo 

cair morto” (ὦ γέροντες, ἐς καλὸν / στείχει, βρόχοισι δ᾽ ἀρκύων γενήσεται / 

ξιφηφόροισι, τοὺς πέλας δοκῶν κτενεῖν / ὁ παγκάκιστος. εἶμι δ᾽, ὡς ἴδω νεκρὸν / 

πίπτοντ᾽, 728-31). Anfitrião agirá com engano durante todo o episódio, afirmando e 

confirmando tudo que sabe ser contrário à realidade: fala com tranquilidade e dá seu 

assentimento sobre a própria morte (710-11), informa que Mégara está debalde invocando 

seu esposo morto (716) e confirma a ausência de Héracles de Tebas (719). Entretanto, 

para a correta manutenção do plano de se enganar a Lico, a participação do coro será 

fundamental. Ele, com seu silêncio, colabora para o correto desenvolvimento da 

armadilha. De fato, como se viu no primeiro episódio, o coro se mostrou bastante 

impetuoso em manifestar sua ojeriza por Lico. Aqui, para evitar suspeitas do engodo, 

silencia-se.  

 Assim caracterizado como cúmplice, torna-se compreensível por que a morte de 

Lico está situada dentro do terceiro estásimo subsequente. É significativo que, quando 

ocorre a queda do rei, isso representa a realização de algo por que também o coro desde 

o início aspirou. Quando Lico estiver proferindo seus últimos gritos de vida, o coro 

exclamará no terceiro estásimo: “um canto começa no palácio... / Dá-me prazer ouvi-lo! 

Não está longe a morte” (τόδε κατάρχεται μέλος ἐμοὶ κλύειν / φίλιον ἐν δόμοις· 

θάνατος οὐ πόρσω, 751-2). Fica evidente, portanto, a partir do terceiro episódio que o 

coro tem participação efetiva no desenvolvimento da ação dramática, mesmo agindo 

silenciosamente. Como consequência, na parte dramática que lhe é própria, ele exultará 

por causa de um acontecimento pertencente ao enredo sobre o qual desde o início estava 

interessado e agindo como um impulsionador.  
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5.10: 4º episódio (815-1015): o coro confere o tom e recrudesce o páthos emotivo 

 

 No início do quarto episódio, o coro será o primeiro a prenunciar que, apesar do 

desfecho favorável ocorrido aos familiares de Héracles com a morte de Lico, a situação 

desta família está longe de ter um happy end. Apesar do terceiro estásimo ter sido cantado 

em tom exultante – segundo Barlow (1996, p.157), esse canto é uma “exultação e louvor 

a Héracles” –, aqui o coro muda completamente a tonalidade da situação. Algo de 

macabro está prestes a acontecer, e isso é prefigurado já nas palavras do coro: “ei! Ei! / 

Chegamos ao mesmo golpe de pavor, velhos? / Tal é o espectro que vejo sobre o palácio?” 

(ἔα ἔα· / ἆρ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἥκομεν φόβου, / γέροντες, οἷον φάσμ᾽ ὑπὲρ δόμων 

ὁρῶ; 815-17). De acordo com Franciscato (2003, p.184), “o coro, em júbilo e 

imediatamente após sua conclusão otimista, é surpreendido pela presença de Íris e Lissa 

sobre o palácio. Ocorre reviravolta na ação dramática que parecia concluída”. A função 

do coro, portanto, nesse episódio é revelar e externar a mudança do compasso do drama.  

 Íris, a mensageira dos deuses, trazendo uma mensagem que revela de imediato e 

sem suspense o futuro nefasto de Héracles, dirige-se de imediato ao coro para realizar tal 

tarefa: “sede corajosos, velhos, vedes a filha da Noite, / Lissa, e a mim, a serva dos 

Deuses, / Íris” (θαρσεῖτε Νυκτὸς τήνδ᾽ ὁρῶντες ἔκγονον / Λύσσαν, γέροντες, κἀμὲ 

τὴν θεῶν λάτριν / Ἶριν, 822-24). Dignar-se uma deusa assim se apresentar ao coro 

indica que ele tem status especial na peça. Esse status diferenciado é sublinhado, quando 

se vê que o coro, momentos depois, está diante de uma conversa entre duas deusas, Íris e 

Lissa261. Presenciando tudo isso, ele ganha autoridade para, em seguida, cantar as agruras 

que logo sobrevirão a Héracles. Isso ocorre especialmente com o coro, porque ele 

apresenta um distanciamento dos personagens por não pertencer à família de Héracles, 

embora não seja um elemento neutro a ela, uma vez que a todo momento lhe foi favorável. 

A escolha da deusa por se endereçar ao coro é necessária. Se tal revelação fosse feita a 

Anfitrião ou à Mégara, as reações poderiam ser diferentes. Anfitrião, ímpio, poderia se 

revoltar. Mégara, por outro lado, já estava destinada a conhecer da pior maneira a loucura 

de Héracles, pois seria uma de suas vítimas. A ela não seria razoável comunicar de 

antemão as desgraças do herói.  

                                                           
261 Sobre representação de Lissa na peça, ver Provenza (2013). 
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E qual o conteúdo que coube ao coro conhecer antes de todos os outros 

personagens? Íris revela que Héracles, tomado de loucura, matará os filhos e esposa (831-

32) que havia acabado de salvar das mãos de Lico. Lissa, a deusa responsável por lhe 

incutir tal loucura, quer demover Íris de seus planos (854), pois conhece e respeita a 

grandeza de Héracles (849-54). Entretanto, como tudo faz parte das tramas de Hera (840, 

859), Lissa tem que ceder e informa que realizará seu papel a contragosto (858).  

Assim, o coro então anunciará em versos líricos a catástrofe iminente: “ai! Ai! Ai! 

Geme: é ceifada / tua flor da cidade, o filho de Zeus, / infeliz Hélade que o benfeitor / 

perderás: dele serás privada em danças / de loucos furores ao som de flautas” 

(ὀτοτοτοτοτοῖ, στέναξον· ἀποκείρεται / σὸν ἄνθος πόλεος, ὁ Διὸς ἔκγονος· / 

μέλεος Ἑλλάς, ἃ τὸν εὐεργέταν / ἀποβαλεῖς, ὀλεῖς μανίαισιν Λύσσας / χορευθέντ᾽ 

ἐναύλοις, 875-79, versos dócmios, sendo apenas o último verso jâmbico). A partir desse 

ponto, o coro adquirirá papel central na futura revelação dos atos infanticidas e 

conjugicídas cometidos por Héracles. Ele estabelece o tom da peça para tal revelação. 

Primeiro, por meio desse mesmo canto lírico. Antecipando-se ao mensageiro, ele enuncia 

o que será depois o cerne de sua mensagem: “rápido, um nume transformou quem era 

próspero. / Rápido, filhos expirarão por meio do pai” (ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν 

δαίμων, / ταχὺ δὲ πρὸς πατρὸς τέκν᾽ ἐκπνεύσεται, 884-85). O coro, é claro, 

diferentemente do mensageiro, possui um entendimento a mais da situação, que é 

proveniente dos deuses, pois a ele foi dado ver Iris e Lissa dialogando a respeito dos fatos 

prognosticados para o herói de Tebas.  

Inicia-se, então, um diálogo entre o coro e Anfitrião que, dada a coloração 

dionisíaca que assume, fará assemelhar muito a loucura de Héracles àquela de Agave, que 

também mata seu filho submetida a um furor incontrolável. O coro em Héracles faz o 

prenúncio da desgraça, em termos contrastantes com a atmosfera dionisíaca e in 

crescendo, em um “diálogo lírico262” em que Anfitrião vai pontuando as descrições de 

violência anti-báquica coral com interjeições de sofrimento e exclamações (889-99): 

Coro:         Iniciam danças sem tímpanos                    κατάρχεται χόρευμα τυμπάνων ἄτερ, 

       Não agradáveis ao tirso de Brômio.        οὐ βρομίῳ κεχαρισμένα θύρσῳ 

                                                           
262 Na verdade, a voz de Anfitrião é ouvida de dentro do palácio, enquanto o coro se posta fora dele. Não é 

um diálogo na acepção correta do termo. Trata-se, melhor dizendo, de um monólogo do coro que reage 

ouvindo os gritos de Anfitrião de longe. Sobre discussão a respeito da atribuição de falas, ver Bond (1988, 

pp. 304-05) e Barlow (1996, p.164). 
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Anfitriâo:  Ai! Meu palácio!                                      ἰὼ δόμοι. 

Coro:         Danças por sangue, não pelo sumo         πρὸς αἵματ᾽, οὐχὶ τᾶς Διονυσιάδος 

       de uvas de dionisíaca libação.                βοτρύων ἐπὶ χεύμασι λοιβᾶς. 

Anfitriâo: Em fuga, filhos, lançai-vos!                     φυγῇ, τέκν᾽, ἐξορμᾶτε. 

Coro:       Destruente! Destruente esta melodia da flauta. δάιον τόδε δάιον μέλος ἐπαυλεῖται. 

  Ele persegue os filhos numa caçada: jamais em vão κυναγετεῖ τέκνων διωγμόν· οὔποτ᾽        

[ἄκραντα δόμοισι 

        para o palácio, Lissa entrará em furor báquicos.   Λύσσα βακχεύσει. 

Anfitrião:  Ai! Ai de meus males!                                   αἰαῖ κακῶν. 

 

Como nota Barlow (1996, p.163), neste momento ocorrerão, dentro do palácio 

(“catástrofe no palácio!”, ἄλαστα τἀν δόμοισι, 910, ou seja, evento se sucede off-stage) 

os atos de loucura de Héracles, narrados depois pelo mensageiro (922-1015). Ainda se 

assemelhando mais uma vez ao que acontece em As Bacantes, i.e., o desabamento do 

palácio de Penteu, o coro também faz um relato da destruição física do palácio de 

Héracles: “tempestade faz tremer o palácio, o teto desaba263” (θύελλα σείει δῶμα, 

συμπίπτει στέγη, 905). O grupo de anciãos tebanos prenuncia tanto o desastre como a 

conexão de Anfitrião com o divino, também estabelecida quando ele vê a deusa Atena no 

palácio e a interpela: “ei! Que fazes, ó filha de Zeus, no palácio? / Tartáreo transtorno, 

Palas, como outrora para Encélado, / envias a esta casa” (ἢ ἤ· τί δρᾷς, ὦ Διὸς παῖ, 

μελάθρῳ; ´ τάραγμα ταρτάρειον, ὡς ἐπ᾽ Ἐγκελάδῳ ποτέ, Παλλάς, ´ ἐς δόμους 

πέμπεις, 905-07). Eles mostram que uma ordem sobre-humana está influenciando 

definitivamente a história futura de Héracles. A relevância dessa ordem superior fica bem 

nítida a partir desses versos líricos (episódicos e não de estásimo) corais, em contraste 

com a narrativa do mensageiro, que detalha sobretudo o aspecto humano da desgraça – 

ele atenta para a reação dos servos do palácio, que não tiveram acesso, como o coro teve, 

à revelação divina a respeito da turvação e consequente desgraça de Héracles (“dupla 

reação tinham os servos: riso e pavor juntos. / Entreolharam-se e alguém disse: / brinca 

                                                           
263 Visão correspondente aos versos 1003-09 da narrativa do mensageiro, que elucidam como a loucura de 

Héracles foi interrompida pela deusa Palas Atena, e como o teto do palácio desaba: “Palas brandindo a 

hasta / e pedra atirou ao peito de Héracles, / que do insano cruor o conteve e ao sono / lançou-o. Cai no solo 

e bate as costas / contra a coluna, que pela queda do teto, / partida em dois, sobre o alicerce jazia”.  
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conosco o senhor ou está louco?”, διπλοῦς δ᾽ ὀπαδοῖς ἦν γέλως φόβος θ᾽ ὁμοῦ. / καί 

τις τόδ᾽ εἶπεν, ἄλλος εἰς ἄλλον δρακών· / Παίζει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης ἢ μαίνεται; 

950-52). Além disso, o mensageiro também descreve o desespero dos filhos de Héracles 

(971-74) e o de Mégara (975-76). 

 De fato, logo à entrada do mensageiro, o coro estabelece o tom do relato 

subsequente. Depois da desgraça consumada, o mensageiro dirige-se direta e 

primeiramente ao coro: “ó vidas encanecidas pela velhice!” (ὦ λευκὰ γήρᾳ σώματ᾽, 

910). Essa interpelação corrobora a importância dada à ligação entre a família de Héracles 

e o grupo de anciãos tebanos. O coro não se posiciona como alguém alheio aos fatos 

ocorridos em cena, mas tem direto interesse. A resposta do coro, em forma de indagação, 

indica preocupação que o faz desconfiar do teor negativo do que irá ser relatado a partir 

desse chamamento: “que grito é este com que me chamas?” (ἀνακαλεῖς με τίνα / βοάν; 

910-11). Segue-se um resumo feito pelo mensageiro a respeito dos acontecimentos no 

palácio (912, 914). Por último, antes de ser proferida a longa rhésis (922-1015) contendo 

a narrativa dos eventos, o coro, exortando o mensageiro a falar, já antecipa alguns 

elementos que só serão clarificados na narrativa em questão, ao mesmo tempo que os 

classifica com palavras de teor semântico pertencente à lamentação: “como lamentável 

cegueira, cegueira / ruinosa de pai contra filhos, revelarás? / Dize como precipitaram 

sobre o palácio / estes males vindos dos deuses e a mísera / sorte dos filhos” (πῶς παισὶ 

στενακτὰν ἄταν ἄταν / πατέρος ἀμφαίνεις; / λέγε, τίνα τρόπον / ἔσυτο θεόθεν ἐπὶ 

/ μέλαθρα κακὰ τάδε, / τλήμονάς τε παίδων τύχας; 917-21). A vindoura fala do 

mensageiro ganha, portanto, um prólogo, que é ao mesmo tempo exortativo e lamentativo. 

O essencial do conteúdo já é sabido, bem como sua malsinada feição já é dada como 

pressuposto da narração. O coro consegue aqui concretizar um acirramento das emoções 

a serem projetadas pelo relato do mensageiro. Há uma simbiose entre esses dois agentes 

do enredo. O mensageiro ganha mais poder de suscitar comoção sentimental a partir da 

manifestação preludial do coro.  
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5.11: 5º episódio (1039-1428): o coro interposto entre os deuses e os homens e sua função 

admonitória 

 

O quinto episódio é extremamente longo e é a parte última da peça, não sendo 

seguida de êxodo. Não é possível visualizar uma participação homogênea do coro aqui, 

uma vez que há momentos em que ele se manifesta mais, e há momentos em que se 

manifesta pouco. Para facilitar a visão global de sua participação nesse episódio, utilizarei 

a divisão proposta por Barlow (1996, p.17), que divide a cena nos seguintes trechos: 

(i) Anfitrião e o coro (1042-1088); 

(ii) Héracles acorda. Héracles e Anfitrião (1089-1162); 

(iii) A chegada de Teseu. Teseu e Anfitrião (1163-1213) 

(iv) Reabilitação de Héracles. Teseu, Héracles e Anfitrião (1214-1428) 

 

Genericamente, é possível atestar a presença do coro em (i), (ii) e (iv). Em (i), ele 

exerce papel preponderante na condução do enredo; em (ii), tem apenas um verso que faz 

dueto com Anfitrião; em (iv) o coro faz um comentário após longa rhésis e, por fim, 

finaliza a peça.  

Ainda no estásimo precedente ao episódio, o coro anuncia a entrada de Anfitrião: 

“eis aqui o ancião, qual ave gemendo / filhote implume, com lento passo / movimentando 

pungente marcha” (ὁ δ᾽ ὥς τις ὄρνις ἄπτερον καταστένων / ὠδῖνα τέκνων, πρέσβυς 

ὑστέρῳ ποδὶ / πικρὰν διώκων ἤλυσιν πάρεσθ᾽ ὅδε, 1039-41). O conteúdo do símile, 

i.e., comparar Anfitrião a uma “ave gemendo” indica o estado choroso do personagem, e 

indica que o diálogo subsequente entre os dois dar-se-á em metros líricos – segundo 

Barlow (1996, p.169), em “agitados dócmios com alguns jambos intercalados”. Em 

seguida, abrindo o quinto episódio, Anfitrião faz um comentário que mostra como o canto 

do párodo se imiscui com a ação dramática. Ao notar o coro cantando (quarto estásimo) 

ele pede silêncio por causa de Héracles que dorme: “velhos Cadmeus, silêncio, silêncio! 

/ Não deixareis que ele, entregue ao sono, / esqueça dos males?” (Καδμεῖοι γέροντες, οὐ 

σῖγα σῖ- / γα τὸν ὕπνῳ παρειμένον ἐάσετ᾽ ἐκ- / λαθέσθαι κακῶν; 1042-44).  

Se o canto do quarto estásimo pode ser ouvido por Héracles, isso indica que esse 

estásimo está inteiramente situado na ação dramática. De fato, como se viu acima, mesmo 
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o conteúdo deste estásimo consiste em uma descrição da cena do morticínio perpetrado 

por Héracles. Nesse sentido, tem-se aqui um caso em que há uma quase fusão, ou melhor, 

um intrincamento estásimo-episódio. Em outras palavras, o início do quinto episódio nada 

mais é do que uma expansão lírica-dialógica do quarto estásimo. Por todo o tempo, 

portanto, o coro e Anfitrião lamentarão os terríveis atos de Héracles, cuidadosos e 

temerosos para não o acordar. 

Toda a tônica da participação do coro neste trecho é expressa nos seus versos 

iniciais: “a ti em lágrimas lamento, ancião, / e os filhos e a vitoriosa cabeça” (κατὰ σὲ 

δακρύοις στένω, πρέσβυ, καὶ / τέκεα καὶ τὸ καλλίνικον κάρα, 1045-46). O coro chora 

e lamenta a sorte da família de Héracles, o que reforça sua ligação com os principais 

personagens do enredo. Ele está tão emocionalmente abalado com a situação que é 

necessário que Anfitrião censure sua lamentação desmedida: “não aiareis manso / vossos 

trenos, ó velhos?” (οὐκ ἀτρεμαῖα θρῆνον αἰ- / άξετ᾽, ὦ γέροντες; 1053-54). A resposta 

que o coro dá a essa censura comprova seu desorientamento emocional: “é-me 

impossível, impossível.” (ἀδύνατ᾽ ἀδύνατά μοι, 1059). Anfitrião quer a todo custo 

evitar que Héracles acorde, temoroso de que tanto ele próprio como o coro sejam as 

próximas vítimas das mãos sanguinárias do filho (1073-78, 1081-86).  

A partir desse ponto, o coro passa a exercer sua função admonitória. A partir do 

medo do pai de Héracles, figurará ele como apoiador moral de Anfitrião, demonstrando 

serenidade e exortando-o a ter coragem e a desoprimir sua consciência temerosa, que 

decerto vê um presságio de morte no espertar do filho (1071).  

Aqui, porém, o coro não recebeu nenhum privilégio divino que lhe antecipasse os 

eventos futuros, tal como ocorreu quando ouviu a conversa de Lissa e Íris no quarto 

episódio. Situa-se, como Anfitrião, inteiramente no plano humano da situação, o que lhe 

faz lançar duas questões a Zeus: “ó Zeus, por que odiaste teu filho com tão excessiva / 

ira? Por que o conduziste a este pélago de males?” (ὦ Ζεῦ, τί παῖδ᾽ ἤχθηρας ὧδ᾽ 

ὑπερκότως / τὸν σόν, κακῶν δὲ πέλαγος ἐς τόδ᾽ ἤγαγες; 1087-88). Enquanto no 

episódio anterior o coro tinha um entendimento total do porvir, agora ele manifesta uma 

incompreensão concernente à causa desse “porvir” que se realizou. Ele aqui manifesta 

uma dúvida de caráter existencial, porque não compreende como alguém tão cumulado 

de vitórias (καλλίνικον κάρα, 1046) pode sofrer tamanho castigo da parte dos deuses. 

Afora seu afeto ao herói, também o move o questionamento acerca da relação deuses-
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homens, enriquecendo a peça de conteúdo teológico. Nesse ponto, há um nível sobre-

humano atuando veladamente que somente ao coro, tentando acessá-lo, cabe expor à 

audiência. Subscrevo Bond (1988, p.340), que diz que essa é a “última declaração 

significativa do coro na peça”. Assim sendo, aqui se destaca essa função do coro de tentar 

conferir aos eventos da peça um significado que ultrapassa as questões de ordem humana. 

A ele cabe, portanto, perfazer uma ἀνάμνησις, que consiste precisamente em fazer os 

personagens, e, extensivamente, também a audiência, lembrarem-se da influência dos 

deuses no mundo dos homens.  

Em contrapartida, é possível visualizar que os personagens também entendem os 

acontecimentos de sua vida em termos sobre-humanos. Assim, o que o coro faria de 

especial que os próprios personagens não poderiam eles mesmo fazer?  

Para explicar a Teseu a causa de seus infortúnios, Héracles, antes de narrar os 

diversos episódios que teve que superar, assim resume a história: “Zeus, seja Zeus quem 

for, gerou-me inimigo / de Hera” (Ζεὺς δ᾽, ὅστις ὁ Ζεύς, πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο / Ἥρᾳ, 

1263-64). Findando sua narrativa, ele se lança em diversos questionamentos que 

pretendem interpretar a vida humana como uma grande aporia: “por que então devo viver? 

Que ganho teremos / já que nossa vida é inútil, ímpia?” (τί δῆτά με ζῆν δεῖ; τί κέρδος 

ἕξομεν / βίον γ᾽ ἀχρεῖον ἀνόσιον κεκτημένοι; 1301-02). Por causa de sua catástrofe, 

para Héracles a vida por si só parece ter uma realidade pessimista. Por fim, ainda faz uma 

crítica a Hera: “a tal deusa / quem suplicaria?” (τοιαύτῃ θεῷ / τίς ἂν προσεύχοιθ᾽; 

1307-08). 

Há uma perigosa impiedade da parte dos personagens nesta peça. Primeiro foi 

Anfitrião quem contestou a supremacia moral de Zeus no primeiro episódio (339-47), 

agora Héracles parece dirigir depreciativamente ao deus. Comentadores concordam que 

há um tom negativo nessa frase, apesar de “ὅστις ὁ Ζεύς” ser uma fórmula tradicional de 

se referir aos deuses. Bond (1988, p.383) diz que, aqui, essa expressão tem a intenção de 

chocar e que revela um “amargo ceticismo” da parte de Héracles. Barlow (1996, p.178) 

também entende como “amargo ceticismo”. Do mesmo modo, Franciscato (2003, p.201) 

entende a expressão como usada de maneira hostil. Diante de tal quadro beirando à 

irreverência para com Zeus e Hera, caberá ao coro contrabalançar essa coloração ímpia, 

fazendo um alerta sobre a imprecisão do entendimento de Héracles. O coro então profere 

uma assertiva categórica e um convite ao bom senso: “não é de outro dentre os numes 
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este combate, / senão da esposa de Zeus. Percebes bem isto” (οὐκ ἔστιν ἄλλου δαιμόνων 

ἀγὼν ὅδε / ἢ τῆς Διὸς δάμαρτος· εὖ τόδ᾽ αἰσθάνῃ, 1311-12). Em primeiro lugar, ele 

exorta Héracles a ver sua situação como um todo como pertencente ao âmbito de atuação 

de uma deusa em específico – Hera. Héracles é alguém especial, porque é fruto de um 

relacionamento adúltero de Zeus com uma mortal264. Será a sina de Héracles ser sempre 

perseguido por uma Hera ciumenta de seu marido – por isso o herói estar fadado a levar 

no próprio nome o nome da deusa265. Ele tem conhecimento disso (diz a Teseu que, apesar 

de ser um grande benfeitor dos homens, é sempre condenada a sofrer por Hera, 1253, e 

relata no seu discurso a Teseu como, ainda lactente, foi quase morto por serpentes 

enviadas por Hera, 1266-68), mas chega a conclusões errôneas que o levam ao desespero 

de fazer perguntas aporéticas sobre a vida humana como um todo, como se viu acima.   

À essa altura, o coro, então, precisará exercer seu papel admonitório. 

Acrescentando-se às suas dúvidas o fato de Héracles negar sua paternidade divina (“pois 

pai eu considero-te, [Anfitrião], não Zeus”, πατέρα γὰρ ἀντὶ Ζηνὸς ἡγοῦμαι σὲ ἐγώ, 

1265), o coro se vê diante de uma ameaça à ordem reinante das divindades e percebe um 

possível esfacelamento do respeito que a ela devem os homens. Além disso, ainda 

Anfitrião, antes de contar a Héracles que este tinha matado a própria família, faz um 

questionamento a Zeus (“ó Zeus, próximo ao trono de Hera, vês isto?”, 1127), que, 

segundo Franciscato (2003, p.195), caracteriza-se por ser uma provocação: “será que 

Zeus, junto do trono de Hera (como se ela fosse mais importante), não vê os males que 

ela enviou ao filho? Ele ou não pode fazer nada (e é impotente), ou não se importa (e é 

injusto, 347)”. Também Bond (1988, p.353) entende que tal invocação tenha uma 

coloração negativa, e a caracteriza como “deliberadamente ofensiva”. Para Barlow (1996, 

p.172), “Anfitrião está zangado por pensar que Zeus, cujo trono fica próximo do de Hera, 

possa tolerar a inimizade de Hera para com Héracles”. Ora, se essa ordem se esfacela 

perante a mente dos homens, serão eles, em última instância, a sofrer as piores 

consequências. Na eventualidade de um embate de forças de homens contra deuses, fica 

como exemplo o fato de o mais forte dos homens, Héracles, ter sido humilhado por Hera. 

                                                           
264 A peça desenvolve sobretudo o conceito da dupla paternidade (Anfitrião e Zeus) de Héracles: Anfitrião 

o diz no prólogo (1-3) e no fim do primeiro episódio (339), e Lico, no início do primeiro episódio (149). 

Para casos similares na literatura grega, ver Bond (1988, p.63). 
265 Eurípides é fã de jogos etimológicos com nomes de personagens (cf. Polinices, em As Fenícias ), mas 

na peça Héracles não faz menção a origem de seu nome. 
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Todo esse sistema deve ser reconsiderado quando o coro exorta Héracles a perceber bem 

o teor de sua fala (1312). 

Teseu também compartilha do inconformismo de Héracles sobre a ordem divina, 

mas dirige seu questionamento aos “cantos dos aedos” (ἀοιδῶν λόγοι). Em suma, ele 

desconfia desses cantos: “se não mentem os cantos dos aedos” (ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς 

λόγοι, 1315). Contudo, tem espírito prático e quer resolver a situação de Héracles, 

convidando-o a se mudar para Atenas, onde será purificado do miasma e onde receberá 

muitas honrarias, tanto em vida como após a morte (1322-33). Héracles aceita a proposta 

(1351-52), não sem antes também, fazendo uníssono a Teseu, tecer uma crítica às 

histórias de aedos que cantam deuses desejosos de leitos ilícitos e rixentos entre si (1341-

44). Ele, então, produz uma fala de grande sabedoria sobre a autossuficiência dos deuses: 

“pois ao deus não falta, se é de fato deus, / nada” (δεῖται γὰρ ὁ θεός, εἴπερ ἔστ᾽ ὀρθῶς 

θεός, / οὐδενός, 1345-46). Dá-se aqui sua reabilitação. Na verdade, Héracles não 

despreza os deuses, mas as histórias dos aedos sobre os deuses: “estes são os lamentáveis 

contos dos aedos” (ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι, 1346). Ele termina, portanto, por 

reconhecer a excelência e excelcidade divinas, em contraste com a ideia equivocada 

disseminada pelos poetas266.   

Uma vez que o foco das críticas mudou – dos deuses para as histórias que os aedos 

contam dos deuses –, o coro não precisa mais se manifestar em tom de censura. Héracles, 

por fim, emendou-se, deixando claro que reconhece a sobranceria divina. Dispensa-se, 

com isso, que o coro se manifeste sobre esse tema. Héracles então se despede de seu pai, 

dos cadáveres de seus filhos e de sua esposa, e de Tebas (1358-94). Antes de Teseu o 

exortar a cessar de chorar e o incitar a agir (1394-1418), vê-se que a admoestação do coro 

sobre Hera, enfim, surtiu efeito. Héracles, embora ainda se lamentando, circunscreve suas 

dores à responsabilidade de Hera: “todos estamos aniquilados, / míseros, golpeados por 

única sorte de Hera” (πάντες ἐξολώλαμεν / Ἥρας μιᾷ πληγέντες ἄθλιοι τύχῃ, 1392-

93). O poder do coro, portanto, de mover a atitude e disposição de Héracles fica aqui 

                                                           
266 Há um extenso debate sobre esses versos. Ver resumo dessa discussão em Franciscato (2003, pp. 48-

51). Parece haver um desnível insuperável entre esses versos e os sucessos vividos por Héracles, que teoriza 

a respeito da perfeição divina, mas que sofre ele mesmo com as imperfeições de Hera. Em outras palavras, 

o mundo preconizado pelo herói é desmentido em sua própria pele. A única forma entender tais versos 

requereria uma atenção focada em sua a mensagem filosófica, que supera a ação dramática. Visualizar-se 

uma crítica do próprio tragediógrafo Eurípides aqui é possível, mas foge ao alcance dessa tese. Prefiro 

entendê-la em seu contexto da peça, como Bond (1988, p.399): “estas linhas, muito citadas e discutidas, 

devem ser tomadas firmemente em seu contexto como uma resposta direta e detalhada ao argumento de 

Teseu (1314-21). 
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evidente. Embora, no momento em que a proferiu, sua admoestação parecesse ter sido 

ignorada, já que não houve nenhuma reação a ela por parte de nenhum dos personagens, 

ela serviu para corrigir a postura de Héracles perante os deuses no fim do enredo. Mais 

ainda: embora abatido, o herói ainda será capaz de visualizar um aspecto positivo em 

meio a toda desgraça em que estava submergindo, proferindo um elogio da amizade, em 

forma de γνώμη, em seus últimos versos: “aquele que riqueza ou força mais do que / 

bons amigos deseja possuir pensa mal” (ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ σθένος μᾶλλον φίλων / 

ἀγαθῶν πεπᾶσθαι βούλεται, κακῶς φρονεῖ, 1425-26).  

Nesse ponto, azou-se ao herói o lanço de produzir máximas, atividade que é 

própria do coro. Por se igualar em marginalidade, desamparo e debilidade à própria 

constituição desse coro (e de tantas outras peças euripidianas) ele ganha autoridade para 

proferir uma espécie de conclusão positiva da peça – embora Bond (1988, p.416) ache 

“discutível que essa γνώμη seja a principal ‘moral’” da peça, Barlow (1996, p.184) crê 

que essas palavras “sublinham a mensagem de toda peça de que a amizade humana é 

superior a todos os outros valores”. Independentemente do valor que a máxima tenha para 

o entendimento da peça como um todo267, note-se que só é possível a Héracles ser o autor 

dessas palavras, porque ele se tornou uma sombra do herói que foi no passado. Tamanha 

é a sua fraqueza aqui, que ele chega ao ponto de sombrear o próprio coro nesse quesito. 

Certo, o coro encerra a peça, mas o faz realizando um simples resumo de toda a situação: 

“afastamo-nos lamuriosos e plangentes / pois o que mais amávamos perdemos!” 

(στείχομεν οἰκτροὶ καὶ πολύκλαυτοι, / τὰ μέγιστα φίλων ὀλέσαντες, 1427-28). A 

rigor, não há nenhuma novidade, nem relativamente a exprimir os sentimentos gerados 

pela peça, nem relativamente a fornecer uma interpretação da peça, nessas palavras. O 

conteúdo de fato vultoso e relevante a um fim de tragédia é expresso por Héracles, e isso 

                                                           
267 Bond (1988, p.416) entende globalmente a máxima do seguinte modo: “a crítica de Héracles das lendas 

mitológicas e sua visão de deus como autossuficiente são negativas e dificilmente nos conduzem a alguma 

conclusão, exceto talvez a de que qualquer afirmação que façamos sobre os deuses será provavelmente 

equivocada. Contra tal background de irracionalidade e agnosticismo, o ideal de amizade humana se 

destaca: o que quer que sejam os deuses e o que quer que eles façam, o homem deve ater-se aos seus amigos 

e valorizar a amizade como superior às possessões mundanas. Esta não é uma noção profunda ou original, 

mas ela adquire certa profundidade a partir dos eventos da peça”. Franciscato (2003, p.208) entende de 

maneira semelhante: “as últimas palavras de Héracles são um louvor à amizade: ela vale mais do que a 

riqueza e a força. O tema é constante e aqui possui um valor conclusivo: a amizade, quando verdadeira, é 

o maior e o mais seguro bem com o qual o homem pode contar, pois os deuses são incompreensíveis para 

os mortais. Quando favoráveis, a ajuda dos amigos nem é necessária (1338-39), mas como compreender o 

agir dos deuses? Como torná-los favoráveis?”. Na peça, a personagem Mégara também manifesta sua 

incompreensão das coisas divinas: “como nada do divino é claro para os homens!” (62). 
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só foi possível porque a própria percepção cosmológica do herói foi moldada pela 

admoestação do coro.  

Resta apenas comentar uma intervenção coral episódica que se dá ainda no quinto 

episódio. Faço agora, a fim de mostrar como essa máxima produzida por Héracles, ao fim 

da peça, ganha status coral, em seu aspecto apotegmático, corroborando a identificação 

do coro com Héracles e sua família. Quando Héracles desperta de seu sono letárgico, vê-

se rodeado de cadáveres e com o espírito desbussolado (1089-1100). Em um primeiro 

momento, pergunta-se se não teria voltado ao Hades (1101-04). Ele então lança questões 

que imploram por ajuda: “onde, impotente, estou? / Ei! Quem dos meus amigos, perto ou 

longe, / minha ignorância curará? / Pois nada reconheço claramente que seja habitual” 

(ποῦ ποτ᾽ ὢν ἀμηχανῶ; / ὠή, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν, / δύσγνοιαν ὅστις 

τὴν ἐμὴν ἰάσεται; / σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωθότων, 1105-08). Aqui, como na 

máxima que profere ao fim da peça, ele toca no assunto da amizade. Na verdade, acredita 

que apenas seus amigos podem lhe ajudar, por isso não interpela a nenhum dos deuses. 

Esse é o ponto em que ele expõe toda sua fragilidade. 

O mais próximo de Héracles, física, parental e amicalmente, nesse momento é seu 

próprio pai. No entanto, ele, antes de agir e de ampará-lo, pede o parecer do coro: “Velhos, 

devo aproximar-me de meus males?” (γέροντες, ἔλθω τῶν ἐμῶν κακῶν πέλας; 1109). 

O coro se torna, então, uma espécie de conselheiro da família. Nesse momento crucial, o 

maduro e experimentado Anfitrião, aquele que se gabou de compartilhar o leito com Zeus 

(1-3), que matou Eléctrion (17), que conduziu uma expedição vitoriosa contra os táfios 

(60), ampara-se ele mesmo em um grupo de velhos. Certo, o clima do ambiente é de 

extrema tensão. Anfitrião teme, ao Héracles acordar, ser também uma vítima fatal das 

mãos de seu filho. A fúria desse herói seria implacável. Diante desse quadro, o coro se 

mostra firme (a despeito de sua caracterização frágil no 1º estásimo) e assevera que 

permanecerá ao lado de Anfitrião, não importa o quê: “Também eu contigo! Não te trairei 

nos infortúnios” (κἀγώ γε σὺν σοί, μὴ προδοὺς τὰς συμφοράς, 1110). Com isso, no 

âmbito da ação dramática, ele se arrisca a sofrer algum ato danoso de Héracles; ao mesmo 

tempo, contudo, segundo a convenção dramática, o coro não é suscetível às instabilidades 

do desenvolvimento da história dos personagens. Aqui se nota uma outra característica 

da atuação coral: ele está inteiramente conectado ao enredo (porque se preocupa com o 

destino dos personagens), e tem o privilégio de não ser afetado por esse mesmo enredo. 
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Chamarei esse fenômeno de “dualidade da atuação episódica coral”. É ele que permite 

que o coro exerça todas suas outras funções, como a admoestatória. 

De novo, vê-se mais uma “fala-espora” do coro. A partir daí, Anfitrião sentir-se-

á animado a reatar e dilatar a conversação com Héracles. É inegável que Anfitrião esteja 

num estado de extrema exaustão emocional e de descorçoamento. Seu filho, inicialmente, 

nota-o, bem como nota seu temor de se lhe aproximar: “pai, por que choras e encobres os 

olhos, / postado longe de teu filho tão amado?” (πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχῃ 

κόρας, / τοῦ φιλτάτου σοι τηλόθεν παιδὸς βεβώς; 1111-12). Antes de tomar qualquer 

ação, Anfitrião ainda investiga se o estado psíquico de Héracles realmente já voltou à 

sanidade (“se tu tens o espírito seguramente são, ainda avalio”, καί σ᾽ εἰ βεβαίως εὖ 

φρονεῖς ἤδη σκοπῶ, 1121). Enfim, para realizar o mais difícil, a saber, permitir que 

Héracles reganhe sua liberdade plena, ele consulta mais uma vez o coro: “soltarei, velhos, 

as amarras do filho, ou o que fazer?” (λύσω, γέροντες, δεσμὰ παιδός; ἢ τί δρῶ; 1123). 

O coro se mantém silencioso, ou por estupefação diante da situação, ou porque Héracles 

talvez estivesse sofregamente inquirindo sobre seus males: ele dá uma ordem (usa o 

imperativo), talvez de maneira ansiosa, pois revela que estar notavelmente embaraçado 

(pela descrição que faz de si mesmo): “dize quem me prendeu pois me envergonho” (καὶ 

τόν γε δήσαντ᾽ εἴπ᾽· ἀναινόμεσθα γάρ, 1124). 

Enfim, a partir da segurança que o coro transmitiu a Anfitrião, seja expressando-

se verbalmente (1110), seja apenas por meio de sua presença (1123), o pai de Héracles 

consegue, não sem hesitar por alguns versos (1125-34), revelar ao filho quem foi o 

responsável por todo aquele morticínio: “de tua mão só tudo isto é obra” (μιᾶς ἅπαντα 

χειρὸς ἔργα σῆς τάδε, 1139). O coro, portanto, também influencia nos atos dos 

personagens.  

O objetivo de se traçar tal análise tão pormenorizada, pari passu, da participação 

coral nos episódios de Héracles é subsidiar a tese de que o coro tem função dramática 

específica na peça, e não meramente extradramática, no sentido ritualístico. Tampouco o 

coro pode ser entendido como a voz de uma polis democrática que condena os excessos. 

Ele, em todos os episódios, expressa em todos os momentos grande compaixão por 

Héracles. As interpretações, de cunho democrático, que, se se aplicam à tragédia como 

um todo, não podem ser aplicadas ao coro dessa peça. Como nota Franciscato (2003, 

p.64), “Héracles, por sua natureza desmedida, jamais encontraria lugar na pólis 
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democrática do século V a.C, que costumava punir grandeza com ostracismo. Os feitos 

valorosos do herói, cantados pelo coro, ressaltados por Anfitrião e por Lissa, não 

invalidam o risco maior que suas realizações super-humanas representam”. Se a peça 

pretende passar uma lição democrática de aversão à grandeza, o coro não pode ser tomado 

como representante dessa “pólis democrática268”.  

Mais do que uma mensagem democrática, podem-se identificar dois grandes 

temas na peça: o valor da amizade e o desconhecimento humano das atividades dos 

deuses. A punição de Héracles se encaixa no segundo tema, sendo um caso específico da 

raiva de Hera. A própria deusa Lissa, responsável por enviar a loucura ao herói, ressalta 

a bravura e piedade dele: “impérvio território e mar feroz / pacificou, e dos deuses, 

sozinho restaurou / as honras, decadentes devido a homens ímpios” (ἄβατον δὲ χώραν 

καὶ θάλασσαν ἀγρίαν / ἐξημερώσας, θεῶν ἀνέστησεν μόνος / τιμὰς πιτνούσας 

ἀνοσίων ἀνδρῶν ὕπο, 851-53). Teseu, o herói ateniense por excelência, estabelece para 

o futuro o culto a Héracles após sua morte: “quando morreres e fores ao Hades / com 

sacrifícios e pétreos monumentos, / honrar-te-á toda a cidade de Atenas” (εὖτ᾽ ἂν εἰς 

Ἅιδου μόλῃς, / θυσίαισι λαΐνοισί τ᾽ ἐξογκώμασι / τίμιον ἀνάξει πᾶσ᾽ Ἀθηναίων 

πόλις, 1331-33). Para Héracles, portanto, ao fim da peça, forma-se uma imagem que 

contemporiza com seus atos homicidas (afinal, seus atos foram feitos sob efeito de uma 

deusa). O próprio Héracles faz uma imagem ruim de si mesmo (1375-85) – a causa dessa 

imagem, o herói ainda nota, é, contudo, Hera (1391-93) –, e o final trata do soerguimento 

de Héracles: “levanta-te, ó infeliz, já basta de lágrimas” (ἀνίστασ᾽, ὦ δύστηνε· δακρύων 

δ᾽ ἅλις, 1394). 

 

 

 

 

 

                                                           
268 Na verdade, a maioria dos personagens mostra grande apreço por Héracles (apenas não o fazem, 

logicamente, Lico, seu inimigo, e Íris, que apenas se manifesta expressando os desígnios de Hera): 

Anfitrião (1-25), Mégara (67-68), Lissa (849-853) e (Teseu (1169-70, 1323-39). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi intenção desta tese oferecer uma contribuição, por meio do estudo do coro, 

para a interpretação global da tragédia grega. 

O que é uma tragédia?  

Há uma cornucópia de interpretações modernas sobre esse gênero – interpretações 

políticas, morais, religiosas, de gênero, etc. A meu ver, o que deve constar em todo estudo 

interpretativo é: a tragédia, em sua essência, é uma poesia performática, pertencente a um 

festival dionisíaco. Isso não é pouco nem tampouco óbvio.  

Sem dúvida, a tragédia grega exercia uma função política. Como bem resume 

Goldhill (1987), a tragédia estava inserida no festival da pólis democrática, e tinha como 

uma de suas finalidades “problematizar a pólis”. Também a tragédia exercia uma função 

moral. Griffin (1998) nota que alguns dilemas e ações monstruosas contidas nas tragédias 

(e.g. sacrifício humano, matricídio, incesto, infanticídio, etc.) superam a motivação 

meramente política e/ou ideológica, alcançam o sentido universal do sofrimento e tocam 

na moralidade dos atos humanos. Sim, também é possível dizer que a tragédia exercia 

uma função de gênero. Zeitlin (1996) capta a nuance dos jogos de gênero e, com seus 

estudos pautados pelo “playing the other”, mostra como os universos do masculino e do 

feminino eram elaborados nas peças. Por último, Sourvinou-Inwood (2003) mostra que a 

tragédia grega não é unicamente uma experiência teatral, mas era executada como uma 

performance ritual em seu sentido religioso.  

Não vejo razão para crer que esses aspectos sejam em si excludentes. Todas 

captam uma parte do todo. O que falta é uma linha teórica que busque unificar todas essas 

conclusões. Todas oferecem uma opinião correta, mas, se permanecem isoladas, ficam 

incompletas.  

O que seria possível identificar como presente em todas as tragédias? O coro, os 

atores/personagens e as máscaras. Ora, os atores, essencialmente, constroem um enredo, 

as máscaras, essencialmente, promovem a sensação de ilusão, e o coro? Essencialmente, 

o que ele faz? Qual sua função? 

De acordo com a argumentação desta tese, ele realiza a solenização da tragédia, 

ou seja, é ele quem faz a tragédia pertencer ao festival das Grandes Dionísias. Por isso, 
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temos mais dificuldade em entendê-lo: não temos mais acesso a performance ocorrida 

nesse festival. Ora, se hoje lermos uma tragédia (por exemplo, As Bacantes de Eurípides) 

sem os trechos corais, entenderemos muito bem o enredo da peça. Se lermos apenas os 

trechos corais da mesma tragédia, sentiremos que estamos diante de canções sobre 

diversos assuntos, mais ou menos conexas entre si, mas não necessariamente captaremos 

um enredo por detrás desses cantos. O gênero “tragédia” não é meramente uma história 

narrada para entreter os espectadores. Ir à tragédia (ou “ir aos coros”, como se dizia então) 

em Atenas do século V a.C não é como ir hoje ao cinema ou ao teatro, ou seja, não era 

um ato meramente estético ou de entretenimento. Havia uma dimensão cívico-religiosa 

circundante. Mesmo que hoje assistamos a um filme que contenha um enredo religioso, 

não entendemos o ato de ir ao cinema como pertencente ao âmbito religioso. Não era 

assim no teatro de Atenas clássica. A tragédia não era algo corriqueiro, meramente 

fruitivo, feito apenas por prazer estético. Antes, era algo solene: durante o festival, havia 

cerimônias, havia uma certa pompa, havia formalidades, havia suntuosidade, havia, 

enfim, um público que participava enlevado de tudo isso, e a tragédia não apenas estava 

inserida nesses eventos, mas era parte integrante dessas solenidades. 

Mas como perceber hoje algo de solene na tragédia grega? 

Ora, sabemos que o coro grego, em suas diversas manifestações, exerceu sempre 

um papel cívico-religioso. Dentro do universo cívico-religioso dos gregos, os coros dos 

peãs, dos epinícios, dos partênios, dos himeneus, dos trenos, dos ditirambos cumpriam, 

cada qual, uma determinada função cívico-religiosa. 

O mesmo se dava com o coro da tragédia, que era encenada dentro de um contexto 

cívico-religioso muito específico (no caso estudado nesta tese, o festival das Grandes 

Dionísias). Como mostrei no capítulo 1, todo esse festival estava imbuído de celebrações 

rituais feitas em honra de Dioniso. A encenação das tragédias era uma extensão dessas 

celebrações, e não um desligamento ou afastamento delas.  

Mas como perceber essa conexão entre a tragédia e o festival? Aparentemente, 

analisando apenas o diálogo dos personagens nos episódios, não há nada de tipicamente 

pertencente a um festival. O mesmo não pode ser dito com relação à participação coral. 

Nos estásimos, o coro, utilizando métrica variada e muitas vezes cultual, faz a 

narração de mitos, invoca divindades, pondera a ação dos personagens, profere máximas, 

faz orações. Um grupo de cidadãos utilizando máscaras, cantando e dançando sozinho no 
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palco, quebra a linearidade do enredo e faz o andamento da encenação trágica ganhar 

novo “colorido” e nova “tonalidade” – justamente o “colorido” e a “tonalidade” do 

festival. O mesmo se dá com a atuação coral nos episódios (agindo com ou sem a reação 

de outros personagens, embora sem a variação métrica e nem sempre contando com a 

potência de mais de uma voz, ou seja, quando apenas o corifeu se expressa). 

“Novo tom” e “nova cor” – isso é a solenização da tragédia. 

O que esta tese detalhou foi o procedimento da participação do coro nas tragédias 

estudadas. Primariamente, a finalidade dessa participação é, portanto, integrar o enredo 

ao festival. 

É impossível reduzir a definição da tragédia grega a uma única característica 

totalizante. Há diversidade de enredo; há finais ruinosos, finais felizes; há personagens 

míticos, personagens históricos; há métrica variada, tanto nos episódios como nos 

estásimos. Mas ela não é meramente história contada e encenada. O que é global na 

tragédia é a atuação coral em favor de integrar o enredo em um contexto mais amplo. A 

presença de um coro em todas as peças eleva o gênero a uma dimensão religiosa 

dionisíaca, que integra o gênero ao seu festival de performance. Definida genericamente 

a função do coro como solenização de festival do gênero trágico, conclui-se que o coro 

conferia a esse gênero um status de existência não meramente dramático e estético, mas 

religioso sobretudo. Considerando o coro, toda encenação trágica tem tudo a ver com 

Dioniso. Considerando o coro, todo enredo trágico adquire uma grandiosidade cênica que 

o eleva a um ato de louvor a Dioniso. 

Com a análise de As Bacantes, As Fenícias, Héracles, e As Suplicantes (e das 

peças fragmentárias Antíope, Hipsípile, Enomau e Crisipo, que contribuiram para o 

entendimento da “trilogia trágica”) mostrei como o coro soleniza a tragédia 

principalmente pela entonação que confere aos seus versos e pelo conteúdo especial que 

transmite. Por meio do conceito “ambivalência estrutural”, detalhei como o coro 

consegue se locomover no universo do enredo e no universo do festival. Seu canto e sua 

dança de interlúdios, nos diversos momentos do enredo das tragédias (sejam momentos 

de pavor, de desesperação, de morte, etc.) colocam a tragédia em um patamar cênico 

diferente por meio da linguagem, da gesticulação e do cadenciamento de passos, e causam 

um enlevo nos espectadores diferente daquele sentido nos episódios. Suas máximas dão 

um tom sapiencial ao enredo e produzem uma atmosfera de ensino. A rememoração de 
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mitos e o apelo à piedade põem as ações encenadas em um patamar para além do 

meramente humano, fazendo a tragédia transcender à ordem do divino e do herói. Essas 

são, portanto, as características da ativação do espírito de festival dionisíaco nas tragédias 

estudadas. Aliado a isso, sem prejuízo de sua função solenizante, o coro se manifesta no 

enredo, interagindo com os personagens e contribuindo para ponderar a situação 

vivenciada. Os pontos de vista expressos pelo coro aclaram e matizam, tanto para os 

personagens, como para o público, o significado do transcorrer dos eventos da ação 

dramática.  

Apoiado nos resultados alcançados por esta tese, é possível colocar um ponto final 

na controvérsia do “nada a ver com Dioniso”, levantada há séculos e desde então 

perpetuada sem solução. Sim, o gênero trágico tinha tudo a ver com Dioniso. Um leitor 

de tragédias talvez não se apecerba disso, porque só tem diante de si palavras escritas em 

um livro. Por outro lado, um espectador ateniense do século V a.C se apercebia da ligação 

com Dioniso porque estava inserido em um festival, porque participava de diversas 

cerimônias e, sobretudo, porque tinha diante de si um coro que solenizava o que para nós 

hoje é mero enredo.  
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APÊNDICE 

TRADUÇÃO DAS TRAGÉDIAS FRAGMENTÁRIAS 

 

ANTÍOPE 

 

 

Fr. 179 

<Pastor> 

tu tens... 

que concedas benefícios a mim e ao meu senhor, 

que habita o plano de Enoe convizinho a Eleutera. 

 

Fr.181-182 

<Pastor> 

A um nomeio Zeto, pois sua mãe procurou 

bom conforto no ato de gerá-lo; 

A outro nomeio Anfião, pois foi gerado 

ao longo da via. 

 

Fr.182a (=225 + 1023 N) 

Anfião 

Eu canto Éter e Terra, mãe geradora de tudo... 

 

Fr. 190 

<Anfião> 

A lira foi entregue como compensação do roubo do gado. 

 

Fr.191 

<Anfião> 

(prática)... um bem mais valiosos do que a riqueza. 

 

Fr.192 

Anfião 

O tempo e a inspiração dos deuses e o amor por hinear... 

 

Fr.183 

Zeto 

Trazes males introduzindo a música aqui: 

ela é ociosa, dada à vinolências e improdutiva. 

 

Fr.184 

Zeto 

É nisto... 

onde cada qual se singulariza e se entusiasma, 
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é nisto onde deve passar a maior parte do dia: 

estar onde se é o melhor. 

 

Fr. 185 

Zeto 

(descuidas daquilo de que devias te ocupar) 

Mesmo tendo tu quinhão de alma nobre, 

sobressai tua aparência feminil.  

Não tens vez nas deliberações de justiça, 

nem voz persuasiva e razoável. 

... diante da concavidade do escudo 

não te cinges nem aconselharias 

conselho veemente em favor de outrem. 

 

Fr.186 

Zeto 

Como é isto razoável? Uma arte que recebe 

alguém forte e faz dele alguém fraco? 

 

Fr.187 

<Zeto> 

Um homem que tem vida remediada 

e descuida e esquece a própria casa, 

perseguindo apenas o prazer da música, 

para a casa e para cidade é um preguiçoso, 

e um ninguém para os amigos. O vigor esvai, 

se alguém se torna escravo do puro prazer. 

 

*Fr.187a 

<Zeto> 

(i)Lança fora a lira, porta armas! 

(ii)Em vão tanges a lira, de nada isso presta. Vamos, sai de casa! Vive uma vida de 

soldado, engrossa o pecúlio, começa a comandar! 

 

Fr.188 

Zeto 

... Crê em mim: 

É suficiente esta parvoíce. Exercita-te 

na música do trabalho! Canta isso e parecerás 

ajuizado. Cava, ara a terra, vigia o gado, 

deixa para outros essas artes refinadas: 

elas tornam os lares depauperados. 

 

 Fr.189 

<Coro?> 

alguém poderia realizar uma disputa de duplo discurso 

a partir de todo assunto, se ele for perito no falar. 
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Fr. 193 

<Anfião> 

Quem quer que faça muito podendo fazer pouco 

parvo é, podendo viver prazenteiramente no ócio. 

 

Fr. 194 

<Anfião> 

O homem em quietação é um amigo seguro 

e é o bem maior para a cidade. Não louves 

o risco! Não venero nem o nauta nem o líder 

da cidade que seja muito audacioso. 

 

Fr. 195 

<Anfião?> 

A terra tudo gera e tudo recolhe. 

 

Fr.196 

<Anfião?> 

Tal é a vida dos desvalidos mortais: 

não se é completamente feliz ou infeliz. 

{ora é-se próspero, ora é-se impróspero.} 

Por que não vivemos recreativamente,  

sem preocupação, na prosperidade insegura? 

 

Fr. 197 

<Anfião?> 

Não se tornaria aprazivelmente temperada para os homens... 

 

Fr.198 

<Anfião> 

Se alguém é feliz e tem uma vida remediada, 

mas em casa não cultiva as coisas belas,  

jamais eu o chamarei de bem-aventurado: 

chamarei de próspero guardião de riquezas. 

 

Fr.199 

<Anfião> 

Erroneamente censuraste minha debilidade corporal 

e meu feitio efeminado. Se eu tenho mente sã, 

isso é mais vantajoso do que ter braço forte. 

 

Fr.200 

<Anfião> 

As cidades progridem pelos juízos do homem, 

e também a casa; eis uma fortaleza para a guerra.  

Uma sábia deliberação derrota muitas mãos, 
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e o maior mal é a ignorância da canalha. 

 

Fr. 201 

<Anfião> 

Aqueles que têm como regímen de vida  

exercitar o corpo, se lhes falta pecúnia, 

tornam-se maus cidadãos. Quem se acostuma 

à indisciplina do estômago nunca muda. 

 

Fr.202 

<Anfião> 

Eu cantarei e direi apenas o que é sábio, 

em nada atarantando as debilidades da cidade. 

 

Fr. 203 

Dentro, nos aposentos do pastor... 

Um pilar adornado com a hera do deus evoé... 

 

Fr.204 

<Antíope?> 

Estrangeiros, a humanidade tem muitas úlceras... 

 

Fr.205 

<Antíope> 

Reflexiono no que sofro, um não pequeno sofrimento. 

Há certo prazer em se desconhecer que se sofre; 

é vantajoso ignorar-se estar em precariedade.  

 

Fr.206 

<Antíope?> 

Filho, os discursos bem discursados tornam-se 

falsos, e vencem pelo embelezamento palavroso 

os verdadeiros. Isso não é o critério mais exato, 

mas a natureza e o certo o são. Quem vence pelo  

bem falar é alguém competente, mas eu julgo que 

que os fatos são sempre melhores que os discursos. 

 

Fr. 207 

Antíope 

Quando fui conduzida novamente, 

estava grávida e dei à luz.  

 

Fr. 208 

Se eu e meus dois filhos fomos esquecidos pelos deuses, 

cumpre saber isto: entre a vasta gama de mortais, 

uns hão de ser ditosos, outros hão de ser desditosos. 
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Fr. 209 

Não sei ensinar bons modos, mas é necessário, 

mulher, pejar-se muito e refrear a inveja. 

 

Fr.210 

Anfião 

Tampouco julgo que Zeus, às escondidas, 

imitou a forma de uma besta vilanaz 

e foi ao teu leito tal como um homem. 

 

Fr.211 

<Coro> 

Isto punge! Quantos são os acasos e as formas de tribulações 

para a humanidade: ninguém pode dizer que há limites. 

 

Fr.217 

Não percebes quão vil é a escravidão? 

 

Fr.218 

<Coro?> 

Isto punge! Como o deus estremou em todo lugar 

o escravo para um quinhão inferior.  

 

Fr.219 

O silêncio é um ornato, coroação do homem não réprobo: 

falar desmedidamente prende-nos ao prazer, torna-nos 

ruim companhia, torna a cidade astênica. 

 

Fr.220 

<Anfião?> 

Uma cornucópia de mortais padece deste mal: 

cogitam bons alvitres, mas não os obedecem, 

e são vencidos na alma pelos amigos. 

Fr.175 

<Anfião?> 

De bom grado, então, o assento suplicante... desolação... 

Os serventes não te arrastarão sob controle 

pelos cabelos? Não mais em meio às sofisticações 

do palácio de Héracles tu habitas nem... 

... chegaste... pelos campos das grandes aves 

...a planície sem... 

... da pele de cervo... 

... tais símbolos sagrados não deves portar... 

 

<Dirce?> 

...o porvir... morrer com... 

Que nenhum escravo me toque, mulher livre... 
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...corpo: mas de bom grado padecerei. 

Pois, nos infortúnios, alguém de boa casta 

tornar-se áspero e colérico revela insensatez. 

Quem quer que suporte com temperança  

o destino que lhe cabe, este mais facilmente...  

 

Fr.221 

<Mensageiro> 

Se ocorre (de o touro) 

Girar ao redor <        >, levando arrastada   

a mulher, apedra e árvore juntamente, alterando sempre. 

 

Fr.222 

Dizem que a Justiça é filha do Tempo, 

e mostra quem de nós não é vilão. 

 

Fr.223 

<Anfião> 

...a estes nem como escaparemos. 

Se Zeus é realmente nosso pai, 

salvar-nos-á e punirá o inimigo. 

Chegou-se a um tal ponto de consumição que, 

mesmo se quisermos, não escaparíamos 

da pena pelo recente sangue de Dirce derramado.  

Se permanecemos aqui, aza-se seguinte sorte: 

ou calha de morrermos ainda na luz do dia de hoje, 

ou calha de obtermos vitória sobre os inimigos. 

...mãe, assim eu constato. 

Mas a ti que habita o plano brilhante do éter, 

digo isto: não te juntes a uma mulher por recreação 

tornando-se, depois, imprestável para os filhos. 

Isso não é belo; belo é tornar-se aliados dos amigos. 

...dê-se afortunadamente a caçada, 

que prendamos o mais ímpio dos homens. 

 

<Coro> 

Ei-lo aqui, Lico está presente, a julgar 

pelo cetro real. Silenciemo-nos, amigos. 

 

<Lico> 

Onde... Pedra... 

Fugas... 

Quem... os que fizeram... de que região? 

Mostrai-me, dizei-me... 

Considerando terrível, não desdenho... 

 

<Pastor> 
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...agrada-me... um infortúnio... 

 

<Lico> 

Queres dizer que esta casa não é segura. 

 

<Pastor> 

Cumpre fazer algo. Sei que eles expiraram. 

 

<Lico> 

Se o sabes, agora tudo está bem arranjado. 

 

<Pastor> 

Que outro arranjo a não ser adentrar a casa? 

... e antes morávamos... 

...aceitando os estrangeiros... 

...carregando lanças fora da gruta... 

...A nós e a ti, tudo arranjar-se-á bem. 

 

<Lico> 

Mas, realmente, quantos são os estrangeiros? 

<Pastor> 

Um ou dois. Não trazem armamento às mãos. 

 

<Lico> 

Guardai as cercanias da espelunca. Armas às mãos! 

... se alguém irrompe da casa, apanhai-o! 

Eu, com minha mão, a filha de Nicteu, 

...e ela rapidamente saberá 

...como é supérfluo... palavras... 

...vãos aliados... 

 

<Pastor> 

...se deus deseja... 

...celeremente sobre a casa... 

 

<Coro> 

 ...vigor...  com laços...  

...com os artifícios dos mortais... 

 

<Lico> 

Ai! Ai de mim. 

 

<Coro> 

Atentai! 

As mãos dos jovens estão em plena atividade! 

 

<Lico> 
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Séquito meu... não vem me valer? 

 

<Coro> 

A casa ressoa dor. Ela grita 

cantiga de morte. 

 

<Lico> 

Ó terra de Cadmo e cidade de Asopo! 

 

<Coro> 

Ouves? Vês? 

Ele clama pela cidade, temeroso da queda... de sangue! 

A justiça, afirmo, a justiça é lenta, 

mas assoma ao ímpio mortal desprevenido  

e o capta! 

 

<Lico> 

Ai de mim! Pereço na mão dos dois, sem amigos! 

 

<Anfião> 

Não lamentas tua esposa que jaz entre os mortos? 

 

<Lico> 

Como? Morta? Uma nova e má notícia... 

 

<Anfião> 

Arrastada e desmembrada por touros... 

<Lico> 

Quem foram os responsáveis? Vós? Quero saber! 

 

<Anfião> 

Saberás então que ela foi morta... por nós. 

 

<Lico> 

Não sois de família ignota, portanto... 

 

<Anfião> 

Por que indagas? Saberás, quando morreres... 

 

<Hermes> 

...incitados a... 

...Senhor Anfião: diretrizes para ti... 

Hermes, filho de Maia... 

...anúncio de Zeus... trazendo. 

Falarei sem rodeios sobre vossa mãe. 

Zeus imiscuiu-se com ela e não o nega. 

Por qual razão... 
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Ela foi ao leito de Zeus... 

Uma vez que ele divisa... males, 

Ela foi liberta de conjunturas terríveis, 

e descobre que estes são filhos de Zeus. 

Para Lico: 

Tu deves ouvi-los e ceder-lhes de bom grado  

o reinado sobre esta terra de Cadmo, senhor. 

Quando enterrares tua esposa e a pores  

sobre a pira, reúna o sumo da mísera, 

e lança os ossos candentes à fonte de Ares: 

chamar-se-á Dirce a fonte que ininterruptamente  

percorrerá a cidade e sempre regará o chão tebano. 

Para os filhos de Antíope 

Vós, filhos, haveis de vos deslocar para cá e construir 

uma cidade de sete portões, de sete entradas, junto  

ao Ismeno, para que a cidade de Cadmo seja sã. 

Para Zeto 

Tu, a guarda contra os inimigos... 

... 

Para Zeto, digo isso; em seguida, para Anfião, digo: 

armado com tua lira, entoa as odes dos deuses. 

Sólidas rochas, por encantamento, seguirão à tua música,  

e as árvores deixarão o assento da mãe terra. 

Tornarás lesto e desembaraçado o trabalho dos construtores. 

Zeus confere a vós esta honra,  

e, juntamente com Zeus, também eu: 

a invenção da lira é minha, senhor Anfião. 

Sereis chamados os alvos potros de Zeus, 

e tereis as maiores honras na cidade de Cadmo. 

Zeto receberá uma mulher tebana por esposa, 

e Anfião a mais bela mulher dos frígios, 

a filha de Tântalo. Agora é necessário ser o mais 

célere possível: o deus proferiu seus desígnios. 

 

<Lico> 

Ó Zeus, dia após dia trazes o inesperado, 

desvendaste os meus disparates... 

...não pareciam ser filhos de Zeus. 

Para Anfião e Zeto 

Estais aqui e viveis: o tempo revelador mostrou 

o meu engano e a felicidade de vossa mãe. 

Ide. Ao invés de mim, sede governantes. 

Recebei o cetro de Cadmo. Zeus é quem  

confere este valor a vós, e eu com Zeus. 

Obediente a Hermes, lançarei à fonte de Ares 

minha esposa, executadas as exéquias. Ela unirá 

o plano tebano com os córregos e águas: 
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será chamado Dirce pelos pósteros. 

Encerro a rixa, e o que foi feito antes... 

 

ANTÍOPE ou ANTÍGONE 

 

Fr.212 

se ela é sensata: se não, para quê bela 

esposa, se não possui bom senso? 

 

Fr.213 

Tudo sacia: já vi homens casados com lindas esposas 

encantaram-se por mulheres de feia aparência, 

e já vi indivíduos acostumados com excelentes banquetes 

terem prazer em levar à boca comida chã e insossa.  

Fr.214 

O sábio deve ter casamento condizente com seu nível.  

 

Fr.215 

Anuncio a todos os mortais: 

de homens bons gerar prole nobre... 

... 

Jamais passariam mal até o final. 

 

Fr.216 

O homem que é escravo não deve nunca cultivar 

pensamentos livres nem visar a ociosidade. 

 

 

ANTÍOPE, fragmento incerto 

 

Fr. 910 

Feliz é aquele que, por meio de investigação, 

adquiriu conhecimento; 

que não age hostilmente com os cidadãos; 

que não promove feitos injustos, 

mas observa da natureza imorredoura 

a ordem imarcescível: como se estabelece, 

quando e como. 

A prática de feitos ruins nunca 

se assenta no meio deles. 

 

 

CRISIPO 

 

Fr. 839 

Terra, a maior, e Éter, filho de Zeus,  

ele sendo genitor dos homens e dos deuses,  
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ela, recebendo os úmidos gotejos lançados,  

gera mortais,  

gera raça vegetal e animal,  

e é considerada, não injustamente, a mãe de todos. 

O que nasce da terra 

volta para a terra; 

o que brota da geração do Éter, 

volta para o polo do céu. 

Nada do que é gerado, morre, 

mas uma coisa é separada da outra, 

e adquire outra forma. 

 

Fr. **839a 

...esquecimento dos amigos, esquecimento da pátria... 

 

Fr. 840 

Nada do que tu me aconselhas passou-me desapercebido,  

eu levo o dizer em consideração, mas a natureza me força. 

 

Fr. 841 

Laio: 

Ai, isto é, para os homens, um mal advindo dos deuses,  

quando alguém sabe o que é bom, mas não o pratica. 

 

Fr. 842 

Melhor seria se eu fosse disforme, mas provido de razão  

conveniente e de braço viril, do que se eu fosse belo e de má índole. 

 

Fr. 843 

Senhor, nenhum homem conhece a medida 

de seu quinhão de felicidade e de infelicidade. 

 

 

 

 

ENOMAU 

  

Fr. 571 

<Enomau?> 

Estou perplexo, e não consigo compreender 

se é melhor para os homens gerar filhos 

ou se é melhor desfrutar uma vida sem prole. 

Vejo que, aqueles que têm descendência, sofrem, 

e aqueles que não a têm, em nada são mais felizes. 

Gravíssima moléstia se um filho se torna ruim, 

e grande mal se o filho se torna bom –  

o pai padece se algo de mau lhe acontece. 



312 
 

 

Fr. 572 

O principal, entre tudo, para se saber, é isto: 

suportar os sucedidos sem nenhum ressentimento. 

Tal homem é varão excelente, e as desgraças 

mordem-no menos. Mas, embora saibamos 

enunciar essa regra, há aporia no vivenciá-la. 

 

Fr. 573 

Mas há prazer para os homens até nos infortúnios: 

as lamentações e o derramamento de lágrimas.  

Isso asserena a exasperação dos nervos, 

e desata os intrincados nós do peito. 

 

Fr. 574 

Nós joeiramos com fatos o que é obscuro. 

 

Fr. 575 

Quem quer que queira alcançar a ingrata idade 

senil não tem o pensamento são. Vida longa 

é o mesmo que problemas e dores sem conta. 

 

Fr. 576 

Quem mais atividades tem, é quem mais entre os homens erra. 

 

Fr. 577 

Quando eu vejo a ruína de um homem injusto, 

digo e afirmo que a estirpe dos deuses existe! 

 

 

HIPSÍPILE 

 

test. iiia (Hipótese) 

 

Hipsípile, cujo início é: 

Dioniso, com tirsos e peles de cervos... 

O enredo é: 

(aproximadamente quatorze linhas perdidas) 

[Hipsípile] mostrou a nascente...  ser- 

                                                              -pente                                                         20 

Os filhos nascidos... estavam presentes nos sítios 

à procura de sua mãe e, estando 

hospedados junto à mulher de Licurgo, 

desejaram competir nos jogos funerais 

                                     do menino: esta, recebendo por hóspede                           25 

os jovens antes mencionados, aprovou-os, 

mas estava prestes a matar a mãe deles 
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que matou seu filho voluntariamente. 

Mas quando Anfiarau... 

                                                      (ela?) agradeceu...                                            30 

... 

A mãe deles... 

Eles descobriram... 

Arquêmoro... 

Profetizou... 

 

test.iv 

No lado ocidental269, no início da décima placa, estão esculpidos Euneu e Toante, filhos 

de Hipsípile. Eles se dão a reconhecer para mãe, mostram a ela a vinha dourada, 

emblema de sua família, e a salvam da vingança de Eurídice motivada pela morte de 

Arquêmoro. 

(Inscrição): 

Mostra, Toante, a planta de Baco: tu hás de salvar 

da morte a escrava Hipsípile, tua mãe. 

Ela suportou a ira de Eurídice, quando a serpente 

da fonte, nascida da terra, matou indefeso Arquêmoro. 

Vai tu também, deixando a rica plaga de Asopia, 

conduzir tua genitora à divina Lemnos. 

Hipsípile de Eurípides 

 

752 

<Hipsípile270> 

Dioniso, equipado com tirsos e peles de cervos, 

dançando entre os pinheiros ao redor do Parnaso, 

saltas juntamente com as meninas de Delfos... 

 

752a  

<Hipsipile> 

Estáfilo... 

Pepareto... 

destes... 

as estações... 

De Hera... 

Dioniso... 

O terceiro... Dioniso 

De Quios 

... 

Lemnos... 

E eu... 

                                                           
269 Collard e Cropp (2008, p.259) explicam: “lado ocidental do monumento para Apolonis situado em 

Cízico”. 
270 Os símbolos < > indicam que a identificação do falante está omitida na fonte e foi suplementada ou 

deixada incompleta pelos editores. 
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752b 

Ao final do prólogo 

<Hipsípile> 

Banido da cidade... as (des?)ditas... Das simplégades271... Luz-salvação... jugo... 

 

752c (= 764N) 

<Toante> 

Observa: orienta teus olhos272 em direção ao céu, 

repara nas marcas decoradas nas portas de entrada273. 

 

752d 

<Hipsípile> 

Dirigindo-se ao bebê Ofeltes enquanto abre a porta para os estrangeiros 

Virá...  Os divertimentos 

que te acalmarão o ânimo de tanto choro. 

Sois vós, ó jovens, quem bateis à porta?  

É ditosa aquela que vos gerou, quem quer que seja274. 

Por que vos dirigistes a este paço? Que quereis? 

 

Toante: 

Sob um teto precisamos nos recolher, mulher, 

e por uma noite, se possível, hospedarmo-nos. 

Não carecemos de nada, nenhum estorvo seremos 

a esta casa. Para ti, nada muda, tudo fica igual275. 

 

<Hipsípile> 

O solar se encontra sem seu senhor... 

                                           ... a casa... 

 

752e 

<Hipsípile> 

Licurgo... 

A esposa... 

 

Toante: 

Não nos quartos de hóspede... 

Mas para... 

                                                           
271 As rochas chamadas “simplégades” situavam-se no Bósforo. Eram, na verdade, um par de rochedos que 

bloqueavam o estreito de Bósforo e que, movendo-se um em direção ao outro, eram capazes de fazer 

naufragar as embarcações. Jasão e os argonautas teriam vencido as simplégades. 
272 Para κόρη como “pupila do olho”, ver Édipo de Eurípides, fr.541. 
273 Toante, o filho de Hipsípile, chega a Nemeia com seu irmão Euneu, e se dirige ao Templo de Zeus. 

Hipsípile é a cuidadora do templo. 
274 Sem saber, Hipsípile faz um elogio de si mesma. Esse verso é indicativo de que a identidade dos filhos 

será revelada para Hipsípile em uma posterior cena de reconhecimento.  
275 Outra ironia: nada ficará igual para Hipsípile com a chegada dos filhos. Serão eles quem a salvarão.  
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<Hipsípile>: 

De modo algum... 

Hóspede... 

E sempre... 

Mas para... 

 

752f 

<Hipsípile> 

Canta para o bebê Ofeltes 

... 

Observar... 

Como de um espelho 

um raio solar... 

o teu crescimento...                                                                                       5 

Ó criança, ou com  

afáveis cuidados. 

Olha, eis o estalido de castanholas276. 

(linha omitida) 

Não são as canções de consolo de Lemnos, 

próprias do tecer e do bordar,                                                 10 

que a musa deseja que eu cante,  

mas aquelas para o sono, encanto e cuidado, 

convenientes a uma jovem criança –  

isso eu canto em linha melódica. 

 

<Coro> 

Entra cantando. 

estrofe 

Que fazes junto ao pórtico, amiga?                                                              15 

Acaso limpas o vestíbulo do paço, 

ou água límpida vertes ao chão, 

tal como uma escrava? 

Celebras com o canto a nau Argo  

de cinquenta remos,                                                                                      20 

a nau por sua voz sempre celebrada, 

ou o sagrado velo de ouro,  

que o olho do dragão vela  

entre os ramos da árvore? 

A ti vêm lembranças                                                                                     25 

Da ínsula Lemnos, 

que o Egeu circunda e retumba  

com ondas ecoantes? 

Aqui, o prado de Nemeia. 

                                                           
276 O Ésquilo de Aristófanes em As Rãs (1304-07) zomba da “garota que batuca as castanholas” de 

Eurípides.  
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Rebrilha com brônzeo armamento                                                                30 

dos argivos toda esta planície. 

Contra o ataque,   

a defesa é a lira de Anfião277... 

Adrasto de pés velozes... 

Ele convocou o vigor...                                                                                 35 

Variegados sinais... 

Dourados arcos... 

E caminhantes isolados278... 

Levantando-se do solo... 

 

752g 

<Hipsípile> 

Trácio (mar?)... 

Tendo transposto as ondas  

da calmaria marítima, atou os cabos da proa                                        5 

Peleu, rebento de Egina, a moça  

nascida do rio279; 

ao redor do mastro, 

a trácia cítara {de Orfeu} ressoa                                                                   

um asiático canto de dor,                                                                              10                                    

melodiando comandos para  

o longo remar dos remadores; 

ora se aligeira a navegação, 

ora sossegam os remos de pinheiro.                                                          

Isso, tudo isso meu ser anela ver.                                                                  15 

Quanto às dores dos dânaos, 

que um outro as entoe.  

 

Coro: 

Antístrofe 

Junto de sábios ouvi histórias 

de como a filha tíria de Fênix, 

Europa, a cidade e o paço                                                                       20 

paterno deixou e partiu,  

por sobre ondas, 

em direção à sacra Creta, 

nutriz de Zeus e dos Curetes280; 

ela deixou, para a tripla                                                                           25 

                                                           
277 Zeto e Anfião, filhos de Zeus e Antíope, são considerados os fundadores de Tebas, cf. Odisseia 11.260-

5. A muralha de Tebas foi erguida ao som das liras de Anfião, cf. Antíope de Eurípides (fr. 223). 
278 Segundo Collard (2008, p.269), o termo μονοβάμων faria referência aos cavalos que traziam apenas 

um cavaleiro ou a carruagens movidas apenas por um cavalo.  
279 Hipsípile narra aqui a chegada do navio Argo a Lemnos e menciona Peleu, o pai de Aquiles, como um 

dos integrantes na embarcação. 
280 Segundo Pausânias (5.7.6), os curetes foram os responsáveis pela criação do recém-nascido bebê Zeus 

na ilha de Creta. Tal tarefa foi conferida a eles pela mãe do deus, Réia.  
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prole semeada, poder 

e venturoso mando da terra. 

Sobre a outra argiva ouço também,  

a rainha Io, no seu leito... 

trocar...                                                                                                    30 

a pena de chifres portar. 

Se o deus põe isso em teu pensar 

Certamente, amiga, a moderação... 

Ausentar-se... 

O pai do pai...                                                                                          35 

Por ti... 

Rapidamente procurará... 

  

752h 

<Hipsípile> 

Outrora trouxe... 

A caçadora Procris, a quem o marido matou... 

Lamentou com canções... 

A morte teve seu quinhão. Os meus sofrimentos –                                     5 

que gemido ou canção ou lira virá , 

para lamentar, junto às minhas lágrimas, 

com a musa Calíope, 

as minhas dores? 

 

<Coro>: 

Ó Zeus, senhor deste bosque nemeu,                                                      10 

que interpresa traz aqui tais estrangeiros? 

Observo-os aproximando-se, 

vestidos distintamente à feição dória,  

vindos do ermo bosque para esta morada. 

 

Anfiarau: 

Como é odioso para os homens estar no estrangeiro!                                   15 

Um viajante curva-se às necessidades, 

vê-se em campos ermos, em habitações solitárias, 

é forasteiro, não tem intérpretes, e ignora   

que caminho tomar. Eis o que ocorre a mim  

nesse momento. Com prazer eu avistei estas                                  20 

casas no prado de Zeus, no chão de Nemeia. 

Para ti, sejas tu uma escrava postada diante 

da casa, sejas tu uma pessoa livre, perguntarei: 

quem é considerado o senhor, ó estrangeira, 

desta morada pastoril da terra de Flio281?                                                25 

 

                                                           
281 Como informa Collard e Cropp (2008, p. 275), o santuário de Nemeia está situado entre os vilarejos de 

Flio e Cleone.  
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Hipsípile: 

Ela é conhecida como o próspero paço de Licurgo. 

De toda a Asópia282, este local foi escolhido  

como o abrigo do templo de Zeus pátrio. 

 

Anfiarau: 

Preciso utilizar, com esses jarros, água corrente  

a fim de oferecer uma santa libação aos deuses.                                           30 

O gotejar da água estagnada não é claro, 

e tudo se turva junto à multidão do exército. 

 

Hipsípile: 

Quem são os que vêm, e de que terra eles são? 

 

<Anfiarau> 

Nós somos de Micenas, de estirpe argiva. 

Ao cruzar a fronteira em percurso para outra terra,                          35 

queremos fazer sacrifícios pelo exército dos dânaos.  

 

<Hipsípile> 

Acaso vos encaminhais aos portões de Cadmo? 

 

<Anfiarau> 

... com bom êxito, mulher. 

 

<Hipsípile> 

...se é permitido saber de ti? 

 

<Anfiarau> 

Nós reconduzimos Polinices, êxule de sua pátria.                                    40 

 

<Hipsípile> 

A caça... 

 

Anfiarau: 

O filho de Ecleu... Anfiarau. 

 

<Hipsípile> 

Ó grande...  

 

<Anfiarau> 

Como... 

 

752i 

 

                                                           
282 Vale do rio Asopo, onde se situa Flio, como informa Collard e Cropp (2008, p. 275). 
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<Anfiarau> 

Nome... 

 

<Hipsípile> 

Lemnos... 

 

752k 

Hipsípile: 

Por que283? 

 

Anfiarau: 

Casou-se o famo[so...                                                                        5 

 

Hipsípile: 

Havia um... 

 

Anfiarau: 

A ela concede... 

 

Hipsípile: 

Pois os deuses... dos deuses... 

 

Anfiarau: 

Então Polidoro... 

 

Hipsípile: 

Se nascido de uma deusa...                                                                      10 

 

Anfiarau: 

(O filho) deste... 

 

Hipsípile: 

Agradável... 

 

Anfiarau: 

O qual (confirma-se?)... 

 

Hipsípile: 

Então, para o oráculo... para ti... 

 

Anfiarau: 

Pois é preciso que eu me junte ao exército...                                             15 

                                                           
283 Segundo Collard (2008, p.279), aqui Hipsípile estaria perguntando por que Anfiarau se juntou à 

expedição argiva contra Tebas. Nos versos seguintes, Anfiarau terá explicado que, apesar de saber que 

morreria nesta guerra, ele foi persuadido por sua esposa, que, por sua vez, foi subornada a persuadi-lo por 

Polinices com o colar de Harmonia. 
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Hipsípile: 

De bom grado, então, ela aceitou... 

 

<Anfiarau> 

Sim, aceitou, mas jamais eu chego... 

 

<Hipsípile> 

Claramente... Morte...   

 

<Anfiarau> 

Está... 

 

<Hipsípile> 

Se vais morrer, por que precisas fazer sacrifícios?                                   20 

 

<Anfiarau> 

É melhor: não é um fardo reverenciar os deuses. 

 

753 

 

<Hipsípile> 

Mostrarei aos argivos a corrente do rio Aqueloo.  

 

753a 

1- Que dizes? 2- Lá... 3- Ó toda mísera284... 

 

753c 

Coro 

1º estásimo 

2 de muitos frutos 3 colheita 4 umedecendo 

5 aqueles que dão...  8 Pleuron   9 vagar 

Êxule... Argos...                                                                                       11 

... entre leitos ao redor do átrio 

rixas permutando... 

o ferro... 

morticínio...                                                                                             15 

leito pela noite 

dos ilustres pais 

a índole guerreira, os êxules. 

O rei Adrasto velava toda a noite  

a respeito da voz de Febo: 

jungir as filhas a bestas. 

... 

                                                           
284 Segundo Collard e Cropp (2008, p.283), provavelmente aqui o coro esteja questionando a decisão de 

Hipsípile de levar o exército argivo até o rio. 
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Tendo aberto... 

 

753d 

<Hipsípile> 

Exatamente onde?                                                                                    10 

 

<Coro> 

Já está próximo, não está longe 

para ver... 

 

<Hipsípile> 

Mulheres, o que... 

Ai de mim. 

 

<Coro> 

Por que estás gritando?                                                                            15 

 

<Hipsípile> 

Estou perdida! 

Ai...! 

 

754 

 

<Hipsípile> 

Colhendo uma após outra 

presa de flores com espírito prazenteiro, 

a mente pueril insaciável.  

 

754a 

<Hipsípile?> 

A fonte ensombra-se... 

A serpente avizinha-se... 

Observando vorazmente... 

Agitando a crista, por (medo?)... 

Os guardadores de rebanho...                                                                   5 

Fazer e... 

 

<Coro?> 

Ai! 

Para a mulher tudo ocorre... 

Vem... mas não... o guardião... 

 

754b 

<Hipsípile> 

Eu me pus de pé... 

Ter imerecidos... Os temores... 
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Coro: 

Tens... boas esperanças... 

 

Hipsípile: 

Temo o que sofrerei por causa da morte da criança. 

 

Coro: 

Não és inexperiente no sofrer, infeliz mulher. 

 

Hipsípile: 

Sim, reconheço-o. Ficarei alerta. 

 

Coro: 

Que plano engendraste para afastar o mal?  

 

Hipsípile: 

Fugir... 

 

Coro: 

Para onde vais? Que cidade irá te acolher?                                    10 

 

Hipsípile: 

Meus pés determinam isso, e a urgência. 

 

Coro: 

A terra é em toda parte vigiada por guaritas. 

 

Hipsípile: 

Venceste: abandono meu plano. Mesmo assim, parto. 

 

Coro: 

Nota bem: tens aqui amigos como conselheiros. 

 

Hipsípile: 

Mas o que... quem me leva para fora da terra?                                        15 

 

Coro: 

Conduzir escravos... 

 

754c 

<Eurídice?> 

As barras dos portões... 

Do palácio... 

Para fora, a escrava nutriz da criança...                                                     5 

Ela oferece e não adentrará a casa. 

 

<Eurídice?> 
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Acaso o menino dorme suavemente no saguão,                                      11 

ou ela o cinge aos braços para não chorar? 

 

<Hipsípile?> 

De casa... Foi-se a criança... querida... 

14 dano...  15 de palavras...  16 em meus braços...  

17 estou perdida...  18 das minhas mãos... 

 

757 

Hipsípile: 

801 e a libação... 802  eu permito...  

803 proibir... 804 virtude (do estrangeiro?)...  

805 considero isso... 806 se tu não estás persuadido 

810 mal... 812 sem razão... 

 

Ele jaz...                                                                                                    820 

Em belos... 

De Febo... 

Não é pela cólera... 

Com o tempo, reflete... 

Das mulheres...                                                                                         825 

E a criança... 

Se pores em números... 

Mas se cometes um erro... 

 

Coro: 

Falaste palavras nobres... 

Pois eu também quero ser contado entre os sábios...                                830 

 

Eurídice: 

Por que empregas tão habilmente palavras285... 

...falas muito... 

mataste Ofeltes, a alegria dos meus olhos? 

Não recordes... 

A mim e a meu filho, cuja vida tu tiraste.                                                  835 

 

<Hipsípile> 

Acaso a ti parece melhor me matar, cedendo à cólera, 

sem antes corretamente entender a situação, senhora? 

Calas-te, nada respondes? Deplorável estado meu! 

Quanto a morrer, não tenho grandes queixas, 

mas se erroneamente parecer que eu matei a criança                                840 

                                                           
285 É problemático traduzir esse verso por causa do verbo ἀντιλάζυσαι, que tanto pode demarcar um 

complemento em acusativo (no caso, significando “receber em trocar, ser retribuído”) como em genitivo 

(no caso, significado “empregar”, “se agarrar a”, “tomar uma parte de”, “compartilhar”), cf. LSJ. O verso 

subsequente contém uma lacuna de cerca de dez letras, o que dificulta a escolha. Collard e Cropp (2008) 

traduzem por “seize on words”, admitindo, então, a complementação em genitivo.   
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a quem amamentei, a quem de braços abertos, 

como meu próprio filho, amando de todas as formas, 

exceto como genitora, eu acalentei, meu bem maior. 

Ó proa, ó água que se embranquece da salmoura 

da Argo. Ai, filhos! Como pereço indignamente.                                     845 

Ó profeta, filho de Ecleu, estou prestes a morrer. 

Vem em meu socorro! Que tu não me vejas morrendo 

por motivo ignóbil, pois pereço por tua causa. 

Vem, tu sabes o que fiz. Ela há de te receber 

como a mais leal testemunha de meus males.                                           850 

Leva-me. Não vejo próximo nenhum amigo 

para me salvar. Meus rogos foram vãos. 

 

Anfiarau: 

Espera, tu que a envias para sofrer a morte, 

senhora do paço. Vendo tua boa aparência, 

atribuo a ti uma genealogia de gente livre.                                                855 

 

Hipsípile: 

Ó Anfiarau, sob teus joelhos abaixo-me suplicando, 

sob teu queixo e pela tua arte apolínea, 

chegaste oportunamente, na hora de minha aflição: 

salva-me. Por teu serviço hei de me ver morta.                                            

Sim, vou morrer, e tu me vês enlaçada a teus                                           860 

joelhos. Outrora vos acompanhei, estrangeiros.  

Sendo pio, agirás piamente. Se me abandonas, 

haverá reprovação para argivos e para helenos.  

Tu vês para os dânaos os destinos nos fogos  

sagrados: revela a ela a sorte de seu filho.                                                865 

Sabes, porque estiveste presente. Ela diz, porém, 

que eu adrede o matei e que tramei contra sua casa. 

 

Anfiarau: 

Cheguei aqui cônscio de tua situação e de teu 

sofrimento por causa da morte da criança. 

Venho para auxiliar-te nesta ruim ocasião,                                              870 

dispondo não de força, mas de piedade. 

Vergonhoso é reconhecer ser bem servido  

e, em paga disso, nada fazer em favor de ti. 

Para Eurídice: 

Em primeiro, mostra-me tua face, estrangeira. 

Meu olhar é sóbrio – um dito muito distendido                                       875 

entre os gregos – e sou da têmpera, mulher,  

de quem se governa e observa o que é importante. 

Escuta agora, e põe termo a este afobamento. 

Erramos em tudo, mas não é belo errar atentando 

contra a vida de um homem ou de uma mulher.                                        880 
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Eurídice: 

Ó estrangeiro, habitante das vizinhanças de Argos,  

ouço em toda parte: és homem amigo da prudência. 

Caso contrário, não verias meu rosto agora. 

Pois bem, se queres, estou disposta a te ouvir 

e a elucidar tudo para ti. És merecedor disso.                                          885 

 

Anfiarau: 

Mulher, tu tratas com crueldade o sofrimento 

desta mísera. Gostaria que fosses mais gentil, 

não por ela, mas antes pelos preceitos da justiça. 

Terei vergonha de Febo, cuja arte pratico lendo   

as vítimas queimadas, se alguma mentira proferir.                                  890 

Fui eu quem a persuadi a mostrar a brilhante fonte 

de água... por meio do puro fluir d´água... 

Uma oferenda pelo exército... para... argivo... 

E nós...                                                                                                     900 

Na intenção de... 

A serpente... 

Tendo arremessado um dardo... 

E a ele (rápido?)... 

Tendo revirado...                                                                                905 

Mas nós, percebendo... 

Atirei uma flecha... 

O início para nós... 

Arquêmoro286... 

E tu não ... a ti mesma...                                                                           910 

Presságio aos argivos... 

E não... 

Mas não... 

E muitos... 

De Cadmo...                                                                                             915 

Alcançará o retorno... 

Adrasto chegará... 

Os sete estrategos... 

O que ocorreu... 

Que eu te exorto [a aceitar de mim, mulher.                                             920 

Mortal algum foi gerado [de modo a não sofrer: 

ele enterra os filhos [e adquire novos, 

e ele mesmo morre. [Eis como sofrem os mortais, 

levando a terra [para a terra. É forçoso  

ceifar a vida como frutífera seara,                                                            925 

                                                           
286 Segundo Apolodoro, (Biblioteca, 3.6.4), Ofeltes foi chamado de Arquêmoros pelos soldados liderados 

por Adrasto, porque sua morte causada pela serpente serviu de sinal para a guerra em que eles estavam 

prestes a travar. 
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um vivendo, outro morrendo. Por que  

lamentar o que é necessário vivenciar? 

Mas o que convém... Argos... 

Conceda-nos enterrar... 

Pois não de acordo...                                                                                930 

Mas pela eternidade... 

Os teus... 

Pois ele será famoso... 

Jogos por ele... 

Coroas...                                                                                                   935 

Será invejado... 

Nisto... 

Será lembrado... 

Foi dado o nome... 

No bosque de Nemeia...                                                                           940 

Ela é inculpável... 

Pois com o belo... 

Fará de ti e de teu filho... 

 

Eurídice: 

Ó meu filho, a ti... 

Menos do que...                                                                                        945 

Quanto ao caráter, [é preciso analisar os feitos 

e os modos de vida do[s maus e dos bons. 

Devemos muita confiança depositar nos prudentes, 

e evitar a todo custo o convívio com os injustos. 

 

758a 

 

Parece que...                                                                                             1084 

Dioniso...                                                                                                 1085 

Quem então... 

O quarto...                                                                                               1090 

Lança... 

Acima, no ar... 

Qual o sinal... 

Cacho de uvas... 

Entrega...                                                                                                  1095 

E flui (com leite?) 

Goteja... 

Néctar... 

Incenso... 

Talvez...                                                                                                    1100 

A graça... 

? 

Ó senhora dos deuses... 

Inescrutável... 
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Os primeiros nascidos no ar...                                                                    1105 

Eros quis quando... 

E então o nutriu...  

Geração dos deuses... 

 

758b 

...(Na brisa ou com a flauta) nós queremos... 

...Fumaça de mirra... 

Nos aposentos de Dioniso... 

... do vinho 

... queridas                                                                                               5 

Carregando a haste de três folhas 

...recebida da mão 

...para casa 

...e como sobre os ombros 

de teto de cipreste... na mão...                                                                 10 

De dentro... 

Ilegível 

...nossa/minha... 

...posse... 

...não tocar...                                                                                            15 

...em casa 

...conduzir para fora... 

Ilegível 

...disse 

...limite 

...graça... 

Ilegível 

 

758c 

<Hipsípile?> 

...foge e procura refúgio... homem... 

...é... para... 

...erigiriam/dedicaram... 

...não têm aliados...                                                                                  5 

...Anfiarau... salvar... 

...como navio... 

(Eu?) pego... 

 

758d 

...favorável... não invejável mau...                                                            5 

Aconteceu dentro de meu coração... 

Terias os jovens... 

Juntos estando presentes... 

Eles estão vivos ou mortos... 

Sofrendo...                                                                                                  10 

Uma amarga servidão... 
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Ineficientes pa[lavras... 

Gritarei... 

Tu renderias... 

Previa]mente livre. 

És para mim... 

Agradecerias... 

 

759a 

Contém nas margens as palavras Ἠδωνίσι e Πάγγαιον (mulheres de Edon e Monte 

Pangeu), palavras associadas ao culto dionisíaco na Trácia. 

 

<Hipsípile>: 

Fez correr por único caminho 

meus filhos, aqui e lá,                                                                                1580 

pelo medo e pela graça 

revirando-nos, mas em tempo 

brilhou num próspero dia. 

 

Anfiarau: 

Ó mulher, tens, de minha parte, todo o favor: 

como foste favorável a mim quando solicitei,                                         1585 

retribuí também eu a ti o zelo para teus dois filhos. 

Salva-te a ti; vós ambos, a vossa mãe, 

e, agora, saudações! Nós, em nosso curso, 

iremos para Tebas conduzindo o exército.  

 

Hipsípile: 

Boa sorte, pois és merecedor, estrangeiro.                         1590 

 

Euneu: 

Boa sorte, com efeito. Mas dos teus males, 

pobre mãe, como um dos deuses foi ávido! 

 

Hipsípile: 

Ai, se soubesses o exílio em que  

eu me exilo, filho, da salsa Lemnos, 

porque eu não cortei a cinzenta cabeça de meu pai.                                  1595 

 

Euneu: 

Eles realmente te mandaram matar o pai? 

 

Hipsípile: 

Nesse tempo tive medo da desgraça.  

Ó filho, como as górgonas, mataram 

os maridos nos seus leitos.  

 

Euneu: 
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Como tu te furtaste e escapaste à morte?                                     1600 

 

Hipsípile: 

À praia ressonante eu fui 

e ao undoso mar, o ermo 

refúgio das aves. 

 

Euneu: 

E, de lá, como chegaste aqui, por qual transporte? 

 

Hipsípile: 

Nautas conduziram-me                                                                             1605 

com seus remos por um caminho estrangeiro 

ao porto de Nauplion 

e encaminharam-me para a servidão, filho, 

até aqui, tal qual mísera mercadoria naval. 

 

Euneu: 

Ai de mim! Teus males! 

 

Hipsípile: 

Não lamentes o que teve bom termo.                                                    1610 

Mas como tu te criaste? E este aqui? Sob 

que mãos, filho? Ó filho, 

diz, diz a tua mãe. 

 

Euneu: 

A nau Argo conduziu-nos à cidade cólquida. 

 

Hipsípile: 

E há pouco amamentavam-se em meu peito.                                       1615 

 

Euneu: 

E então Jasão, meu pai, faleceu, mãe... 

 

Hipsípile: 

Ai de mim. Revelas males, filho, 

e trazes lágrimas aos meus olhos. 

 

Euneu: 

Orfeu conduziu-nos às plagas da Trácia. 

 

Hipsípile: 

Que favor ele fazia ao teu mísero                                                             1620 

pai? Diz-me, filho. 

 

Euneu: 
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Ele me ensinava a música da lira asiática, 

e a este adornava com o armamento de Ares. 

 

Hipsípile: 

Por qual caminho atravessaste o Egeu 

até à praia de Lemnos?                                                                            1625 

 

Euneu: 

Toante, teu pai, trouxe teus dois filhos. 

 

Hipsípile: 

Então ele se salvou? 

 

Euneu: 

Sim, por expedientes de Dioniso. 

 

Hipsípile: 

... das dificuldades... 

... perspectiva de vida... 

Trouxe para tua mãe o filho                                                                     1630 

... para mim. 

 

Euneu: 

... cacho de uva cor de vinho de Toante. 

 

Fragmentos sem local definido: 

 

760 

Sem ira, todo homem é mais sábio. 

 

760a (=758N) 

Aos maus convém mais o lucro do que a justiça. 

 

761 

Nada é desesperante; é preciso ter esperança em tudo. 

 

762 

De bom agouro, são e autenticado com selo. 

 

763 

Explico com clareza? 

 

765 

<Coro> 

A vinha nutre seu sagrado cacho de uva. 

 

765a (=756 N) 
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<Hipsípile> 

Abraça-me, filho. 

 

765b 

Sobre o astro de doze artifícios... 

 

765 (= 942 N) 

Nada é seguro concernente ao destino, como diz Eurípides em Hipsípile.  
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