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RESUMO 

  

Este trabalho contempla a peça de teatro grega Medeia, escrita por Eurípides, e a peça 

brasileira Gota d’água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, que constroem seu discurso com 

nítida inspiração na peça grega, escrita no século IV antes de Cristo, que apresenta o conflito 

da feiticeira Medeia após o abandono que sofre por parte do marido a quem muito ajudou. Em 

Gota d’água, o conflito da protagonista Joana é semelhante ao de sua correspondente grega, 

contudo, o desenvolvimento da trama apresenta também relevantes diferenças, as quais serão 

avaliadas nesta proposta. A obra de Eurípides pertence à estética da Tragédia Grega, assim, 

esta pesquisa busca estabelecer relações pertinentes entre as duas obras, para compreender 

como os autores brasileiros realizam a transposição da Tragédia para a contemporaneidade. 

Para isso, o estudo se apoia na leitura da Poética de Aristóteles, cujas observações a respeito 

dos gêneros literários contribuem para a compreensão de seus elementos constituintes e seus 

significados. Portanto, o trabalho se debruça nos estudos do gênero dramático e sua 

ramificação na estética da Tragédia, permeando também os conceitos de hybris, catarse, 

destino, justiça, herói trágico e mito, pretendendo avaliar de que forma esses elementos se 

construíam no período ático das grandes tragédias e como os autores brasileiros transpõem 

com devidas adaptações a tragédia grega em seu próprio tempo e espaço.  
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RESUMEN 

Este trabajo incluye la pieza de teatro griego Medea, escrita por Eurípides, y la pieza brasileña 

Gota d’água, de Chico Buarque y Paulo Pontes, que construyen su discurso con una clara 

inspiración en la obra griega, escrita en el siglo IV antes de Cristo, en que se presenta el 

conflicto de la hechicera Medea después del abandono sufrido por el marido al que mucho le 

había ayudado. En Gota d’água,, el conflicto de la protagonista Joana es similar a su 

homóloga griega, sin embargo, el desarrollo de la trama tiene también diferencias 

significativas, que serán evaluadas en esta propuesta. La obra de Eurípides pertenece a la 

estética de la Tragedia Griega, así que esta investigación busca establecer las relaciones 

adecuadas entre las dos obras, para entender cómo los autores brasileños realizan la 

transposición de la Tragedia a lo contemporáneo. Para ello, el estudio se basa en la lectura de 

la Poética de Aristóteles, cuyas observaciones sobre los géneros literarios contribuyen a la 

comprensión de sus elementos constitutivos y sus significados. Por lo tanto, el trabajo se 

centra en los estudios de género dramático y su sucursal en la estética de la tragedia, también 

impregna los conceptos de hybris, la catarsis, el destino, la justicia, el héroe trágico y el mito, 

con la intención de evaluar cómo se construyen estos elementos en el período ático de las 

grandes Tragedias y cómo los autores brasileños que transponen con las adaptaciones 

necesarias la Tragedia Griega en su propio tiempo y espacio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a teoria literária, pautada na Poética de Aristóteles, a Tragédia corresponde a 

uma expressão da arte dramática que apresenta, por meio de algumas particularidades, a 

desdita de uma personagem, que será identificada como herói trágico. 

Além do evento trágico que acomete o herói, sabemos que a construção do texto 

trágico possui uma estética própria e certa ordem de elementos, que conduzirão a ação da 

peça pelas percepções de caos, terror e compaixão, a fim de que, transpondo os limites da 

manifestação cênica, alcance e promova em seu espectador uma relação de identidade, para 

que esse perceba em cena aspectos de sua própria existência. 

No âmbito dos estudos a respeito da Tragédia, suas significações e correspondências, 

esta pesquisa tem por objetivo estabelecer relações entre duas obras teatrais compostas em 

momentos muito distintos, mas que conservam em si notáveis vínculos. Trata-se da peça 

grega Medeia, composta por Eurípides em 431 a.C. e da obra brasileira de Chico Buarque e 

Paulo Pontes, Gota d’água, apresentada ao público em 1975. Podemos observar com nitidez 

que os autores brasileiros se utilizaram da peça de Eurípides para tecer sua própria trama (ou a 

trama da sociedade brasileira, que vivia então, sob o regime militarista, um momento de 

intensas movimentações políticas e sociais). 

Em primeira leitura das duas obras, já se torna possível observarmos a semelhança 

entre suas estruturas narrativas e a opção por conservar alguns nomes de personagens, além 

do próprio desenvolvimento do enredo, que faz referência, em ambas, ao mito grego de 

Medeia, feiticeira e princesa da Cólquida, apaixonada pelo herói Jasão. Em nome do amor que 

sente, ela não hesita em ajudá-lo – de maneiras inclusive cruéis – a alcançar seus objetivos. 

Exilados posteriormente na terra de Corinto, acontece, entretanto, a traição de Jasão. O herói 

abandona Medeia, com quem já tinha também dois filhos, e aceita contrair novas núpcias com 

a filha do rei daquela terra, Creonte. A traição e o abandono culminarão no terrível desfecho 

da história de Medeia, que, matando a noiva de Jasão e o rei Creonte, conclui sua vingança 

assassinando os próprios filhos. 

A obra de Buarque e Pontes apresenta relevantes associações com a peça euripidiana, 

que começa in media res, partindo já da cena em que Medeia ressente o abandono e passa a 

saber dos planos de novas núpcias de Jasão. Contudo, é pertinente apontarmos também 
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algumas diferenças pontuais, envolvendo também o próprio enredo que, mantendo aspectos 

do desenvolvimento apresentado por Eurípides, é atualizado e ampliado no cenário de um 

morro carioca, a Vila de Meio Dia. 

Dessa maneira, personagens como Jasão, Medeia e Creonte, por exemplo, que foram 

primeiramente apresentados aos gregos sob a forma ilustre de herói, princesa/feiticeira e um 

rei, respectivamente, são apresentadas no Brasil de maneira mais popular, como Jasão, um 

boêmio, Joana, uma dona de casa inclinada aos conhecimentos místicos do candomblé e 

Creonte, o dono das habitações do morro em que vivem todos. Além disso, é interessante 

mencionarmos também a presença do Coro, importante elemento da estrutura da Tragédia, 

que representa a voz coletiva da civilização grega. Enquanto Eurípides, afastando-se já da 

tradição de sua época, concede espaço às mulheres de Corinto, que assistem à fúria crescente 

de Medeia e receiam a tragédia que se mostra iminente, na Vila de Meio Dia o coro se difunde 

em diferentes sets, das vizinhas e vizinhos de Joana, que comentam, em forma de mexericos, 

a história e atual situação dos antigos amantes, Jasão e Joana. 

Assim, esta pesquisa buscará estabelecer comparações, por meio de semelhanças e 

diferenças, entre os dois corpora: Medeia e Gota d’água, com a finalidade de analisar como a 

tragédia acontece no contexto brasileiro da década de 1970. 

Aristóteles promoveu, na Poética, pertinentes distinções da arte poética que se 

apresentava à sua época. Seus registros se tornaram um tratado de conceituado valor para a 

teoria da literatura ocidental, por isso seus apontamentos a respeito da Tragédia servirão de 

pressupostos para a análise a que este estudo se propõe realizar de tal forma que somos 

levados a interrogar: O que é a Tragédia e como seus elementos se apresentam na obra de 

Chico Buarque e Paulo Pontes? Assim, almejamos a compreender como os conceitos de 

trágico e também de tragédia moderna, para observar a forma como esses elementos 

acontecem no enredo brasileiro de Gota d’água. Buscando responder a essa pergunta, 

contemplada também por outros estudiosos, torna-se interessante pontuarmos previamente 

algumas concepções. Estudiosos como George Steiner, por exemplo, refutam a possibilidade 

de se acontecer tragédia nos tempos modernos, considerando seu artigo A morte da tragédia, 

publicado em 1961. 

A respeito da estrutura trágica, os estudiosos parecem concordar que ela apresente um 

momento de desordem no universo das ideias e das ações, provocada por desejos conflituosos 
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ou forças opostas. Contudo, Steiner (2006) compreende que há um fator complicador na 

existência de uma tragédia moderna, que seria o fato de tais desejos e forças opostas não 

serem mais causados por forças metafísicas, explicadas no universo grego pela presença das 

divindades, sobretudo do Destino, Fortuna e Justiça. Assim, a tragédia moderna seria 

permeada do sentido de catástrofes cotidianas, ou seja, guerras, tristezas e eventos fatídicos, 

como meramente a história de uma mãe que, por se sentir injuriada e traída, provoca a morte 

dos próprios filhos, a fim de atingir seu marido. No entanto, analisar as obras de Eurípides, 

Buarque e Pontes ultrapassa essa noção e diz respeito propriamente a fatores existenciais, 

inerentes a qualquer alma humana, o que torna possível que o espectador se aproprie do que 

se apresenta e aprenda, de alguma maneira, aspectos sobre sua própria vida. 

Além de não podermos reduzir as tramas de Medeia e Joana a mero evento fatídico, 

catastrófico e cotidiano, há, ainda, na colocação de Steiner1, outros fatores passíveis de serem 

questionados. A esse propósito, citamos Raymond Williams, cujo título Tragédia Moderna 

(2002), publicado primeiramente em 1966, parece realizar uma tentativa de responder aos 

registros de Steiner, afirmando que o que impede de se considerar eventos cotidianos como 

trágicos seria uma questão ideológica, uma maneira de ainda remeter a Tragédia a sofrimentos 

dos nobres, como explicava Aristóteles, à sua época (Poética, II, 9)2, em que a Tragédia seria 

a imitação do homem de forma superior, correspondendo, assim, à aristocracia; enquanto a 

Comédia o imitaria de maneira inferior. 

No entanto, Williams (2002: 35) considera frágeis as fontes de Steiner para tal 

afirmação, porque embora a cultura grega se destaque por sua extraordinária rede de crenças 

que abordam e tentam explicar as instituições, práticas e sentimentos, nem mesmo os próprios 

gregos lograram sistematizar algumas questões, como o Destino, a Necessidade e a natureza 

das Divindades. Assim, a tradição trágica estava preocupada com conceitos existenciais que 

nem os gregos tinham ainda esclarecidos, mas tinham já a ânsia de compreender, 

considerando que são fatores existenciais, inerentes à alma humana. 

Williams (2002: 36) afirma ainda que a existência da manifestação trágica está 

atrelada a uma estrutura técnica e estética precisa, conforme apresenta primeiramente a 

Poética de Aristóteles. Assim, nesta pesquisa nos debruçaremos sobre as teorias que 

                                                           
1 Steiner fala, inclusive, da “morte da Tragédia”. Entretanto, podemos observar que o elemento trágico se 
mantém. 
2 A tradução da Poética utilizada nesta pesquisa corresponde à edição: ARISTÓTELES, Poética, Organon, 
Política, Constituição de Atenas. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 
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permitam compreender os aspectos que envolvem o grande gênero da Tragédia, para avaliar 

suas significações nas obras estudadas e suas funcionalidades para a teoria literária. 

O primeiro capítulo diz respeito ao gênero dramático, necessário à realização trágica. 

O teatro pode ser entendido, preliminarmente, como uma manifestação artística, integrante de 

uma tradição cultural, originariamente mítica e religiosa, de modo que sua origem se faz tão 

remota quanto a própria humanidade. Em suas linhas iniciais, Margot Berthold (2011: 1) 

afirma essa origem do teatro, observando que “existem formas primitivas desde os primórdios 

do homem. A transformação numa outra pessoa é uma das formas arquetípicas da expressão 

humana”. 

 Desde a Antiguidade se tem conhecimento de representações artísticas que 

transmitiam a vida dos homens de forma ao mesmo tempo fictícia e real, pois ao passo que 

havia uma sequência de ações criada pelos artistas envolvidos (ficção), expressava-se a 

própria experiência humana naqueles relatos (realidade). Essas representações podem ser 

compreendidas como o início do gênero teatral, ou texto dramático, que apresenta em um 

palco a própria vida de cada um dos espectadores que o acompanham. 

 Assim como o gênero teatral surgiu de forma concomitante à manifestação humana, 

ele também tem percorrido todos os povos, até a contemporaneidade. Ao longo do tempo, o 

teatro foi se adequando conforme o fluxo dos períodos históricos e das tendências culturais e 

se manifestou de maneiras diversas em cada uma de suas ocasiões, mantendo, no entanto, sua 

função essencialmente identificada à ação humana. O teatro apresenta, em sua estrutura, 

características próprias que constituem o todo de uma peça, como o enredo, as personagens e 

diálogos, e talvez seu elemento melhor perceptível: a presença de atores que representam e 

espectadores que assistem à ação. Essa estrutura tem se mantido no decorrer dos séculos, 

apesar das alterações naturais que cada enredo compreende, devido à sua situação específica 

(momento histórico, tendência artística, entre outros). 

Pontuar todas as suas manifestações teatrais requer um estudo amplo e, ao mesmo 

tempo, detalhado em cada uma de suas manifestações, por isso nos interessa resgatar as 

expressões que envolvem os corpora desta pesquisa, ou seja, apresentaremos o teatro na 

Grécia Antiga, com suas expressões na Tragédia, em que se encontra a Medeia, de Eurípides, 

e o teatro moderno brasileiro, compreendendo as produções do período entre as décadas de 

1950 e 1970.  
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Desde o início do século XX, o teatro acompanhava as movimentações sociais e as 

revoluções políticas e, alguns anos antes da estreia de Gota d’água, de Chico Buarque e Paulo 

Pontes, o teatro vinha assumindo um novo ritmo (cf. BERTHOLD, 2011: 504), devido a essas 

agitações e à bipolarização do período pós-guerra. As forças culturais desse momento, no 

Brasil, traziam reflexões sobre a Ditadura Militar. Grupos como o Arena e o Oficina3, além de 

representar importantes mudanças na estética teatral, empenhavam-se em representar o 

próprio povo e suas lutas políticas. 

 Como subcapítulo do Teatro, que aponta os dados gerais que permeiam a realização do 

texto dramático, atentarmos-nos às especificações do teatro grego, de onde surgiu o conceito 

da Tragédia, expressão em que Eurípides se apoiou para compor a Medeia. O Teatro grego 

tem suas origens nas manifestações artísticas que os povos realizavam nos festivais, em honra 

aos deuses. No caso da arte dramática, o deus que se destaca é Dioniso, deus do vinho, que 

era tido como responsável pela fertilidade da terra, motivo pelo qual a população se alegrava e 

oferecia danças, rituais de sacrifício e representações. 

 Com o passar do tempo, essas representações foram tomando forma e se constituíram 

o que conhecemos por teatro grego. Por isso, Dioniso passa a ser reconhecido também como 

deus do teatro. Sua figura paradoxal e espírito contraditório vão ao encontro das 

características essenciais do teatro, que logra apresentar a própria vida humana no palco. Nos 

primórdios do teatro grego, sua relação religiosa com os mitos tradicionais, unida ao aspecto 

fundamentalmente comunal do teatro, conferiu o resultado de um gênero dramático que 

rompeu com os limites geográficos e temporais da Grécia antiga e se tornou funcional ao 

mundo. 

 Assim, o primeiro capítulo deste trabalho se preocupa em traçar a compreensão do 

gênero teatral, suas funções, sentidos e significados como texto literário, abordando em 

especial sua manifestação na Grécia Antiga, compreendida como berço do drama ocidental, 

onde se deram a conhecer as diferentes estéticas: comédia e tragédia. Para os fins desta 

                                                           
3 O Teatro Oficina e Teatro de Arena se constituíram importantes manifestações artísticas e culturais 
brasileiras. Familiarizado ao tropicalismo, o Teatro Oficina propunha a união da vida e da arte no palco, através 
de temáticas sociais e da exposição das ambivalências do Brasil, como o nacional e o estrangeiro; ou o país 
moderno, com avanços tecnológicos, frente ao arcaico e rural. O Teatro de Arena também desenvolvia 
questionamentos políticos e sociais, pela adoção de produções de baixo custo e de enredos que levavam ao 
palco os problemas do Brasil contemporâneo. Ambas as expressões sofreram rupturas demandadas da 
repressão social do regime militar. 
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pesquisa se faz suficiente a percepção prévia que diz respeito à imitação de figuras inferiores, 

enquanto a Tragédia, que também se faz imitação da vida humana, apresenta figuras 

superiores, inclusive pelo fator social de era o teatro trágico apresentado à classe aristocrática. 

 O aprofundamento na teoria da Tragédia é, portanto, conteúdo do terceiro capítulo, 

baseado essencialmente nas explicações de Aristóteles, registradas na Poética. Abordaremos 

também os apontamentos de estudiosos como Raymond Williams, Junito Brandão, 

Festugière, Albin Lesky, Karl Jaspers e Lígia Militz da Costa. Tais referências nos auxiliarão 

a contemplar a estrutura da estética trágica, bem como seus elementos, função social, religiosa 

e existencial. 

 Veremos que a Tragédia diz respeito a uma imitação da vida humana, assim, o que se 

apresenta no palco se faz representação da própria vida do homem em seu sentido mais 

profundo, ou seja, diz respeito, propriamente, a sua alma, o que envolve sentimentos e 

sensações inerentes à natureza humana. 

 Além disso, a Tragédia se realiza com eficácia dentro do gênero dramático, que 

contempla o amplo sentido de apresentar em tempo real a trama em questão, tornando o 

espectador uma espécie de testemunha e personagem daquela ação. Envolvido, assim, com o 

que se apresenta, o texto trágico se inclina ao alcance do que podemos entender como uma de 

suas particularidades: deve suscitar no espectador os sentimentos de terror e compaixão, 

provocados pelo reconhecimento da personagem como uma extensão do próprio indivíduo 

que assiste. Na sequência desse conflito, a Tragédia deve ocasionar, ainda, a experiência da 

purificação dos sentimentos, compreendida como catarse. Os elementos constituintes do texto 

trágico serão apresentados de maneira mais apropriada, contudo, no terceiro capítulo, 

dedicado a apresentar a estrutura da Tragédia. 

Antes, porém, será relevante abordar os contextos históricos e sociais que abrangem os 

corpora desta pesquisa. Sendo o teatro e a Tragédia obras que manifestam ideias relacionadas 

à vida em comum, reservaremos alguns subcapítulos para elucidar a história que diz respeito 

aos três cânones da Tragédia Grega: Ésquilo, Sófocles e o autor de Medeia, Eurípides. 

Apresentaremos as principais características das obras de cada um, com ênfase na produção 

de Eurípides e nas correntes filosóficas que conferem melhor compreensão de sua produção. 

Cada um dos três poetas áticos contribuiu à sua maneira para o desenvolvimento da 

Tragédia no universo grego e, consequentemente, na literatura ocidental. Ésquilo, o primeiro 
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trágico, constrói a lógica do evento trágico em torno da concepção de culpa e 

responsabilidade, ou seja, sofre quem apresenta alguma culpa em suas ações. Sófocles, 

distintamente, encontra saída mais cruel, em que todos os infortúnios acontecem pelas mãos 

divinas de Zeus, ou seja, o ciúme divino não permite que o homem seja demasiado feliz, 

como deixa transparecer em uma fala de sua obra, Agamenon (v.468): “do olho de Zeus, um 

raio surge a golpear os humanos: que minha felicidade não excite o ciúme dos deuses”. 

Eurípides, finalmente, é considerado o mais contemplativo dos três poetas. Altamente 

conhecedor das várias movimentações políticas e filosóficas – em que se destacará o Sofismo 

– de sua época, não se predispõe a nenhuma, mas busca se utilizar de todas em sua obra. 

Assim, almejamos identificar em Medeia como o autor se ocupa dos problemas que parecem 

mais lhe importar: o destino do homem, a razão de ser de sua presença neste mundo, sua 

origem (de onde vem) e seu destino (para onde vai), conforme analisa Festugière (1986: 35). 

É comum, na obra de Eurípides, que não se apresente apenas um cenário político e 

histórico de Atenas, mas se apontam também aspectos particulares da vida dos cidadãos 

atenienses. 

Abordando esses aspectos, trataremos também do contexto brasileiro apresentado em 

Gota d’água, em que Chico Buarque e Paulo Pontes realizam pertinente observação do 

cenário político e social, identificando na tragédia euripidiana aspectos convenientes para 

estabelecer uma relação de significados. Nesse sentido, os autores transpõem a Tragédia 

Grega em sua contemporaneidade. Verificaremos, portanto, os elementos por meio dos quais 

Buarque e Pontes logram atualizar a trama grega para o momento histórico do Brasil na 

década de 1970. 

Como mencionado acima, apesar de se manter a essência do enredo grego, as 

personagens apresentadas por Eurípides serão adaptadas ao cenário de um morro carioca. Será 

importante, assim, compreender as movimentações históricas que constroem o cenário da 

peça brasileira. Essa análise consiste na tentativa de aclarar possíveis soluções para o 

questionamento que conduz esta pesquisa. 

Assim, ainda no segundo capítulo, correspondente à Tragédia Grega, contemplaremos 

também o contexto histórico brasileiro. Desde 1964 o Brasil vivia o Regime Militar que, além 

das censuras próprias de um governo ditatorial, apresentava uma crise econômica, em que o 

capital era concentrado nas mãos de poucos indivíduos enquanto a maioria trabalhadora se 
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encontrava empobrecida, marginalizada e censurada. Havia também uma crise cultural, 

recordando que a Cultura também sofria, à época, com a repressão. Entretanto, poderemos 

observar, no decorrer da obra, a crítica que os autores desenvolvem a respeito das enormes 

influências estimuladas pelos Estados Unidos na cultura nacional. 

O terceiro capítulo almeja compreender a estrutura da Tragédia grega, para estabelecer 

devidas relações entre as obras de Eurípides, Buarque e Pontes.  

Dessa maneira, será interessante pautar também os elementos primordiais da Tragédia 

Ática, reconhecendo que tais fatores compõem a estrutura do que se entende por trágico, para 

que possamos identificar na Medeia de Eurípides as intenções de se utilizar o mito grego para 

resplandecer dali uma tragédia na sociedade grega, e em Gota d’água, de Buarque e Pontes, 

possamos perceber de que maneira os autores atualizam e apresentam uma legítima tragédia 

brasileira. Aristóteles (III, 3)4 aborda os elementos constituintes da Tragédia de qualidade, “a 

saber: fábula, caracteres, falas, ideias, espetáculo e canto”.  

O espetáculo, que corresponde à ação cênica, é a parte mais externa da Tragédia, 

porque é o que primeiro se destaca. A realização da Tragédia no espaço cênico será, 

entretanto, apropriadamente tratada no desenvolvimento das compreensões da estética trágica 

no gênero teatral. 

Por meio da interação entre um Coro, que representa a voz coletiva da polis e o Herói 

trágico, teremos a explanação da história que permeia o evento que se aproxima e desenvolve. 

Nesse sentido explicaremos a presença do Coro e do Prólogo. É necessário considerarmos 

também que, como inúmeras composições literárias, o texto da Tragédia apresenta uma ordem 

de falas e ideias, ou seja, existe um argumento por trás do diálogo apresentado, cujos 

posicionamentos correspondem, em geral, às concepções do próprio autor da peça em 

questão. 

Festugière (1986: 15) afirma que somente a tragédia grega logrou conservar 

efetivamente o sentido de trágico, porque conservou os dois elementos que a tornam possível, 

ou seja, trata-se de uma tragédia que apresenta catástrofes humanas não-pontuais, que estão 

passíveis de acontecer em todos os tempos e espaços; e produzem o sentimento de que tais 

catástrofes se devem a potências sobrenaturais”, cujas decisões não são inteligíveis ao ser 

humano, de forma que a este resta apenas a ocorrência de ser esmagado pela fatalidade. Para o 

                                                           
4 P.43-44 



17 
 

autor, se um desses elementos é suprimido, a Tragédia deixa de existir. Por isso, reforça a 

ideia de que os gregos, tendo mantido esse funcionamento em suas produções trágicas, foram 

os únicos a apresentar adequadamente a estrutura trágica. 

Deparamo-nos, aqui, com o erro trágico, ou seja, um limite – determinado pelos 

deuses, seres superiores – infringido pela personagem trágica. Podemos falar, nesse sentido de 

uma falta cometida pela desmedida. Sendo assim, há uma distância intransponível entre os 

deuses e o homem, e cabe a este aceitar a ordem estabelecida. Brandão (1996: 11) explica a 

ânsia humana pela imortalidade e por experimentar a divindade, desejo responsável pelo 

desencadear dos eventos trágicos. O homem, buscando experimentar a “libertação dessa vida 

‘geradora’, que se estiola em nascimentos e mortes”, ultrapassa seus próprios limites 

(impostos pelos deuses) e provocam a falta da desmedida. Essa sede do homem irrita aos 

deuses, que “estavam sempre atentos para esmagar qualquer ‘démesure’5”. Observemos a 

definição de Aristóteles (Poética, VI, 30). 

[...] são suas as causas naturais das ações: ideias e caráter. E dessas ações se 

origina a boa ou a má fortuna das pessoas. [...] por caráter entendo aquilo 

que que nos leva a dizer que as personagens possuem tais e tais qualidades; 

por ideias, refiro-me a tudo o que os personagens dizem para manifestar seu 

pensamento. 

A partir da desmedida nasce a tragédia, a trama do indivíduo que será apresentado ao 

seu destino, envolvido em catástrofes e transformações, além da mutação entre a fortuna e o 

infortúnio. Abordaremos também os outros elementos constituintes da Tragédia: a catarse, 

purificação dos sentimentos; a presença do herói trágico; e o mito, responsável por conceder a 

fábula à representação trágica. 

A mutação do destino da Fortuna para o Infortúnio não acontece necessariamente por 

uma falha moral, mas propriamente por essa desmedida, ou seja, essa falta pode caracterizar 

uma ação isolada da personagem, mas não significa dizer que o caráter desse indivíduo tenha 

sido sempre duvidoso. 

Para compreender esse movimento das personagens, será necessário analisar os 

percursos de Jasão e Medeia em Eurípides e, posteriormente, os de Jasão e Joana, em Gota 

d’água. Isso porque, em primeira instância, é comum dispensar a Jasão a compreensão de um 

caráter perverso, entretanto, apenas pela análise do desenvolvimento de sua trajetória torna 

possível consolidar qualquer conjectura. 

                                                           
5 A medida de cada um (cf. BRANDÃO, J. Teatro grego: tragédia e comédia. Petrópolis: Vozes, 1996 p. 12) 
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É interessante a explicação de Vernant (2001: 355) acerca momento histórico da 

Tragédia relacionado a seus elementos textuais: 

Isto corresponde a um período em que os gregos estavam tentando distinguir 

claramente o plano humano [...] das forças físicas, naturais, dos deuses etc. 

[...] A cidade vivia com uma imagem do homem oriunda da tradição heroica 

e viu surgir então um homem totalmente diferente, o homem político, o 

homem cívico, o homem do direito grego, aquele cuja responsabilidade é 

discutida nos tribunais em termos que nada mais têm a ver com a epopeia.  

Cabem, aqui, portanto, alguns questionamentos que conduzem à construção da 

Tragédia: Podemos apreender que a Tragédia anuncia, a princípio, o exato momento do 

desequilíbrio, enquanto o término da ação pressupõe a restauração do equilíbrio, de uma nova 

proposta de ordem social? 

Vernant questiona se a relação entre o homem e suas atitudes – temática indispensável 

à Tragédia – é “a mesma quando entendeu suas condições, quando agiu com conhecimento de 

causa ou quando agiu cegado por uma paixão, em estado de legítima defesa, ou na ignorância 

completa da pessoa que matou?” (2001:365). 

O autor questiona, com isso, a legitimidade das ações e a forma de medir o castigo 

pelos crimes cometidos, ou seja, diante de uma falta, o que deve ser levado em consideração? 

No artigo A Tragédia grega: estudo teórico, Santos (2005: 50) apresenta os questionamentos 

a que Vernant se refere, e de onde surge o espírito trágico, posto que tais questionamentos, na 

verdade, não encontrarão soluções, e acrescerão ao sentimento de angústia do homem trágico:  

Todos os crimes são iguais? Existe a falta que é cometida de propósito, com 

conhecimento de causa, e a falta involuntária, cometida sem saber? Existe a 

culpa de nascença, resultante da mácula ligada a toda uma linhagem? E 

quanto aos crimes instigados pelos deuses? Devem os homens pagar por 

eles? A fatalidade elimina a responsabilidade humana? A escolha do herói é 

produto do seu raciocínio ou dos deuses? Ou de ambos? Quais são as suas 

possibilidades de escolha? 

O contexto histórico, tanto de Eurípides quanto dos autores brasileiros, Buarque e 

Pontes, parecem também pertinentes para a exposição dessa natureza do destino trágico. Em 

ambos os casos, no entanto, veremos de que forma os autores expõem essa realidade 

dominadora de maneira a estabelecer sobre ela severas e irônicas críticas sociais, conforme 

analisaremos adiante neste trabalho. 

A partir do século XIX, houve um crescente movimento de desvincular a figura do 

protagonista exclusivamente a uma posição aristocrática, ou seja, desvinculou-se de maneira 
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mais eminente o protagonista da nobreza. Permeados por essa observação, podemos notar a 

relevância da relação entre a Medeia de Eurípides e a figura de Joana, posto que a primeira 

mantém a posição aristocrática apresentada no mito, trata-se de uma princesa e distinta 

feiticeira, aclamada como tal, antes de iniciar sua ruidosa história com Jasão. No século V 

a.C., portanto, sob a estrutura da Tragédia grega, Eurípides mantém esse perfil da 

personagem. Já no século XX, permeados pelas agitações dos acontecimentos históricos das 

ditaduras mundiais e revoluções sociais, veremos, no quarto capítulo, que a protagonista de 

Gota d’água, Joana, sofrerá certo “rebaixamento”, ou seja, deixa de ser uma princesa 

reconhecida para viver no subúrbio de um morro carioca e não tem ligação alguma com a 

nobreza, de maneira que a personagem mais abastada – Creonte – também não pertence à 

classe aristocrática, apesar de acumular mais posses e bens, em relação a outros personagens 

da trama. 

Por meio desses pressupostos teóricos, de uma leitura atenta de ambas as obras e da 

nítida relação de muitos aspectos em suas construções, tencionamos verificar se é possível 

considerar a obra Gota d’água como uma transposição moderna da tragédia grega Medeia, 

buscando responder de que maneiras a tragédia passa a ser lida e compreendida na 

contemporaneidade. 
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1. TEATRO  

Vamos ao teatro para um encontro com a vida, mas se 

não houver diferença entre a vida lá fora e a vida em 

cena, o teatro não terá sentido[...]. Se aceitarmos, 

porém, que a vida no teatro é mais visível, mais vívida do 

que lá fora, então veremos que é a mesma coisa e, ao 

mesmo tempo, um tanto diferente.  

(Peter Brook) 

 

Compreender as estruturas do teatro, gênero que permeia as obras contempladas nesta 

pesquisa, será pertinente para interpretarmos suas expressões e representações. Utilizaremos, 

como ferramenta de compreensão do gênero dramático e suas extensões para a tragédia grega, 

os estudos de Eric Bentley, Sábato Magaldi, Peter Brook, Anathol Rosenfeld e Margot 

Berthold, além da Poética de Aristóteles, que é considerada uma obra que fundamenta a teoria 

literária ocidental, por apresentar um aprofundado estudo a respeito do discurso literário, 

conforme avalia Lígia Militz da Costa (1992:6) 

O gênero teatral corresponde a um dos gêneros literários definidos a partir das obras 

de Platão e Aristóteles (República e Poética, respectivamente). Ambos os filósofos 

reconhecem as três maneiras distintas que a poesia pode assumir: a lírica, a épica e a 

dramática. Cada uma dessas categorias apresenta formas, características e estilos próprios, de 

acordo com o efeito de sentido que se tenciona proporcionar. É importante ressaltarmos, no 

entanto, que essas classificações não estão distantes entre si, mas em cada uma é possível 

encontrar traços estilísticos de outra (ou outras). 

 Interessa-nos, portanto, traçar uma breve distinção e caracterização dos gêneros 

textuais, para que se compreendam os significantes e significados de cada um individualmente 

e, principalmente, em seus intercâmbios de traços estilísticos, conforme mencionamos. 

Trataremos aqui da distinção de gêneros literários em sua figuração mais tradicional, pois 

observamos que cada gênero trilha novas tendências de acordo com o momento histórico e 

outras variantes temporais. Podemos dizer que os gêneros literários se movimentam na 

História como organismos vivos, que logram se transformar sem romper com suas 

características mais elementares. 

Dentro do gênero Lírico, os textos (poemas) são caracterizados por conter uma 

extensão mais contida e ser a expressão de um “eu”. Trata-se de uma voz que exprime suas 

emoções, sentimentos e concepções subjetivas a respeito do mundo que se apresenta. Nesse 
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gênero não é muito frequente a presença de personagens bem delineadas que façam parte de 

uma ação. A poesia lírica, geral e originariamente, utiliza-se de cuidadosa escolha de palavras 

e pontuações que confiram ao texto elaborados recursos sonoros, cujas disposições auxiliam 

no ritmo e musicalidade do texto. 

Assim, a palavra se mostra relevante tanto por sua construção métrica e sonora quanto 

por seu valor metafórico, visto que o que é nomeado textualmente revela significados mais 

profundos que exprimem intensamente uma experiência do eu-lírico. O que se apresenta na 

poesia lírica é a profundidade e subjetividade da própria alma, que canta e se manifesta no 

poema, como observa Rosenfeld (2008: 22):  

Trata-se essencialmente da expressão de emoções e disposições psíquicas, 

muitas vezes também de concepções, reflexões e visões enquanto 

intensamente vividas e experimentadas. A Lírica tende a ser a plasmação 

imediata das vivências intensas de um Eu no encontro com o mundo, sem 

que interponham eventos distendidos no tempo [...]. 

O gênero Épico, por sua vez, apresenta não mais um eu-lírico, mas um narrador que 

assume a posição de orador, ou, como apresenta Rosenfeld (2008: 24), alguém que pretende 

comunicar uma mensagem a outros que, provavelmente, sentavam-se em torno dele para 

ouvir, ou seja, o narrador possui maior conhecimento em torno da história (tradicionalmente 

de caráter heroico) a ser contada. Essa história delineia os traços estilísticos desse gênero. 

O texto épico (que também pode assumir a forma de poema) é necessariamente mais 

extenso, pois vai contar histórias passadas, em sua origem, tratava-se de histórias heroicas, 

como citamos, o que confere ao texto maiores espaços para detalhadas descrições e riqueza 

em seus pormenores. Não observaremos tanto a intensidade das manifestações psíquicas e 

subjetivas da alma quanto as ações concretas de personagens bem delineados. Há, portanto, a 

presença de personagens que atuam nos eventos já ocorridos e o narrador atua como 

observador.  

Trabalha-se, nesse tipo de obra, com duas linhas de análise: a voz de quem narra e 

observa; as vozes dos personagens que estão envolvidos na trama. Mesmo quando a narração 

acontece em primeira pessoa, há uma distância entre o “eu” que narra no tempo presente e o 

“eu” que viveu a história que se conta. 

 Se no gênero Lírico o vigor da forma permeia a intensidade de uma manifestação 

interior, no épico a grandeza dos versos se encontra em poder expressar, objetiva e 
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lucidamente, a amplitude do mundo concreto, a partir dos grandes feitos das personagens e 

suas trajetórias. Deste segundo, originaram-se as narrativas, os romances e as extensões dos 

textos em prosa na Literatura. 

 Para tratar do texto dramático, que diz respeito às obras envolvidas neste trabalho, 

observemos o apontamento de Rosenfeld (2008: 28), com base na concepção de Hegel, que 

entende que o gênero dramático: 

reúne em si a objetividade da epopeia com o princípio subjetivo da Lírica 

[...]. O mundo é apresentado objetivamente (como na Épica), mas mediado 

pela interioridade dos sujeitos (como na Lírica).  

Considerando essa afirmação, compreendemos que a Dramática vai apresentar de 

maneira particular os elementos realçados nos dois outros gêneros distinguidos. Podemos 

verificar que não se trata de uma exclusividade, mas de uma particularidade do texto 

dramático, visto que o eu-lírico do primeiro gênero contemplado não é isento de uma história, 

nem as personagens épicas ficam omissas a manifestações interiores, mas se trata da ênfase 

que se dá em cada uma dessas características de acordo com o gênero textual. 

O texto dramático, contudo, contempla em si a apresentação em tempo presente de 

uma personagem, de forma que o espectador da ação terá contato simultâneo com sua história 

e sua subjetividade. Além disso, apresenta uma complementação: para ser efetivada, essa 

literatura deve passar pelo processo cênico, de atuação, que permite acontecer essa relação 

entre a ação apresentada e um receptor-espectador. 

De acordo com o primeiro capítulo da Poética de Aristóteles, as diferentes formas de 

expressão poética apresentam variadas representações da realidade, mas praticamente todas 

compartilham de uma característica em comum: são imitações da própria vida humana. A 

distinção entre elas se dá, portanto, na observação de que “imitam por modos diferentes [...], 

ou por objetos diferentes, ou por meios diferentes”, conforme apresenta Aristóteles (I, 2). 

Assim, observaremos quais são os meios utilizados pelo teatro para reproduzir a experiência 

humana, por esse processo de imitação chamado mímese, conceituado assim por Heródoto e 

compreendido como a faculdade da imitação e reprodução da natureza. O termo tem sido 

desde então muito estudado e desenvolvido, e a corrente aristotélica reconhece que não se 

trata de um elemento exclusivo da Arte ou da Estética, mas se mostra fundamento para toda a 

aprendizagem humana, ou seja, o processo de se aprender qualquer matéria (capacidade que 
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nos distingue dos outros animais) parte da experiência da imitação, propriamente. Vejamos o 

que se observa na Poética (IV, 13): 

Duas coisas naturais parecem dar origem à poesia. Ao homem é natural 

imitar desde a infância – e nisso difere ele dos outros seres, por ser capaz da 

imitação e por aprender, por meio da imitação, os primeiros conhecimentos -

; e todos os homens sentem prazer em imitar. Prova disso é o que ocorre na 

realidade: temos prazer em contemplar imagens perfeitas das coisas cuja 

visão nos repugna, como animais ferozes e cadáveres [...]  

Além de uma tendência natural à imitação, podemos dizer que o ser humano tem um 

fascínio por ela, pelo fato de acontecer uma identidade com aquilo que já é previamente 

conhecido. Continuando suas observações, Aristóteles afirma que quando um homem está 

diante de uma imagem e não conhece o objeto primeiro com o qual ela faz relação, não 

encontrará tanto deleite em sua apreciação quanto aquele que conhece a realidade cuja figura 

imita. Nisso consiste a mímese, que não se faz meramente uma imitação, mas uma 

representação de um aspecto da natureza que causa certo prazer, tanto na produção quanto na 

recepção de tal imitação. No caso do teatro, os atores serão os grandes imitadores. 

Entretanto, deve haver cuidado na compreensão dessas observações de Aristóteles, 

pois há o risco de se testar todas as produções teatrais sob um viés meramente social ou 

político, em detrimento de suas farturas artísticas, como observa Sábato Magaldi (1989: 3), a 

respeito d’Os persas. Essa observação se faz importante para a análise que esta pesquisa 

propõe, visto que se trata de duas produções – Medeia e Gota d’Água - que, fazendo parte de 

uma argumentação política e comunal, apresentam, ambas, requintes artísticos que devem ser 

igualmente considerados e analisados, porque corroboram para a autenticidade das obras. 

Em um jogo de palavras, Eric Bentley (1967: 25) apresenta a complexidade da 

mímese, dizendo que é uma imitação que na realidade não é imitação. Entretanto, apesar de 

não ser imitação, é uma imitação. Nesse jogo, o autor revela a natureza mimética, que 

representa uma realidade, mas não pode ser compreendida como simples imitação, tampouco 

como a própria realidade. Em Literatura, trata-se mais de ficção do que de realidade. Lígia 

Militz da Costa fala de ficcionalidade como “fingimento de mundos” (1992: 57), significado 

aquilo que distingue o texto literário de outros textos. 

Na prática teatral, a mímese se torna também a mola propulsora de toda a ação. É por 

meio da imitação da realidade que se constituem alguns elementos imprescindíveis ao texto 

dramático, como o enredo e seus componentes: o diálogo e o conflito. Além disso, será por 
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meio dessa imitação que o público espectador – outro elemento constituinte do Teatro – se 

identificará com a ação assistida, como se assistisse a sua própria vida representada no palco. 

Nessa identidade podemos observar a mímese, e por meio da mímese deve acontecer o 

fascínio do espectador. Na representação teatral, o espectador deve sair transformado e até 

perturbado, consequência de testemunhar a ação representada. 

Retomando a observação de Rosenfeld (2008: 28), para conter a subjetividade da alma 

humana e o fluxo de acontecimentos que tece uma narrativa, o Teatro encontra uma linguagem 

própria, pautada no diálogo e na representação. Será apresentado um conflito a ser solucionado. 

Nessa exibição prevalecem os diálogos, por meio dos quais os conflitos, a história e as 

manifestações interiores das personagens serão moderadamente apresentados.  

Como mencionamos, o teatro apresenta uma série de elementos imprescindíveis para 

sua realização. Dentre as primeiras características a serem trabalhadas, podemos destacar a 

presença de um enredo que apresenta um conflito e as personagens envolvidas nesse conflito. 

É interessante apontar a colocação de Bentley (1967: 17-18) a respeito desse elemento teatral: 

O que é enredo? O produto acabado que ocorre à mente é, sobretudo, 

intrincado e sutil. De que matérias-primas se fez o produto? Da vida, 

poderíamos confiantemente aventar, a vida em sua diversidade e sem 

exclusão do seu aspecto mais desagradável. Mas não poderá haver respostas, 

mesmo provisórias, enquanto as perguntas forem tão genéricas. A análise do 

material do enredo só poderá começar quando for isolada de alguma unidade 

menor que a “vida”, de preferência [...]  

Recorremos, portanto, às observações de Bentley sobre o enredo. O autor defende a 

compreensão de que a vida, por si só, tem uma face dramática em seus acontecimentos, 

quaisquer que sejam, e envolve as mais variadas personagens, sejam figuras ilustres ou 

personagens populares, comuns ao cotidiano. Tais fatos, no entanto, não contemplam em si 

toda a estrutura do drama, mas uma inclinação que contribui para o enredo e a identidade 

entre o espectador e a ação, que deve acontecer na ação teatral. Na construção de sua análise, 

Bentley (1967, 19) apresenta, na sequência, a afirmação: “A vida, tal como relatada nos 

jornais, é dramática”, ou seja, a vida cotidiana dos indivíduos possui elementos suficientes 

para ser representada nos palcos teatrais. Podemos entender, portanto, o drama como a 

representação ou imitação das pessoas em ação, como afirma Aristóteles (III, 11) e, diante da 

pergunta “quais pessoas em ação”, podemos responder “qualquer pessoa”. Além dos 

acontecimentos, no entanto, a história que constitui o enredo deve ainda apresentar um 

conflito e proporcionar também reações emocionais a quem assiste. 
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Nesse sentido, remetemo-nos à Medeia, que apresenta um acontecimento pontual 

dentro da história da princesa e feiticeira que deixa tudo em nome de seu amor pelo herói 

Jasão e é posteriormente abandonada por ele. Devemos compreender, portanto, em que 

instância o conflito vivido por Medeia representa o drama vivido por cada um de seus 

espectadores, ou seja, de que maneiras o público vem se identificando há séculos com ação da 

peça e reconhecendo sua própria vida naquela ação representada por atores/imitadores da 

composição de Eurípides, independente do momento histórico ou da cultura às quais pertence, 

visto que tal ação é passível de se corresponder até mesmo com personagens brasileiras, em 

Gota d’água, moradoras de um morro carioca, que, por seu status, diferem em muito das 

figuras exaltadas de uma princesa/feiticeira e de um herói na Grécia Antiga. 

Assim, é particularmente interessante observarmos a relação de Bentley a respeito da 

vida relatada nos jornais e de que maneiras mesmo as personagens não-ilustres contribuem 

para observarmos a vertente dramática dos acontecimentos, pois o final da peça de Buarque e 

de Pontes apresenta uma relação intrigante com as notícias veiculadas pela imprensa, que 

parece encobrir o momento da morte de Joana e seus filhos. De acordo com o contexto 

histórico da produção brasileira e da ação da peça, podemos entender como uma crítica ao 

sistema opressor da época. Entretanto, essa relação chama a atenção também para afirmar que 

os acontecimentos dramáticos, no sentido de contribuírem para a elaboração de um texto 

dramático, são identificáveis não apenas em personagens superiores ou heróis reconhecidos, 

mas também em cada pessoa e seus dramas cotidianos. Sobre esse aspecto, Bentley (1967:20) 

faz uma interessante colocação: “Por um lado, os grandes dramas dos Lindberghs e dos 

Hitlers; por outro lado, os pequenos dramas de cada um de nós, de cada dia.”. 

Ainda observando as afirmações de Eric Bentley (1967: 18), destacamos o que se pode 

aceitar como a conclusão da compreensão de enredo dramático, pois os eventos cotidianos 

não seriam dramáticos em si, mas apenas apresentariam um perfil do drama, que possui, por 

sua vez, ainda outros elementos, como a necessidade dos olhos de um espectador. Esse 

enredo, transformado em ação no Teatro, deve necessariamente passar pelo processo de 

encenação, que permite a relação que o Teatro propõe apresentar: a subjetividade interior 

unida à sequência de fatos que delimitam uma ação a ser narrada. Para Bonfitto (2002: 121), o 

desafio dos atores consiste em tornar visível aquilo que é invisível, ou seja, a própria alma, 

inserida em um tempo e em um espaço: “Como colher o invisível, como manter as ‘centelhas 

da vida’ presentes nas ações executadas pelos atores?”. Se por um lado o Teatro é sobre a 
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própria vida, por outro não basta viver para ser um ator de teatro, pois o ator não poderá 

realizar uma imitação pela imitação, mas deverá apresentar a integridade de uma cena real. 

Sobre esse rigor técnico exigido aos atores, Peter Brooks observa que, no Teatro, cada ideia 

deve se  

materializar em carne, sangue e realidade emocional: tem que ir além da 

imitação, para que a vida inventada seja também uma vida paralela, que não 

se possa distinguir da realidade em nível algum. 

A representação dos atores funciona como uma forma de cada espectador ver sua 

própria identificação naquelas personagens, assim como o leva identificar a outras pessoas 

também. O Teatro propõe uma mudança de perspectiva em que um indivíduo pode assistir a si 

e a outro simultaneamente. Os estudos de Bentley (1967: 166) podem nos auxiliar nessa 

compreensão: 

Sabemos que não nos conhecemos muito bem a nós próprios e sentimos que 

isso torna possível conhecermos os outros muito bem, mas nunca nos 

resignamos a aceitar esses dois infortúnios. As nossas identificações de nós 

próprios com outros, e as nossas tentativas de criarmos para nós novos pais, 

mães e irmãos naquelas pessoas com que nos damos, fazem da nossa vida 

uma longa tentativa de inversão total do fracasso universal.   

Dessa maneira, o Teatro possui uma estrutura cujo enredo representa acontecimentos, 

em seus aspectos mais corriqueiros, e esses fatos são apresentados a um público espectador 

por meio de atores. Entretanto, em meio aos fatos comuns, deverá se apresentar um conflito a 

ser resolvido no desenvolvimento da ação. 

Os atores se encontram no palco para servirem de imitadores na representação da 

realidade, de forma que não expõem ali suas biografias. Entendemos que a peça teatral, com 

seus elementos, se projeta na realidade, mas não deixa de ser ficção. Assim, os atores 

representam personagens que permitem ao espectador a identificação dos objetos que o 

rodeiam.  

Nesse sentido, Bentley (1967: 44 - 45) explica que a personagem, cuja matéria-prima 

são as pessoas com seus impulsos mais primitivos, funciona como a atualização do mito da 

caverna, de Platão, pois não vemos os outros, mas representações dos outros, assim como, 

assumindo a condição de espectadores de uma peça teatral, não enxergamos a nós próprios, 

mas receptáculos de nós mesmos, ou seja, vemos personagens com as quais nos 

identificamos. Dessa forma, a representação seria uma espécie de jogo de sombras que 

revelaria a realidade àqueles que se encontram incapazes de percebê-la de onde estão. 
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Na projeção da realidade que as produções teatrais apresentam, teremos portanto esse 

conjunto de elementos que vão funcionar em três unidades de sentido: o espaço, que 

determina o local onde ocorrem as sucessões da peça; a ação, que diz respeito ao evento do 

clímax, que é, por sua vez, delineado ora sutil, ora marcadamente desde os primeiros 

momentos da apresentação; e o tempo, que, elaborado dentro da ação dramática, faz com que 

a ação da peça retrate os momentos antecedentes à ação do clímax, criando assim a impressão 

de que se trata de algo presente, a ação parece acontecer no exato momento da apresentação.   

A representação dramática no teatro reporta também para o sentido de envolver o 

público espectador, que se faz testemunha ocular de uma história que não lhe é apenas 

narrada, mas passa diante de seus olhos, ou seja, trata-se de um evento concomitante à 

realidade de quem está assistindo à peça em questão. Consiste nessa característica a 

importância do diálogo como meio de comunicação teatral. Por meio de diálogos, temos 

contato com diferentes ideias e com o dinamismo da sequência de cenas. 

A partir dessa troca, ocorre uma compreensão partilhada da realidade, ou seja, ambos 

reconhecem a situação do diálogo e, com essa interação resultante, analisam, aprovam ou 

reprovam dada circunstância. O produto desse movimento consiste propriamente na 

consciência individual, de natureza ideológica. 

O dramaturgo constrói os diálogos constituintes de uma peça teatral, mas, apesar de 

elucidar sua ideologia no discurso que a produção apresenta, não pode explanar apenas sua 

consciência individual, pois o diálogo seria inócuo e a peça, débil. Para Bentley (1967: 

111;117) 

A grande dramaturgia, em geral, inspira-se numa ideia; e a ideia é o 

pensamento que informa um novo movimento da história, uma nova imagem 

do homem. Nesses momentos do tempo, não sucede, simplesmente, as ideias 

serem selecionadas pelos dramaturgos em busca de material interessante. [...] 

Um dramaturgo é um homem que pode ter suas crenças, mas que, se as 

dramatizar, é provável que se torne um mau propagandista. Um 

propagandista comporta-se como um advogado em tribunal, passando por 

alto todos os pontos fortes que a outra parte possa ter, a fim de fazer que a 

sua parte pareça mais forte. Os propagandistas [...] preocupam-se com o que 

parece. Mas um dramaturgo preocupa-se com o que é. A supressão dos 

argumentos da parte contrária seria contra os seus interesses. 

 Dessa maneira, no Teatro fica diluído o posicionamento do autor ou narrador, pois ao 

público são apresentados acontecimentos, de forma similar a uma sucessão natural e 
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autônoma dos episódios, que faz com que o público espectador se responsabilize por construir 

seu próprio parecer diante daquilo que testemunha diante de si.  

Podemos dizer, portanto, que o teatro possui uma natureza dialética, devido a essa 

sucessão autônoma dos episódios representados. Assim, o gênero dramático, por sua estrutura 

e apresentação, pode ser compreendido como uma sucessão de ocorrências que mostra em 

tempo real a subjetividade dos impulsos interiores, a objetividade das histórias que formam o 

enredo e o envolvimento de uma plateia que deve se conscientizar de um tema a partir do que 

lhe é apresentado. 

A origem do teatro ocidental se dá nos palcos da Grécia Antiga, de forma 

profundamente envolvida com as movimentações políticas e culturais da sociedade grega. 

Além disso, a prática teatral estava associada ao fato de que os cidadãos passavam a se 

posicionar frente às aristocracias. 

A análise das peças de Eurípides, Buarque e Pontes permite apreender que apesar das 

naturais modificações e distintas influências que o gênero dramático recebeu no decorrer dos 

séculos, sua estrutura e funcionalidade se mantêm, ou seja, podemos entendê-lo, desde seus 

primórdios até a contemporaneidade, como obra comunal, que em geral almeja assumir certo 

posicionamento frente ao cenário social que se apresenta. Assim vemos Gota d’água, que, 

baseando-se claramente na trágica peça grega, não reproduz as problemáticas da época de 

Eurípides, mas identifica nos profundos sentidos da obra passíveis relações com a sociedade 

brasileira das movimentadas décadas de 1960 e 1970. 

Além do caráter político e social, o Teatro também apresentava em sua origem uma 

relação com as divindades, que se faziam elemento indispensável à Tragédia grega. A 

experiência mítica e mística que envolve o Teatro destaca a figura de Dioniso, marcada pela 

exuberância e pelo êxtase. Veremos, nesse sentido, a forma inovadora que Eurípides constrói 

em Medeia para apresentar as figuras divinas, considerando que estas passavam a ser 

questionadas por algumas correntes filosóficas. A peça brasileira também apresenta suas 

versões das aparições divinas, mostrando a experiência das personagens na mística umbanda, 

ou seja, há uma atualização de acordo com o que parecia mais comum à comunidade da Vila 

de Meio Dia e ao próprio espectador da trama de Buarque e Pontes.  

É interessante apontarmos, por fim, a afirmação de Margot Berthold (2000:103-104) a 

respeito do teatro, para compreender sua essência crítica e religiosa, que reflete em obras 
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muito posteriores àquele momento, como será o caso de Gota d’água, que se utiliza das 

profundas significações da peça de Eurípides para apresentar o drama brasileiro na segunda 

metade do século XX: 

O teatro é uma obra de arte social e comunal; nunca isso foi mais verdadeiro 

do que na Grécia antiga. Em nenhum outro lugar, portanto, pôde alcançar 

tanta importância como na Grécia. A multidão reunida no theatron não era 

meramente espectadora, mas participante, no sentido mais literal. O público 

participava ativamente do ritual teatral, religioso, inseria-se na esfera dos 

deuses e compartilhava o conhecimento das grandes conexões mitológicas. 

 

1.1. TEATRO GREGO 

“[...] um texto de teatro começa quando dois ‘personagens’ não estão de acordo” 

(BADIOU) 

 

Grande iniciador do teatro europeu e ocidental, o teatro grego tem sua origem 

localizada em Atenas, por volta do século V a. C. A civilização grega possuía, como 

mencionamos acima, certo vínculo com as figuras dos deuses e divindades, e em meioa  essa 

prática encontramos os primórdios do teatro grego6. Margot Berthold (2000:103) explica que 

a experiência que se realiza entre humano e divino consiste em ações recíprocas que prendem 

os homens aos deuses e os deuses aos homens, ou seja, por meio dos cultos, rituais de 

sacrifício, danças e representações, o homem faz honra a uma divindade e espera, a partir 

disso, gozar de alguma prosperidade, como a fertilidade das terras, ou o êxito em guerras e 

batalhas. De acordo com Berthold, essa reciprocidade acontece em todos os tempos e lugares, 

não sendo, portanto, uma experiência exclusiva do teatro, mas se trata da própria experiência 

entre os homens e as divindades. 

Há, entretanto, uma particularidade em relação aos deuses no âmbito do Teatro, onde 

se destaca a figura de Dioniso, deus do vinho e da vegetação, em cujos rituais foram 

inauguradas as representações teatrais, que se distinguiram, posteriormente, em tragédia e em 

comédia. Essa tradição foi responsável por nomear Dioniso o deus do teatro. Antes das 

formulações que constituíram o que se entende por teatro grego antigo, devemos nos remeter 

à prática dos ditirambos, que eram frequentes nos festivais dionisíacos e consistiam em uma 

forma de lírica coral. Os cantos líricos eram acompanhados de música e dança. 

                                                           
6 Habituou-se chamar o teatro grego antigo por Teatro Ático. O termo provém do nome do antigo odeão 
ateniense construído por Herodes Ático e destinado às representações teatrais. 
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Em primeira instância, o culto dionisíaco não era aceito pela aristocracia grega, por 

trazer à memória um deus estrangeiro (algumas frentes de pesquisa acreditam que a origem de 

Dioniso pertence à Trácia ou à Frígia) e por contradizer aos ideais atenienses de harmonia e 

por impulsionar a embriaguez. A primeira razão, entretanto, pode ser questionada por alguns 

pesquisadores, que encontram a origem de Dioniso em mitos legitimamente gregos, em que 

ele seria filho de Zeus com Perséfone ou Sêmele, ou, em versão encontrada em Creta, ele 

seria filho de um rei terreno7. Entretanto, seus rituais eram alvo de distintas percepções pelas 

desenfreadas orgias que apresentava, ou seja, as opiniões se dividiam entre fazer parte desses 

festejos ou recriminá-lo por suas práticas. 

Esse culto ao deus do vinho e da fertilidade pareceu, no entanto, pertinente à causa 

social que reagia a uma aristocracia tirana:  

pelo fato de personificar a liberdade, a desobediência à ordem e à medida, 

Dioniso conseguiu impor-se às populações submetidas pelos gregos. Ao 

aceitá-lo, essas populações extravasavam, de certa forma, sua revolta contra 

o povo dominador (Civita 1973: 227)  

Com os desenvolvimentos de seus rituais, o deus que era conhecido como Espírito da 

Primavera, Deus do Renascimento ou Deus do Vinho, passou a ser cultuado também como 

Deus do Teatro, pois os ditirambos passaram a ser representados em forma de diálogo entre 

um ator e um coro e, durante os vários dias de festividades, eram incluídas representações 

dramáticas, de onde surgiu também a distinção entre comédia e tragédia. 

A repeito dessa imagem de Dioniso, é interessante observarmos o aspecto de 

contradição que esse deus transmite, o que vai resultar significativo tanto para representar a 

oposição entre tragédia e comédia, quanto pela figuração da natureza contraditória para a 

construção da tragédia, propriamente dita. Observemos as palavras de Margot Berthold (2000: 

104) sobre a figura do deus Dioniso e os contrastes que suas características nos mostram: 

Dioniso, a encarnação da embriaguez e do arrebatamento, é o espírito 

selvagem do contraste, a contradição extática da bem-aventurança e do 

horror. Ele é a fonte da sensualidade e da crueldade, da vida procriadora e da 

destruição letal. Essa dupla natureza do deus, um atributo mitológico, 

encontrou expressão fundamental na tragédia grega.  

Além das contradições de sua própria imagem, Dioniso vai apresentar ainda uma 

dualidade diante do deus Apolo, e essa oposição, que pode, de certa maneira, ser entendida 

como a emotividade diante da razão, respectivamente, será peça fundamental na construção 

                                                           
7 Essas versões são apresentadas por John Gassner no título Mestres do Teatro I. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
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da tragédia, em toda sua complexidade e profundidade. Para tanto, é importante compreender 

de que se trata a tragédia. 

 Podendo a Grécia ser compreendida como berço do pensamento ocidental, nesse 

mesmo sentido, a vivacidade dos gregos a respeito da vida política e comunal, marcada por 

pessoas que se envolviam - ao menos nos palcos - até mesmo nas mais altas castas sociais 

para mostrar-se parte daquele sistema de funcionamento social  também se torna ponto de 

referência para diferentes sociedades, como acontece com a obra brasileira de Buarque e 

Pontes. Assim, ao passo que Berthold (2000: 103) afirma que tal envolvimento “nunca foi 

mais verdadeiro do que na Grécia antiga”, os autores brasileiros emprestam essa autenticidade 

grega para dar voz e vez aos brasileiros que viviam as opressões de um sistema ditatorial. 

  É importante percebermos que no contexto grego se buscou o enredo das peças na 

extensa variedade dos mitos de heróis e na genealogia de famílias de estirpe nobre da região 

de tal forma que observa Brandão (1992: 7,8): 

Um teatro que, sem deixar de ser litúrgico, embriagou-se no belo para celebrar 

o homem. Não apenas o homem grego, mas o homem universal, porque, na 

medida em que o mito, que é do domínio da história, quer dizer, do domínio 

do particular, se transmuta em fábula, que é do domínio da poíesis, isto é, do 

domínio do universal, o teatro grego deixa de pertencer à Grécia para ser do 

mundo.  

Essa fala de Brandão corrobora a compreensão de que o teatro, de perfil comunal, 

unido ao mito, de perfil atemporal, conforme será empregado no quarto capítulo desta 

pesquisa, reservado à análise., apresentam características que servem aos mais distintos povos 

e culturas. Observamos, no entanto, que a busca por histórias nobres marcou, na Grécia 

Antiga, a origem da Tragédia grega, que buscava apresentar os homens de maneira superior 

ao que realmente eram, como denota Aristóteles, na Poética (II, 9)8 e por isso era necessário 

recorrer às figuras mais altas daquela população: a aristocracia, enquanto a Comédia 

representava homens inferiores ao que realmente eram.  

Nesse sentido é interessante pontuarmos que a Medeia de Eurípides atendeu, como 

não poderia ser diferente, às tendências da origem grega do teatro, enquanto a Gota d’água, 

de Buarque e Pontes, ao passo que bebeu da fonte euripidiana e se utilizou de relevantes 

significações da Tragédia e do Teatro gregos, também foi adequada em sua trama às 

necessidades brasileiras da época. Podemos entender esse processo como uma alteração 

                                                           
8 P.39 
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natural, de acordo com o que Sábato Magaldi observa9, sobre as produções teatrais da 

América Latina, que adequavam as estruturas estrangeiras do teatro para suas instâncias: “As 

exigências específicas da América distanciaram as produções de qualquer molde 

preestabelecido, e não será exagero reconhecer o selo de brasilidade em sua estrutura [...]”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 MAGALDI, Sábato. Panorama do Teatro Brasileiro. Rio de Janeiro: MEC/ DAC/ FUNARTE/ SNT, s/d. 
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2. TRAGÉDIA GREGA 

Examinar a tradição trágica [...] significa olhar crítica e 

historicamente para obras e ideias que têm algumas ligações evidentes entre 

si e que se deixam associar em nossas mentes por meio de uma única e 

poderosa palavra.  

Raymond Williams 

 

A Tragédia Grega, conforme analisaremos neste capítulo e no próximo, diz respeito a 

uma estrutura textual que visa a apresentar, por meio de eventos desmedidos que se 

identificam no caos, a complexidade da alma humana em conflito por se deparar com forças 

opostas. A personagem trágica será exposta a condições contraditórias, como a culpa em 

oposição à inocência, a cegueira em oposição à lucidez, o amor em oposição ao ódio, entre 

vários polos de oposição que denotam a impetuosidade dos sentimentos, vontades e atitudes 

humanas em conflito com a inexorabilidade do destino, que pode ser representado, de acordo 

com Gerd Bornheim (1992:73-74), “pode ser o cosmo, os deuses, a justiça, o bem ou outros 

valores morais, o amor (e sobretudo) o sentido último da realidade”. 

A ação do destino, dos deuses, da justiça ou dos valores morais denotam, portanto, 

uma ordem de força maior, um sentido formado pelo horizonte existencial da personagem, de 

acordo com as afirmações de Flory e Moreira (2006:144) tornando a Tragédia a experiência 

de uma “contradição inconciliável”, como afirmou Goethe10.  

  É importante iniciarmos a análise pela afirmação de Aristóteles a respeito da Tragédia 

em sua Poética (VI, 27)11, posto que essa obra se faz fonte de pesquisa e reflexão de 

numerosos estudiosos posteriores do texto dramático e da Tragédia: 

A tragédia é a imitação de uma ação elevada, de alguma extensão e 

completa, em linguagem adornada, distribuídos os adornos por todas as 

partes, com atores atuando e não narrando; e que, despertando a piedade e o 

terror, tem por resultado a purificação dessas emoções. 

O primeiro apontamento que fizemos sobre essa declaração é que a Tragédia encontra 

sua realização no texto dramático - que envolve por si só a amplitude da existência humana 

unida à intimidade do ser, tornando o fato próximo e atual do receptor da peça. Essa 

                                                           
10 Afirmação destacada por Albin Lesky (1996:31) 
11 P.43 
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necessidade de se utilizar da Dramática vai ao encontro da intenção de imitar uma ação 

completa, visto que o gênero apresenta um envolvimento completo do ser, ou seja, a 

personagem será mostrada ao espectador em todas as suas extensões, em suas características 

internas e externas, em seus sentimentos, impulsos e pensamentos. 

De acordo com as observações de Kitto (1972, v.I), não nos parece conveniente 

chamar as personagens trágicas de personagens “históricas”, já que essa denominação pode 

levar à compreensão de que a ação da tragédia reporta personagens e fatos da História. Nesse 

sentido, Kitto observa que a peça Os Persas talvez seja única tragédia histórica antiga (1972, 

v.I: 71). Entretanto, teremos uma personagem que possui um enredo próprio, uma trajetória 

anterior à ação que se apresenta no momento da peça. 

É necessário perceber, conforme pensamento de Aristóteles, que a Tragédia não será a 

imitação da vida, mas a imitação de uma ação. Ele aponta (IX, 50)12, ainda, que “o poeta 

canta, em sua obra, não o que aconteceu e sim as coisas que poderiam vir a acontecer”. Por 

ser delimitada por certa extensão e ser completa, a Tragédia (ou o gênero teatral em sua 

essência) concentra em si a representação da vida, mas não a vida, propriamente, visto que há 

um sem-fim de acontecimentos históricos que não caberiam no espaço de tempo da ação 

cênica. Nesse sentido se fazem relevantes as palavras de Peter Brook13:  

Vamos ao teatro para um encontro com a vida, mas se não houver diferença 

entre a vida lá fora e a vida em cena, o teatro não terá sentido. [...] A vida no 

teatro é mais compreensível e intensa porque é mais concentrada. A 

limitação do espaço e a compressão do tempo criam essa concentração. 

Por isso, é necessário apreender que a Tragédia representa a vida à medida em que 

imita ações. Cabe aqui, no entanto, outra observação que compõe, conforme Aristóteles (IX, 

51-56), uma distinção entre a Tragédia e a Comédia, pois esta apresentaria nomes inventados 

de personagens fictícias, enquanto a primeira mantém nomes conhecidos e reconhecidos pela 

civilização grega. Apareciam na Tragédia, portanto, homens da aristocracia e personagens 

míticas, que eram compreendidas como reais e elevadas. 

Essa constatação não significa, porém, que a Tragédia preserve fidelidade irredutível 

ao que se conhecia sobre os mitos tradicionais, que faziam parte da cultura grega, tampouco 

que os ignorava, mas a opção pela manutenção dos nomes funciona como forma de 

demonstrar que aquela é uma ação possível, por envolver personagens familiares à 

                                                           
12 P.47 
13 Peter Brook no artigo “A Porta Aberta - as artimanhas do tédio”.  
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comunidade espectadora. Portanto a apresentação de personagens míticas conhecidas vinha a 

corroborar com uma particularidade da construção desse gênero, que diz respeito a representar 

uma ação elevada e passível de acontecer com cada um dos espectadores. Ainda assim, 

podemos observar presença de nomes fictícios e também desconhecidos na Tragédia, o que 

talvez conferisse ao espectador a possibilidade de identificação com o evento trágico. A esse 

propósito, Lígia Militz da Costa (1992: 23) afirma: 

Na tragédia, entretanto, são mantidos os nomes que realmente existiram [...] 

em razão de que o possível é persuasivo (crível, plausível) e as coisas que já 

aconteceram estão livres de suspeita de serem impossíveis. Por outro lado, 

fica declarado que tal procedimento é variável na tragédia, podendo haver 

nela mistura de nomes conhecidos com fictícios, ou até desconhecidos [...]  

As personagens míticas compõem um quadro de seres que funcionam como modelo e 

exemplo aos cidadãos gregos, por isso é compreensível a opção poética de se manter essas 

personagens na Tragédia, que, como apontamos em Aristóteles, seria a representação de 

homens superiores. 

Da mesma forma, no caso da Comédia é tangível que se apresente personagens 

inteiramente fictícias que, apesar de representarem também faculdades humanas, eram 

consideradas inferiores, ou grotescas, como explica também Aristóteles (IV, 20-21). 

Seja por meio do prólogo, do coro, ou de revelações no decorrer da ação, na Tragédia 

o espectador recebe informações do passado daquela personagem, o que vai contribuir para a 

construção de seu perfil e de seu caráter. A utilização da Dramática se dará na forma da ação 

transmitida ao espectador em seu tempo presente, envolvendo-o de forma particular, para que 

exista então a percepção de uma identidade entre a ação e quem a assiste. 

Assim, a Tragédia atingirá seu objetivo ao passo que o espectador, tomado de terror e 

compaixão, perceber que a ação trágica é análoga a seus próprios conflitos existenciais. 

Recorremos ao parecer de Albin Lesky (1996: 33) a esse respeito: “Somente quando [...] nos 

sentimos nas profundas camadas do nosso ser, é que experimentamos o trágico”. A Tragédia, 

portanto, utiliza-se de elementos funcionais para ocasionar no espectador profundo 

envolvimento com a ação. O terror que deve sentir diante dos eventos trágicos que se lhe 

apresentam e o posterior sentimento de compaixão provêm propriamente do reconhecimento 

de contemplar diante de si uma história que lhe diz respeito, nos mais insondáveis âmbitos de 

sua existência, ou de sua alma.  
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Conforme Junito Brandão (1996: 13), 

Todas as paixões, todas as cenas dolorosas, e mesmo o desfecho trágico são 

mimese, “imitação”, apresentados por via do poético, não em sua natureza 

trágica e brutal: não são reais, passam-se num plano artificial, mimético. Não 

são realidade, mas valores pegados à realidade [...] Mimese que é, a arte não 

é moral, nem imoral, é arte, simplesmente 

O conceito de mimese se faz também relevante aos estudos da Tragédia, porque é 

particularmente o que corresponde ao encargo trágico da imitação. Trata-se, no entanto, de 

uma imitação verossímil, ou seja, plausível, não necessariamente real. O texto trágico imita 

ações dolorosas e, apesar de não se tratar, por sua própria natureza, de uma representação de 

moralidades ou imoralidades, possuirá alto teor reflexivo. Significa dizer que, por meio da 

realidade artificial apresentada por atores a um espectador, este entrará em contato com sua 

vida e valores reais.  

A natureza da Tragédia unida à figura antitética de Dioniso logra causar certo deleite 

ou entusiasmo a quem testemunha a ação. Nesse ponto, acontece a identidade do espectador 

com aquela realidade artificial apresentada e, a partir disso, a expectativa por conhecer o 

destino daquela personagem. Tal expectativa, caracterizada pelo estranho deleite14 diante de 

tão assombrosas cenas revela, portanto, o anseio de saber mais sobre a própria realidade do 

espectador, por isso o consenso entre tantos críticos ao expor que a Tragédia apresenta a 

essência do ser, por excelência. Nesse sentido, torna-se eficaz observarmos as palavras de 

Aristóteles (IX, 50)15: 

[...] se apreende que o poeta conta, em sua obra, não o que aconteceu e sim 

as coisas quais poderiam vir a acontecer, e que sejam possíveis tanto na 

perspectiva da verossimilhança como da necessidade. O historiador e o poeta 

não se distinguem por escrever em verso ou em prosa; [...] a diferença é que 

um relata os acontecimentos que de fato sucederam, enquanto o outro fala 

das coisas que poderiam suceder.  

Em sua profunda colocação, Aristóteles reporta a essência existencial do fazer poético, 

ou seja, o poeta percorre o universo daquilo que é possível acontecer, independente de 

grandes fatos históricos, e ensina a seus observadores características muito próprias a cada ser 

humano, pois a tragédia consiste na imitação de uma ação, e essa ação representa a própria 

                                                           
14 Cf. Teatro grego: tragédia e comédia, p.11 
15 P.47 
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vida. Por isso na Poética (X, 57)16, Aristóteles  afirma que se “algumas fábulas são simples; 

outras complexas. Assim é porque as ações que elas imitam também o são”. 

Complementando então a presença de um conflito contraditório e do cumprimento de 

um destino, encontramos a relação entre o receptor e o mundo, que a Tragédia possibilita 

ocorrer. Significa que, para ser Tragédia, não basta que se mostrem as misérias de uma 

personagem, pois a real compaixão que deve brotar do receptor da ação, o envolvimento do 

leitor ou espectador, deve ultrapassar o compadecimento solidário pela personagem que sofre. 

Assim, além de uma aproximação pessoal com as figuras representadas, a Tragédia deverá 

envolver o receptor a ponto de atingir uma aproximação verdadeiramente humana, ou seja, é 

uma aproximação da essência do próprio ser, que se vê e se reconhece no conflito 

apresentado. 

No decorrer da história do teatro ático, como ficou conhecido o teatro da Grécia 

Antiga, observou-se, além de uma marca religiosa, uma tendência a uma obra educacional, no 

sentido de mostrar o homem diante de conflitos e expor como deve ser sua conduta em dada 

situação. 

A Tragédia foi apresentada, primeiramente, como o conflito de um ator solitário. Na 

chamada Tragédia Lírica, apenas uma figura – do herói – apresentava, junto a um Coro, os 

conflitos da alma humana. No decorrer da evolução desse gênero foram inseridas outras 

personagens, que promoviam, com sua existência, novos movimentos de ação e tensão no 

drama apresentado. Observemos as palavras de Kitto (1972: 68): 

A essência da Tragédia Antiga não era uma personagem ligada por um 

conflito a outra, mas o herói solitário enfrentando o seu próprio destino ou 

representando até o fim o drama interior da sua própria alma [...]  

A inserção de novas personagens por meio da arte inovadora dos grandes trágicos17 

conferiu à Tragédia o aumento da tensão. Assistindo a princípio ao conflito de um ator/herói 

solitário, o sentimento de terror e compaixão era relativamente construído pelo espectador, 

uma vez que apenas via aquilo que o próprio ator solitário lhe mostrava. O grande estudioso 

Kitto explica, sobre este segundo ator, que ele “torna possível colocar dramaticamente o herói 

em uma posição que não só parece, mas é, também, inocente” (1972: 69). Esse esclarecedor 

apontamento nos indica que a compaixão, necessária para a Tragédia, parece ser melhor 

                                                           
16 P. 49 
17 Ésquilo, Sófocles e Eurípides. No entanto, verifica-se que a inserção do segundo ator se dá na Tragédia de 
Ésquilo e o terceiro, na produção de Sófocles. 
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provocada na aparição deste outro personagem que torna autêntica a inocência do herói diante 

de seus sofrimentos, e também apresenta com maior distinção o conflito em questão. 

Nessa perspectiva, destaca-se na Tragédia, assim como no Teatro também, a 

conhecida frase de Heráclito: “O conflito é o pai de todas as coisas”. Essa constatação é parte 

fundamental na construção da Tragédia, pois se trata exatamente do homem diante de um 

conflito existencial, que é afirmado pela noção de dualidade entre o racional e o emocional, já 

que são as duas concepções responsáveis pelas dúvidas, incertezas e questionamentos que 

estruturam esse gênero teatral: 

na tragédia grega, a reflexão racional e a selvagem e apaixonada 

manifestação dos afetos aparecem separados por limites formais bem 

precisos. (LESKY, 1996: 34) 

Se a Tragédia é a arte poética que suscita no espectador a compaixão e o terror, essa 

concepção de trágico leva à observação do conceito comum que o termo “tragédia” assume e 

que se torna predominante nos significados que a ele se dão, pois pensá-lo implica geralmente 

remetê-lo à “desgraça”, “catástrofe” ou “calamidade”. De fato, essa noção não é totalmente 

equivocada, como apresenta Raymond Williams (2002: 72) visto que na peça trágica 

efetivamente ocorrem eventos caóticos, cercados de sofrimentos que vão provocar as mais 

diversas reações afetivas e emocionais18. No entanto, acontece a pura simplificação desse 

significado na medida em que se atribui à Tragédia apenas o desfecho trágico, ou 

simplesmente o evento caótico que ela apresenta, ou seja, subentende-se que o final da ação 

será necessariamente uma fatalidade na vida da personagem, ou ainda a incondicional falta de 

solução ou esperança de livramento de um flagelo. A Tragédia não é chamada assim apenas 

por fatídicos eventos caóticos, mas por toda a construção estética e significativa que apresenta 

em seu texto e pelos efeitos que produz ao espectador. 

Junito Brandão (1996: 14) explica que  

A reviravolta, a passagem da boa à má fortuna, todavia, não implica 

necessariamente num desfecho trágico ou infeliz da peça. [...] O que é 

preciso é distinguir conflito trágico fechado – da ventura à desdita [...] de 

situação trágica – da desventura à felicidade [...] É que o trágico pode não 

estar no fecho, mas no corpo da tragédia. Chamamos, por isso mesmo, 

tragédia à peça cujo conteúdo é trágico e não necessariamente o fecho. 

                                                           
18 Raymond Williams (2002), no entanto, dissocia, em sua obra, o termo “trágico” das ocorrências cotidianas, 
entendendo que a Tragédia teve sua compreensão reduzida a eventos fatídicos. 



39 
 

Nesse sentido, é importante recordarmos que há muitas tragédias que terminam 

alcançando o equilíbrio ou mesmo um final feliz, sem por isso perder sua característica 

trágica, por conta das situações caóticas e eventos trágicos que foram apresentadas no 

decorrer de sua ação, o que nos permite questionar, sob o viés da Tragédia antiga, a afirmação 

de Goethe, de que o trágico “(...) se baseia numa contradição inconciliável. Tão logo aparece 

ou se torna possível uma acomodação, desaparece o trágico” (apud. LESKY, 1996:31), pois a 

situação trágica, como vimos, deve permear a ação da Tragédia, mas não necessariamente 

estar em seu desfecho. 

Na estrutura da Tragédia, portanto, devemos observar algumas características que a 

constituem, de acordo com as primordiais observações de Aristóteles e a análise das 

produções trágicas do Teatro Ático. Pretendemos, por isso, contemplar o contexto histórico 

dos três grandes trágicos gregos – Ésquilo, Sófocles e Eurípides – e dos autores brasileiros de 

Gota d’água, para reconhecer como Buarque e Pontes transpõem alguns elementos da 

Tragédia Grega para seu tempo, ou seja, analisaremos como a tragédia acontece na 

contemporaneidade. 

Recordando o que foi apresentado até aqui, a Tragédia mostrará o conflito existencial 

de um personagem, cujos dilemas serão permeados pelas experiências do caos e da catástrofe, 

bem como da dualidade e contradição. A realização da ação trágica se encontra no gênero 

dramático, que herda de suas tradições a face contraditória de Dionísio e se faz um gênero 

cuja ação possui um receptor que parece testemunhar os acontecimentos no tempo presente. 

Essa característica suscita no receptor-espectador os sentimentos de terror diante do destino 

daquela personagem e compaixão, influenciada pelo que envolve uma complexa identidade 

do que se mira em relação a seus conflitos particulares. Almejamos, assim, compreender essas 

relações do texto trágico com a civilização grega em que viveu Eurípides e as maneiras como 

são atualizadas na obra brasileira, Gota d’água. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DAS TRAGÉDIAS ÁTICAS 
 

“Tragédias importantes, ao que tudo indica, não ocorrem nem em 

períodos de real estabilidade, nem em períodos de conflito aberto e 

decisivo. O seu cenário histórico mais usual é o período que procede à 

substancial derrocada e transformação de uma importante cultura”. 
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(Williams, 2002: 79)  

 

Eurípides, autor de Medeia, foi um dos três grandes expoentes da Tragédia Grega, ou 

Tragédia Ática, junto a Ésquilo e Sófocles. Sua obra é expressamente marcada por um novo 

posicionamento diante do que era considerado tradicional nos séculos VI e V a.C. Para que 

sua obra adquirisse a particularidade e o valor reconhecidos até hoje, Eurípides teve de passar 

pelo descrédito e zombaria de seus contemporâneos, que não aceitavam o novo estilo que 

propunha em suas obras e faziam paródias ou simplesmente desvalorizavam seu trabalho. 

A definição de Tragédia, de acordo com a Poética de Aristóteles, já foi apresentada 

anteriormente na primeira parte deste capítulo, no entanto se torna relevante retomar seus 

aspectos fundamentais para compreender sua estruturação em meio às movimentações 

históricas da Grécia Antiga. Destacamos, assim, a observação de Albin Leski (1996: 36) a 

respeito da já conhecida elucidação de Aristóteles: 

Uma tragédia ática é em si uma peça completa da lenda heroica, trabalhada 

literariamente em estilo elevado, para a representação por meio de um coro 

ático de cidadãos e de dois ou três atores, e destinada a ser representada no 

santuário de Dioniso, como parte do serviço religioso público. 

 Será relevante fracionar a compreensão histórica do período ático em algumas 

observações. A primeira diz respeito a apresentar os três grandes nomes da Tragédia grega: 

Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Todos viveram a época ática, mas com alguns anos de 

diferença, principalmente Ésquilo, que tem a obra mais antiga. Assim, teremos três poetas, 

com diferentes momentos e distintas abordagens temáticas em suas produções. Cada um 

apresenta particulares construções de personagens e diálogos. Veremos que o mito, ou a 

“lenda heroica” se fará presente em todas as obras, realçando o caráter religioso da Tragédia e 

do gênero teatral. No entanto, cada autor apresenta a divindade com uma funcionalidade 

diferente, sem, contudo, romper com a estrutura trágica apresentada por Aristóteles e 

reforçada acima por Leski. Essa mudança também acontece com o Coro, o Prólogo e outros 

elementos trágicos, que mudam de forma de acordo com cada autor, mas mantêm a estrutura 

trágica, que respeita a necessidade de se ocorrer a hybris e a catarse, por exemplo. 

Esse período da história grega foi marcado por significativos desenvolvimentos de 

correntes ideológicas e sociais, em que se destaca a corrente sofista, baseada na racionalidade 

a na noção de logos (consciência), que permite às personagens refletirem sobre as 
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possibilidades de ação diante de uma situação, sem oferecer, entretanto, uma solução única 

para a problemática em questão. 

 Nesse âmbito, as personagens representam os próprios cidadãos da pólis, que 

participam da ação e se identificam com ela. A participação dos cidadãos terá singular 

relevância nos estudos dessa contextualização histórica. 

É necessário, portanto, traçarmos um panorama das correntes de pensamento que 

estavam em questão nesse período. Além disso, é importante compreendermos os princípios 

morais e sociais em questão, para aprofundar o entendimento da Tragédia como produto 

dessas movimentações históricas. 

Abordando a essência da tragédia grega, Festugière apresenta esse pensamento, 

observando de que maneiras toda a civilização ocidental está ainda pautada nos princípios 

formulados primeira e definitivamente pelos Gregos19. O autor (1986: 97) identifica três 

princípios que regeram o pensamento grego e permitiram o desenvolvimento dos preceitos 

morais das nações do Ocidente. Esses princípios giram em torno da dignidade do homem e da 

noção de respeito a si e aos outros: 

O primeiro princípio é da dignidade do homem como tal, uma vez 

reconhecido o que é o ser humano em sua própria essência. Deste princípio 

resultam os outros dois. [...] Chegamos assim, por um lado, ao paradoxo dos 

Gorgias de que vale mais sofrer a injustiça que cometê-la – este é o segundo 

princípio -, e, por outro, [chegamos à reflexão] que é melhor sofrer a morte 

que trair a verdade, ou trair o que se impõe ao ser humano como lei moral e 

eterna. [...]  

Festigière apresenta essas cláusulas como “nossa verdadeira nobreza”. Contudo, todo 

homem possui também seus apetites naturais, que seriam a busca por aquilo que lhe causa 

prazer. Assim, se por um lado temos o que o homem faz e como se comporta, por outro 

teremos uma teoria de valores, ou seja, como ele deveria se portar. Apoiada nessa dualidade 

se encontra a civilização grega e tantas outras civilizações. 

Os princípios apresentados correspondem a um ideal de conduta. Seria ilusório, 

entretanto, apreender que a comunidade grega tenha vivido integralmente esses valores, por 

                                                           
19 O autor opta por utilizar o substantivo “Gregos” com maiúscula, trazendo a possibilidade de apreender que, 
assim como a Grécia, também os gregos representariam uma nação, um substantivo próprio de uma pátria. 
Esta pátria, entretanto, seria o próprio pensamento ocidental, orientado pelos grandes pensadores e filósofos 
gregos. 
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terem se originado entre sábios e filósofos da Grécia Antiga. A infração desses princípios 

acontece pelas buscas por conquistas, lucro, prazer, entre outros prazeres humanos. 

O homem não possui uma natureza completa, ou seja, nenhum homem pode ser 

autossuficiente, e a falta de algo que lhe preencha suscita o que o autor chama de “apetites 

humanos”. São esses apetites que colocam o homem em movimento, efetivamente. A 

percepção do que lhe falta desperta no indivíduo a ânsia que o faz buscar esse objeto 

desejado, e isso o tira da imobilidade. Por outro lado, os mesmos apetites podem fazer com 

que a busca seja desenfreada e exceda os limites delineados pelos preceitos tratados acima. 

Assim, se todo homem possui em sua natureza essa iniciativa pela busca do que lhe completa, 

e essa busca contribui para a não-realização da conduta ideal, os princípios de dignidade e 

respeito passam a ser entendidos como uma idealização quase inalcançável, uma utopia. De 

acordo com Festugière (1996: 99), no entanto, o que caracteriza a civilização não é tanto o 

que os homens fazem (suas práticas e ações), mas a ideia do que deveriam fazer, como 

deveriam se comportar. Nisso consiste também o conflito que auxiliará o surgimento da 

Tragédia. 

 

2.1.1 OS TRÊS GRANDES TRÁGICOS 

Tratando porém da Tragédia Ática, é necessário abordar brevemente os nomes dos três 

grandes trágicos gregos: Ésquilo, Sófocles e Eurípides. 

Ésquilo, o primeiro grande trágico da Grécia Antiga, trabalhou com perfeição artística 

e formal em sua obra. A lógica do desenvolvimento de suas peças traz os elementos da culpa 

e da responsabilidade, ou seja, o sofrimento é a consequência vivida por um indivíduo que 

possui uma culpa.  

Junito Brandão (1996: 17) afirma que em Ésquilo podemos observar o viés religioso 

do mito e dos eventos lendários, por isso também considerar sua obra teomorfizada, ou seja, 

que diz respeito às divindades. Destacamos que se trata de uma produção pré-sofista, quando 

ainda não se havia difundido na pólis a ideia da racionalidade sobreposta às emoções. Serão 

apresentados, sobretudo, heróis que se deparam “entre as trevas e a luz, entre a agonia e o 

terror, entre o Hades e o Olimpo, [...] entre a moira e a “díke”, justiça, e acabam por desafiar 

os deuses com sua desmedida, tornando a catástrofe inevitável. 
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Se na obra de Ésquilo ainda não se destacava a noção de logos, ou de consciência; em 

Sófocles, veremos personalidades que, conscientes das ameaças dos deuses, se atrevem em 

desafiá-los. O resultado é, certamente, o sofrimento. Contudo, o poeta trabalha de maneira tal 

que conceitua os pesares humanos como fatores de enobrecimento. 

Para Ésquilo, a lógica dos eventos trágicos consistia na responsabilidade e na culpa do 

herói que comete a hybris, mas Sófocles encontra uma lógica um método distinto para 

explicar as catástrofes: tudo ocorre pelas mãos dos deuses, conforme nos relata Festugière 

(1986: 23-24)20, tomando como exemplo as desditas da peça Edipo Rei: 

[...] É necessário que Édipo desabe em sua miséria, que a mesma gana que 

tem por alcançar a verdade, por encontrar o assassino e salvar Tebas, traga-

lhe a fatal condenação. [...] Assim os deuses empregam nossas próprias 

virtudes para conseguir seus fins. Porque o desígnio dos deuses, seu 

profundo desígnio, é que o homem não seja demasiado feliz. Estão 

enciumados com a felicidade do homem. 

Assim, as personagens de Sófocles são marcadas pelo infortúnio, ainda que não haja 

efetivamente uma culpa, pois, considerando a própria cultura grega antiga, muitas atitudes 

observadas nos heróis não são de natureza má, mas correspondem às tentativas de se fazer 

algo bom. Dessa maneira, podemos compreender a falta do herói como um erro trágico, que, 

tendo provocado o ciúme divino, ocasiona o destino caótico da Tragédia. 

Junito Brandão (1996:42-43) localiza historicamente a obra de Sófocles como sendo 

30 anos mais recente que a de Ésquilo, de forma que já se teria o conhecimento das novas 

aspirações intelectuais da época, que procuravam enfraquecer a influência dos deuses frente 

ao comportamento, à vontade e à consciência humanos. Esse crescimento da noção de logos 

pode ser observado em alguns elementos da obra deste segundo grande trágico grego, como a 

presença de um herói consciente que se permite agir independente das consequências. O herói 

se vê diante do drama da escolha, krísis, e, desagradando aos deuses, comete uma violência 

contra si e contra a divindade e passa a ser visto como uma espécie de competidor em relação 

às divindades, o que dá início a uma carreira de infortúnios. Entretanto, a atuação divina se dá 

em maior distância, dessa maneira, observamos que a obra de Sófocles possibilita a 

compreensão de que a crença no coletivo passou a ser substituída pela segurança no 

individual.  

                                                           
20 Es necesario que Edipo se hunda en su miséria, que el mismo afán que tiene por alcanzar la verdad, por 
encontrar al asesino, por salvar a Tebas, le traiga la fatal condenación. [...] Así emplean los dioses nuestras 
mismas virtudes para conseguir sus fines. Pues el designio de los dioses, su designio profundo, es que el 
hombre no sea demasiado feliz. Están celosos de la felicidad del hombre. 
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Eurípides, finalmente, explora em sua obra os pontos fracos do ser humano. Preocupa-

se mais em retratar os homens como são do que como deveriam ser. A data de seu nascimento 

é incerta, porém é adotado o ano de 484 a.C. Nesse período cresciam os impulsos pelo 

chamado movimento sofista, com pensamentos e posicionamentos que podem ser observados 

na obra de Eurípides, apesar de que o poeta nunca se filiou efetivamente a nenhuma doutrina. 

Sua obra também não tem um caráter político determinado, porém é possível notar, ainda que 

seja em nível superficial, a presença de aspectos políticos de seu tempo. 

Festugière (1986: 35) o define como “contemplativo”, apesar de ser comumente 

relacionado a uma figura racionalista e irreligiosa, porque entende que Eurípides se ocupa 

integralmente com os únicos problemas que importam: “o destino do homem, a razão de ser 

de sua presença aqui, de onde vem e para onde vai”. A respeito de sua sensibilidade sobre a 

alma humana, Junito Brandão (1992: 58) também afirma que o poeta “bebeu em todas as 

fontes [das correntes ideológicas de seu tempo] e não podendo chegar a uma conclusão, 

tornou-se o poeta da busca”.  

Podemos dizer que Eurípides inaugurou o teatro psicológico, no sentido de trabalhar 

as ambiguidades da existência humana sob o princípio da decepção, assim como na 

relativização dos valores éticos, como observa Berthold (2000:110). Na obra euripidiana é 

possível perceber a distinção que se realiza entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. 

É pertinente apresentarmos a distinção explicada por Junito Brandão (1992:57) a respeito dos 

três trágicos: 

Se Ésquilo concebeu seu teatro como a representação profundamente 

religiosa de um evento lendário, e Sófocles fez de seu drama o 

desenvolvimento normal de uma vontade e de um caráter [...] Eurípides há 

de conceber a tragédia como uma “práxis do homem, operando, por isso 

mesmo, uma profunda dicotomia entre o mundo dos deuses e o mundo dos 

homens. É que, para o poeta de Medeia, o “kósmos” trágico não é mais o 

mito, mas o coração humano, ao qual o grande poeta desceu como se fora 

um mergulhador e de lá arrancou sua tragédia" 

A distância entre homens e deuses que se anunciava na obra de Sófocles se faz efetiva 

na composição de Eurípides. O poeta alcança uma nova estrutura trágica e desce para as ruas 

de Atenas, propondo temas e discussões sobre a vida dos cidadãos e realizando inovações na 

disposição dos elementos trágicos, sem, contudo, deixar a estrutura trágica, que corresponde a 

apresentar um destino trágico decorrente da falta da desmedida. 
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A maneira com que Eurípides se aproxima dos cidadãos da polis foi fator determinante 

para que muitos estudiosos tratassem o teor político de suas obras, que por vezes mostram não 

apenas um cenário histórico e social de Atenas, mas apontam algum aspecto particular da vida 

pública ateniense. Essa característica não é secundária, mas de distinta importância para se 

analisar sua tragédia, cujo discurso permeia problemáticas recorrentes à alma humana, 

representada aqui não exclusivamente por heróis ou divindades, mas pelos próprios cidadãos. 

Será possível observar que Medeia e Jasão, apesar de figuras de considerado prestígio 

na sociedade grega, se estreitam ao formato dos cidadãos comuns, assumindo de certa forma 

suas vidas e seu espaço na cidade. 

Em relação aos outros trágicos, Eurípides diminui a importância do Coro como 

personagem confidente e o torna uma espécie de porta-voz do discurso do próprio poeta, além 

de ser um observador do desenvolvimento da ação trágica. Os deuses também têm sua 

presença limitada na tragédia euripidiana. Eles aparecem por menções ou breves participações 

apenas no prólogo e no desfecho da ação, sob o formato do deus ex machina, recurso 

característico da obra deste trágico. 

 À diferença de Sófocles, que mostra o homem ideal, ou seja, o homem com deveria 

ser, Eurípides o apresenta como ele realmente é21. Dessa maneira, outra particularidade da 

produção do terceiro grande poeta ático se dá na apresentação das paixões humanas que, 

exacerbadas, ocasionam os eventos trágicos. Em Eurípides a falta da desmedida é oriunda dos 

“transbordamentos afetivos”, de forma que o coração humano se torna seu “grande 

laboratório”, conforme argumenta Brandão (1992: 59). Em Medeia, é possível observar como 

o poeta constrói essa estrutura trágica, apresentando o amor exagerado transformado em 

equivalente ódio mortal. Na ação da peça, a esposa de Jasão, abandonada, clama por justiça 

aos deuses em alguns momentos da peça e o desfecho apresenta, na figura do deus Sol, o 

amparo e favorecimento divino sobre as ações de Medeia, mas são as próprias personagens de 

Jasão e sua esposa que agem e compõem o desenvolvimento da trama. 

Por fim, sendo a Tragédia a imitação de uma ação importante e completa, chegamos 

ao parecer de que ela se trata de uma imitação da própria vida humana, precisando para isso 

ser estruturada em uma construção que apenas o texto dramático logra suprir, pois aproxima o 

receptor do mito e da ação que são expostos, fazendo-o envolver-se profundamente no que é 

                                                           
21 Aristóteles (1460b, 32) apresenta a comparação realizada por Sófocles a respeito de suas obras em relação às 
de Eurípides. 
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apresentado. Nas palavras de Karl Jaspers, “não há tragédia sem transcendência”22, pois além 

de se envolver e identificar com a ação da peça, o espectador deve se sentir incitado a refletir 

existencialmente sobre a tragédia que lhe é exposta. 

 

2.1.2 EURÍPIDES E O SOFISMO 

Quanto às correntes filosóficas do período, que tiveram alguma influência na obra de 

Eurípides, devemos destacar o Sofismo, cujos pensadores propunham uma ruptura com o que 

fazia parte da tradição. Torna-se relevante, portanto, apresentarmos essa corrente ideológica 

que vinha sendo então consagrada pela sociedade.  

Trata-se aqui de uma tendência socrática a respeito da conduta humana, que explicava 

que é a razão a responsável por orientar as atitudes do homem. Assim, nas atitudes concretas 

prevaleceria a racionalidade, não as emoções. Esse fator leva também à compreensão de que 

há uma conduta ideal, aquela que se atinge por meio da ponderação da razão nas ações. 

A tendência sofista considera que não há uma verdade única, mas que cada situação do 

mundo permite múltiplas visões, que podem (e costumam) ser, inclusive, contraditórias entre 

si. Nesse sentido, notamos que existe a percepção do próprio homem diante do mundo, por 

isso também a verdade não é unitária, já que cada indivíduo a percebe de maneiras diferentes. 

Destaca-se a já conhecida frase de Pitágoras, um dos grandes nomes da corrente sofista: “O 

homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto 

não são”.23 Entender o homem como a medida de todas as coisas corresponde à concepção de 

que os deuses deixam de ser o centro das ações e os propulsores dos destinos, pois é o homem 

mesmo quem assume a consciência do mundo e, mais que isso, o homem passa a assumir a 

responsabilidade por suas atitudes. Assim, na medida em que se torna livre da tradição, esta 

deixa de ser uma obrigação, porém deixa de ser também um auxílio, ou seja, o homem, 

tornando-se livre para realizar escolhas, passa a ser responsável direto dos acontecimentos que 

resultam de suas ações. Conforme explica Albin Lesky (1996: 191): “toda a carga de sua 

própria decisão e responsabilidade recaía agora, com esse conhecimento, sobre o homem, 

colocado em meio às antinomias”. 

                                                           
22 Afirmação extraída da mesma obra de Lesky, p.53 
23 Frase destacada por Lesky (1996, p.190) 
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Esse cenário vai inevitavelmente ao encontro do espírito da Tragédia, pois temos aqui 

um homem em conflito. Diante das contradições (ou antinomias) que lhe são apresentadas, 

esse indivíduo que passa a indagar as contradições (ou antinomias) que lhe são apresentadas. 

Esse conflito, no entanto, não apresenta uma resposta ou uma verdade absoluta, mas diversas 

possibilidades de atitudes. Assim, o homem não é mais submetido aos desígnios divinos, pois 

o que o orienta são suas próprias reflexões, e estas não permitem que se encontre apenas uma 

solução, o que resulta em novo dilema para o indivíduo, que se depara com a dificuldade de 

conduzir seus pensamentos adequadamente. Sobre esse aspecto, Lesky (1996: 190) observa 

que na corrente sofista, a norma é estabelecida pelo próprio pensamento, dada a ausência de 

uma ordem estipulada por entidades divinas: 

Para estes homens perdeu o sentido – e assim tornou-se impossível – orientar 

o pensamento e a atuação, segundo o costume consagrado pela tradição, 

segundo o nomos, e só podem esperar que suas normas lhes venham do 

próprio pensar. Mas este não lhes oferece uma imagem unitária que 

solucione [...] suas contradições[...].  

É, portanto, para esse conflito humano que Eurípides vai voltar sua atenção nas obras. 

No entanto, notamos que apesar de apresentar trechos que possam ser avaliados com cunho 

político, estes não passam de menções e não chegam a expor visões de mundo do autor, já que 

estas não alcançam uma consolidação, considerando o contexto contraditório e conflituoso da 

Tragédia. 

Assim, não se pode dizer que Eurípides tenha ingressado plenamente na tendência 

sofista, mas que se utilizou de uma perspectiva similar à desses pensadores na observação do 

movimento social, em relação à sociedade, seus costumes e crenças, a fim de apresentar o 

homem tal como ele é, sem a preocupação de educá-lo sobre como deve ser. De acordo com 

as colocações de Junito Brandão (1984: 66), podemos observar a construção da personagem 

de Jasão e perceber que Eurípides não assimilou integralmente a tendência sofista, pois a 

figura de Jasão presente em Medeia diz respeito a:  

um cínico que frequentou os bancos escolares dos sofistas e aprendeu-lhes 

perfeitamente a técnica verbosa, mas vazia. [...] vai se casar com Creúsa para 

salvar Medéia da ira de Creonte e para o bem dos filhos.  

Devemos mencionar também a noção de Logos, que permeia o sentido da razão e da 

opinião. O homem, estando diante do mundo e de seus problemas, recorre à sua capacidade de 

racionalizar e essa capacidade, sendo individual, confirma e alicerça a tendência sofista de 

não considerar uma verdade única, absoluta e ideal. É ao próprio homem que cabe determinar 
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a conveniência de suas atitudes, assim como a responsabilidade de assumir os efeitos de suas 

decisões. 

 

2.2 A TRAGÉDIA NO CONTEXTO DA DÉCADA DE 1970 NO BRASIL 

 

A primeira apresentação da peça teatral Gota d’água, de Chico Buarque e Paulo 

Pontes aconteceu em 1975. Três anos antes havia sido televisionado pela Rede Globo O caso 

especial de Medeia (1972), escrito por Oduvaldo Viana Filho (Vianinha). Nessa produção, o 

escritor apresentava já uma transposição do mito de Medeia, ambientado no contexto social 

brasileiro. Interpretada pela atriz Fernanda Montenegro, a protagonista não era mais uma 

feiticeira, como a princesa da Cólquida, mas foi transferida para um conjunto habitacional e 

se fez devota do candomblé, enquanto Jasão, outrora aclamado como o grande herói da 

expedição Argos, tornou-se um sambista que busca a fama com sua composição musical. O 

rei Creonte também recebeu sua versão brasileira, como o proprietário do conjunto 

habitacional. A ele interessa a união entre Jasão e sua filha, Creúsa. Há ainda outros 

personagens que dialogam e recebem interessantes formas de atualização na obra de Vianna, 

que serão melhor abordadas adiante. Por ora, interessa pontuar a íntima relação que essa 

produção televisionada estabeleceu com a peça Gota d’água. 

A produção de Vianinha tencionava se estender ao teatro, mas tais planos foram 

abreviados pela morte prematura de seu autor, em 1974. Paulo Pontes deu continuidade, 

então, a esse projeto. O enredo que ele criou em parceria com Chico Buarque se utiliza da 

propícia adaptação do mito ao contexto brasileiro e, a partir disso, os autores desenvolveram o 

texto de Vianinha24 e realizaram nele outras significativas mudanças de personagens. Assim, 

podemos notar, entre essas duas obras brasileiras, grande identidade de estrutura e similares 

recursos para solucionar a adaptação dos personagens míticos em um conjunto habitacional, 

no Brasil da década de 70. Serão apresentadas, nesse sentido, as pertinentes transposições das 

características de cada personagem, do desenvolvimento de suas tramas e também do 

desfecho da peça. Os autores fazem, em seu prefácio, uma rica arguição sobre as intenções de 

Gota d’água, que permitem compreender as mudanças realizadas em relação à produção 

televisionada e, essencialmente para os fins desta pesquisa, sua relação com o texto de 

Eurípides. 

                                                           
24 A obra de Chico Buarque e Paulo Pontes foi dedicada pelos autores à memoria de Oduvaldo Viana Filho. 



49 
 

Para inserir o mito e o enredo euripidiano no contexto brasileiro, era necessário 

identificar em que âmbitos os acontecimentos da história de Medeia se relacionavam àquilo 

que a sociedade brasileira vivia na década de 70. Trata-se de um período bastante complexo, 

cuja compreensão deve ser submetida aos primórdios da ditadura que se viveu no país desde 

1964 até 1985. Antecedendo o Golpe Militar, há ainda um cenário a ser considerado, diz 

respeito a aspectos como a escalada de uma crise econômica e consequente prejuízo da 

reputação brasileira no mercado externo; uma cultura “bipolarizada”, dividida entre classe 

dominante e classe subalterna, ou entre direita e esquerda; e às frustrações, decorrentes 

também de tal divisão cultural, em relação aos representantes dos cargos presidenciais que 

haviam assumido o poder nos últimos anos. A movimentação da sociedade brasileira nas 

décadas de 60 e 70 apresenta, como foi dito, enorme complexidade histórica. Zuenir Ventura, 

em seu título 1968: o ano que não terminou (2008) apresenta esse ano, marcante na história 

do governo ditatorial, como uma “obra aberta” (p.17), e recorda as palavras do sociólogo 

Edgar Morin acerca dos acontecimentos do ano de 1968: “Vão ser precisos anos e anos para 

se entender o que se passou”. A mesma observação pode ser aplicada, no entanto, a todo o 

período pelo qual se estendeu o governo militar. 

Pretendemos, portanto, abordar o período histórico em questão, para alcançar melhor 

compreensão das intenções da Gota d’água, bem como o que havia em seu entorno e se 

apresentou como elemento de análise nesta transposição do mito grego e da peça de 

Eurípides. Serão resgatadas, primordialmente, as décadas de 60 e 70, com ênfase nas 

movimentações do Golpe Militar de 1964 e suas variadas consequências, como as crescentes 

repressões e censuras (que se agravaram no fatídico 1968), e também as reações de oposição, 

que envolvem as militâncias e o comprometimento dos artistas com as causas brasileiras. 

Nesse sentido, encontraremos a obra de Chico Buarque e Paulo Pontes. 

O período getulista foi seguido pelo governo de Juscelino Kubitschek, cujo mandato 

vigorou entre os anos de 1955 e 1960. Juscelino realizou uma interessante manobra política, 

que lograva ponderar ações entre ambos os polos sociais (entendidos como direita 

conservadora e esquerda liberal25). Houve, nesse período, um breve momento de liberalismo, 

                                                           
25 Apesar dos muitos questionamentos sobre os critérios rigidamente estabelecidos acerca dos termos “direita” 
e “esquerda”, assume-se, aqui, uma compreensão do senso comum, exposta por Dino Cofrancesco: “o homem 
de direita é aquele que se preocupa em salvaguardar a tradição. O homem de esquerda[...] é aquele que 
pretende [...] libertar seus semelhantes das cadeias a eles impostas pelos privilégios de classe, raça, casta, etc.” 
(COFRANCESCO, Dino. Per um uso critico dei termini “destra” e “sinistra”, In: La Cultura, n 3-4, 1975, p.399. 
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em que as artes, a filosofia e a política puderam experimentar um período de novas produções 

e motivações culturais. Havia movimentos de conscientização e participação do povo na 

história nacional. Thomas Skidmore (2003: 204) afirma, sobre o governo de Juscelino, que 

“seu estilo político e personalidade entusiasta reforçaram o tradicional senso de otimismo 

brasileiro, pois enfatizava soluções ao invés de problemas. Ele irradiava confiança no país 

(...)”. No entanto, apesar da estratégia política de crescimento, havia um fator questionável, 

em relação ao financiamento de tal estratégia. Utilizando capital estrangeiro e aumentando a 

dívida externa, o presidente deixou as portas abertas para a decorrente crise econômica do 

país nos anos seguintes. 

O sucessor de Juscelino na presidência foi Jânio Quadros e as movimentações 

históricas de seu breve mandato foram decisivas para o cenário que se seguiu. A escalada da 

crise econômica apresentava grandes porcentagens de inflação, o que comprometeu a relação 

com os credores estrangeiros. Os investidores notavam que a Economia do país parecia fugir 

ao controle; no cenário político, o Brasil via seu povo “crescentemente dividido”, conforme 

expressão utilizada por Skidmore (2003: 212). Esquerda e direita eram duas vertentes 

ideológicas e sociais que se opunham entre si. No entanto, cada uma delas também estava 

dividida em diferentes uniões. Na esquerda, havia o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que 

se inspirava nas movimentações chinesas e nas cubanas de Fidel Castro, que, obtendo êxito 

em 1959 em seu país, parecia determinado a estender a revolução aos países da América 

Latina26. Outra frente da esquerda era composta por um grupo nacionalista e de orientação 

marxista. Neste, destaca-se a participação de muitos membros da Igreja Católica. Thomas 

Skidmore (2003:212) faz uma pertinente apresentação das diferentes frentes políticas e 

ideológicas em que se encontrava o povo brasileiro: 

Igualmente importantes à esquerda estavam os muitos e variados 

“nacionalistas radicais”. Os mais exaltados eram os grupos de esquerda 

filiados à Igreja Católica Romana, que haviam atraído muitos estudantes 

universitários e pretendiam criar consciência política entre as massas 

marginais, urbanas e rurais (...). 

 A esquerda era compreendida como a classe dos trabalhadores e da oposição ao 

governo, também como a classe subalterna, com menor poder monetário. Na direita, ao 

contrário, estavam compreendidos os detentores da riqueza, donos de terra e industriais. “Sua 

                                                                                                                                                                                     
apud: BOBBIO, Norberto. Direita e esquerda: razões e significados de uma distinção política. São Paulo: Unesp, 
1995, p81). 
26 Cf. SKIDMORE, T. 2003, p. 212. 
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voz principal era a UDN27, e dependiam de seus laços com a polícia e o Exército. [...] Seu 

trunfo era a capacidade dos militares de intervir contra seus inimigos” (p.213). Além de Fidel 

Castro, havia também uma tentativa de intervenção política e impedimento das ofensivas 

cubanas por parte de John Kennedy. Os Estados Unidos apoiavam, assim, as causas da direita 

política no país.  

 Além desse cenário “multipolarizado” ter importante relação com as dinâmicas que 

culminaram no Golpe Militar de 1964, a compreensão desse país dividido e das influências 

externas direcionadas à direita ou à esquerda pode ser observado nas linhas de Gota d’água. 

Serão problematizadas as questões de classe no cenário brasileiro. Os autores percebem as 

intensivas influências do capitalismo no país e trabalham essa relação com o povo. Em seu 

prefácio, eles se referem à experiência capitalista no país como a mais importante 

preocupação de sua obra, pois identificam que a concentração da riqueza nas mãos de uma 

classe em detrimento da crise financeira de outra acentuou o perfil bipolarizado da sociedade, 

estabelecendo o que os autores identificam em sua obra como classe dominante e classe 

subalterna, ou seja, a classe detentora de dinheiro e poder alcança autonomia em variados 

âmbitos, ao passo que a classe trabalhadora, subalterna, vê-se condicionada a um sistema que 

nunca lhe permitiria a mobilidade social, de maneira que os frutos de seu trabalho eram 

drenados na manutenção da Economia, nesse sistema de acúmulo de riquezas nas mãos de 

alguns poucos. 

 Nesse sentido, veremos de que maneiras Creonte, sendo o proprietário da Vila de 

Meio Dia (espaço em que acontece a ação de Gota d’água), representa essa classe dominante, 

detentora do poder monetário do sistema populacional em questão. A fonte de renda de 

Creonte se sustenta nos moradores a quem ele aluga seu espaço. Neles, está representada a 

classe subalterna, a classe trabalhadora que, direcionando grande parte de seu salário ao 

pagamento do aluguel, não alcança êxito financeiro e se vê condicionada a continuar com a 

mesma vida, sem expectativas ou oportunidades de crescimento social.  

O sistema financeiro capitalista apresentado acima foi se desenvolvendo na história do 

país e, nos contextos da década de 1950 a 1970, a proposta capitalista se inseria como a 

expectativa de conter a crise econômica. Nesse sentido, o autoritarismo funcionou como 

alicerce para se estabelecer um sistema econômico com tão questionáveis proporções na 

distribuição de renda entre as classes sociais, já que o capital era claramente transferido “de 

                                                           
27 União Democrática Nacional.  
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baixo para cima”, como apresentam Buarque e Pontes no prefácio de Gota d’água (1979: xi). 

Segundo os autores, era previsível que a ousada medida de distribuição de renda faria com 

que a crise econômica e social se agravasse, pois a concentração de renda nas classes 

elitizadas excluiu absolutamente a classe popular do cenário capitalista que se instaurava. 

Com ironia, na sequência do prefácio, os autores comentam: 

No futuro, quando se puder medir o nível de desgaste a que foram 

submetidas as classes subalternas, nós vamos descobrir que a revolução 

industrial inglesa foi um movimento filantrópico, comparado com o que se 

fez para acumular o capital do milagre  

Com esse breve panorama da problemática a ser analisada, podemos notar a forma 

como os autores representam a imobilidade da classe trabalhadora e a manutenção de um 

sistema que favorecia a classe dominante. Além desse segundo grupo, Creonte representa 

também o perfil do Estado que permitiu e implantou esse sistema social. Trata-se, aqui, do 

autoritarismo que caracterizou o governo militar por quase duas décadas no Brasil. 

Em 1964 ocorreu o golpe militar, em que unidades militares se instalaram em edifícios 

governamentais em Brasília e no Rio de Janeiro. Os militares tinham a intenção de depor 

Jânio Quadros da presidência e encerrar o que entendiam como resquícios da era Vargas. 

Começou então a presidência do marechal Castello Branco, que teria seu mandato seguido por 

outros militares, até 1985. O Golpe Militar teve rápido apoio e reconhecimento dos Estados 

Unidos28, o que reforça a compreensão da aceitação do capitalismo no Brasil, na época em 

questão. Da mesma maneia, podemos compreender que a sucessão desses acontecimentos 

intensificou os conflitos entre direita e esquerda, de forma que o governo vigente se 

apresentava com a missão de “salvar a democracia ocidental da ‘ameaça’ da esquerda”, 

conforme observação de Thomas Skidmore (2003: 229). 

É conhecido que esse regime estabeleceu diversas formas de censura e vedou a 

liberdade de expressão por meio de constantes, violentas e enérgicas repressões e torturas. A 

mentalidade capitalista e de direita vigorava no governo militar, que buscava manter a ordem 

e conter a oposição política da esquerda. Dessa tentativa de manutenção da ordem e dos bons 

costumes, surgiu o perfil autoritário e repressivo do governo. A esse propósito, é importante a 

colocação de Gaspari (2009: 215): 

                                                           
28 O governo militar brasileiro foi reconhecido pelos Estados Unidos sob o mandato de Lyndon Johnson, que 

pareceu ignorar que a tomada do poder fora ilegal, já que João Goulart não apresentava  motivos para ser 

constitucionalmente deposto. 
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Tratava-se de um mundo onde a igualdade racial era uma aspiração 

filosófica, o homossexualismo uma anomalia e a condição feminina, um 

estuário procriador, amoroso e doméstico. Nele, o colosso americano parecia 

mover-se, invencível, na direção de um grande destino traçado desde 1945.  

Elio Gaspari, em seu volume A Ditadura Envergonhada (2009), delineia os 

acontecimentos políticos que permearam os anos do governo militar no Brasil. O trecho acima 

destacado torna possível a percepção da influência dos Estados Unidos, com sua mentalidade 

e seu capitalismo, na sociedade brasileira. É importante traçar essa relação para compreender 

o clima conflituoso entre a direita, que podemos entender como adepta do capitalismo, e a 

esquerda, adepta, por sua vez, do socialismo. Os autores de Gota d’água identificam e 

questionam a relevância do capitalismo na legitimação do governo militar instaurado, apesar 

de seus questionáveis comportamentos. 

O autoritarismo e a repressão do governo se mostraram violentos na missão de manter 

a ordem e silenciar as oposições. Na primeira fase desse governo, parecia haver certa 

tolerância em relação aos protestos que já se anunciavam. No entanto, a implantação de atos 

institucionais foi mudando rapidamente o perfil do governo e, no ano de 1968 foi decretado o 

Ato Institucional de número 5 (AI-5), que se mostrou decisivo no perfil que se construía 

naquele regime. O AI-5 dava poder quase absoluto ao governo, que pôde, com isso, dissolver 

a câmara dos deputados e perseguir os manifestos de oposição. A partir desse decreto a 

Ditadura Militar entrou em sua fase mais violenta, conhecida como os “anos de chumbo” no 

Brasil. O sistema repressivo dos militares se apoiava na medida de conter os atos 

considerados subversivos.  

Alexandre Ayub Stephanou (2001: 65) logra apresentar as tensões que permeavam os 

acontecimentos e a repressão durante os “anos de chumbo”: 

A máquina repressiva criou uma cultura própria, em formato burocrático, 

destinada à eliminação de adversários. Desenvolveu uma tecnologia brutal e 

sofisticada, disseminou o medo, através do uso generalizado da violência. 

Além de eliminar fisicamente os opositores, inibiu a participação política e 

social.[...] O aparato repressivo institucionalizou a tortura, como instrumento 

de interrogatório, os sequestros e as blitz como forma de detenção, e os 

serviços secretos como organismos de informação, visando ao controle 

social absoluto. 

 Essa sumarização de Stephanou delineia o clima conflituoso e repressivo da Ditadura. 

Para esta pesquisa, faz-se relevante essa compreensão, pois, sob o caráter restritivo do 

governo militar, surgiram os movimentos de militância política e cultural de esquerda. No 

tocante à cultura, as críticas ao autoritarismo do governo permearam peças de teatro, obras da 
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Literatura, cinema, música, entre tantas outras manifestações culturais. O governo reagiu a 

essas manifestações com semelhante severidade, na tentativa de silenciar essa tendência 

artística que se emoldurava na temática da conscientização. 

 Nas atuações da esquerda, prevaleciam as ações da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), que representavam, para os militares, o lado transgressor da sociedade, que atentava 

contra a moral e a ordem do país. Em diferentes instâncias, diversos artistas e intelectuais se 

envolveram com esse movimento de oposição e, nesse aspecto, encontramos os autores de 

Gota d’água, Chico Buarque e Paulo Pontes. 

  

2.2.1 CULTURA 

Podemos notar até aqui que se aponta a complexidade de um sistema, que envolveu 

conflitos de caráter social, político e econômico. No entanto, a cultura do país também teve 

novas manifestações, orientadas pelo clima de repressão e desigualdades, que permeava todos 

os âmbitos da sociedade. 

Se recorrermos à definição da palavra cultura sob a orientação da Antropologia, 

encontraremos a explicação de Edward Taylor 29 (século XIX) que, apesar de ter sido já 

aprofundada por numerosos pensadores, mostra-se atual e funcional para compreender as 

manifestações brasileiras que queremos apresentar. Taylor explica que  

[...] cultura abrange todas as realizações materiais e os aspectos espirituais 

de um povo. Ou seja, em outras palavras, cultura é tudo aquilo produzido 

pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde 

artefatos e objetos até ideais e crenças. Cultura é todo complexo de 

conhecimentos e toda habilidade humana empregada socialmente. 

 (SILVA, K. SILVA, M. p.1) 

 No Dicionário de Conceitos Históricos (2006), também nos é apresentada a percepção 

de Alfredo Bosi30, que se esquiva do viés antropológico e entende a cultura como o conjunto 

de práticas, símbolos e valores que devem ser transmitidos de geração em geração, como 

forma de manter a vida daquela sociedade. Nesse sentido, a definição de cultura se aproxima 

daquilo que se entende como a identidade de um grupo, e sua manutenção assegura a 

existência dessa comunidade. 

                                                           
29 In: Dicionário de Conceitos Históricos - Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva – Ed.  
Contexto – São Paulo; 2006.  
30 In: BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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A partir dessa noção básica podemos compreender que a peça Gota d’água se 

enquadra na definição de uma produção cultural. Essa observação é habitual e corriqueira, no 

entanto. Interessa-nos, portanto, debruçar sobre a análise de Gota d’água a consciência de que 

os autores lograram exprimir “os aspectos espirituais” do povo brasileiro; de que com singular 

construção literária identificaram nas origens cognitivas da Tragédia Grega a verdadeira 

tragédia brasileira e enriqueceram o drama com novas informações históricas, sociais e 

culturais. 

Destacamos, nesse sentido, a experiência de “intercâmbio” entre a classe que se pode 

chamar de dominante e as classes subalternas. A primeira, em contato com a segunda, 

conseguia contribuir para o desenvolvimento da cultura do país por meio da apresentação da 

classe popular, que confere autenticamente a identidade da nação. Essa aliança entre classes 

resultou em promissores projetos culturais, que foram, contudo, interrompidos pela repressão 

militar, como será tratado adiante. Conforme relatam os próprios autores (1979: xvi), no 

prefácio de Gota d’água: 

Em contato direto com as classes subalternas, a intelectualidade, raquítica e 

litorânea, ia percebendo que era, também, povo, isto é, que tinha uma 

história a fazer, uma realidade para transformar à sua feição, tinha 

responsabilidades, aliados, tinha, enfim, sentido.  

Tornou-se importante essa compreensão das camadas populares como aquela que contém a 

identidade cultural do país. Logo, a aliança entre os intelectuais, aqueles que tinham a oportunidade de 

produzir os meios culturais (como jornal, TV, cinema, teatro, entre outros) e essa chamada classe 

subalterna permitia que os assuntos de interesse da maior parte da população se tornassem realmente 

públicos, o que não ocorria na tendência cultural elitista - como denotam Buarque e Pontes - que, 

mostrando-se colonizadora, não podia assimilar nem atingir a cultura popular, já que reproduz aquilo 

que o próprio sistema que valoriza a elite sobre uma maioria apresenta: uma organização que não 

inclui, mas apenas abafa a participação popular na vida social. 

A mencionada aliança representava a reciprocidade e auxílio mútuo entre os dois 

grupos que reagiam aos intentos da Ditadura. Assim, pelo lado dos artistas e intelectuais, estes 

perderam a fonte que lhes garantia o conteúdo e a substância de suas produções, ou seja, seu 

público. Essa cisão denotava um enfraquecimento da união dos grupos de oposição, 

separando-os em dois grupos ao invés de reuni-los em um objetivo único. 

Nesse sentido e não ocasionalmente, em Gota d’água, Jasão representa um caso raro 

de mobilidade entre classes, ao ingressar na “elite” e deixar a classe baixa, à qual pertencia 
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morando na Vila do Meio-Dia. Contudo, a advertência que Joana lhe dirige nos servirá aqui 

para compreender que a Cultura brasileira também vivia sua complexidade e sua crise. Sucede 

que, de acordo com Joana, o mesmo samba – “Gota d’água – que o fez ascender socialmente 

tem sua autenticidade pautada na experiência de vida na comunidade de Meio Dia, além de 

encontrar também ali seu público e seus ouvintes, de forma que o distanciamento de Jasão 

dessa classe popular a que originalmente pertencia o fará perder a real essência da produção 

cultural que o fez ascender. Não podemos dizer que Jasão passa a fazer parte do grupo 

intelectual, mas alcança a rara ascensão social, passa a fazer parte da elite. No entanto, o 

trecho a seguir pode auxiliar a compreensão da reciprocidade que havia entre os produtores 

culturais e seu público, demonstrando o resultado de uma possível separação entre eles: 

JOANA — [...] 

É seu povo que vive de repente 

porque não sabe o que vem pela frente 

Então ele costura a fantasia 

e sai, fazendo fé na loteria, 

se apinhando e se esgoelando no estádio, 

bebendo no gargalo, pondo o rádio, 

sua própria tragédia, a todo volume, 

morrendo por amor e por ciúme, 

matando por um maço de cigarro 

e se atirando debaixo de carro 

[...]. Mas, Jasão, 

já lhe digo o que vai acontecer: 

tem u’a coisa que você vai perder, 

é a ligação que você tem com sua 

gente, o cheiro dela, o cheiro da rua, 

você pode dar banquetes, Jasão, 

mas samba é que você não faz mais não, 

não faz e aí é que você se atocha 

Porque vai tentar e sai samba brocha, 

samba escroto, essa é a minha maldição 

“Gota d’água”, nunca mais, seu Jasão 

Samba, aqui, ó... (BUARQUE; PONTES, 1979: 126-127) 

 

O excerto apresenta de forma significativa o perfil da camada popular brasileira com 

seus costumes, expressando alguns traços culturais, além de expor a identidade que deveria 

haver no produto cultural para o público o tornasse válido.  

Nesse cenário surgiram movimentos artísticos como Teatro de Arena (que recebeu a 

peça Gota d’água), o Teatro Oficina, Teatro de Opinião, o Tuca, o Tropicalismo e o Cinema 

Novo, por exemplo. O Teatro de Arena de São Paulo, fundado em 1953 por Renato José 
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Pécora, marcou esse período por sua motivação artística, que visava a oferecer uma expressão 

teatral nacionalista, ou seja, tencionava apresentar a realidade nacional nos palcos. 

 

 2.2.2 PAULO PONTES, UMA SÁTIRA ENGAJADA 

 

O dramaturgo Paulo Pontes (Vicente de Paula Holanda Pontes) nasceu na Paraíba em 

1940 e, apesar de ter falecido muito jovem (aos 36 anos, em 1976), construiu uma 

significativa carreira no meio cultural, em que pôde expor suas convicções e seu 

posicionamento ante a uma sociedade em crise. 

Sua experiência artística percorreu o teatro, a televisão e o rádio. Em sua atividade 

escrita permeava a linguagem bem-humorada, por meio da qual expunha temáticas cotidianas 

que pudessem aproximar a classe popular. Sua primeira peça - já responsável por tornar seu 

nome nacionalmente conhecido -, Um edifício chamado 200, apresenta uma situação social 

corriqueira: a esperança e as tentativas de ganhar na loteria federal, probabilidade quase única 

de ascensão social naquela época. 

O sucesso da exibição de uma comédia acerca dos costumes marcou sua carreira e seu 

estilo textual, que visava a representar o brasileiro comum, que se identificasse com a maior 

parte da população. Responsável pelo sucesso A Grande Família, as produções de Pontes 

denotam seu perfil satírico e engajado, que consistia também em apresentar a vida do 

brasileiro para atrair a população, como relata o próprio dramaturgo, em entrevista para o 

Jornal do Brasil (1972): 

Um país carente de tudo, como o nosso, não tem a sua própria realidade para 

discutir no palco. O público diz: vamos conversar sobre a minha gravata, o 

meu fedor, o meu cotidiano, e o artista responde: não, vamos conversar sobre 

a aventura do imponderável 

Assim, o intuito de Paulo Pontes era conscientizar aqueles que, estando privados de 

cultura e informações, pudessem refletir sobre o sistema social que lhes era apresentado.   

Nas palavras do diretor Flávio Rangel, em entrevista ao Jornal do Brasil, por ocasião 

da morte do dramaturgo (1976): 

Em todos os seus trabalhos, Paulo Pontes teve sempre a preocupação de 

retratar o povo de seu país, e era também um permanente batalhador pela 

liberdade de expressão. Lutou incansavelmente pela regulamentação da 

profissão e esteve presente, em posição de destaque, em todos os 
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movimentos que envolveram a classe teatral. Dotado de uma poderosa 

inteligência e uma rara lucidez, exercia uma liderança natural através de seu 

pensamento profundo, que se fez sentir através dos inúmeros ensaios que 

escreveu e das brilhantes conferências que pronunciou 

 

2.2.3 CHICO BUARQUE E O REQUINTE DE SEUS VERSOS CRÍTICOS 

 

Francisco Buarque de Hollanda nasceu em 1944, no Rio de Janeiro. O artista sempre 

foi muito reconhecido por sua admirável habilidade com as construções poéticas, 

principalmente na música popular, porém sua participação no cenário cultural se estende 

também para a Literatura, Cinema e Teatro. 

Chico Buarque tem seu talento muito relacionado também ao engajamento político-

social que sempre apresentou, suas letras denunciando o sistema de governo ou da classe 

dominante, assumindo frequentemente a figura dos marginalizados e dos desvalidos e a 

sutileza com que “tece” e constrói seus textos o tornaram um ícone desde o início de sua 

carreira. 

No entanto, é interessante observar que, no quesito musical, foi alvo de preconceitos 

inclusive de outros grupos engajados com as questões sociais, como é o caso da Tropicália, 

em que atuaram nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Nara Leão. Em um 

tempo marcadamente maniqueísta, a oposição entre as manifestações tropicalistas e as 

canções de Chico viraram até mesmo um “produto do clima de guerra e do maniqueísmo das 

torcidas”, conforme colocação de Ventura (2008: 74).  

Comentários sarcásticos eram dirigidos à sua figura, muito em função de suas raízes, 

pois sendo filho do renomado crítico e historiador Sérgio Buarque de Hollanda e da pianista 

Maria Amélia Buarque de Hollanda, sua imagem foi sempre ligada à elite, e, mais que isso, 

relacionada a uma noção de “bom moço”, estereótipo do qual ele sempre quis se esquivar. 

Ventura (2008: 85) explica que 

Numa época em que o mau comportamento procurava impor-se como valor 

revolucionário, ser oferecido como modelo para os bem-nascidos não era a 

posição que um artista consciente [...] iria querer para si – ainda mais que a 

imagem não era rigorosamente justa, conforme ele tentava demonstrar, 

sempre que possível.  

Contudo, sua competência artística foi mais saliente que os estereótipos que lhe 

impunham, e sua produção foi ganhando forma e expressão social. Chico Buarque, dando voz 

aos marginalizados, põe em questão problemáticas do sistema político e social do Brasil. 
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Thomas Skidmore (1998: 239) observa como as produções artísticas se faziam, todas, alvo 

dos censores, o que fez com que muitos artistas partissem para o exílio. O autor percebe, no 

entanto, a exceção que se faz à música, talvez por ser ela uma fonte em potencial para 

contemplar a ambiguidade, que muitas vezes fazia aparecer apenas um sentido da canção, 

enquanto o conteúdo censurado passava despercebido. “O mestre nesse jogo era Francisco 

Buarque de Hollanda”. Permeiam em seus textos a velada maneira de criticar o governo, por 

meio de recursos sonoros, metafóricos e irônicos, mostrando a atenção e o cuidado na escolha 

de cada palavra.  

Em sua produção teatral, Chico Buarque apresentou uma crítica social mais direta. 

Utilizando-se de sátiras e ironias, quis mostrar, a partir de personagens e situações cotidianas 

das classes populares, o próprio povo no centro da ação dramática, e o sistema político e 

econômico, regido pelo capitalismo, que o consumia e desviava para as margens da 

sociedade. 

Assemelhando-se à característica nostálgica de sua poética, há em seu teatro um 

retorno ao passado, porém no intuito histórico de reviver o passado para compreender o 

presente. Nesse sentido encontramos a montagem da peça Gota d’água, visto que o autor 

reconhece e emprega a mitologia da cultura grega antiga para apresentar uma reatualização da 

história da feiticeira Medéia, contextualizada então no morro do Rio de Janeiro. A partir do 

sofrimento da personagem Joana (sofrimento esse que se assemelha ao de Medéia), o autor 

expõe problemas e questões de ordem político-social, afirmando o intuito de resgatar uma 

história, ou, no caso, uma sabedoria mitológica que irradia sua significação no decorrer dos 

séculos, permitindo que se compreenda o presente observando a conduta e a essência 

humanas desde os primórdios de sua existência. Da mesma maneira, será importante 

apreender da dos conhecimentos antigos e modernos significados que auxiliem a compreensão 

do presente histórico, ou seja, é necessário que a análise de Medéia e Gota d’água, no caso, 

sejam funcionais em qualquer época, como o faz o mito, propriamente dito. 
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3. ESTRUTURA DA TRAGÉDIA GREGA 

Para aprofundar os conhecimentos a respeito das tragédias que compõem esta 

pesquisa, será também relevante distinguir os elementos constituintes do gênero trágico, 

cumprindo a mesma ordem apresentada por Aristóteles, ou seja, partindo das partes externas: 

canto coral (coro e prólogo); falas e ideias, compreendidas como o que podemos aceitar como 

o argumento das ações trágicas, onde se encontram os conceitos de Hybris (desmedida), 

Moira (destino) e Catarse (purificação). Depois, as partes internas, que são: o Mito, 

compreendendo-o como o que corresponde aos elementos da fábula trágica); e os Caracteres, 

onde analisaremos a figura do Herói e das personagens da ação. Para compreender cada um 

desses conceitos, é importante resgatar o conceito primordial de Aristóteles31 e observar seus 

pormenores:  

A tragédia é a imitação de uma ação elevada, de alguma extensão e 

completa, em linguagem adornada, distribuídos os adornos por todas as 

partes, com atores atuando e não narrando; e que, despertando a piedade e o 

terror, tem por resultado a purificação dessas emoções.  

 

3.1. A PRESENÇA DO CORO E DO PRÓLOGO 

“O Coro, além de centro ritual, exerce várias funções. Representando 

a polis, o coletivo, amplia a ação além do conflito individual” 

(ROSENFELD, Anatol. 1993: 54) 

A estrutura da Tragédia contém uma construção cuidadosa e elaborada, o que 

contribui para sua eficácia de caráter atemporal. Em sua origem, a Tragédia tinha momentos 

em que a Lírica se expressava, não apenas como percepção íntima e existencial da 

personagem, mas efetivamente como música, pois os diálogos eram comumente 

interrompidos para que se entoasse alguma canção. Nesse movimento envolvido com o canto 

coral, devemos destacar a presença do Coro, que, sendo elemento fundamental à Tragédia, 

corresponde a um ser coletivo que funciona como uma voz mediadora diante da ação do herói 

trágico. Entretanto, antes do Coro observamos a presença de um Prólogo, que pode aparecer 

como monólogo ou mesmo um diálogo (e em algumas obras também como canção).  

                                                           
31 P. 43 
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O prólogo prepara e apresenta o assunto do que vai acontecer. Pode ser entendido 

como uma espécie de introdução à ação trágica, que antecede até mesmo o Coro e se anuncia 

os temas que podem permear a peça. No decorrer dos séculos essa estratégia de introdução se 

desenvolveu em diferentes orientações, sem perder, contudo, sua essência. Por meio dele, o 

dramaturgo passou a se comunicar com o público, realizando comentários satíricos ou 

abordando sob um viés ideológico o tema da peça. 

Em Medeia, é a Ama quem profere o prólogo da peça. Nessa introdução, ela retoma o 

mito dos Argonautas, que consiste no enredo anterior ao presente da ação trágica. Ela começa 

seu relato em tom de lamento, resgatando a história a partir da viagem de Jasão à Cólquida, 

quando o Amor fez com que Medeia se apaixonasse perdidamente pelo herói. Nas linhas 

seguintes, ela faz uma síntese dos acontecimentos que deram sequência à história dos então 

amantes Jasão e Medeia, mencionando a imensurável paixão de sua senhora, capaz de 

cometer imensas crueldades para o bem de Jasão, sacrifícios tais que se exauriram com a 

posterior traição de Jasão: 

Quem dera que a nau de Argos, quando seguia para a terra da Cólquida, 

nunca tivesse batido as asas através das negras Simplégades, e que nas 

florestas do Pélion não houvesse tombado o pinheiro abatido, nem ele 

tivesse dado os remos aos braços dos homens valentes, que buscaram o velo 

de ouro para Pélias. Assim não teria Medeia, a minha senhora, navegado 

para as fortalezas da terra de Iolcos, ferida no seu peito pelo amor de Jasão. 

Nem depois de convencer as filhas de Pélias a matar o pai, habitaria esta 

terra de Corinto com o marido e os filhos, alegrando com a sua fuga os 

cidadãos a cujo país chegara, em tudo concorde com Jasão. (EURIPIDES, 

1968: ) 

A Ama observa que no momento em que a nau de Jasão se destinou à Cólquida, 

começou a tragédia que já pode entrever e anuncia nesse seu prólogo. A criada chama a 

atenção para a revolta de Medeia, que se assemelha ao padecimento de um corpo falecido, 

mas que ao mesmo tempo se afigura em tal amargura que sua serva teme o as ações que 

Medeia possa assumir: 

Agora tudo lhe é odioso, e aborrece-a o que mais ama. [...] e Medeia, 

desgraçada e desprezada[...] Jaz sem comer, o corpo abandonado à dor, 

consumindo nas lágrimas todo o tempo, desde que se sentiu injuriada pelo 

marido, sem erguer os olhos, sem desviar o rosto do chão. [...] Abomina os 

filhos e nem se alegra com vê-los. Temo que ela medite nalguma nova 

resolução. É que ela é terrível [...] 

 

Esse excerto exemplifica de que maneiras o Prólogo situa o espectador sobre o enredo 

anterior à ação e já o prepara para acompanhar o que há de vir no decorrer na peça teatral. 
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O Coro aparece ao início e permeia toda a ação trágica. Composto por cerca de 12 a 15 

integrantes (cantores), a participação do coro se dá por meio de música e funciona como uma 

voz coletiva,  

que tem a missão de cantar partes significativas do drama. Na origem, 

representa a polis, a cidade-estado, ampliando a ação para além do conflito 

individual [...] Com o desenvolvimento da tragédia, o coro fixou-se como 

uma parte secundária do texto dramática, geralmente reservada ao 

comentário público. (CEIA, Carlos.) 

 A participação de vários integrantes configura o que se entende por “voz coletiva”, ou 

seja, o Coro representa uma população que assiste à ação trágica e percebe seu 

desenvolvimento, no sentido de analisar as atitudes das personagens envolvidas na ação. 

Além de ser essa personagem atuante e coletiva, o Coro pode assumir uma posição 

mediadora, exprimir opiniões ou levantar questionamentos a respeito dos caracteres e até 

mesmo tomar parte na ação. Por ter várias funções dentro do drama, Aristóteles destacou a 

importância de se considerar o Coro como uma personagem da peça (1999:60), além de ser o 

principal de seus adornos (1999:45). Ele será como a voz da sabedoria, aquela que 

compreende o todo da ação e o anuncia aos espectadores. 

Na peça de Eurípides é possível perceber essas características do Coro. Ele é formado 

pelas mulheres de Corinto, que assistem ao crescimento da fúria de Medeia e a todo o tempo 

fazem pertinentes comentários sobre o desenvolvimento da trama, anunciando para o ato 

trágico para o qual tende o desenvolvimento dos diálogos. É importante ressaltarmos, no 

entanto, que o Coro, propriamente, não realiza nenhum diálogo com as outras personagens da 

peça. Entendemos que a própria condição da ira de Medeia torna impossível o 

estabelecimento de qualquer diálogo, pois suas atitudes se mostram pré-estabelecidas pela 

fúria e desejo de vingança contra Jasão que remói em seu coração. 

Com o desenvolvimento da arte dramática e da Tragédia, o Coro assumiu novas 

configurações no decorrer dos séculos, deixando de ser um grupo e se fixando em nível 

secundário. Sua importância original e sua representação de uma personagem coletiva são 

declinadas e a parte coral pode passar a ser representada então por um só ator, que realiza um 

tipo de pausa entre os atos da ação. Vejamos a observação de Caros Ceia, em seu Dicionário 

de termos literários: 

No teatro moderno, fala-se por vezes em personagem de coro (choral 

character) para designar aquele ator que comenta regularmente a história 

representada. A função original do coro da tragédia grega não se perde nesta 
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concepção: ele funciona sempre como um espectador ideal que se 

responsabiliza pelo equilíbrio das emoções e pela moderação dos discursos. 

Assim, é importante mencionarmos de que forma aparece o Coro na peça Gota 

d’água, visto que ao mesmo tempo essa produção ela se inspira em uma tragédia grega, está 

permeada também das tendências do teatro moderno. Será interessante observar a construção 

coral que Buarque e Pontes conferiram à sua peça, pois o Coro se distribui em dois planos de 

diálogo: entre as vizinhas e entre os vizinhos. O enunciado se desenvolve a partir da fala 

individual e fragmentada dos amigos de Jasão e Joana. 

Se em Medeia a estrutura original do Coro apresenta temas elevados e a coerência da 

voz coletiva que teme o desfecho trágico que se pronuncia, em Gota d’água a participação 

coral mantém seu perfil coletivo, mas assume o formato de mexericos entre vizinhos, e essa 

adequação será passível de importante análise a respeito das duas obras. 

Assim, nas duas produções podemos apreender que a participação do Coro “representa 

ordinariamente a sociedade de onde o herói é gradualmente isolado. Por isso o que ele 

exprime é uma norma social, de acordo com a qual a hybris do herói possa ser medida”, como 

denotou Northrop Frye (1957: 214-215). Será pertinente observar, portanto, como os 

elementos trágicos se emolduram nas duas peças analisadas. 

 

3.2 CONSTRUÇÃO DAS FALAS E IDEIAS 

 Trataremos aqui da organização das ideias na Tragédia, “que nada mais são do que a 

capacidade de dizer, sobre determinado assunto, aquilo que lhe é inerente ou conveniente” 

(Poética, VI, 36)32. Assim, a ação das personagens se dará em torno da ocorrência desses 

elementos que compõem o que podemos entender como a construção argumentativa da 

Tragédia, que ocorre dentro da fábula que será vivida pelos caracteres. 

É possível observar, portanto, a presença da hybris, que consiste na falta pela 

desmedida, que ocasiona, em geral, o evento trágico; a moira, que diz respeito ao destino do 

herói e a catarse, fim último da Tragédia, que corresponde à purificação dos sentimentos após 

a experiência do terror e compaixão. Nesse sentido, os três elementos que apresentaremos 

                                                           
32 p. 45 
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adiante contribuem para a efetivação dos objetivos da ação trágica, de acordo com Aristóteles 

(VI, 27)33: “[...] despertando a piedade e o terror, tem por resultado a purificação dessas emoções”. 

 

3.3 HYBRIS E MOIRA, A INFRAÇÃO DESMEDIDA E O DESTINO DO 

HERÓI 

Com este termo, intraduzível para as línguas modernas, os gregos 

entenderam qualquer violação da norma da medida, ou seja, dos limites que 

o homem deve encontrar em suas relações com os outros homens, com a 

divindade e com a ordem das coisas  

(Abbagnano 2003:520) 

 

Veremos adiante que o relato mítico, apesar de pertencer e explorar um mundo já 

decorrido, segue vivo e eficaz à consciência do homem grego e aos homens de qualquer 

geração ou cultura posteriores. Abordando essa realidade considerada sagrada do mito, a 

Tragédia se utiliza de sua fábula para propor novas reflexões acerca das organizações da polis. 

Em breves linhas, apresentamos que a figura do herói representa, nesse sentido, o universo 

lendário e religioso da Grécia, ou mesmo a aristocracia, ou seja, as figuras sublimes do 

imaginário popular na época em questão. Entretanto, na Tragédia o herói trará à tona os 

valores decadentes da nobreza e daqueles que eram então considerados superiores: 

Apresentado em contraposição ao coro, constituído por um colégio de 

cidadãos cujos valores dizem respeito à nova pólis, o herói pratica uma ação 

que se caracteriza pela hybris, desmedida, tendo ou não consciência dela. 

Em virtude dessa desmesura, é conduzido à harmatía, erro trágico, 

culminando com a sua derrocada. Tal desfecho registra a vitória da nova 

ordem de valores democráticos. (SANTOS, 2005: 48)  

No momento histórico dos grandes trágicos gregos, a polis vivia uma espécie de 

emancipação da aristocracia, e isso se refletiu na iniciativa de se questionar publicamente os 

ensinamentos míticos já consolidados na comunidade grega. Assim, notamos que a figura do 

herói se constrói como agente responsável pelos próprios atos, ou seja, suas decisões 

implicam em consequências – como o julgamento dos deuses e dos homens – as quais ele 

deverá assumir. 

                                                           
33 P. 43 
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Podemos falar, nesse sentido, da consciência que se observa nas personagens trágicas, 

ou seja, em meio aos conflitos apresentados na ação, aquele que sofre o cumprimento de seu 

destino sabe e tem consciência de seu fado. 

No cerne da Tragédia subsiste o conceito de hybris, que é entendida como a falta da 

desmesura, aquilo que ultrapassa a medida humana (métron). Assim, comete a hybris o 

homem que age com insolência “na pretensão de competir com a divindade”, como pontua 

Calazans34. No entanto, ao cometê-la, o herói se vê diante das terríveis consequências de sua 

imprudência. A Tragédia apresenta o momento da hybris e a decorrente queda do herói, cujo 

desfecho não é necessariamente trágico, mas perpassa o caos e o sofrimento. A presença do 

homem consciente, que age dentro de seu direito e assume as consequências de suas escolhas 

contribui para a formação existencial do indivíduo-espectador, e lhe permite identificar sua 

vida aos augúrios vividos pelos caracteres de uma Tragédia. O infortúnio do herói trágico não 

se dá de maneira apenas degradante, mas pode estar permeada de autênticos valores de honra 

e superioridade. De acordo com Santos (2005: 48):  

Ao mesmo tempo em que são vencidos, sua derrota é gloriosa, pois 

demonstram extraordinária nobreza, honra e superioridade na maneira como 

suportam os seus sofrimentos. Embora, na maioria das peças, não consigam 

evitar a própria morte, os representantes das linhagens reais de outrora 

preservam os seus nomes da difamação.  

Os poetas das epopeias já alertavam sobre os perigos da hybris antes mesmo da 

ascensão da Tragédia, mas notamos que, nesta, esse conceito se realiza e faz parte da estrutura 

do texto trágico. Em certo sentido, portanto, a hybris diz respeito ao homem que se faz ciente 

dos motivos de sofrer tais desditas.  Isso não significaria dizer, no entanto, que uma 

personagem que atue como vítima estranha às razões dos acontecimentos, não atende às 

exigências do ato trágico. Essa constatação produziria na realidade uma contradição. 

Devemos, portanto, realizar essa distinção. Falamos, na Tragédia, de um homem consciente 

que age em seu direito e, cometendo um excesso, sofre as consequências de suas atitudes. A 

démesure ocorrida não denota, porém, um caráter necessariamente mau ou duvidoso, visto 

que a personagem trágica suscita, por essência, no espectador uma identidade permeada de 

compaixão e terror. Se assumíssemos que se tratasse de uma personagem de má índole e mau 

caráter, tal identidade se tornaria menos possível. Estamos diante de uma personagem humana 

dotada de personalidade, virtudes e também passível de excessos. 

                                                           
34 Explicação da Hybris por Selma Calazans, no E-Dicionário de Termos Literários 
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 Traço característico do estilo da Tragédia Grega, a consciência e o cumprimento do 

destino imposto consiste, conforme Lesky (1996: 34) em: 

[...]um dos seus elementos constitutivos. Por isso ouvimos também as 

grandes figuras da tragédia ática, com zelo incansável e amiúde em longos 

discursos cerrados, exprimirem em palavras os motivos de suas ações, as 

dificuldades de suas decisões e os poderes que as cercam.  

Devemos nos ater, portanto, a compreender em quais sentidos o métron, o limite da 

ordem humana é ultrapassado nas peças analisadas nesta pesquisa. Para explicar o conceito de 

hybris, Selma Calazans35 aborda com pertinência a própria figura de Medeia, observando que 

na peça de Eurípides a desmedida acontece com supreendente força trágica: 
[...] a hybris se apresenta com uma força trágica incomum, pois a 

protagonista terna e monstruosa, Medeia, pela intensidade da sua paixão por 

Jasão, é capaz de assassinar os próprios filhos, para punir o amante (pela sua 

infidelidade) de uma forma radical. Entretanto, ela é resgatada, no final, pelo 

carro de Hélios, seu pai. 

 

No movimento da tragédia euripidiana, a hybris se dá de maneira complexa, pois é 

possível avaliar que a figura da transgressão se encontra em Jasão e também em Medeia. A 

autora destaca, entretanto, que o desfecho de Medeia é alicerçado por uma figura divina, que 

parece tornar autêntica toda a ação da princesa da Cólquida, que fora traída por seu marido, ao 

passo que Jasão, reconhecido herói, sofre o terrível destino de perder todos os que lhe eram 

importantes: a nova esposa, o rei Creonte, que lhe garantiria a glória e notoriedade e, 

particularmente, perde seus filhos (sua descendência) de maneira cruel, mortos pela própria 

mãe, que parte também e leva os dois corpos consigo. 

Em Gota d’água Joana não apresenta em seu passado tantos resquícios de crueldade 

como Medeia, que, entre outros feitios, mata o próprio irmão, esquarteja seu corpo e persuade 

as filhas de Pélias a matarem o próprio pai. Ambas têm em suas histórias o abandono de tudo 

em nome do amor a Jasão e o ápice dos sentimentos de rancor e vingança, causados pela 

traição de seus maridos, mas na peça brasileira a desmedida acontece por parte do próprio 

Jasão, que rompe com sua esposa (e com suas raízes) seduzido pelo prestígio social que a 

união com a filha de Creonte lhe daria. 

Em resumo, a hybris denota uma provocação ao divino cometida pela transgressão de 

uma ordem natural, e acarreta no desequilíbrio pelo qual aquele indivíduo passará. Chama-se 

                                                           
35 Idem. 
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desmedida, ou démesure, porque desrespeita o que se entende por métron (medida). O destino 

desse herói envolverá a experiência do caos e será o corpus da Tragédia, que não terminará 

necessariamente no desequilíbrio, mas na purificação das emoções. 

A hybris provoca a némesis, ou seja, a justiça distributiva dos deuses, que punem a 

transgressão praticada. Resultado desse ciúme divino, encontraremos a moira, que se trata 

propriamente da punição diante da ação desmedida. Se por um lado o homem goza de maior 

direito diante da polis, por outro as divindades exibem ainda sua onipotência diante da ação 

humana. Essa superioridade pode ser notada quando as personagens clamam pela justiça 

divina, como Medeia,  que invoca Ártemis para que veja as injúrias que sofreu da parte 

de Jasão e, adiante, quando já projeta sua vingança, a personagem permeia seus discursos de 

súplicas a Zeus, para que lhe faça justiça. Ela menciona ainda a filha de Zeus (Justiça) e o Sol, 

de cuja estirpe Medeia faz parte: 
 

Medeia: Ó grande Témis, Ártemis venerável, 

vedes o que eu sofro, eu que prendi a mim, 

com grandes juras, o esposo maldito! (EURÍPIDES, 1968: 15) 

 

 

Medeia: Ó Zeus, ó Justiça, filha de Zeus, e luz do Sol, vitoriosos estamos 

agora, ó 

amigas, sobre os nossos inimigos, e entramos já no caminho. Agora há 

esperança de fazer justiça sobre os nossos inimigos. (EURÍPIDES, 1968: ) 

 

   O destino dos homens é parte constituinte da Tragédia e está intimamente relacionado 

aos relatos míticos. Veremos que recorrer ao mito significa recorrer a um arquétipo, que 

corresponde a um conjunto psíquico comum a todos os homens, conforme Carl Jung (2000: 

89-90)36 e, por isso, se faz funcional à personagem em questão. Essa concepção pode estar 

ligada a um dos elementos essenciais da Tragédia, pois de acordo com Aristóteles (1999: 47), 

o poeta trágico não conta o que aconteceu, mas o que pode vir a acontecer com qualquer 

pessoa, ou seja, trata-se de possibilidades reais. O mito funciona de modo similar, pois conta 

uma história da própria constituição humana, seu interior e, de certa forma, o desfecho de suas 

ações. Assim, as personagens da tragédia cumprem um destino tal que nenhuma circunstância 

poderá alterar. Esse destino, ou a ação da peça, é anunciado desde o início, como fazem a 

                                                           
36 Carl Gustav Jung constrói o conceito de arquétipos e inconsciente coletivo com grande préstimo dos relatos 
míticos, que considera uma reunião dos saberes da Antiguidade acerca do que envolve o homem em suas 
manifestações religiosas, mitológicas ou em seu comportamento inconsciente. 
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Ama de Medeia em suas primeiras falas e os vizinhos de Joana, de forma intercalada e mais 

extensa, apesar de ser a moira realmente cumprida apenas no desfecho da obra. 

 

 

3.4 CATARSE, A PURIFICAÇÃO DOS SENTIMENTOS 

 

Que silencioso, tranquilo e solene é tudo isso; não se parece em nada 

com antes, quando corria[...] Como é que antes não havia visto nunca 

este alto céu? Como me alegraria havê-lo conhecido alguma vez. Se 

tudo é nada, tudo é mentira e engano, fora deste céu infinito. Não há 

nada mais que ele. Porém tampouco isso é nada; não há mais que 

calma e serenidade‟  

(TOLSTOI). 

 

Reside, no aspecto trágico do horror e da compaixão, a noção de Catarse (katharsis), 

que diz respeito à finalidade última da Tragédia, representando a purificação dos sentimentos, 

após todas as emoções experimentadas pelas personagens e pelo público espectador. 

 No decorrer do enredo de uma tragédia, os sentimentos variados que sucedem e, de 

certa forma, se movem em torno do terror e da compaixão, vão se intensificando e provocam 

o sentimento trágico, permeado pelo caos. No entanto, o desfecho suscita uma espécie de 

alívio, uma possibilidade de retorno ao equilíbrio que se perdeu quando se originou o evento 

trágico. 

De acordo com Jean Voilquin e Jean Capelle (1964:259): 

A tragédia, bem concebida, deve determinar no auditório, que se deixou 

empolgar pelas paixões expressas, um gozo que, no final do espetáculo, dá 

impressão de libertação e de calma, de apaziguamento, como se a obra 

tivesse dado ocasião para o escoamento do excesso de emoções. 

 Chamamos a atenção, aqui, a esse “auditório que se deixa empolgar pelas paixões 

expressas” na Tragédia, pois tal envolvimento do público com a ação representada no palco 

tem uma razão elementar que vai, talvez, fomentar naquele que assiste a mesma catarse 

experimentada pela personagem trágica, ou seja, o espectador se encontra identificado àquela 

personagem, de forma que os infortúnios, embora representados de maneira mítica e ficcional, 
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alcançam, pela arte poética, a própria realidade, em sentido existencial, na medida em que a 

ação é apreendida e identificada por quem a presencia.  

Assim, não basta que aconteçam eventos caóticos para que essas emoções se 

despertem, ou seja, a ocasião de um indivíduo passar da boa à má Fortuna pode chocar e 

compadecer o espectador, mas não é suficiente para lhe causar o terror e a compaixão que 

Aristóteles elucida em sua Poética. Esses sentimentos acontecem a partir da identidade 

existencial que o espectador reconhece no herói da Tragédia. Além disso, é importante 

recordarmos que quando a infelicidade acontece a uma pessoa má, que passa da Fortuna para 

os dissabores da desdita, o espectador pode apresentar certa comoção ou algum impacto 

diante daquele infortúnio, mas isso não se faz suficiente para que ele estabeleça similitudes, 

ou que sinta por essa personagem as paixões relativas ao terror e à compaixão.  

Assim, as emoções dramáticas que culminam na experiência da Catarse só têm lugar 

quando o evento trágico acontece a quem não o merece, fator que apresenta também a 

natureza contraditória da Tragédia. 

O espectador, portanto, se envolve progressivamente com os infortúnios que o destino 

faz decair, imerecidamente, sobre o herói trágico, de forma que passa a sofrer com ele, talvez 

pela percepção dessa possibilidade de vivenciar aquela mesma tragédia.   

 Retomando os apontamentos de Aristóteles, a tragédia consiste em uma ação que, 

“suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas emoções”. A partir 

desse excerto, podemos compreender a Catarse como finalidade última da Tragédia e perceber 

que a purificação será uma realização consequente de um caminho trilhado pela dor e pelo 

sofrimento. 

 Carlos Ceia, em seu Dicionário de Termos Literários, retoma a origem histórica da 

Tragédia e ressalta a “matriz religiosa dos atos poéticos”, reconhecendo nela o que chama de 

“antecedente arqueológico [...] da catarse poética”. Nesse sentido, é interessante reavermos a 

complexa figura de Dioniso, a quem está relacionada a religiosidade da origem grega do 

teatro e, por consequência, também da Tragédia.  

 A Dioniso não se destina apenas o objetivo de incutir os movimentos humanos da 

embriaguez e seus diversos efeitos, como as orgias que permeavam as festas em culto ao deus 
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do vinho. A figura de Dioniso está estreitamente relacionada à compreensão de sofrimento, 

morte e de um novo início, uma nova oportunidade. 

Além disso, como uma criança abandonada após o nascimento37, Dioniso 

representa a criança primordial, em sua absoluta e invulnerável solidão 

cósmica e em sua unicidade. O aparecimento de tal criança coincide com um 

momento de criação de um mundo novo, de uma nova época histórica. 

(SANTANA: 4) 

  

 Compreendendo a figura de Dioniso como possível criação de uma nova oportunidade, 

em que seriam extenuados ou pacificados até mesmo os excessos cometidos pela embriaguez 

e pela veemência dos instintos, é possível percebermos que a presença divina permite e 

apresenta uma nova ordem, mostrando-se eficaz para estabelecer o efeito purificador da 

catarse. 

 As figuras divinas aparecem com frequência no enredo trágico para restabelecer a 

ordem comprometida no decorrer da ação, e sua presença pode acontecer de diferentes 

maneiras. Na Medeia de Eurípides, a menção às divindades parece se manter em um nível 

secundário, por serem muito brevemente recordadas, de forma que o enredo se desenvolve 

primordialmente em torno da figura do herói e da princesa (Jasão e Medeia). No entanto, no 

último momento da peça, apesar de parecer efêmera, faz-se significativa a presença do deus 

Hélios (Sol), avô de Medeia, que a ampara em seu carro e a auxilia em sua fuga. A figura 

divina se afigura como legitimação da vingança da princesa da Cólquida e de todos os 

comportamentos que fizeram parte de seus planos, ou seja, ainda que a ação tenha sido 

permeada pela imensa brutalidade dos sentimentos de Medeia, a presença de um deus que 

auxilia sua fuga ascendente (visto que ela se apresenta em um plano elevado, na montagem da 

peça) causa no espectador uma espécie de alívio após a intensidade das emoções que se 

envolveram no ato dramático. 

 Assim, apesar de Medeia ter causado a morte de Creonte, Creúsa e dos filhos que teve 

com Jasão, a vinda de Hélios em um movimento de elevar a personagem com os cadáveres de 

                                                           
37 De acordo com o mito do deus Dioniso (BRANDÃO, 1987:27 ), sendo ele fruto da relação de Zeus e 
Perséfone, foi escondido do ciúme de Hera e por ela perseguido. Morto por titãs a mando da deusa, teve seu 
coração ainda palpitante resgatado. Dioniso foi gerado segunda vez por Sêmele. Hera, no entanto, com nova 
artimanha, conseguiu que Sêmele morresse carbonizada. Zeus resgatou de seu ventre o feto em 
desenvolvimento e o enxertou em sua coxa, até que se completasse a gestação normal. Quando enfim nasceu, 
Dioniso foi entregue à irmã de Sêmele e, posteriormente, transformado em bode, para escapar à fúria da deusa 
Hera. 
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seus filhos funciona como a instauração de um novo equilíbrio (catarse), equilíbrio esse em 

que Medeia será preservada do ódio de qualquer inimigo:  

(Medeia aparece em plano mais elevado, no carro do Sol, com os cadáveres 

dos filhos.) 

Medeia. [...] Se precisas de mim, fala, se quiseres, que com a mão nunca me 

tocarás. O sol, pai de meu pai, me deu este carro como meio de defesa contra 

mãos inimigas. 

O movimento da catarse acontece, portanto, em decorrência de fatores como o 

sofrimento resultante da hybris, ou da moira. Tal sofrimento, voltado a uma personagem que 

não o merece, causa no público as inquietações dos sentimentos relacionados ao terror e à 

compaixão. Ao final da ação, no entanto, o equilíbrio (nèmesis) é restaurado e o público pode 

se sentir aliviado depois de entrar em contato com as sensações e sentimentos que se 

manifestaram enquanto testemunhavam aquela ação dramática. Nisso reside a purificação dos 

sentimentos, ou seja, a catarse. 

A nèmesis (responsável pelo restabelecimento do equilíbrio), no entanto, acontece em 

Gota d’água (1975: 167-168) de forma distinta do desfecho de Eurípides. Vemos que, ao 

invés de elevar Joana, como acontece com sua correspondente grega, os autores optam por 

reservar a ela uma morte trágica, ao passo que Jasão alcança oficialmente sua “cadeira” em 

um nível social elevado. Na montagem da peça, há ainda a opção de comparar a tragédia de 

Joana à veiculação sensacionalista de outras tragédias cotidianas, de forma a deixar não para 

uma divindade, mas para a própria organização social brasileira a responsabilidade de 

reconhecer que valor teve aquele enredo e qual a sua autenticidade. 

Nesse sentido, é interessante pontuarmos que a catarse e o equilíbrio acontecem 

necessariamente na Tragédia, posto que é a catarse a finalidade última do texto trágico. No 

entanto, ela pode acontecer por vias diversas, e não sempre com o que se pode entender como 

um “final feliz”. Como observa Cézar (1999: 145): 

O agente efetivador do restabelecimento da ordem, némesis, é variante: tanto 

pode ser a vingança de um deus quanto de um mortal, tanto pode ser a ação 

do acaso quanto da organização lógica das ações do herói. A ordem 

inevitavelmente se restabelece, transparecendo através desta ocorrência a 

preexistência de uma lei, seja ela da natureza, seja ela divina, seja ela uma 

estrutura social rígida. 
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3.5 O HERÓI COMO PERSONAGEM TRÁGICA 

Quem ainda se lembrava do monstro? [...] para o herói o 

monstro jamais é um só. Por isso se deixa esquecer; todo monstro é 

um prelúdio ao monstro sucessivo. É mais fácil que a princesa seja 

esquecida. 

CALASSO (1990: 225)  

Aristóteles fala também dos caracteres da Tragédia. Nesse âmbito, é necessário 

analisarmos a personagem trágica, a quem os eventos da Fortuna se dirigem. Abordaremos a 

figura do herói trágico, visando a entender como se dá a participação e o desenvolvimento 

dessa personagem no enredo de uma tragédia. 

A situação trágica representa fatos que suscitam o terror e a compaixão, envolvendo 

com frequência duas direções opostas simultaneamente: a virtude e o vício; a felicidade e a 

infelicidade; a bondade e a mediocridade (cf. COSTA, 1992: 26), entre outros. Essas 

ocorrências se fazem resultado da hybris cometida e a personagem que percorre todas essas 

experiências é propriamente o herói. 

É importante delinearmos, portanto, alguns aspectos que envolvem a figura do herói o 

acometimento da hybris. De acordo com a tradição da Grécia Antiga, o herói era considerado 

uma figura sobre humana, como um intermediário entre deuses e homens. Sua origem se dava 

da relação entre um ser divino e um humano, o que conferia ao herói características 

correspondentes a suas duas naturezas. Ele era superior e se destacava diante dos outros 

homens por sua força, inteligência, velocidade e atributos físicos, por exemplo. Contudo, não 

poderia ser considerado um ser divino, porque era mortal. 

 Além de apresentar admiráveis realizações físicas e espirituais, o herói era considerado 

um homo viator (homem viajante, peregrino). Na cultura clássica, todo herói passava por uma 

grande jornada, na qual procedia com coragem e era desafiado por inúmeras provações e 

batalhas, como explica Campbell (1949, cap. 2). Por ser uma figura constantemente colocada 

à prova, o herói se tornava frequentemente um ser dominado por vícios e virtudes decorrentes 

de suas lutas e conquistas, como orgulho, honra, insolência e a desmedida. Podemos dizer que 

o herói grego desconsidera a imposição de limites, porque sua trajetória é construída pela via 
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da superação de obstáculos. Para Calasso (1990: 225), consiste no combate a monstros 

sucessivos a identidade do herói:  

Quando Jasão conquistou o velocino de ouro e a nau Argos velejava com 

Medeia rumo à Grécia, o sonho da princesa parecia realidade. [...] Quem 

ainda se lembrava do monstro? [...] os monstros possuem uma identidade 

difusa, que se encontra e se repete em cada fragmento do monstro, ao passo 

que cada mulher é um perfil e, a todo momento um novo perfil pode encobrir 

os outros. Assim, as histórias entre os heróis e as princesas tendem a 

terminar mal. 

 É comum que a figura do herói seja atrelada a características como a busca insaciável 

pela honra (conquistada através de vitórias em batalhas sucessivas) e, consequentemente, à 

insolência, porque o herói é motivado constantemente a transpor os limites estabelecidos. 

Além disso, é particular o comentário de Calasso a respeito do encontro amoroso do herói 

com uma mulher, porque, sendo a mulher detentora de um perfil e o herói um ser ávido pelos 

perfis difusos que encontra nos monstros que combate, a história tende a um desencontro.  

 A Literatura nos permite notar essa peculiaridade do herói no âmbito das relações 

amorosas, pois, envolvido em conquistas infindáveis, trata-se de uma figura insaciável e em 

contínuo trânsito, pois busca constantemente novos desafios. O herói não costuma ser um 

bom amante, como podemos observar em Aquiles, Ulisses (apesar de sua persistência em 

voltar para Penélope, o herói dispensou muitos anos na companhia de mulheres e ninfas, antes 

de seu retorno a Ítaca), ou Jasão. No entanto, caberá a esta pesquisa analisar como se dá o 

encontro de um herói como Jasão e o perfil de uma mulher como Medeia que, sendo princesa, 

apresenta também sua face monstruosa. 

Posteriormente, a Literatura manteve, na figura do herói, as adversidades que 

impedem de construir uma relação amorosa sob o viés da estabilidade. Nesse sentido 

podemos citar os super heróis, ou mesmo figuras de guerreiros, como é o caso, por exemplo, 

de Rodrigo Cambará, de Um certo capitão Rodrigo, na literatura brasileira de Érico 

Veríssimo. 

 Voltando à Tragédia, após traçar brevemente as características que permeiam a figura 

do herói, é possível observar que seu perfil se faz pertinente aos requisitos trágicos. Suas 

incansáveis batalhas e busca por novas conquistas delineiam a personagem que cometerá o 

ultraje aos deuses, a hybris, propriamente. Na cultura clássica, era dirigida ao herói toda sorte 

de prestígios. Entretanto, interessa à tragédia outro aspecto, que observa não a personagem 

conquistadora, mas a transgressora. 
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 Aristóteles (XIII, 70)38 localiza o herói da tragédia em uma situação intermediária, ou 

seja, a situação 

Do homem que nem se destaca pela virtude e pela justiça, nem cai no 

infortúnio porque seja vil ou perverso, mas em consequência de algum erro; 

esse homem estará entre aqueles que gozam de grande prestígio e 

prosperidade, como Édipo, Tiestes e outros membros de famílias eminentes.  

 As virtudes do herói não ficam em total evidência na Tragédia, já que o que se coloca 

em questão é o momento de sua desmedida, da qual decorrem as consequências da ação. É 

interessante destacarmos aqui a observação de Vernant (2001: 355) a respeito do momento 

histórico da Tragédia Grega e a mudança da imagem heroica: 

Isto corresponde a um período em que os gregos estavam tentando distinguir 

claramente o plano humano [...] das forças físicas, naturais, dos deuses etc. 

[...] A cidade vivia com uma imagem do homem oriunda da tradição heroica 

e viu surgir então um homem totalmente diferente, o homem político, o 

homem cívico, o homem do direito grego, aquele cuja responsabilidade é 

discutida nos tribunais em termos que nada mais têm a ver com a epopeia. A 

imagem do homem heroico, em contato direto com os deuses, agido por eles, 

subsiste ao lado de outro homem que, quando matou sua mulher, não pôde 

invocar as maldições ancestrais e que é interrogado sobre o porquê e como 

de seu ato. 

Vernant destaca que na Tragédia o herói deixa de ser a figura sublime cantada nas 

epopeias para assumir uma posição de cidadão na polis. Apreendemos que ao mesmo tempo 

em que o herói mantém “o contato direto com os deuses”, não pode reclamá-los após cometer 

a hybris. Seus gestos serão discutidos pelos outros cidadãos, sem dirigir-lhe mais os mesmos 

prestígios.  

Assim, existe a permanência do perfil heroico destemido, permeado pela honra, 

orgulho e insolência, mas tomado da novidade da cidade que não o enaltece independente de 

suas atitudes. Nesse sentido encontramos o Jasão de Eurípides e o Jasão de Buarque e Pontes. 

Recorrendo aos relatos míticos, Jasão foi reconhecidamente um dos grandes heróis do 

mundo grego. Seus ardis e peripécias serão melhor pontuados adiante, mas interessa 

destacarmos aqui o momento da desmedida do herói. 

Em Medeia, Jasão aceita os terríveis favores da princesa da Cólquida e, após o 

subsequente exílio - tanto de Iolco quanto da Cólquida, terra de Medeia - o herói foge com a 

princesa para a cidade de Corinto, onde estabelecem uma casa. Entretanto, pelo prestígio 
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dirigido ao herói, o rei Creonte lhe oferece a mão de sua filha e Jasão aceita contrair novas 

núpcias, para despeito de Medeia, que abdicou de tudo em nome de seu amor. 

No drama brasileiro, o movimento não é demasiado diferente. No morro de Meio-Dia, 

Joana abandona seu primeiro casamento para ficar com Jasão e o assiste em todas as 

necessidades, para que ele possa se concentrar em suas composições musicais. Quando Jasão 

apresenta um samba de qualidade, alcança o prestígio de Creonte, que patrocina sua ascensão 

social e favorece a união entre ele e sua filha, Alma. 

Notamos que nos dois enredos, Jasão é sustentado por resquícios da admiração voltada 

aos heróis. Entretanto, a desmedida acontece quando a personagem não hesita em abandonar a 

companheira que sempre lhe auxiliou, e esse gesto é o que entra em discussão no cenário da 

Tragédia. 

Tratamos acima da característica assídua e das adversidades amorosas que permeiam a 

figura heroica, o que poderia vir em favor de Jasão. Porém, na Tragédia o herói aparece como 

um homem cujos gestos serão discutidos em termos muito distintos da epopeia, por exemplo, 

como afirma Jean Pierre Vernant no título Entre mito e política (2002). Por isso, o coro das 

mulheres de Corinto ou o diálogo entre os vizinhos da Vila de Meio-Dia se torna propriamente a voz 

da cidade e dos tribunais, que vão avaliar o comportamento do herói Jasão. 

Jasão é o único, porém, que tem suas atitudes discutidas pela voz coletiva da polis,  ou dos 

moradores da Vila de Meio Dia. Medeia e Joana também serão alvo das proposições dos cidadãos. A 

princesa da Cólquida, apesar de não ser considerada heroína, também gozava de prestígio por seus 

conhecimentos de feitiçaria. A isso corresponde a mudança da imagem oriunda da tradição. Ela 

será avaliada, assim como Jasão, sem maiores reconhecimentos, após cometer desmedidas 

cruéis para ajudar seu amante. Ambas as peças são permeadas de comentários coletivos que 

avaliam as atitudes e decorrentes consequências das personagens envolvidas na ação trágica. 

 

3.6 MITO 

Ao reatualizar os eventos fabulosos, exaltantes, significativos, 

[...] [o indivíduo] deixa de viver no tempo cronológico, passando a 

viver no Tempo primordial, no Tempo em que o evento teve lugar 

pela primeira vez. 
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Mircea Eliade (1998: 22) 

O Mito remete a experiências religiosas de um povo, no caso, o povo grego, e a 

evolução de seus relatos se mostrou significativa para a compreensão dos acontecimentos 

humanos e naturais. Por meio da progressiva relação entre o homem e as divindades (deuses e 

outras divindades menores), o Mito nos apresenta ensinamentos a respeito da natureza e do 

espírito humano. Assim, as entidades mitológicas, explicam a humanidade e o mundo em 

aspecto independente de períodos históricos. 

Entre suas numerosas particularidades, o Mito apresenta uma característica propícia 

aos nossos estudos. Trata-se de sua natureza atemporal, ou seja, funcional, por seus 

elementos, em todos os tempos e lugares. Essa singularidade, unida à realização do texto 

dramático, conferiu à Tragédia Grega as ferramentas necessárias para sua construção.  

O perfil atemporal se realiza porque o mito não apresenta apenas uma lenda, mas 

histórias propriamente humanas e divinas, que passam a servir de modelo para as gerações 

seguintes, pois apresentam a essência humana, com suas composições físicas, sentimentais e 

psíquicas, ou seja, compreendendo elementos inerentes à vida humana e não a personagens 

pontuais e eventos fatídicos, o Mito torna-se perspicaz para compreender o homem de 

qualquer época. 

Nesse sentido, é importante buscar a compreensão do conceito de Mito. A concepção 

moderna e a linguagem cotidiana parecem apresentar duas possibilidades de sentido para esse 

termo, ambas pautadas, talvez, na percepção do que soa como surreal: pode ser entendido 

como um relato que simplesmente não condiz com a realidade, uma história fictícia, ou como 

uma observação do que é tão extraordinário que parece não pertencer a uma ordem natural. 

No entanto, há uma definição de mito que diz respeito a uma tradição, uma história verdadeira 

por seu caráter sagrado, exemplar e significativo, conforme relata Eliade (1998: 7), tendo 

assim um significado mais pertinente à compreensão das obras analisadas nesta pesquisa. 

Dessa maneira, existe a compreensão válida que considera o mito uma história fictícia, pois 

ele realmente o é. No entanto, para apreender os sentidos da Tragédia, é relevante recorrer à 

concepção apresentada por Eliade, considerando também que o Mito fazia parte da cultura 

religiosa do povo grego e, por isso, continha em si a experiência mística e real de seus relatos. 
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Na tragédia grega, objeto de nosso estudo, o mito sustenta o que Aristóteles (VI, 30)39 

chama de “fábula”, que seria propriamente a estruturação dos acontecimentos apresentados 

por meio dos caracteres, das personagens, ou seja, o mito oferece à Tragédia o enredo por 

onde se articulam as opiniões e ações expressas por meio de atores. 

Entendendo o mito como o que organiza os acontecimentos trágicos, Aristóteles 

(1999: 49) destaca a importância frente aos outros elementos constitutivos da Tragédia: 

Mas o mais importante de todos é a estruturação dos acontecimentos. É que a tragédia 

não é a imitação dos homens mas das ações e da vida (tanto a felicidade como a 

infelicidade estão na ação, e a sua finalidade é uma ação e não uma qualidade: os 

homens são classificados pelo seu caráter, mas é pelas suas ações que são infelizes ou 

o contrário). Aliás, eles não atuam para imitar os caracteres mas os caracteres é que 

são abrangidos pelas ações. Assim, os acontecimentos e o enredo são o objetivo da 

tragédia e o objetivo é o mais importante de tudo. [...]  

Apreendemos assim que o poeta trágico se utiliza do mito para tecer apropriadamente 

as ações humanas representadas, de modo que expressem propriamente uma imitação da vida. 

O mito dá o respaldo necessário para que se ocorra a ação trágica e denota, assim, que o 

destino da felicidade ou da desdita está contido não no caráter bom ou mau das personagens, 

mas propriamente em suas ações. Na Poética (XVIII, 105)40, Aristóteles apresenta que toda 

tragédia se compõe de um enredo e de um desfecho, sendo assim, podemos compreender que 

o mito compreende em si as os acontecimentos e as ações da Tragédia, resultando então em 

um enredo que tece todas as linhas e produz o todo que é a peça trágica. 

Além disso, a manutenção do mito no enredo trágico promove à ação a particularidade 

de se tornar mais crível ao espectador, porque apresenta nomes já conhecidos da polis. 

Entretanto, podemos também notar a inserção de personagens fictícias (recordando que o 

conceito de Mito diz respeito a uma história real por seu caráter sagrado e exemplar) ou 

desconhecidas. O objetivo da Tragédia é apresentar ações possíveis à vida humana, de forma 

que o Mito contribui para essa credibilidade, por conservar, na comunidade grega da época, 

valor religioso, sapiencial e significativo. Entretanto, não é necessária à Tragédia a máxima 

fidelidade aos relatos míticos. 

Lígia Militz da Costa (1992: 23), explica que o poeta 

[...] se identifica como poeta pela representação de ações, que podem até, 

verossimilmente, provir de eventos reais. Seu campo de ação cobre todo o 
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domínio do persuasivo, ou seja, daquilo que o espectador aceita crer. Seu 

fazer corresponde à capacidade de organizar uma história, um mito, não lhe 

sendo exigidas, por Aristóteles, nem a invenção original, nem a fidelidade 

aos mitos tradicionais.  

Para analisar a estrutura da Tragédia, portanto, é pertinente estudar a estrutura do mito 

presente em seu enredo, que orienta a ação. Aristóteles (X, 57) afirma que há espécies de 

fábulas simples e complexas, explicando que “assim é porque as ações que elas imitam 

também o são”. A fábula simples se caracteriza por ser episódica, ou seja, aqueles em que a 

relação entre os episódios não se faz necessária ou verossímil – uma coisa acontece por causa 

de outra -, enquanto as fábulas complexas apresentam, preferencialmente, um encadeamento 

entre os eventos – uma coisa acontece por causa de outra. Estes seriam classificados como 

mitos com efeito de surpresa, porque, segundo Costa (1992:24), as emoções se manifestam a 

partir de fatos inesperados para o espectador. 

A mudança de sorte, nos mitos complexos, acontece por meio de dois elementos: a 

peripécia e o reconhecimento, que fazem parte de uma estrutura interna do próprio mito. A 

terceira parte da fábula é a catástrofe.  

A peripécia diz respeito à alteração de ações e sua orientação para um sentido 

contrário, respeitando, contudo, a verossimilhança, ou seja, é a inversão dos fatos, quando os 

acontecimentos são contrários às expectativas da personagem e do público. Por exemplo em 

Medeia, como em Gota d’água, notamos essa inversão quando Medeia/Joana parece se 

submeter a uma conversa pacífica com Jasão, mas a partir desse momento as personagens 

inferem que o plano de matar seus filhos será a única maneira de punir Jasão pela traição 

cometida. 

De acordo com Aristóteles (XI, 61)41, “o reconhecimento é a passagem do 

desconhecimento ao conhecimento”, ou seja, consiste em uma revelação, uma situação que 

expõe às personagens do drama o momento de onde decorre a felicidade ou a infelicidade. 

Dessa maneira se dará o processo indicado por Aristóteles, pois quando o desconhecido se 

torna conhecido, a personagem experimenta o reconhecimento de seu destino. Na sequência 

dessa explicação, Aristóteles afirma que “o mais belo dos reconhecimentos é o que se dá ao 

mesmo tempo que uma peripécia”, porque integra com maior propriedade o mito e a ação e 

determina por meio desse conjunto os sentimentos de temor e piedade, essenciais à ação 

trágica. O reconhecimento é o que faz passar da ignorância para a percepção de uma 
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personagem, como podemos notar em Medeia, a respeito da traição de Jasão, reconhecimento 

tal que ocasiona a fúria e o rancor da feiticeira, ou o reconhecimento da Ama e do Coro a 

respeito da iminente vingança de Medeia. 

A respeito da catástrofe, Aristóteles (XI, 64) a define como a ação que produz 

destruição e/ou dor: “A catástrofe é uma ação de que resultam danos e sofrimentos, como 

ocorre com as mortes em cena, as dores lancinantes, os ferimentos e demais ocorrências 

semelhantes”. A experiência da catástrofe resultante das ações dramáticas culmina na catarse, 

objetivo final da Tragédia. 

O mito permite, portanto, arquitetar o enredo trágico de forma a emprestar sua 

particularidade de ser real, significativo e sagrado, para atingir o espectador, que deverá 

identificar a própria vida na ação representada. 

As obras que conversam com os mitos aproveitam de suas funções e alcançam 

abrangência e relevância nas sociedades das mais diversas épocas, inclusive na modernidade, 

porque apresentam mais que etapas históricas de dados personagens e povos, apresentam 

comportamentos e compreensões que continuam permeando as atividades humanas e 

garantem, assim, as constantes relações e retomadas de seus temas trabalhados, por isso 

Mircea Eliade (1998:8) defende, no decorrer de sua obra Mito e Realidade, a noção de mitos 

que seguem “vivos” na sociedade: 

“vivo” no sentido de que fornece os modelos para a conduta humana, 

conferindo, por isso mesmo, significação e valor à existência. Compreender 

a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais não significa 

apenas elucidar uma etapa na história do pensamento humano, mas também 

compreender melhor uma categoria dos nossos contemporâneos.  

Essa existência anacrônica dos mitos, observada no efeito que eles exercem nas 

diferentes sociedades de diversas épocas, continua exercendo nos tempos atuais e, 

seguramente, até as gerações futuras se deve à elaborada estrutura que compõe o mito, que 

apresenta não só a observação das atividades humanas primordiais, como trabalha questões 

que envolvem a existência do homem por excelência, por isso permitindo que indivíduos de 

qualquer lugar e época se identifiquem, reconhecendo que se trata, realmente, de um modelo 

exemplar, além de mostrar não a história de um homem ou personagem, mas de um gênero, 

como o gênero humano, por isso o mito se mantém sempre atual e significativo a todas as 

gerações. Eliade (idem.) expõe também essa realidade atemporal do mito, que não fica preso à 

época em que foi produzido, mas estende sua importância na posteridade, ao afirmar: 
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Compreender a estrutura e a função dos mitos nas sociedades tradicionais 

não significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento humano, 

mas também compreender melhor uma categoria dos nossos 

contemporâneos.  

Isso porque os mitos correspondem, entre outros fatores a serem comentados, ao 

exercício humano de cultura e criação. De forma que logramos identificar, nos ensinamentos 

mitológicos, semelhanças nos pensamentos de ontem e de hoje. 

Assim, podemos concluir que os mitos correspondem a um exercício humano de 

criação cultural, em que são observadas semelhanças nos comportamentos de indivíduos das 

diferentes épocas da História, desde os primórdios até os tempos atuais. 

Nas linhas iniciais de O Livro da Mitologia (2013:19), Thomas Bulfinch apresenta seu 

parecer a respeito de Mitologia, alicerçado de profunda admiração pelos ensinamentos que o 

conhecimento mítico proporciona: 

Se considerarmos que os únicos ramos úteis do conhecimento são aqueles 

que concorrem para o aumento de nosso patrimônio material ou nosso status 

social, então a Mitologia não pode ser apresentada nessa categoria. Mas se 

há utilidade naquilo que nos faz melhores e mais felizes, então poderíamos 

reclamar essa classificação para o assunto desta obra. Pois a Mitologia é a 

camareira da Literatura; e a Literatura é uma das melhores aliadas da virtude 

e da promoção da felicidade. 

 De fato, a Literatura e as Artes recebem grande contribuição das histórias mitológicas 

e a utilizam de diferentes maneiras em suas produções, seja na forma de uma adaptação, ou 

pela fidelidade de reprodução do espaço, tempo e ação, ou seja, é possível encontrar 

influências mitológicas veladas em numerosas obras literárias, de forma que terá melhor 

aproveitamento o leitor que tiver algum conhecimento de Mitologia e perceber as relações 

essenciais entre a obra e o Mito; também podemos perceber obras que fazem referência mais 

clara aos mitos, ou inclusive os que reproduzem fielmente algum aspecto do relato mítico. 

Nesse sentido encontramos as obras que serão analisadas nesta pesquisa.    

  

Os relatos míticos apresentam, no entanto, diferentes versões de uma mesma trama, de 

forma que ela não fica limitada a uma mesma sucessão de fatos, mas pode expor alterações de 

acordo com a região geográfica, ou alterações naturais da tradição oral, a qual pertence 

primordialmente a Mitologia. Destacamos, nesse sentido, o apontamento de Junito Brandão: 

 

A famosa lei das três unidades (ação, tempo e lugar), embora de formulação 

tardia, como teoria poética, está presente na tragédia clássica. Tal lei não é 
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válida para o mito, que se desloca livremente no tempo e no espaço, 

multiplicando-se através de um número indefinido de episódios. Para reduzir 

um mitologema a uma obra de arte, digamos, a uma tragédia, o poeta terá 

que fazer alterações, por vezes violentas, a fim de que a ação resulte única, 

se desenvolva num mesmo lugar e "caiba" num só dia. Não é em vão que, as 

mais das vezes, a tragédia grega se inicia in medias res. (BRANDÃO, 

1987:26)  

Dessa maneira, Brandão esclarece o procedimento necessário para que as Artes se 

utilizem da Mitologia, ou seja, consideráveis faces do relato mítico deverão ser dispensadas 

em favor de um fluxo textual da produção artística, de forma que se apoiem no recurso in 

media res42, para se apoiar em uma única ação. 

Essa estratégia é encontrada no texto de Eurípides, Medeia, pois a ação da peça tem 

início em um momento em que já ocorreu toda a trajetória heroica de Jasão e passional de 

Medeia, e também a traição de Jasão em Corinto. O presente da ação apresenta a personagem 

já amargurada, porém os antecedentes da história nos são revelados pelo prólogo e pela Ama, 

ao início e no decorrer da trama. A peça brasileira Gota d’água, baseando-se voluntariamente 

na peça de Eurípides, apresenta as mesmas características, nesse sentido. 

A Literatura Clássica é reconhecidamente vinculada à Mitologia e se torna importante 

essa elucidação, considerando também os corpora desta pesquisa. No entanto, podemos 

encontrar interferências míticas em todas as Artes e reproduções culturais, já que a Mitologia 

corresponde a uma história humana que independe de fatores artísticos específicos. 

Há ainda outros fatores presentes na composição do texto épico e mitológico. Está 

intrínseca à experiência religiosa, por exemplo, a presença dos Entes Sobrenaturais43, das 

divindades que são habitualmente responsáveis pela sucessão de acontecimentos apresentados 

no relato mítico.  

Como afirma Eliade (1998: 11-12), os Entes Sobrenaturais e divinos são reconhecidos 

sobretudo pelas façanhas realizadas no tempo dos primórdios, cujas consequências foram 

realidades que passaram a existir. Eles permeiam e revelam os valores transcendentes no 

desenvolvimento dessas narrativas. Festugière (1986: 17) explica a presença das divindades 

na Tragédia como a representação da justiça, cuja noção está profundamente enraizada na 

alma humana, mais que qualquer outra noção. O autor comenta ainda uma importante 

                                                           
42 E-Dicionário de Termos Literários: Expressão latina retirada da Arte Poética de Horácio, que significa 
literalmente “no meio dos acontecimentos” [...] Todos os acontecimentos que são omitidos no início da ação 
são retomados mais tarde através de analepses.  
43 Termo utilizado por Mircea Elíade (1998) para tratar a presença das divindades nos mitos. 
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particularidade a respeito da figura divina presente no mito, explicando que não é primitiva a 

concepção que atrela, necessariamente, a bondade à imagem de um deus. De acordo com a 

concepção grega primitiva, as duas qualidades eminentes aos deuses eram a onipotência, que 

os faziam mais poderosos que os homens, e a justiça. 

Veremos que a Tragédia se utiliza da presença divina para manter contato com a 

tradição, mas também porque sua presença no drama contribui para a construção da 

consciência do que é, ou seria justo àquele indivíduo da ação trágica. Portanto, apesar de se 

tratar do sagrado ou divino, os eventos míticos estão sempre acessíveis à experiência humana, 

pois é aos homens que as divindades transmitem esses valores, ou seja, é aos homens que o 

mito tenciona ensinar. 

Da mesma forma com que a Mitologia se relaciona a uma experiência religiosa e não 

se limita a tempo, espaço e ação determinados, ela se permite penetrar na História e explicar a 

sucessão de acontecimentos concretos, reais, que enaltecem um povo ou personagem 

apresentado em uma história, como é o caso das grandes epopeias.  Assim, essas histórias 

passam a ter uma origem admirável e divina, pois combinam realidades históricas a presenças 

sagradas, marcando dessa forma sua grandeza para toda a posteridade. 

A origem é, portanto, um aspecto fundamental trabalhado no mito, na mesma medida 

em que é fundamental para cada indivíduo pertencer a uma História e possuir individualmente 

uma história própria de seus ancestrais. Compreendemos, assim, que cada história individual 

está intimamente relacionada a uma história anterior a si, por isso a importância e o interesse 

de se conhecerem as origens, os primórdios de uma existência. Os mitos trabalham, nesse 

sentido, expondo sempre a temática de uma origem: seja a origem de uma nação, de um povo, 

de um comportamento ou de um herói, uma origem grandiosa e digna de ser eternamente 

recordada. 

Como apresenta Mircea Eliade, compreender o mito como uma história que narra uma 

origem leva a perceber “não somente como as coisas vieram à existência, mas [...] como fazer 

com que reapareçam quando desaparecem” (1998:18), assim, o mito se mostra como 

realidade anacrônica, que não relata apenas uma história ocorrida há milhares de anos, mas a 

história de cada indivíduo, por ser uma origem comum a todas as gerações posteriores à sua 

ocorrência.  Conforme Eliade expõe (1998:16): 
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o homem, tal qual é hoje, é o resultado direto daqueles eventos míticos, é 

constituído por aqueles eventos [...] O mito lhe ensina as “histórias” 

primordiais que o constituíram existencialmente, e tudo o que se relaciona 

com sua existência e com o seu próprio modo de existir no Cosmo o afeta 

diariamente. 

A permanência dos mitos também é garantida pela vivência renovada e reatualizada 

das origens apresentadas. Essa vivência se assemelha à prática religiosa dos rituais, que dizem 

respeito à necessidade de reviver uma história de sua origem para aperfeiçoar seu próprio 

desenvolvimento. Os mitos apresentam, portanto, esse aspecto de uma história heroica e 

divina, revivida periodicamente, por isso tendo sua importância cada vez mais expressa e 

delineada de forma anacrônica, tornando interessante a observação de suas histórias para a 

análise das obras que fazem uso desse recurso da Mitologia para conferir um caráter 

grandioso e atemporal, além de ensinar a realidade de fazer com que as coisas “reapareçam 

quando desaparecem”, aspecto que se torna pertinente para a análise das obras em questão, 

Medeia e Gota d’água, pois no contexto de cada obra que será analisada, poderemos perceber 

as intenções de conscientização dos autores diante de desequilíbrios da sociedade em que 

viviam, como as opressões da aristocracia grega, e do pensamento sofista na primeira peça e o 

regime ditatorial que censurava e repreendia a sociedade brasileira, representada na segunda 

produção teatral. Assim, os autores articulam os argumentos das produções para denotar a 

necessidade de recobrar alguns elementos que tinham desaparecido da vida da sociedade, 

como a liberdade de expressão e de racionalização, e resgatar os conhecimentos mais antigos 

sobre o que os homens primitivos também viveram, cada um em sua época e meio social. 

Os gestos desses seres divinos se tornam míticos no sentido de serem costumeiramente 

revividos e reconfirmados no decorrer do desenvolvimento da sociedade humana. Contudo, o 

mito não diz respeito a uma repetição absoluta e inalteravelmente determinada do que 

apresenta, pois se observam, na vivência humana, modificações e criações de histórias 

próprias, alicerçadas, no entanto, no modelo que o mito oferece. 

Nesse sentido, é necessário resgatarmos e desenvolvermos a noção do mito com sua 

propriedade de ser uma história sagrada (no sentido de tratar de algo que ultrapassa os limites 

do homem, mostrando-se, assim, transcendental) a respeito de uma origem, fazendo-se assim 

uma verdade significativa in illo tempore, ou seja, há uma permanência do mito na 

experiência humana de qualquer época e contexto.  
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A expressão in illo tempore diz respeito a “voltar àquele tempo”, ou seja, retornar ao 

tempo do relato mítico e encontrar suas funcionalidades para os homens de outras épocas, 

outros tempos. Podemos falar inclusive de “eterno retorno”44 ou de uma característica 

atemporal das histórias mitológicas, pois apesar de apresentarem, em primeiras leituras, um 

relato que possa parecer descabido, os mitos levam em si traços humanos que existem de 

maneira absoluta, como explica Eliade (1998: 125). Portanto, o mito torna-se uma essência, 

ou um elemento fundamental para o homem que se posiciona diante do mundo, assim como 

auxilia na compreensão da própria existência humana e do desenvolvimento e formação de 

sua cultura: 

O mito garante ao homem que o que ele se prepara para fazer já foi feito, e 

ajuda-o a eliminar as dúvidas que poderia conceber quanto ao resultado de 

seu empreendimento  

O homem, ao ter contato com o relato mítico, tem a oportunidade de captar sua própria 

história e o Mundo em que vive, pois o mito funciona também como revelador das diversas 

realidades e conflitos que inevitavelmente envolvem o percurso da vida humana. Assim, os 

mitos expressam e afirmam sua grandeza e essência atemporal na medida em que preparam, 

ou ao menos revelam ao homem aspectos conflituosos que lhe são apresentados, como: a 

compreensão do tempo, da vida e da morte, da sexualidade, da Natureza, ou do amor - em 

todas as suas “ramificações”, ou seja, é abordado em seu perfil passional, amistoso, caridoso, 

fraterno, entre outros. Observemos a afirmação de Mircea Eliade (1998: 125) a respeito do 

mito como evento primordial, que explicaria a origem do Mundo: 

O Mundo se revela enquanto linguagem [...] E, pelo fato de “falar” de si 

mesmo, em primeiro lugar de sua “origem”, do evento primordial em 

consequência do qual passou a existir, o objeto se torna real e significativo.  

Assim, pode-se dizer que o Mundo, revelando-se em seu próprio funcionamento, 

utiliza como recurso dessa linguagem a grandiosidade dos mitos, que permitem a exposição e 

a razão dos conflitos existenciais que se apresentam na vida. Portanto, nota-se claramente a 

realidade crucial e significativa do mito, que acaba por consistir em um discurso da própria 

existência. Que não seja uma verdade temporal ou histórica, trata-se, mais profundamente, de 

uma verdade necessária. 

                                                           
44 A ideia de eterno retorno diz respeito a um conceito conhecido desde a Antiguidade tempo circular, “aquilo que 

eternamente retorna, na mesma ordem e sequência”. Esse conceito é apresentado por Nietzsche no título O 
nascimento da Tragédia. 
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 O Mito, portanto, não está relacionado a uma ficção ou lenda, simplesmente, mas, ao 

contrário, trata-se da observação de uma história que mostra e explica uma origem, remetendo 

assim ao núcleo e à essência de tal da vida humana em relação com as forças naturais.  
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4. ANÁLISE 

4.1 O MITO DE MEDEIA45 

As duas obras estudadas, nesta dissertação de Mestrado, podem ser apresentadas sob 

um viés dialógico, que contempla uma análise a respeito de seus discursos, enredos e 

narrativas. Além desses elementos, permeados de intencionais semelhanças e diferenças 

trabalhadas pelos autores brasileiros, podemos relacionar os dois textos dramáticos em 

questão. Ressaltamos, entretanto, que mesmo o primeiro texto, de Eurípides, já se alicerçou 

em um discurso anterior, ou seja, o próprio mito de Medeia e dos Argonautas, por isso, é 

importante compreendermos o mito de Medeia, segundo nos apresentam as tradições da 

Antiguidade Clássica, para que possamos então realizar as devidas proposições a respeito das 

obras de Eurípides, Chico Buarque e Paulo Pontes: eis um percurso de estudo, de análise e de 

estratégia. 

Segundo nos relata Junito Brandão (1985: 13), “a matéria-prima da tragédia [...] é a 

mitologia”, por isso se faz necessário abordar algumas teorias em torno do mito, que 

permitam compreender sua riqueza ideológica, humana e atemporal, bem como sua autêntica 

abrangência, expressa por meio das variadas Artes e ramificações da Filosofia, como será 

constatado adiante nesta análise.  

O mito remete a uma narrativa de tradição oral, trata-se de histórias e narrativas que 

foram e são transmitidas verbalmente de geração a geração. Toda narrativa ocorre por uma 

motivação, ou seja, é resultado do momento histórico e social em que se vive. No entanto, o 

mito logra escapar ao sentido meramente contextual e assume uma propriedade explicativa. 

Suas narrativas, que muitas vezes parecem alheias ao plano racional, contam, na verdade uma 

história que permite compreender o mundo e as forças (humanas e naturais) que nele habitam. 

Por ser o mito proveniente de uma tradição oral, de um conhecimento popular transmitido às 

diferentes gerações, está passível de sofrer transformações em certos detalhes. No entanto, é 

possível observar que mesmo em diferentes versões, sempre haverá os elementos essenciais 

da narrativa, que permitirão que sua estrutura não se prejudique e que a análise de seus 

significados seja adequadamente realizada. 

                                                           
45O relato do mito dos Argonautas está baseado na descrição de Junito Brandão: Mitologia grega. Petrópolis: 
Vozes, 1987.  E de Georges Hacquard: Dicionário de Mitologia Grega e Romana.Rio Tinto: Asa, 1996. 



87 
 

O mito de Medeia faz parte desse campo de compreensão do mito e da tradição oral. 

Torna-se interessante, portanto, observar como é conhecida a história desse mito, para 

entender como essa narrativa contribuiu, com seu discurso, para a elaboração dos textos 

cotejados nesta pesquisa, Medeia de Eurípides e Gota d’água, de Chico Buarque e Paulo 

Pontes. O mito de Medeia remete a outros dois mitos que devem ser apresentados: o mito do 

Velocino de Ouro e o mito dos Argonautas.  

Quanto ao mito dos Argonautas, será a respeito da trajetória do herói Jasão: Em Iolco, 

na Tessália, o rei Éson é destronado diante de violentas investidas de seu meio-irmão, Pélias. 

Por ser Jasão filho de Éson, é exilado das terras de Iolco, ainda muito jovem. 

Após alguns anos, Jasão retorna à sua terra natal para reclamar seus direitos diante de 

seu tio. Durante o caminho, perde uma de suas sandálias, mas continua o caminho com apenas 

um pé calçado. Isso será significativo por conta de uma profecia que dizia a Pélias para tomar 

cuidado com os perigos que ofereceria o homem que apresentasse um único calçado. De 

sobreaviso, Pélias recebeu Jasão, mas propôs a ele o trato de conquistar o Velocino de Ouro, 

uma espécie de talismã dedicado a Ares, que se encontrava guardado em um bosque na 

Cólquida. Em troca, Jasão teria o trono de Iolco. Jasão aceitou o desafio e partiu em 

expedição com os Argonautas46 (tripulantes da expedição do navio Argos). No entanto, Pélias 

sabia da dificuldade que seria tal conquista e pensava que o jovem sequer voltaria com vida 

de tal intento. 

Em sua aventura, comandando a tripulação, Jasão passou por diversos perigos, que, 

diga-se, constituem a trajetória de um herói e lhe outorgam receber tal título, até chegar à 

cidade destino, onde reinava Eetes, pai de Medeia. Jasão pediu o Velocino, mas o rei, 

aparentando aceitar concedê-lo, impôs a Jasão a condição de cumprimento de quatro provas; 

no entanto, tratava-se de provas impossíveis a qualquer mortal: I) dominar dois touros que 

lançavam chamas pelo nariz e tinham cornos e pés de bronze; II) com eles lavrar uma extensa 

área, semeando dentes de um dragão; III) matar os gigantes que nasceriam desses dentes; IV) 

matar o dragão que guardava o velocino de ouro nos jardins da Cólquida. 

Diante da impossibilidade de cumprimento da tarefa, Jasão estava disposto a desistir, 

porém foi auxiliado pelo Amor: Medeia, detentora de poderes de feitiçaria, era filha de Eetes 

e da estirpe de Circe, de onde provavelmente herdou seus conhecimentos e poderes de 

                                                           
46Dentre os cinquenta heróis que participaram da expedição, estavam Castor, Pólux, Laertes, Hércules e Orfeu. 



88 
 

feitiçaria. A princesa apaixonou-se perdidamente pelo herói e, sob promessa de se casar com 

ela, auxiliou-o com magia para que cumprisse cada uma das quatro provas estabelecidas pelo 

rei, para a conquista do Velocino.  

A respeito dessas excêntricas tarefas as quais Jasão foi desafiado a cumprir, cabe 

observar uma pertinente e alusiva colocação de Junito Brandão (1985: 62): “nenhum mortal 

poderia sequer iniciar [as quatro tarefas] a não ser que a grande faísca de eternidade, o amor, 

que torna todos os impossíveis possíveis, aparecesse...”.  De fato se faz importante essa 

observação, pois essa paixão da princesa e feiticeira da Cólquida será um importante aspecto e 

tema central da tragédia de Eurípides e da análise que se pretende realizar. 

Retomando o relato do mito, após cumprir as tarefas apresentadas, Jasão foi reclamar 

seu prêmio, mas recebeu a recusa do rei, que tentou também incendiar sua nau. Medeia o 

ajudou novamente, adormecendo o dragão que guardava o Velo de Ouro e possibilitando ao 

herói que conquistasse seu almejado prêmio. 

Diante de tal atitude, Medeia resolveu fugir da Cólquida com Jasão. Teve início então 

o comportamento de Medeia, que lhe conferiu a reputação de assassina e monstruosa: o casal 

raptou o irmão de Medeia, Apsirto, que tentava impedir a fuga dos amantes e, almejando 

atrasar a perseguição de Eetes, matou e esquartejou o jovem irmão, e espalhou seus restos 

mortais pelo mar, assim o rei precisaria encontrar cada parte para realizar os ritos fúnebres de 

Apsirto, preocupado com sua vida além-morte. Seria o tempo necessário para os Argonautas 

fugirem das terras da Cólquida. 

No caminho de volta, Medeia continuou ajudando com seus poderes o sucesso da 

embarcação de Jasão e, chegando novamente a Iolco, souberam que Pélias havia matado o pai 

de Jasão durante sua ausência. O rei também resistiu e se recusou a entregar-lhe o trono, ainda 

que o herói estivesse com o Velocino de Ouro. Entra de novo em cena a brutal e apaixonada 

Medeia, dessa vez para vingar a morte de Éson. 

Por meio de seus feitiços, Medeia convenceu as filhas de Pélias a esquartejá-lo e 

cozinhar seus membros para que ele rejuvenescesse. Após a morte do então rei de Iolco, seu 

filho, Acasto, assume o poder e persegue o casal, que mais uma vez se põe em fuga, então 

para Corinto, que está sob o reinado de Creonte. 
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Jasão e Medeia passaram por volta de dez anos vivendo juntos em Corinto, mas foi na 

mesma cidade que ocorreu a grande tragédia da história da princesa da Cólquida. Jasão se 

cansou de sua vida com Medeia e, incitado pelo rei a casar-se com sua filha, a princesa Creúsa 

(ou Glauce), o herói tessalonicense, sem hesitar, aceita as novas núpcias e abandona Medeia e 

os dois filhos que tem com ela. Há de se pontuar que Creonte já era idoso, o que pode fazer 

entender que Jasão viu nisso uma oportunidade de conquistar o trono de Corinto. Quanto a 

Medeia, apresenta-se como uma mulher desprezada por Jasão mesmo após os sacrifícios que 

realizara em nome de seu amor por ele e expulsa de Corinto por Creonte, que temia o rancor e 

a amargura da feiticeira. Em sua fúria, Medeia invoca os deuses para que sejam testemunhas 

da traição de Jasão e resolve se vingar novamente, dessa vez, do próprio marido. 

Medeia matou então Creonte e Creúsa e, para intensificar o sofrimento do marido, 

matou seus próprios filhos. Fugiu então para Atenas, levada pelo carro de seu avô, o deus 

Hélios (Sol). 

Devemos destacar, entretanto, que alguns estudos afirmam que o destino que se verá 

na peça de Eurípides, semelhante ao desfecho descrito acima, corresponde a uma autoria 

própria do poeta ático47, de modo que a tradição mítica apresentava talvez a versão de que 

Medeia, sendo uma personagem ainda mais poderosa e importante, representante da sabedoria 

e da arte de curar, teria se tornado rainha de Corinto e seus filhos, apesar de sofrerem o 

mesmo infortúnio do homicídio, teriam sido assassinados por súditos de Medeia. 

 

4.2 ENTENDENDO OS ENREDOS 

Será interessante contemplarmos a construção das tragédias de Eurípides e dos autores 

brasileiros, para compreender as transposições que se realizam sobre a figura feminina de 

Medeia e do herói Jasão. 

 

 

 

                                                           
47Susana de Castro (2011:40) fala a respeito desse relato da tradição grega, discorrendo sobre a figura positiva 
de Medeia e a forma como, em Eurípides, ela é obscurecida. 
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4.2.1 MEDEIA, DE EURÍPIDES48 

A peça de Eurípides começa com um prólogo, constituído primordialmente pelo 

monólogo da Ama de Medeia, que anuncia como se encontra a feiticeira no presente da ação – 

amargurada, padecendo em lamentos e com olhares voltados ao chão.  

O prólogo é concluído na sequência, por meio de um diálogo entre a Ama e o 

Pedagogo, que lhe traz a notícia da intenção do rei Creonte em expulsar Medeia de suas 

terras, entra então o Coro, formado pelas mulheres de Corinto, presença que permeará toda a 

ação da peça, com o intuito de mediar o conflito entre Jasão e Medeia. Conhecedoras de toda 

a trajetória de sacrifícios e traições dos antigos amantes, as mulheres que constituem esse coro 

parecem pretender que o ódio da protagonista seja acalmado, evitando assim uma conclusão 

catastrófica. 

É interessante pontuarmos a opção de Eurípides pelo Coro representado por mulheres, 

que se mostram solidárias ao sofrimento de Medeia, ao mesmo tempo em que temem e tentam 

amenizar sua ira, receosas do evento trágico que se anuncia, porque é, com frequência, 

apresentada a fúria com que Medeia olha para os próprios filhos e acentua seus lamentos 

contra Jasão e sua nova família. Vejamos as palavras da Ama (1968: 15): 

Ai ai de mim, desgraçada! 

Por que entram as crianças na culpa 

que é do pai? por que os odeias? Ai, 

filhos, como eu temo que algo sofrais. 

Duro é dos soberanos o querer 

e, pouco mandados, podendo muito, 

dificilmente mudam suas iras. 

 

Desde os primeiros momentos de seu prólogo, a Ama parece perceber o mal que se 

aproxima das duas crianças. Na cultura da Grécia Antiga, os filhos se faziam motivo de honra 

para o homem, que tem neles sua posteridade assegurada. Assim, tamanho o desejo de 

vingança de Medeia, que ela não poupa nem mesmo os filhos, cujas mortes atingirão 

definitivamente a Jasão. 

                                                           
48 O mito da Medeia já era conhecido da antiga tradição clássica, pois fora apresentado em cerca de 5 
manifestações poéticas anteriores à obra de Eurípides. Esta, portanto, torna-se também uma releitura de 
outras obras, como é o caso de Gota d’água e de varias outras obras que vieram a establecer relações com a 
Medeia euripidiana, conforme trata Pierre Brunel em seu Dicionário de Mitos literários. 
Dentre os escritores e artistas que beberam da fonte de Eurípides, destacamos Apolônio de Rodes, Sêneca, 
Ovídio, Virgilio e Valério Flaccus. Na época moderna teremos ainda autores como: Pierre Corneille, Lope de 
Vega, Buchanan, Pasolini (filme), Jean Anouilhe, Jean Delacroix (pintor), entre outros. 
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Mencionando aqui os sofrimentos que acometem, desde o início da ação, a 

personagem de Medeia e também de Jasão, cujo sofrimento se dará ao longo da peça, 

podemos questionar onde se localiza a desmedida, (hybris) que desencadeia a ação trágica. 

Na obra de Eurípides, a falta cometida por Jasão consiste no abandono de Medeia, não 

meramente pelo adultério (já que falamos de uma época em que era permitido ao homem 

rejeitar sua mulher), mas pela ingratidão que Jasão dirige a quem profundamente lhe ajudou. 

Jasão era reconhecidamente um grande herói para a tradição grega, mas o maior de seus 

êxitos consistia na conquista do Velo de Ouro, quando realizou todas as difíceis provas 

propostas pelo rei da Cólquida. As provações seriam humanamente impossíveis, não fosse o 

auxílio mágico da princesa, que já se via apaixonada por ele. Entretanto, foi sob promessa – 

feita à deusa Hécate, a quem Medeia prestava cultos – de permanecer para sempre ao lado de 

Medeia que Jasão recebeu o bálsamo que o tornou apto a vencer as tarefas de Eetes. 

Assim, falamos aqui de uma grave desmedida do herói, pois trata-se da palavra que 

não se cumpre. Jasão promete a uma divindade que será para sempre leal a quem lhe garantiu 

efetivamente a maior conquista.  

No entanto, junto às intervenções de Medeia, veio-lhe também o exílio em Corinto. 

Vivendo ainda juntos, não possuíam grandes bens materiais, como sugere o próprio herói 

(1968: 28): “[...] Mas – o que é mais importante, para pudéssemos viver bem, e não 

sofrêssemos privações, sabendo que todos os amigos fogem de quem é pobre...”, o que parece 

ter causado em Jasão o esquecimento de seu passado, de quem tanto lhe ajudou e, ainda mais 

grave, esqueceu-se que havia feito uma promessa à deusa Hécate.  

Ainda assim, recebendo sedutora proposta de núpcias com a princesa de Corinto, 

Creúsa, o herói não hesita em deixar Medeia e contrair novo matrimônio. Para a cultura grega, 

não havia grandes julgamentos contra um marido que rejeitasse sua esposa, mas Jasão comete 

erro mais grave que isso, por faltar com sua palavra. Esse ultraje os deuses não perdoariam, 

porque agem conforme a Justiça, e não permitem ao herói tal desmedida. 

O próprio Coro, voz coletiva da cidade, reconhece a gravidade do ato de Jasão, 

justificando o apelo que Medeia faz às divindades (1968: 19): 

Coro - Um grito ouvi 

pleno de lamentos, 

e agudos gritos de dor clamam 

pelo esposo infiel ao seu leito. 
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A que sofreu o mal invoca a filha de Zeus, 

dos juramentos guardiã, Témis, 

a que a trouxe 

à Hélade fronteira, 

através do mar escuro da noite, 

para a entrada marinha do Ponto sem limites 

Nesse excerto, há duas percepções da falha de Jasão. A primeira podemos observar 

nos primeiros versos, em que veremos a dor da esposa que se sente abandonada. É o 

sofrimento feminino, sentido quando lhe ultrajam um dos sinais de sua segurança emocional e 

social, o tálamo conjugal. No decorrer da peça, há algumas marcas que permitem uma ideia 

que discursaria sobre a fúria e a brandura da mulher, comumente relacionada à segurança do 

matrimônio. O próprio Jasão, em seu diálogo com Medeia, afirma (1968: 28):  

[...]Acaso pensei mal? Não eras tu que o dirias, se não te dilacerasse o novo 

tálamo. Mas a tal ponto chegastes que, estando o consórcio em boa ordem, 

vós, mulheres, supondes ter tudo; se, porém, surge algum contratempo no 

matrimônio, das melhores e mais belas relações fazem as mais hostis.  

Eis a natureza feminina, voltada à promessa do matrimônio, cujo símbolo é, 

propriamente o leito conjugal. 

A fala de Jasão capta as extremidades de amor e ódio que as mulheres alcançam, de 

acordo com a lealdade ou injúria que recebem de seus maridos. Nesse sentido, não é Medeia 

um caso exclusivo e específico de amor sublime transmutado em ódio fatal, visto que o 

próprio herói reconhece, nas atitudes de sua antiga companheira, o agir geral de toda e 

qualquer mulher. Observamos, para tal afirmação, que nos primeiros versos do fragmento 

acima, Jasão se dirige a Medeia pela segunda pessoa do singular, ou seja, fala especificamente 

da história dos dois, crendo que Medeia estaria concorde com o raciocínio dele, se não se 

sentisse ofendida com o novo leito que ele passa a assumir. 

Logo após, porém, Jasão fala a respeito do espírito feminino, ou seja, de forma 

genérica, utilizando agora o verbo em segunda pessoa do plural (vós). Assim, afirma-se que é 

próprio da natureza feminina compreender a felicidade ou infelicidade de acordo com a 

harmonia em seu tálamo conjugal. Essa ideia, aliás, já aparece desde as primeiras linhas da 

peça de Eurípides, no Prólogo proferido pela Ama (1968: 13): “[...] em tudo concorde com 

Jasão. Porque é essa certamente a maior segurança, que a mulher não discorde do marido”. 

Devemos voltar ainda à fala do Coro (1968: 19) destacada acima. Identificamos que a 

primeira falha de Jasão corresponde à percepção da alma feminina, ou seja, do sofrimento de 
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Medeia. A segunda, no entanto, remete à Justiça dos deuses, pois apresenta a esposa 

suplicante às divindades, para que observem a desmedida de Jasão. Ora, Medeia não seria 

uma personagem alheia à tradição grega, portanto, sabia que um caso de mero adultério não 

seria suficiente para invocar a chancela divina. Ao contrário, a feiticeira parece ciente de onde 

se encontra a hybris do herói, por isso reclama as divindades.  

A fala do Coro também legitima os apelos de Medeia, reconhecendo que Jasão foi 

injusto quando abandonou sua esposa (1968: 29): “Bem enfeitaste, ó Jasão, tuas palavras; mas 

a mim se me afigura, se bem que contra a tua opinião fale, que, traindo tua esposa, não fizeste 

justiça”. Observemos também o seguinte fragmento (1968: 18), que reforça a ideia de que as 

novas núpcias, por si só, não seriam grande ultraje aos deuses, ainda que o fosse à esposa, mas 

se torna curioso o consolo que o coro tenta dirigir a Medeia, pois afirma que haverá a justiça 

de Zeus. Seria então essa justiça feita em prol da esposa abandonada, ou por essa frase o Coro 

remete ao que de fato seria o grande ultraje de Jasão, a sua hybris contra os deuses? 

Se o teu esposo  

faz honra a novo leito,  

isso é comum; não te exasperes,  

Zeus te fará justiça.  

Não te consumas, lamentando  

demais teu companheiro. 

 Parece-nos pertinente aceitar a segunda hipótese, considerando que Medeia também 

conheceria o fato ao qual os deuses deveras se sentiriam ofendidos, ou seja, a palavra dirigida 

a Hécate, que não fora cumprida. 

Entretanto, seria possível considerar que Medeia também tenha cometido desmedida, 

quando, no enredo anterior à narrativa em questão, não hesita em romper com a confiança de 

seu pai, trair sua pátria e assassinar cruelmente seu irmão? Sabemos que houve ainda outros 

ardilosos empenhos de Medeia, sempre em nome de seu amor a Jasão, porém, seria mais 

adequado ao conceito de hybris a traição contra sua pátria e seu sangue. Pela gravidade de seu 

gesto e sabendo que a hybris se constitui pelo excesso em um limite preestabelecido, podemos 

aceitar que a princesa da Cólquida também tenha cometido a desmedida, ainda que a 

ingratidão de Jasão seja o que fica em evidência na obra de Eurípides, porque é desse 

comportamento do herói que surtirão os eventos subsequentes, porque dele nasce a fúria 

incontrolável de Medeia e a Justiça divina. Vejamos, a esse propósito, a afirmação do Coro 
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(1968: 21): “[...] Com justiça castigarás o teu marido, ó Medeia. Não me admiro que deplores 

a tua sorte”. 

Começando o primeiro episódio, há um monólogo de Medeia, que apresenta as razões 

de seu sofrimento, por haver sacrificado sua família e sua pátria pelo amor de Jasão, e no 

presente do drama se encontra exilada, rebaixada de sua condição de divindade possuidora de 

saberes mágicos, abandonada por seu marido e marginalizada em terras estrangeiras. Ela 

reclama às mulheres de Corinto que lhe sejam solidárias e não a censurem se encontrar forma 

de fazer Jasão pagar pelo que fez (1968: 20). Ela exprime a mágoa que tem daquele a quem 

mais estimava, e reforça ainda os males de ter ofendido sua pátria: 

Sobre mim este feito inesperado se abateu, que a minha alma destruiu. 

Fiquei perdida e tenho de abandonar as graças desta vida para morrer, 

amigas. Aquele que era tudo para mim (ele bem o sabe) no pior dos homens 

se tornou - o meu esposo.  

Mas a vós e a mim não serve a mesma argumentação. Vós tendes aqui a 

vossa cidade e a casa paterna, a posse do bem-estar e a companhia dos 

amigos. E eu, sozinha, sem pátria, sou ultrajada pelo marido, raptada duma 

terra bárbara, sem ter mãe, nem irmão, nem parente, para me acolher desta 

desgraça.  

 

Os parênteses que Medeia insere em seu discurso trazem uma breve, porém pertinente 

afirmação, que permite apreender que Jasão era consciente de suas condições e de suas 

obrigações: “ele bem o sabe”. Em primeira instância, Medeia parece constatar simplesmente 

que Jasão sabia que lhe era caro. Contudo, trata-se aqui de um momento em que a consciência 

não é um mero detalhe, ou seja, nos âmbitos do sofismo, o saber significa que o indivíduo não 

é deixado ao acaso de seu destino, mas a relação que se estabelece diz respeito a à lógica das 

escolhas e consequências, de maneira que o herói, sendo consciente, foi apresentado à 

possibilidade de escolha, a partir da qual, entretanto, deveria se tornar responsável por seus 

resultados. Essa fala de Medeia, portanto, nos apresenta à ideia de que Jasão deverá pagar 

pela sua hybris. 

Na segunda parte do fragmento apresentado, Medeia demonstra o ressentimento por 

haver ofendido sua pátria, quando, traindo seu próprio pai e matando seu irmão, abandona 

tudo para ficar com aquele por quem é agora abandonada. Essa é a ambientação da mágoa de 

Medeia, que se desenvolverá no decorrer da ação, ocasionando os grandes eventos trágicos 

que se anunciavam desde o primeiro diálogo, entre a Ama e o Pedagogo (1968: 16) e 

começam agora a se concretizar: “[...] e tu conserva-os [os filhos] à parte o mais que for 
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possível, e não te aproximes da mãe em delírio; que eu já a vi olhá-los com os olhos bravos de 

um toiro que vai fazer algo de terrível”. 

Apresenta-se então a primeira cena de enfrentamento: entra em cena o rei Creonte, que 

tenciona expulsá-la de suas terras, temente de sua ira, que pode recair, com suas feitiçarias, 

contra sua filha, atual noiva de Jasão. Após uma discussão entre os dois personagens, Medeia 

suplica ao rei que lhe permita ficar mais um dia em Corinto, a fim de não deixar seus filhos 

(que também são filhos de Jasão) desamparados. Com linguagem persuasiva e dissimulada, a 

protagonista consegue essa trégua, entretanto, sob as palavras de Creonte (1968: 24): 

A minha vontade e nada é a de um déspota; mas muitas vezes arruinei a 

situação, por ser compassivo. E agora eu vejo que erro, ó mulher, mas, 

mesmo assim, ser-te-á concedido. Mas previno-te, se a luz do sol que há de 

surgir te vir e às crianças dentro dos confins desta terra, morrerás; está é 

sentença iniludível. E agora, se é preciso ficares, fica por um dia; que não 

farás nada do mal que eu temo. 

 

O receio de Creonte é perspicaz, mas ingênuo quando imagina que um dia será 

insuficiente para que Medeia exerça o mal que claramente pretende proferir à casa do rei. 

Após a saída de cena do rei, ela apresenta seu real plano (1968: 25), e saberá aproveitar esse 

único dia que lhe foi concedido: 

De todos os lados a desgraça. Quem contestará? Mas ainda não fica assim, 

não suponhais. Ainda há lutas para os noivos de há pouco; para os sogros, 

não pequenos trabalhos. Ou pensais que, se o lisonjeei, não era para ganhar 

ou tramar alguma coisa? Nem lhe falava nem lhe tocava com as minhas 

mãos... E ele a tal loucura chegou que, sendo-lhe dado tolher os meus 

planos, expulsando-me do país, concedeu-me ficar este dia, em que dos 

meus inimigos farei três cadáveres: o pai e a donzela e o marido - mas o 

meu. 

Nesse momento Medeia deixa transparecer ao Coro os ardis de seus planos. Se para 

Creonte um dia lhe pareceu tempo insuficiente para Medeia tramar algo de mau, para a 

feiticeira é tempo adequado para colocar em prática a grande vingança que vem arquitetando 

em meio a seus ressentimentos. Ela reforça que fará três cadáveres da nova família que se 

formou, mas destaca que o marido não é de Creúsa, a nova noiva, mas dela. Podemos levantar 

a hipótese de que aqui Medeia retoma a palavra de Jasão que, fazendo-se promessa a Hécate, 

torna-se palavra de ordem, portanto, ele seguiria sendo marido de Medeia. Essa é, afinal, mais 

uma forma que a personagem se utiliza para reforçar a hybris de Jasão, pois ao passo que 

afirma ser Jasão ainda seu marido, delineia novamente sua falha ao contrair novas núpcias. 
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Em novo monólogo, Medeia invoca aos deuses e sua estirpe divina para legitimar suas 

atitudes, amaldiçoando Jasão e planejando sua vingança. O coro está presente nessa cena, 

porém é ofuscado pela ira da personagem que se revela amargurada e vingativa. 

Começa o segundo ato com mais um enfrentamento, dessa vez, entre Medeia e Jasão, 

que tenta pacificar os sentimentos de sua antiga companheira, advertindo-a também por conta 

das maldições lançadas contra ele e sua nova família, e assegurando-lhe que quer bem a ela e 

a seus filhos. De acordo com Jasão, isso ele o demonstra exatamente no fato de ao aceitar 

contrair novas núpcias (1968: 26): 

Era-te permitido estar neste país e nesta casa, se suportasses bem os 

desígnios dos mais poderosos, mas pelas ,tuas palavras estultas serás 

expulsas desta terra. Eu não tenho nada a ver com isso. não cessarás nunca 

de dizer que Jasão é o pior dos homens? Mas, quando ao que disseste contra 

os soberanos, fica sabendo que é para ti grande lucro ser a fuga o teu castigo. 

E eu sempre a tentar dissipar as iras dos reis enfurecidos, e a querer que tu 

ficasses: e tu sem desistires da tua insensatez, sempre a dizer mal dos 

soberanos; por isso serás expulsa desta terra. Venho, não obstante, depois 

disto, sem me negar aos amigos, olhando pela tua sorte, ó mulher, para que 

não vás daqui para fora com as crianças, indigente ou necessitada. Muitos 

males carrega consigo o exílio. E, ainda que tu me odeies, jamais eu seria 

capaz de te querer mal. 

Notamos que Jasão parece se preocupar com o que Medeia tem dito a respeito dele, 

tentando mostrá-la que, ainda que ela dispense a ele tanto ódio, ainda lhe é uma pessoa cara, 

por isso ele se esforça sempre por preservá-la das iras dos soberanos constantemente 

ofendidos por Medeia. Ele reforça, ao final do excerto, a construção “ainda que tu me odeies, 

jamais eu seria capaz de lhe querer mal”. 

Essa colocação é adequada nos lábios de um herói, cujos anseios giram ao redor de sua 

glória marcada para a posteridade. Por isso Jasão se mostra atencioso na tentativa de 

convencer Medeia de suas boas intenções. Ainda assim, o exílio se faz, no momento da ação, 

uma ordem de Creonte, de maneira que, sendo irrevogável, Jasão mostra ainda que a fuga será 

a melhor saída, após o que, para ele, foi Medeia quem provocou. Diante da impossibilidade de 

reverter o decreto de exílio, o herói se mostra preocupado em prestar a Medeia os necessários 

favores, para que não padeça com furor as adversidades dessa espécie de fuga do país.  

Medeia aceita participar de tal discussão. No entanto, ouve com desdém e ironia as 

palavras de Jasão, as quais a feiticeira lança o julgamento de serem infames(1968: 28) 

Mas vamos; conversarei contigo, como se meu amigo foras. Supondo que 

algum bem me virá da tua parte? seja como for. Sujeito a um interrogatório, 
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mas infame parecerás. E, agora, para onde hei de voltar-me? para a casa 

paterna e para a minha pátria, que traí por amor de ti, vindo para este país? 

Ou junto das desgraçadas filhas de Pélias? Sem dúvida, elas haviam de 

receber-me bem na casa onde lhes matei o pai... É assim mesmo. Aos da 

minha casa, que me eram caros, me tornei odiosa e, naqueles a quem não 

devia fazer mal, criei inimigos, para te favorecer a ti. Foi assim que, em 

troca de tudo isto, me fizeste feliz aos olhos das mulheres gregas; admirável 

é o marido que eu tenho – e fiel – desgraçada de mim! 

Se Jasão demonstra se preocupar com o bem estar de sua antiga companheira, ela 

agora usa de ironia ao questionar onde encontrará abrigo. Nesse momento do diálogo, Medeia 

recorda seus terríveis empregos nas terras da Cólquida e de Iolco, fator que considera ter sido 

motivo (temporário) para Jasão torná-la feliz entre as mulheres gregas, ou seja, cumprindo 

com aquilo que parecia caro à mulher: um digno matrimônio. 

Jasão, contudo, não aceita tais acusações. Afirma-se como orador natural, recordando 

que a arte do discurso é necessária a um grande herói. Nesse fragmento, podemos avaliar que 

os pensamentos filosóficos do Sofismo permeavam a Grécia de Eurípides. Seus discursos, 

porém, sofriam críticas de serem vazios, como parece agora a preocupação de Jasão. Isso não 

significa dizer que o poeta grego rebaixe as intenções sofistas. Lembramos que Eurípides é o 

mais contemplativo dos poetas e logra reunir em sua obra, discussões que trazem as diversas 

movimentações de seu tempo.  

Após essa afirmação, Jasão profere ainda uma defesa que então agrava a fúria de 

Medeia. Ele faz ainda questão de desmerecer os auxílios e sacrifícios de Medeia em sua 

expedição e em suas lutas pelo reino de Iolco. O herói atribui os grandes feitos a Afrodite, 

que, protegendo-o, fez com que Medeia se apaixonasse e realizasse tudo por amor, ele afirma 

ainda que graças ao exílio decorrente de toda a história que viveram a princesa da Cólquida se 

tornou conhecida por seus conhecimentos na área das magias. 

Após tal discurso, Jasão sai de cena em meio às maldições então mais acentuadas de 

Medeia, que se empenha ainda mais apressada e assiduamente para executar seu plano de 

vingança. 

O terceiro ato começa com o diálogo de Medeia e Egeu, que lhe oferece abrigo em 

Atenas. Segura de que teria para onde ir, Medeia começa, finalmente, a colocar suas intenções 

em prática. 

Dissimulada, ela pede que chamem Jasão e lhe diz que está arrependida de seu 

comportamento e que, diante de sua expulsão das terras de Creonte, está temente pela vida 
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dos filhos. Para isso, oferece um presente à noiva de Jasão, em sinal de paz e como pedido de 

amparo aos filhos que ficarão sem a mãe. No entanto, o adorno oferecido está enfeitiçado e 

Creúsa morre queimada ao vesti-lo. Logo após, diante do corpo da filha, Creonte também 

morre.  

Começa então a ambientação da grande catástrofe da tragédia, quando a fúria dos 

sentimentos de Medeia atingirá até mesmo seus próprios filhos, pois eles são o ponto central 

da vingança contra Jasão. 

Sabendo já da notícia da morte de Creonte e Creúsa, e aconselhada a fugir o quanto 

antes de Corinto, Medeia executa a grande ação da tragédia: mata seus próprios filhos. O 

gesto, considerado terrível por todas as gerações que conheçam Medeia, é repugnado por 

romper com uma íntima ligação amorosa, que parece ser inabalável e símbolo do mais puro 

afeto: trata-se do amor maternal. No momento em que pretende vingar sua vingança, no 

entanto, Medeia apresenta dificuldade, demonstrando que também pulsa em si tal amor. Ela 

julga, porém, necessário que seus filhos morram, preferindo então que seja por suas próprias 

mãos. Nesse momento fatal, ela se une à voz do Coro, buscando talvez o consolo que ela 

própria se negou a receber no decorrer da peça (1968: 50): 

Amigas, decidida está a minha ação: matar os filhos o mais depressa que 

puder e evadir-me desta terra, não vá acontecer que, ficando eu ociosa, 

abandone as crianças, para serem mortas com mão mais hostil. É absoluta a 

necessidade de as matar, e, já que é forçoso, matá-las-emos nós, nós que as 

geramos. Mas vamos, arma-te, coração. Por que hesitamos e não executamos 

os males terríveis, mas necessários? 

Após o assassinato, Medeia foge a salvo no Carro do Sol (carro de seu avô, o deus 

Hélios), levando consigo os corpos das crianças e deixando Jasão desolado e desamparado, 

enquanto ela consuma sua almejada vingança contra seu antigo amante. 

A densidade da trama de Eurípides mostra a figura de Medeia, que outrora recebia da 

tradição grega prestígios dignos dos deuses, como a mulher cuja injúria sofrida ocasiona sua 

ira incontrolável. Enquanto Jasão, exaltado como grande herói grego, apresenta ainda a 

petulância dos heróis, mas comete a grave desmedida da ingratidão. E os deuses não perdoam 

a injustiça. 

 A restauração do equilíbrio, catarse, acontece com a conclusão da vingança de Medeia, 

que deixa Jasão rebaixado de todos os anseios heroicos, ou seja, a fama gloriosa, um 
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matrimônio que aumente sua honra e a existência de filhos que levem sua glória para as 

seguintes gerações. 

 

 

4.2.2 GOTA D’ÁGUA, A TRAGÉDIA NA VILA DE MEIO-DIA  

A peça, de Chico Buarque e Paulo Pontes, apesar de manter o fluxo de sua trama 

semelhante à peça de Eurípides, mostra-se mais extensa, com maiores pormenores, mais 

diálogos e problemáticas. 

A história se ambienta na Vila de Meio Dia, um morro carioca, que é de domínio de 

Creonte, proprietário explorador e pai de Alma, com quem Jasão vai se casar. 

Corina, em Gota d'Água,  é uma personagem que se apresenta como comadre de 

Joana, assemelhando-se muito à Ama de Medeia de Eurípides, e com ela a peça se inicia no 

set das mulheres por meio de uma estrutura proposta pelos autores brasileiros apresentando 

diferentes ambientes no mesmo palco. Assim, ora a atenção se volta ao set das vizinhas, que 

realizam tarefas domésticas enquanto comentam a situação de Joana e Jasão, ora o foco se dá 

no set dos vizinhos, que se encontram em um boteco e também comentam, a seu modo, a 

ascensão de Jasão. Eles discutem com frequência se a nova posição social de Jasão será para 

eles a oportunidade de terem a atenção da classe dominante, representada por Creonte. 

Nos sets das vizinhas e dos vizinhos, temos acesso aos tipos sociais que compõem a 

camada popular brasileira. 

Entre as mulheres, temos Corina, que dirige as discussões e se posiciona em geral 

protegendo a imagem de Joana, em detrimento da de Jasão; Zaíra; Estela; Maria; e Nenê, que 

parecem solidárias ao padecimento de Joana. Contudo, o diálogo toma, por vezes, caráter de 

mexerico, como podemos observar (1979: 5- 7) 

ESTELA- Conta pra Corina 

NENÊ – Deixa eu guardar a boca pro feijão. 

ZAÍRA –Fala, Nenê... 

CORINA – Que foi?... 

NENÊ – É nada, não 
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MARIA – Conta, Nenê... 

CORINA – O que é que foi, menina?  

NENÊ – Foi com Jasão... mas foi outro dia 

ESTELA – Ontem. Jasão na maior alegria 

NENÊ – O caso é que... 

CORINA – Se vem com mais besteira daquele homem, nem quero 

escutar 

Já chega de nhém-nhém-nhém, blá-blá-blá 

[...] 

ESTELA – Então deixa, Nenê... 

NENÊ – Quem? Eu? Jasão? Se vi Jasão? Nem conheço a figura. 

[...] 

CORINA – Pensando bem, Nenê, me conta... 

NENÊ – O que? 

CORINA – Melhor eu saber, que é pra amaciar a pedrada antes dela 

pegar a comadre de mau jeito... 

 

 Notoriamente, os autores optam por representar a linguagem popular e a voz do povo 

(coro) expressa em uma forma de diálogo característica daquele grupo. Além disso, devemos 

recordar que se trata de uma peça cuja ambientação visa a mostrar a situação brasileira 

daquele momento. Assim, pontuamos que se tratava de um período marcado por repressões e 

censuras, em que muitas informações chegavam à população em forma de burburinhos, ou, 

utilizando as palavras de Corina (1979: 6), por meio de “disse-me-disse”. Sob esse aspecto, 

identificamos a sutileza com que os autores logram apresentar diversas características 

brasileiras, como seu povo e o momento histórico em questão.  

No set dos vizinhos, teremos a presença de Galego, imigrante espanhol, dono do 

boteco em que os homens se encontram; Xulé; Boca Pequena; e Amorim, mas o destaque se 

dá na figura de Cacetão, um gigolô que comenta com deboche todos os acontecimentos. Ele 

começa lendo, em um jornal, uma notícia que lhe parece excêntrica e extravagante, sobre uma 

manchete sensacionalista a respeito de um crime passional (1979: 7): 

Essa não! Jóia! Filigrana! Galego, essa é a manchete da semana: fulana, 

mulher de João de tal tinha um ciúme que não é normal Vai daí cortou o pau 
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do infeliz Ferido, o marido foi pro hospital Ficou cotó... Vem e lasca o 

jornal: ciumenta corta o mal pela raiz.  

Além de apresentar, de certa forma, uma temática comum à trama, há também nessa 

apresentação uma crítica social que observa a forma como, sob um governo ditatorial e 

questionável, os veículos de informação – que a princípio deveriam prestar o serviço de 

noticiar as atualidades políticas e sociais ao povo – parecem assumir o papel de distrair seus 

leitores por meio de manchetes sensacionalistas. Restando, assim, ao povo, apenas os 

burburinhos como meio de chegar às reais informações, que costumavam ser veladas, pelo 

caráter arbitrário do governo. 

É nessa estrutura segmentada que se apresenta o Coro da peça de Chico Buarque e 

Paulo Pontes, mostrando tipos diversos de caracteres, formando o conjunto de um povo 

igualmente fracionado, agitado e limitado frente às movimentações político-sociais que 

sucedem ao redor. 

Nesse sentido, é relevante apresentar ainda um outro set, que conclui as discussões da 

primeira parte da peça. Trata-se do set mestre Egeu, personagem que age como espécie de 

conselheiro dos moradores da Vila de Meio Dia. Pertencente ao mesmo núcleo, a diferença 

entre mestre Egeu e os outros trabalhadores se dá pelo fato de ele possuir casa própria. Em 

sua oficina, tenta durante todo o decorrer da peça consertar um rádio – que também faz parte 

do repositório de imagens referentes à mídia e aos veículos de informação manipulados – que 

custa a funcionar. Nesse ínterim, algumas personagens vão até sua oficina e dão a conhecer 

suas aflições financeiras. Primeiro aparece Xulé e depois Amorim, ambos se queixando da 

crise econômica que se instaura e impede de sair da marginalização (1979:  8) 

XULÉ - Falhei de novo a prestação da casa... Mas pela minha contabilidade, 

pagando ou não, a gente sempre atrasa [...] se eu pago os nove que inda estou 

devendo, vou acabar devendo oitenta e um... [...] A gente vive nessa divisão. 

Se subtrai, se multiplica, soma, no fim, ou come ou paga a prestação. O que 

posso fazer mestre  

EGEU - ... Egeu: Coma! 

Essas queixas motivam Egeu a organizar uma reivindicação, mostrando sua percepção 

dos movimentos sociais, como as greves, que só se tornam funcionais em conjunto, não 

individualmente, como explica em um momento de pausa de todas as discussões dos dois 

outros sets (1979: 16). 
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Concluídas as discussões dos dois grupos, a cena centraliza-se na casa de Creonte, 

onde se encontram Jasão e Alma, em um diálogo que mescla o discurso amoroso, político e 

social. Chega então Creonte, fazendo indicações a Jasão sobre como portar-se em sua nova 

situação, após seu ingresso, pelo casamento, na classe dominadora. 

 A partir desse relato, parece-nos interessante traçar algumas compreensões a respeito 

dos dois mundos que deixam Jasão dividido: a ascensão social, ao lado de Creonte, e suas 

raízes na Vila de Meio Dia. 

 

4.3 JASÃO, DO HERÓI SOFISTA AO BOÊMIO DIVIDIDO 

“E quem não é assim dentre os mortais? Ainda 

agora é que sabes coo cada um se ama mais a si do 

que ao próximo”49 

Eurípides 

“Comadre, Jasão está dividido entre tudo o 

que teve de melhor na vida.”50 

Chico Buarque e Paulo Pontes 

Na trama de Eurípides, Jasão é um herói valorizado e reconhecido pela expedição de 

sua nau, Argos. Comete, no entanto, a falha fatal da ingratidão contra Medeia e do não 

cumprimento de uma promessa feita à deusa Hécate. 

Diante da ira e padecimento de sua antiga esposa, Jasão mantém a postura sóbria e 

persuasiva dos sofistas, assumindo, porém, um caráter cínico por tentar justificar sua injustiça, 

falta que nem mesmo os desuses perdoariam. 

No enredo de Gota d’água, a personagem homônima tem sua imagem apresentada, 

primeiramente, por meio do extenso prólogo da narrativa, fragmentado em diferentes sets. 

Decorremos desses diálogos uma imagem distinta do herói grego, que se admitia ser 

arrogante, mas era necessário que apresentasse um gênio destemido. Aqui, Jasão se mostra 

                                                           
49 1968: 15 
50 1979: 68 
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inseguro e dividido. Na maior parte de suas interações, prefere um silêncio concorde com o 

que escuta das outras personagens, principalmente Alma, Creonte e Mestre Egeu. 

Observemos os primeiros apontamentos que os vizinhos dirigem à figura de Jasão 

(1979: 11):  

ESTELA - Pois o Jasão não tinha nenhuma ambição. Vivia a vida inteirinha 

entre o violão e o rabo da saia dela. Até o dia em que o rádio tocou o samba 

maldito, feito de parceria co’o diabo. [...] 

Temos, nesse sentido, a primeira de uma série de colocações que nos permitem ver 

Jasão, em relação à Joana, mais como uma criança “no rabo da saia” da mãe, que 

propriamente um homem, ou seja, um marido e companheiro da mulher. Essa percepção será 

reforçada pela própria Joana, quando, comentando com Corina sobre o boato de que Jasão lhe 

fará uma visita, desacredita, duvidando que tenha coragem para enfrentá-la (1979: 68): “Ah, 

ele não tem coragem, desde quando me fez essa sacanagem nunca pisou lá. Por que vai 

agora?”ou, efetivamente diante de Jasão, quando a diferença de idade entre os dois se torna 

uma temática da discussão, Joana o trata por “criança”, “menino” e ofende sua mocidade 

(1979: 71-76). 

Teremos assim a imagem de um errôneo herói, pois este não possui força suficiente 

para superar o dilema da escolha, uma das características dos heróis gregos. O Velo de Ouro 

que Jasão conquista consiste no samba Gota d’água, que se tornou sucesso e lhe conferiu a 

atenção de Creonte e subsequente ascensão social. 

Assim como o correspondente grego, na Vila de Meio Dia foi a vida que Joana 

concedeu a Jasão que permitiu-lhe a inspiração. Teremos, portanto, a mesma sorte de 

ingratidão quando Jasão desconsidera sua história e passa a fazer parte, aparentemente, de 

uma classe de maiores poderes aquisitivos. São contundentes as palavras de Joana, a esse 

propósito:  

JOANA - Pois bem, você 

vai escutar as contas que eu vou lhe fazer: 

te conheci moleque, frouxo, perna bamba, 

barba rala, calça larga, bolso sem fundo 

Não sabia nada de mulher nem de samba 

e tinha um puto dum medo de olhar pro mundo 

As marcas do homem, uma a uma, Jasão, 

tu tirou todas de mim.  

[...] 

Te dei cada sinal do teu temperamento 

Te dei matéria-prima para o teu tutano 
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E mesmo essa ambição que, neste momento, 

se volta contra mim, eu te dei, por engano 

[...] 

E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada 

uma alma ansiosa, faminta, buliçosa, 

uma alma de homem. Enquanto eu, enciumada 

dessa explosão, ao mesmo tempo, eu, vaidosa, 

orgulhosa de ti, Jasão, era feliz, 

eu era feliz, Jasão, feliz e iludida, 

porque o que eu não imaginava, quando fiz 

dos meus dez anos a mais uma sobrevida 

pra completar a vida que você não tinha, 

é que estava desperdiçando o meu alento, 

estava vestindo um boneco de farinha 

Assim que bateu o primeiro pé-de-vento, 

assim que despontou um segundo horizonte, 

lá se foi meu homem-orgulho, minha obra 

completa, lá se foi pro acervo de Creonte...  

 

Se Jasão se assemelha a uma criança insegura, é Joana a responsável por lhe conferir 

todos os aspectos de um homem. Contudo, no decorrer da peça são raros os momentos em que 

Jasão toma qualquer atitude. Não por acaso é somente diante de Joana que ele se manifesta 

com violência, dando-lhe um soco (1979: 77) e dispensando sobre ela toda espécie de ofensas 

(p.78): 

Sua puta, merda, pereba! Agora você vai me ouvir , juro por Deus, sarna, 

coceira, cancro, solitária, ameba, bosta, balaio, eu te deixei sabe por que? 

Doença, estupor, vaca chupada, castigo, eu te deixei porque não gosto de 

você. Não gosto, porra. E não quero viver contigo. Não tem idade nem 

ambição, mãe do cão, só isso, não quero, não gosto mais de ti. 

Apesar de acusações ainda injustas, se considerarmos que Joana não se enquadra em 

uma personagem sem ambições, por exemplo, é apenas com ela que Jasão parece sentir 

confiança suficiente para reagir com violência, afinal, foi apenas Joana que conseguiu 

conscientizá-lo, em medida limitada, como deveria ser a postura de um verdadeiro homem. 

Jasão é, de certo modo, uma personagem complexa, por sua indecisão. Ora com 

discursos que beiram a mesma percepção que se tinha dos sofistas, de um discurso vazio, ora 

em silêncio resignado, ora violento e incoerente em suas falas. Não parece ser à toa a opção 

dos autores por chamar o espaço das raízes desse boêmio com o nome Meio Dia. 

Essa referência ao horário de pico remete também ao caráter indeciso da personagem, 

pois se torna incerto saber se esse horário pertence à manhã ou à tarde. Esse é um horário 

indeciso ou, de certa forma, o horário da decisão, quando Jasão precisa escolher, pois, como 
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lhe alerta mestre Egeu (1979: 55) “Ah, Jasão, você não vai poder-se equilibrar no alto desse 

muro...”. 

Alma, sua noiva, também cobra de Jasão a necessidade da escolha (p.30). Ela se utiliza 

de figuras relacionadas à música e à dança, para exigir que Jasão faça definitivamente uma 

opção para si, e não continue contido, sem coragem de chorar, rir e se entregar51: 

Escuta o eu lhe digo: 

Precisa definir seu repertório 

Ou bem você dança valsa comigo 

Ou pula carnaval no purgatório. 

 

No entanto, a falta de atitudes é apresentada pela personagem até o fim da trama. Essa 

característica, os autores provavelmente quiseram exprimir para representar as poucas pessoas 

que logravam ascender socialmente, mas continuavam sendo facilmente manipuladas pelas 

classes mais poderosas. É isso também que estabelece grande contraste com Joana, conforme 

ele próprio constata, em uma de suas discussões com a ex-mulher, em que confirma sua 

dificuldade em viver “inteiramente”, o que leva a supor que ele nunca vai conseguir ser ele 

próprio, integralmente, seja participando da classe dominante ou de suas origens, da classe 

subalterna e explorada, visto que demonstra também a incoerência de suas ambições em 

relação ao contexto em que vivia, principalmente no tocante à classe dos trabalhadores, pois 

tranquilidade tratava-se mais de utopia que de pretensão (1979: 125-126): 

JASÃO - Ninguém pode viver 

tendo que se empenhar até o limite 

de suas forças, sempre, pra fazer 

qualquer coisa. É no amor, é no trabalho, 

é na conversa, você me exigia inteiro, 

intenso, pra tudo, caralho... 

[...] 

Só que, Joana, a vida também é jogo, 

é samba, é piada, é risada, é paz 

[...] 

JASÃO — Essa é a verdade, 

esse é o motivo da separação, 

só quero sossego e tranquilidade. 

Assim, há na construção das personagens de Medéia e Gota d’água algumas 

semelhanças e diferenças. Apesar da grande similaridade entre os enredos, é interessante notar 

as adequações feitas pelos autores de Gota d’água para atualizar a ação proposta por 

                                                           
51De acordo com as observações de Alma, no princípio de sua fala (1979: 27) 
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Eurípides para a realidade brasileira. Também se faz interessante notar a diferença de postura 

tratada entre o Jasão-herói, da Grécia antiga, e o boêmio, cujas características sociais 

contribuem para a distinção. 

Na sequência da trama, após conversar com Egeu, Jasão parte para falar com Joana, 

que está amargurada e o recebe com rispidez e intolerância. O discurso de Jasão se assemelha 

ao de seu homônimo na peça euripidiana. Diz que estando melhor de vida, ajudará Joana e 

seus filhos. Diante da mesma cólera que Medeia apresenta, Jasão parte em meio às maldições 

de Joana. 

Creonte, receoso das possíveis consequências da ira da personagem, que é adepta de 

rituais de macumba, decide por expulsá-la da Vila de Meio Dia. 

Semelhante à peça grega, Joana planeja uma execução de sua vingança, e também 

dissimula sua pacificidade e consegue mais tempo para estar na Vila antes de seu exílio e 

convence Jasão de que não lhe guarda mais mágoas. Ela tenciona enviar um pacote de bolo 

para matar Alma e então, após os filhos regressarem, ela mesma e eles comerão do mesmo 

bolo (1979: 161): 

JOANA - Beijem seu pai, lhe desejem felicidade 

co’a moça e voltem correndo, que eu e vocês 

também vamos comemorar, sós, só nós três, 

vamos mastigar um naco de eternidade  

 

No entanto, o desfecho de seu conflito diverge do de Medeia, pois durante a festa de 

noivado de Jasão, Joana envia seus filhos com o pacote para Alma, porém Creonte impede 

que a filha aceite o presente e expulsa os garotos do lugar. 

De volta para casa, Joana os recebe, tem um breve diálogo com Corina e profere 

posteriormente um doloroso monólogo fazendo menção ao gesto que para ela não apresenta 

alternativas: o assassinato dos próprios filhos, como consumação da vingança contra Jasão, 

como havia constatado em meio às discussões com o antigo amante: 

JOANA - [...]Você só tem, pra ser apunhalado, 

duas metades de alma: essas crianças 

É só assim que eu posso te ferir, 

Jasão? É essa a dor que você não 

suportaria? Que é isso, Jasão? 

Me aponta outro caminho... 
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Assim, o desfecho da peça se dá com a morte dos filhos e de Joana, que também come do 

bolo, e a vitória da classe dominante. Os corpos dos três são levados aos pés de Jasão e 

Creonte durante a festa de noivado, e a peça termina ao som do samba “Gota d’água”, e com a 

projeção de uma “manchete sensacionalista noticiando uma tragédia” (BUARQUE; 

PONTES: 168). 

4.4 MEDEIA, JOANA E A FIGURA FEMININA NA TRAGÉDIA 

É necessário discorrermos alguns aspectos a respeito das figuras de Medeia e de Joana, 

que, sendo ambas vítimas da mesma injúria, mesmo após dedicarem semelhante dedicação a 

seus esposos, apresentam também pontuais diferenças, elaboradas com maestria pelos autores 

brasileiros, que alcançaram transpor e ampliar as significações do mito grego de Medeia e da 

peça de Eurípides no contexto brasileiro.  

Medeia era feiticeira e Joana, dada à mística dos cultos afro-brasileiros (1979: 39). 

Ambas padecem em meio a ressentimentos e veem sua ira se desenvolver, até chegar ao ápice 

do evento trágico, à morte dos filhos. Para a primeira, sendo representante das forças 

irracionais da Natureza, conclui sua vingança e consegue se retirar de forma elevada, 

carregada pelo deus Sol.  

Joana, de forma diferente, representa talvez o povo brasileiro que, apesar de forte e 

trabalhador, vive em meio a injustiças sociais e marginalização. Joana não alcança sucesso em 

sua vingança contra a nova noiva de Jasão, mas ainda assim mata os próprios filhos e a si 

mesma. 

A ação da peça de Eurípides é bastante similar ao que discorremos a respeito do mito 

da Princesa da Cólquida. No momento da ação – in media res – já ocorreu a traição de Jasão 

em Corinto e Medeia se encontra amargurada pelo que lhe sucedeu. 

A imagem que temos da feiticeira é apresentada por meio do Prólogo que a Ama de 

Medeia profere, ou seja, proferindo um monólogo, o espectador é apresentado ao conflito que 

se instaurou, cujos efeitos serão anunciados no decorrer da tragédia. Nessa primeira fala, a 

criada faz menção à história de Medeia (1968: 16). Resgatando o mito tradicional, ela lamenta 

o momento em que a nau de Jasão chegou às terras da Cólquida, considerando que nisso teve 

início toda a sorte de horrores que viriam a suceder: 

Quem dera que a nau de Argos, quando seguia para a terra da Cólquida, 

nunca tivesse batido as asas através das negras Simplégades. [...] Assim não 
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teria Medeia, a minha senhora, navegado para as fortalezas da terra de 

Iolcos, ferida no seu peito pelo amor de Jasão. 

Na sequência de sua fala, a Ama menciona as artimanhas que Medeia empregou, no 

caso, o ardiloso plano para arquitetar a morte de Pélias, sempre em favor de Jasão, por quem 

se apaixonou definitivamente quando ferida pelo Amor. 

No mesmo monólogo, a serva de Medeia nos apresenta a primeira imagem de sua 

senhora. Descrita por meio de verbos e adjetivos que permeiam a noção de padecimento, 

morte, ódio e vingança, podemos realizar a primeira análise a respeito da figura feminina e 

como ela se manifestava no contexto da Grécia Antiga. 

Para isso, observamos o seguinte excerto (1968: 16):  

Agora tudo lhe é odioso, e aborrece-a o que mais ama. [...] Medeia, 

desgraçada e desprezada, [...] jaz sem comer, o corpo abandonado à dor, 

consumido nas lágrimas todo o tempo, desde que se sentiu injuriada pelo 

marido, sem erguer os olhos, sem desviar o rosto do chão 

Temos, em primeira instância, a percepção do absoluto ódio que agora sente Medeia, 

após ser ultrajada por quem lhe prometeu eterna fidelidade. Ao mencionar que até o que mais 

lhe estima parece agora odioso, o espectador recebe um prenúncio da tragédia que se 

aproxima. No entanto, interessa-nos destacar a imagem que a Ama apresenta Medeia, cuja 

aparência física denota a fúria e o rancor da feiticeira: ela jaz sem comer, abandona-se à dor e 

se consome em lágrimas. O verbo "jazer" traz singular percepção, por relacionar Medeia, no 

presente da narrativa, à própria imagem da morte. 

Medeia se faz objeto obscuro, voltado para si, sem erguer os olhos e sem desviá-los do 

chão. Receptáculo não apenas da alma feminina, mas propriamente da alma humana, a 

feiticeira ressente a recompensa ingrata que recebe de Jasão, após tudo o que ela fez. A 

protagonista de Eurípides representa uma alma que, da maneira como ama em extremo, 

quando injuriada, vê a paixão revertida em proporcional ódio. Medeia ama absolutamente e 

odeia absolutamente. 

Apresentadas, entretanto, a paixão, a injúria sofrida e a mágoa de Medeia, podemos 

questionar se a ocasião de um adultério seria suficiente, na cultura da Grécia Antiga, para 

legitimar tais condições de uma mulher. 

Retomando a colocação de Calasso (1990: 225), o herói possui sede insaciável por 

conquistas e pelo âmbito de subjugar incontáveis monstros de mil faces, de forma que nunca 
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se acomoda após uma grande vitória, mas busca, quase imediatamente, um seguinte desafio. 

A esse propósito, o autor cita o próprio enredo de Jasão e Medeia:  

Quando Jasão conquistou o velocino de ouro e a nau Argos velejava com 

Medeia rumo à Grécia, o sonho da princesa parecia realidade [...] Quem 

ainda se lembrava do monstro? Contudo, para o herói, o monstro nunca é um 

só. Por isso se deixa esquecer. 

Sendo o herói alguém que está sempre em busca de desafios e conquistas, ainda que a 

conquista do Velo de Ouro tenha se tornado possível sobretudo pelas interferências de Medeia 

que, por sua vez, envolveram a decisão da princesa por trair seu pai e sua pátria, e assassinar, 

posteriormente, de maneira cruel o próprio irmão para proteger Jasão. Além disso, quando 

Jasão retorna a Iolco, novo desafio se apresenta ao herói: a resistência de Pélias em devolver o 

trono que lhe era de direito. Mais uma vez é Medeia quem realiza violentas intervenções, 

novamente para favorecer Jasão. 

Em primeiras leituras já se torna possível perceber tamanha ingratidão do herói em 

resposta a quem lhe conferiu entrega e lealdade total52. Entretanto, para o herói talvez não 

passasse de monstros que deviam e seriam desafiados, com ou sem o auxílio de Medeia. 

Nesse sentido, é pertinente voltarmos a atenção para a observação de Calasso 

(1990:225), que distingue, em suas linhas, o que corresponde ao sonho do herói e qual é o 

sonho da princesa. 

Assim, constatamos que há uma transposição do mito de Medeia e da peça de 

Eurípides em Gota d’água, pois percebe-se o conflito amoroso que se estabelece entre Joana e 

Jasão: traição e abandono sofridos pela protagonista. Joana se mostra uma mulher 

trabalhadora e batalhadora, enquanto Jasão vive ao modo boêmio; ele, no entanto, logra 

ascender socialmente, por meio do sucesso de seu samba, “Gota d’água” e, diante dessa 

situação, abandona a companheira e está, no momento da ação, prestes a contrair novas 

núpcias, com Alma, filha de Creonte (dono dos imóveis da Vila de Meio Dia, morro em que 

se passa a ação. 

É também por meio do prólogo que se apresenta o conflito. No entanto, enquanto 

Eurípides (1968: 14) constrói o prólogo de sua peça predominantemente por meio do 

monólogo da Ama de Medeia e completado com a chegada do Pedagogo, Buarque e Pontes 

                                                           
52Veremos que esse é o ultraje reclamado por Medeia e, por meio da presença do Deus Sol, se torna o motivo 
para que as divindades legitimem a vingança arquitetada pela feiticeira. 
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(1979: 3- 4) realizam esse procedimento apresentando sets intercalados. Assim, há um set das 

vizinhas e um dos homens no bar, que, na primeira cena, vão expondo, analisando e criticando 

os protagonistas. Podemos dizer que eles formam o que equivale ao Coro da peça grega: 

ESTELA – Joana é fogo... 

MARIA – É fogo... 

NENÊ – Joana é o diacho 

CORINA – Pois ela está como o diabo quer 

           Comadre Joana já saiu ilesa de muito inferno, muita tempestade 

  Precisa mais que uma calamidade pra derrubar aquela 

fortaleza 

  Mas dessa vez... acho que não aguenta, pois geme e treme e 

trinca a dentadura 

  E descomposta, chora e se esconjura 

  E num soluço desses se arrebenta 

  Não dorme, não come, não fala certo, 

  Só tem de esperto o olhar que encara a gente  

e pelo jeito dela olhar de frente,  

quando explodir, não quero estar por perto 

 

A dispersão do coro em vários personagens mostra diversos tipos sociais, que, 

participantes de uma realidade em comum, apresentam, cada um, um posicionamento diante 

de situações apresentadas. No entanto, atentamo-nos aqui que esse primeiro diálogo apresenta 

também a condição de Joana, cuja aparição se dará, de fato, apenas quando a ação se faz mais 

adiantada.  

Por meio desse excerto já podemos traçar semelhanças e diferenças em relação a 

Medeia, pois a personagem grega, como mencionamos, padece em sua amargura e, 

fisicamente, apresenta-se com o olhar baixo, sem poder erguê-los. Joana, de forma distinta, 

também se mostra amargurada e demonstra padecimento, o que é passível de ser comparado a 

Medeia, pois, apesar de Corina fazer referência à força de Joana (que já saiu ilesa de outras 

calamidades), ela própria desconfia de que Joana consiga superar sua atual “tempestade”. 

No entanto, Joana apresenta uma diferença no olhar, que difere de todo o seu corpo 

descomposto. Joana, de acordo com Corina, olha de frente e aparenta um tom ameaçador por 

esse olhar. Essa diferença permite, assim, ao espectador, recobrar os versos de Corina e 

perceber que se trata de uma mulher batalhadora, que se compare talvez ao herói grego, figura 

à qual também caberia a afirmação de “sair ilesa de muito inferno, muita tempestade”.  

Nesse sentido, deparamo-nos com uma diferença primordial a respeito da figura 

feminina no contexto moderno e sob o viés da Grécia Antiga que, desde a época homérica 
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apresentava a noção de que a mulher assumia uma posição de submissão em relação ao 

homem. Enquanto moça, vivia sob o controle de seu pai e sua autoridade era transferida ao 

marido, quando havia núpcias. 

A sociedade grega exigia da mulher um comportamento adequado, o que remetia ao 

dever de ser boa esposa, gerar filhos e ser discreta. Podemos notar que todos os requisitos 

dizem respeito a formas de conferir honra ao marido, o que reforça a noção de submissão. 

Como exemplo de boa esposa, citamos Penélope que esperou fielmente o retorno de Ulisses 

às terras de Ítaca, resistindo devotamente às insinuações de seus pretendentes. Afortunado o 

homem que possui tal exemplo de mulher para cuidar de sua casa e de sua descendência. O 

retorno de Ulisses durou longos anos e, apesar de ansiar também voltar aos braços de sua 

esposa, não guardou a mesma lealdade ao leito conjugal, mas passou tempos na companhia de 

ninfas e mulheres, o que não era, nessa sociedade, sinal de ultraje. 

 Além da lealdade exemplificada em Penélope, havia também o dever de gerar filho, o 

que garantia ao homem glória pela posteridade. A esse respeito, Nicole Loraux, em seu 

particular título Maneiras trágicas de matar uma mulher (1995: 10) observa que “uma mulher 

grega vivia sua existência de moça, de esposa e de mãe no lugar mais recôndito da casa” e, 

adiante (p.22) faz pertinente comparação das realidades masculina e feminina, sob o âmbito 

da morte de cada um. Observando os epitáfios que se dirigiam ao homem grego, a autora 

identifica que havia a preocupação de lhe garantir glória eterna, ainda que sua morte não 

acontecesse em meio a um combate. Na lápide dedicada à mulher, ao contrário, caberia uma 

memória privada, acrescida de poucas linhas que afirmassem que seu marido jamais a 

esqueceria, o que não significaria mais que a afirmação de que tal mulher fora uma boa 

esposa. 

 A esse respeito, é interessante destacarmos as palavras do primeiro monólogo de 

Medeia, pois ela reconhece as condições femininas, estabelece relações com a figura do 

homem e exprime repulsa por essa tradição (1968: 20): 

De quanto há aí dotado de alma e de razão, somos nós, mulheres, a mais 

mísera criatura. Nós, que primeiro temos de comprar, à força de riqueza, um 

marido e de tomar um déspota do nosso corpo - dói mais ainda um mal do 

que o outro. E nisso vai o maior risco, se o tomamos bom ou mau. Pois a 

separação para a mulher é inglória, e não pode repudiar o marido.  

O homem, quando o enfadam os da casa, saindo, liberta o coração do 

desgostos. Para nós, força é que contemplemos uma só pessoa. Dizem: como 

nós vivemos em casa uma vida sem risco, e ele a combater com a lança. 
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Insensatos! Como eu preferiria mil vezes estar na linha de batalha a ser uma 

só vez mãe! 

 São contundentes as palavras de Medeia, que levanta questões culturais da tradição 

grega, como a permissão ao marido de repudiar sua esposa e sua casa, enquanto à mulher cabe 

a sorte de conseguir um bom matrimônio, cujo esposo será mais seu dono que seu cônjuge, e 

ela deverá manter-se leal a esse enlace. Ao final, Medeia chega ao cume de seu desprezo pelo 

papel que a mulher deve assumir, renegando um dos elementos de seu ser mulher: a 

maternidade53. 

 Loraux também destaca, em sua obra, a forma violenta com que as mulheres 

costumam morrer no texto trágico. O suicídio se torna saída comum à mulher que perde seu 

marido (1995: 27) e há certa preferência feminina por fazê-lo propriamente no leito conjugal, 

símbolo do retiro feminino, por ser para a mulher a fonte de sua segurança, a garantia de que 

há um marido que cumpre com o que está socialmente preestabelecido. 

 Essas observações se tornam interessantes ao verificar que em Medeia é propriamente 

o leito sagrado de sua união com Jasão que sofre a injúria do herói. Retomando o exemplo de 

Penélope, talvez para a sociedade grega não seria o adultério razão suficiente para a 

legitimação dos planos de vingança da feiticeira. No entanto, a gravidade do gesto de Jasão se 

dá por trair quem o ajudou, pois o herói não hesita em abandonar Medeia para contrair novas 

e oportunas núpcias, com a filha do rei de Corinto. Cometendo essa falta, Jasão fere as leis 

humanas e divinas, por agir com injustiça e ingratidão. Até mesmo a terrível Medeia sabe que 

tal ofensa nem mesmo os deuses perdoam, por isso insiste em recorrer à proteção dos deuses. 

Essas aclamações permeiam as falas de Medeia, mas podemos destacar o momento em que 

ela própria conclui que os deuses estão a seu favor, porque, após encontro com o rei Creonte, 

ela terá um abrigo garantido nas terras de Atenas (1968: 29): 

Ó Zeus, ó Justiça, filha de Zeus, e luz do Sol, vitoriosos estamos agora, ó 

amigas, sobre os nossos inimigos, e entramos já no caminho. Agora há 

esperança de fazer justiça sobre os nossos inimigos. Porque este homem, 

quando penávamos na maior aflição, apareceu como um porto de abrigo das 

minhas decisões. A eles prenderemos as amarras da popa, dirigindo-nos para 

a fortaleza e cidade de Palas. 

 Assim, Medeia conclui que pode executar seu plano de vingança, que envolverá a 

morte de Creúsa, Creonte e, enfim, de seus próprios filhos. ParaLourax (1995: 47) “Medeia 

                                                           
53 Recordando que no âmbito da tradição grega antiga, ainda que houvesse já a concepção do amor maternal, a 
maternidade era ainda compreendida como forma de gerar filhos que garantissem posteridade ao homem. 
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não é apenas a esposa sanguinária e vingativa, mas uma figura que personifica as forças cegas 

e irracionais da natureza. 

 Sob esse aspecto, destacamos também outra fala de Medeia (1968:21), que explica 

ainda um aspecto ligado à figura feminina na Grécia Antiga, que propõe uma concepção 

alegórica que a alma feminina se relacionava às forças irracionais da natureza, com frequência 

ligadas ao Amor: 

se alguma solução ou processo eu encontrar para fazer pagar ao meu marido 

a pena deste ultraje, guardai silêncio. Aliás, cheia de medo é a mulher, e vil 

perante a força e à vista do ferro. Mas quando no leito a ofensa sentir, não há 

aí outro espírito que penda mais para o sangue. 

 Para o pensamento grego, o silêncio é próprio da mulher, como também lhe é própria a 

fragilidade de sua figura. No entanto, há nisso uma ressalva: quando sente que seu leito, que 

deveria ser sinal de segurança, é ultrajado, seu espírito se faz violento e sanguinário. 

 Se em Medeia temos uma personagem que era, de acordo com a tradição mítica, 

prestigiada por seus saberes mágicos e agora se mostra recolhida em sua própria amargura e 

ávida em seu plano de vingança, em Gota d’água os autores apresentam Joana de forma ainda 

mais humanizada e a concepção de feminino ocupa outros argumentos, ainda que seja 

possível também estabelecer relações com o contexto grego. 

 Nas primeiras linhas da peça, percebemos que há, no argumento da peça, a opção pela 

valorização da figura feminina. Para elucidar essa afirmação, é interessante destacarmos o 

fragmento da fala de Corina e Zaíra (1979: 3):  

CORINA- Não sei, não dá, certo é que não está 

       E olhe bem que aquilo é muito mulher. 

ZAÍRA – Ela é bem mais mulher que muito macho. 

 

Notamos que há, no excerto, uma imagem fortalecida da mulher. De acordo com 

jargões populares, quando se depara com uma mulher que se destaque por sua força, ela é 

comparada aos atributos masculinos, de forma que o dito popular se realiza na expressão “é 

[tal mulher] mais macho que muito homem”. A inversão dessa estrutura denota, portanto, que 

estamos diante de uma percepção distinta da que foi apresentada em Medeia, porque a 

referência da força consiste na própria mulher, em Joana, que “já saiu ilesa de muito inferno” 

e, apesar de seus rancores, olha de frente, mantém esperto seu olhar (1979: 4). 
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A respeito do sentimento de abandono, ultraje e ingratidão, há um encontro 

convergente entre ambas as personagens. Entretanto, Joana difere de Medeia em sua reação, 

também rancorosa. Enquanto Medeia se recolhe, ressente as ofensas sofridas e arquiteta 

cuidadosamente sua vingança, Joana parece sentir que o real ultraje foi cometido por Creonte, 

embora Jasão também tenha injuriado seu leito conjugal. Observemos os lamentos da 

protagonista (1979: 43): 

Ninguém vai sambar na minha caveira 

Vocês tão de prova: eu não sou mulher pra macho chegar e usar 

como quer,  

depois dizer tchau, deixando poeira 

e meleira na cama desmanchada 

Mulher de malandro? Comigo, não 

Não sou das que gozam co’a submissão 

Eu sou de arrancar a força guardada cá dentro, toda a força do meu 

peito, pra fazer forte o homem que me ama [...] 

 

A concepção moderna reconhece a força da mulher independente. No excerto 

destacado, é possível notarmos explícitas relações com a mulher grega, cuja submissão em 

relação aos homens se fazia aparente. Joana renega essa posição, e demonstra que não 

permitirá que o gesto de Jasão faça parecer que ela seja “do tipo submissa”. Assim, notamos a 

divergência na concepção de feminino entre a mulher moderna e a mulher na Grécia Antiga. 

Contudo, devemos destacar que a negação de Joana não é uma menção apenas à 

imagem feminina da Antiguidade grega. Pelo contrário, ela se refere a contemporâneas suas, 

que assumem ainda tal posicionamento. Nesse sentido, é de reconhecido valor a construção 

dos versos de Gota d’água, que alcançam o discurso da obra clássica de Eurípides e ampliam 

suas orientações para a complexa estrutura da sociedade brasileira. 

A transposição da tragédia grega para o morro carioca não corresponde a um processo 

simples, porque atualizar uma obra tradicional a um contexto contemporâneo requer a 

compreensão do novo contexto em que aquele enredo vai acontecer, para que haja 

propriamente a identidade e o reconhecimento do espectador diante daquilo que assiste. Por 

isso o mito, a tragédia de Eurípides e a fala de Joana se fazem atuais e relevantes, 

considerando que se referem a realidades ainda existentes no âmbito social. 

Ao final do excerto acima, notamos que há uma valorização da força da mulher sobre 

o homem, pois Joana diz ser capaz de extrair toda a sua força para ensinar ao homem como de 

fato, ele deve ser. 
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A mágoa de Joana parece permear o ressentimento de ter sido ela quem formou Jasão 

homem (1979: 45): “Levei dez anos forjando meu macho, botei nele toda a minha ambição. 

Nas formas dele tem a minha mão[...]”.  

 Parece haver, sob esse aspecto, uma inversão do que era esperado para a civilização 

grega, ou para as sociedades patriarcais. É a mulher, agora, quem define e forma o homem. 

No caso de Joana e Jasão, recordamos ainda que é ela quem trabalha e sustenta a casa. Temos 

aqui uma mulher formadora, provedora, independente e forte. 

 Assim, o ultraje sentido por Joana diz respeito a uma espécie de roubo que considera 

ter sofrido da parte de Creonte, que roubou sua “obra” – Jasão – depois de tudo o que ela fez 

no intento de formá-lo. Essa percepção fica clara no fragmento (1979: 44): 

Vocês não levaram meu homem fronte 

a fronte, coxa a coxa, peito a peito 

Vocês me roubaram Jasão co’o brilho 

da estrela que cega e perturba a vida 

de quem vive na banda apodrecida  

do mundo... Mas tem volta, velho filho  

da mãe! Assim é que não vai ficar 

Tá me ouvindo? Velho filho da puta! 

Você também, Jasão, vê se me escuta 

Eu descubro um jeito de me vingar... 

 

O núcleo da fúria de Joana se dirige, gradativamente, a Creonte, que, apresentando 

uma proposta tentadora a Jasão, deixa-o cego e perturbado, fazendo-o esquecer suas origens, 

descrita no excerto como “a banda apodrecida do mundo”. É interessante realizarmos essa 

análise pautados na representação de Joana, Jasão e Creonte para a sociedade brasileira. 

Tratamos aqui de um momento em que existem duas classes econômicas: a classe 

dominante, detentora de riqueza e poder, e a classe dominada, marcada por trabalhadores que, 

apesar de lutarem diariamente,são impossibilitados de alcançarem qualquer estabilidade 

financeira. Apenas alguns conseguiam, de súbito, ascender social e economicamente. 

Geralmente, entretanto, essa ascensão se referia a talentos artísticos. 

Nesse sentido, Jasão representa esses poucos afortunados. No entanto, a crítica que se 

faz é a respeito de como a classe dominante ilude esses escolhidos, manipulando suas 

manifestações artísticas, rompendo suas raízes populares e, ao mesmo tempo, almejando 
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manter uma classe intermediária e passível de ser controlada, na tentativa de sustentar o 

sistema econômico estabelecido, que favorece apenas a poucos. 

 

 

4.5  GOTA D’ÁGUA, O VELO DE OURO NA PEÇA BRASILEIRA 

O samba composto por Jasão em Gota d’água pode ser considerado, conforme 

mencionamos, o Velocino de Ouro na transposição de Buarque e Pontes sobre o mito dos 

Argonautas. Na tradição mítica, o Velo de Ouro foi a grande conquista de Jasão, e o que 

elevou sua fama de herói. Esse fato, porém, tornou-se possível graças às intervenções mágicas 

de Medeia, que, apaixonada, já, por Jasão, não mediu esforços para que ele alcançasse seus 

objetivos. 

Entretanto, Jasão parece não considerar esse feito de Medeia um motivo para ser-lhe 

perpetuamente grato, já que, na peça de Eurípides, abandona a esposa, desconsidera seu 

juramento a Hécate e parece insensível aos favores que a feiticeira anteriormente lhe prestou 

(1968: 28): 

Recebeste mais do que deste para me salvar, como te vou demonstrar. Em, 

primeiro lugar, habitas na terra dos Helenos, em vez da dos bárbaros, 

conheces a justiça e sabes usar das leis, sem recorrer à força. Todos os 

gregos perceberam que eras sábia e tornaste-te famosa; se habitasses nos 

confins da terra, não se falaria de ti. Que eu não tivesse o oiro em casa, nem 

cantasse uma melodia mais bela que a de Orfeu, se a fortuna insigne me não 

tocasse. 

Jasão, dominador das palavras, não menciona a conquista do Velo de Ouro como 

elemento que lhe proporcionou a fama e a proposta de Creonte, para que se casasse com sua 

filha. Em vez disso, tenta persuadir Medeia de que as sequências de todos os fatos lhe foram 

favoráveis, em questão da terra em que agora vivem e da fama que a feiticeira se beneficiou 

entre os cidadãos, conforme as palavras do herói. Esse é mais um exemplo do cinismo de 

Jasão na peça de Eurípides. 

Entretanto, vimos nos, itens anteriores deste capítulo, que na peça de Chico Buarque e 

Paulo Pontes temos a presença de um Jasão boêmio e mais inseguro que seu correspondente 

grego. No entanto, ele também possui uma conquista que se relaciona ao Velo de Ouro. Trata-
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se do samba que fez a personagem ascender socialmente, por conta do repentino sucesso que 

obteve. 

Joana não lhe presta um auxílio mágico para que componha seu samba, mas ainda 

assim existe uma relação entre ela e a possibilidade de Jasão compor bons sambas. 

Tratando-se de um ritmo popular, exprime geralmente a realidade em comum daquele 

grupo, ao qual se assemelham os vizinhos da Vila de Meio Dia. Joana, no entanto, sustentou a 

vida boêmia de Jasão enquanto viviam juntos, e esse modo de vida parece ter inspirado a 

composição de Jasão.  

Joana, nesse sentido, representa a ligação de Jasão com suas raízes populares. 

Teremos, portanto, um dilema complexo, pois Jasão alcançou comodidade financeira e social 

por meio do sucesso do samba que compôs; por outro lado, a inspiração para um samba de 

qualidade viria propriamente da experiência popular, que Jasão abriu mão para ficar noivo de 

Alma. Sobre isso, é a própria Joana que o alerta (1979: 127): 

Mas, Jasão, 

já lhe digo o que vai acontecer: 

temu’a coisa que você vai perder, 

é a ligação que você tem com sua 

gente, o cheiro dela, o cheiro da rua, 

você pode dar banquetes, Jasão, 

mas samba é que você não faz mais não, 

não faz e aí é que você se atocha 

Porque vai tentar e sai samba brocha, 

samba escroto, essa é a minha maldição 

“Gota d’água”, nunca mais, seu Jasão 

Samba, aqui, ó...  

 

  

A construção da canção diz respeito a um recurso utilizado pelos autores para 

manifestar o descontentamento de uma classe oprimida diante de uma sociedade dividida. 

Eles se utilizaram do drama pessoal de uma personagem (Joana) para estabelecer essa 

denúncia, porém fica claro, mesmo no decorrer da ação da peça, que o samba composto tem 

íntima relação com o convívio de Jasão em meio aos moradores da Vila de Meio Dia, ou seja, 

o mesmo fator que impulsionou sua ascensão lhe fora tirado assim que deixou suas origens. 

Voltando a atenção à letra da canção, há dois aspectos que nos interessam analisar: o 

primeiro diz respeito ao título da canção, homônimo à própria peça, que se refere ao dito 

popular “a gota d’água que falta para transbordar”, utilizado para expressar situações-limite, 
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que, sozinhas, talvez fossem inofensivas como uma simples gota, mas unidas a diversas 

situações similares anteriores (o volume de água que enche o copo), torna-se decisiva, ou até 

mesmo fatal.   

Sobre o aspecto da abordagem de um dito popular, é interessante observarmos que os 

autores brasileiros se utilizam de diversos ditados, geralmente desconstruindo sua estrutura, 

ou inovando sua utilização, como vimos (p.111) o exemplo da primeira ocorrência nesse 

sentido (1979:3): “[Joana] é bem mais mulher que muito macho”. 

Ocorre outra alteração na fala de Corina, a respeito de Jasão (1979: 24): “Parte, Jasão, 

para o banquete da meia dúzia. Vai, come e bebe e vomita e come e bebe e esquece e cospe na 

marmita dos que eram seus”. Essa reconstrução é particularmente curiosa, porque se utiliza da 

frase popularmente conhecida: “cuspiu no prato em que comeu”, que significa ser ingrato a 

alguém que lhe favoreceu no passado. A temática existente nesse ditado, por si só se faz 

adequada ao conflito da peça de Buarque e Pontes, assim como também o é na Medeia de 

Eurípides, pois se trata da ingratidão de Jasão frente a quem sempre lhe ajudou. Contudo, os 

autores vão além de adotar a temática desse dito popular e realizam uma alteração. Inserindo a 

palavra marmita e completando a fala não com “na marmita em que comeu”, mas “na 

marmita dos que eram seus”, eles logram trazer a imagem do trabalhador assalariado, em cujo 

cotidiano faz parte o costume de se levar comida de casa para comer no horário de almoço. 

Além disso, os autores apontam que Jasão cospe na marmita daqueles que lhe eram 

semelhantes, aos quais agora Jasão vira as costas, ou parece se esquecer, enquanto se distrai 

com o modo de vida da classe dominante. 

Há ainda outros exemplos, como “músculo do ofício” (1979: 26), ou “maré que vai, 

mas nunca volta” (1979: 161), que também abordam o sentido da formação original da frase, 

mas o ampliam para um novo significado, ambos pertinentes às temáticas da peça. 

Essa opção dos autores por realizar essas (des)construções certamente não é ao acaso. 

É possível sugerir que esse recurso se faz um significante de que algo se rompe, se 

desconstrói. Nesse sentido, podemos supor que seja a própria sociedade brasileira, que vivia 

então movimentados momentos de conflitos, que poderiam ser entendidos como quebras. Há, 

no entanto, uma segunda hipótese, a qual poderíamos relacionar aos eventos míticos e aos 

desígnios sagrados, característicos da Tragédia Grega. Nesse sentido, como seriam esses 

ditados uma forma de estabelecer a sabedoria popular, teríamos, na tragédia brasileira, uma 
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iniciativa similar ao rompimento dos desígnios sagrados, ensinados por meio dos mitos 

primordiais. 

O último aspecto que nos interessa analisar diz respeito à própria letra da canção, que 

passa por primorosa construção até chegar à gota d’água.   

A letra da canção é relativamente curta, porém é possível notar o grau de rancor e 

desabafo, perfeitamente adequável à situação de Joana. Partindo já de seu título, pode-se 

observar a menção ao conhecimento popular de expressões como “a gota d’água que falta 

para transbordar”, significando uma situação limite de tolerância. 

Assim, já é possível compreender a atmosfera de um sentimento de rancor que já beira 

o insuportável, porém do decorrer da letra é possível observar a construção da justificativa de 

tal sentimento. 

A canção é apresentada em duas estrofes assimétricas, com alguns esquemas de rima 

que deixam, na verdade, apenas um verso livre: “por favor”, enfatizando assim o lamento e a 

súplica de que o conflito insolúvel da tragédia se cesse. 

O primeiro bloco da canção, anterior ao verso livre, começa já com a imagem de 

entrega absoluta e subserviente ao ser amado, gesto observado tanto em Medeia como em 

Joana: “Já lhe dei meu corpo, não me servia”. Ligada e rimada a este primeiro verso está a 

metáfora o sangue estancado, que demonstra o nível passional também de ambas as 

protagonistas. Assim, estancar o sangue que ferve pode remeter à paixão interrompida, ao 

esforço de se ver obrigada a conter a paixão, ou mesmo o ódio por tanto tempo silenciado das 

personagens, visto que paixão e ódio cabem perfeitamente à figura do sangue fervendo. 

Os primeiros versos apresentam ainda rigor métrico, pois são decassílabos, mostram 

talvez os momentos em que Medeia/Joana consegue conter a efusão de suas emoções e tentam 

arquitetar ardilosamente seus planos de vingança. Os versos seguintes, contudo, parecem 

perder força ao se tornarem hexassílabos.  

O paralelismo dos três versos seguintes constroem a imagem de um eu-lírico que vai 

se tornando intolerante diante de dada situação. A repetição da estrutura dos versos faz refletir 

sobre a possível repetição do ato resignado de conter a paixão, ou estancar o sangue fervente, 

de forma que tal situação vai se tornando insustentável, por isso a seguinte menção ao 

“desfecho da festa”, que parece aproximar-se. 
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Ainda nesses versos, observamos uma gradação entre as palavras voz, veia e gota, nas 

construções imperativas, que podem denotar o desgaste do amor, e também o aumento da 

decepção amorosa, chegando assim ao momento da súplica, do suspiro: 

Olha a voz que me resta 

Olha a veia que salta 

Olha a gota que falta 

Pro desfecho da festa 

Por favor... 

 

Seguindo a leitura da letra, podemos também entender o verso livre, por estar 

concluindo os efeitos do paralelismo mencionado, como um suspiro, o início do apelo da alma 

revolta que pretende solucionar seu próprio conflito. Assim, segue-se a súplica para que o 

causador do sofrimento deixe em paz o coração do eu-lírico. Há então a metáfora do coração 

como um pote cheio de mágoas, que vai relacionar-se ao título, fazendo compreender que a 

gota d’água que falta ocasionará o transbordamento das mágoas guardadas e silenciadas por 

tanto tempo, mágoas que, sendo derramadas, levarão provavelmente ao desfecho trágico dessa 

“festa”. 

Na peça de Buarque e Pontes a canção, composta por Jasão, é mencionada em diversas 

cenas, porém é cantada na íntegra pela própria Joana, visto que ela é a representante do furor 

contido na letra, tanto em sua condição individual quanto no quesito coletivo, em que ela 

representa a classe explorada e oprimida da sociedade: 

Já lhe dei meu corpo, não me servia 

Já estanquei meu sangue, quando fervia 

Olha a voz que me resta 

Olha a veia que salta 

Olha a gota que falta 

Pro desfecho da festa 

Por favor 

Deixa em paz meu coração 

Que ele é um pote até aqui de mágoa 

E qualquer desatenção 

— faça não 

Pode ser a gota d’água (IDEM: 159) 

Faz-se notável, na letra expressada por Joana, o sentimento compartilhado desta com 

Medéia, a quem caberia perfeitamente a mesma canção no evento trágico de seu conflito, 

apresentado por Eurípides no século V a.C. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante de tudo o que expusemos até aqui como pesquisa de trabalho,  chegamos à 

conclusão de que, por meio desta pesquisa, a peça brasileira Gota d’água, de Chico Buarque e 

Paulo Pontes, escrita na década de 1970, mostra uma tragédia urbana, ambientada em um 

morro do Rio de Janeiro. Entretanto, pela observação do enredo, da estrutura, personagens e 

conflito, é possível percebermos que os autores beberam da fonte de uma obra anterior, a peça 

grega Medeia, escrita por Eurípides no século IV antes de Cristo – tempo dos primórdios da 

Tragédia Grega – e souberam aproveitar-lhe em pertinentes significados, transpondo, 

portando as orientações da obra clássica ao morro carioca e, visivelmente, à própria realidade 

brasileira da época em questão. 

 A obra de Eurípides, pertencente à grande estética trágica, utiliza-se de elementos que 

sustentam o desenvolvimento dos sentidos pretendidos por ela, entre os quais se destaca o 

efeito de terror e compaixão causado no espectador da ação, pois os eventos caóticos que se 

apresentam na Tragédia dizem respeito, propriamente, à existência humana, ou seja, o 

espectador deverá identificar algo de si no conflito a que assiste, para dele apreender aspectos 

de sua própria experiência vital, envolvendo âmbitos abstratos, como sentimentos e 

sensações, mas também alcança o plano concreto, ou seja, a realidade social, política e 

cultural do indivíduo envolvido. 

 A pesquisa preocupou-se em compreender a estrutura do texto trágico, pautada nas 

afirmações de Aristóteles, contidas em sua Poética, e pela leitura da Medeia de Eurípides, 

reconhecendo nela a obra que inspirou a transposição realizada por Buarque e Pontes no 

cenário brasileiro. Assim, fez-se necessário compreendermos os significados da obra 

euripidiana, para estabelecer pertinentes relações e compreender como se dá a tragédia 

brasileira. 

 Assim, temos o enredo da feiticeira que, amando até o extremo, realiza infindáveis 

artimanhas em prol de Jasão e, quando se vê abandonada por aquele a quem entregou tudo, 

tem, enfim, sua paixão convertida em ódio fatal, cujas proporções não poupam em mesmo os 

próprios filhos. Nesta obra, Eurípides apresenta as forças irracionais e intrínsecas – mas não 

necessariamente incontroláveis – da natureza humana. Medeia se torna, assim, a 

representação dos sentimentos de paixão, ódio e justiça. A feiticeira é terrível e veemente em 

suas ações, como reconhece a própria personagem (1968:21), a respeito da natureza feminina, 
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que, tendo geralmente aparência frágil ou até covarde, torna-se surpreendentemente o mais 

violento dos espíritos, quando sente que seu leito conjugal foi ultrajado. 

 Como fator causador de todo o rancor que faz Medeia padecer em ressentimentos, está 

a falha de Jasão, o herói que comete a grande desmedida que acarreta os eventos trágicos. O 

crime de Jasão circunda a noção de ingratidão, injustiça e falta de lealdade. O herói rompe 

com uma promessa, e isso os deuses não perdoam. Nesse aspecto, podemos recordar algumas 

características que a tradição mítica ensina a respeito dos deuses e heróis. A figura dos deuses, 

originariamente, não era necessariamente boa, ou caridosa, visto que muitas desditas 

apresentadas aos homens são entendidas como fruto da inveja dos deuses; mas há uma 

característica que permeia as figuras divinas, que diz respeito à justiça. De forma semelhante, 

traçamos o semblante do herói que poderia ser, aceitavelmente, arrogante (e geralmente o 

era), qualidade que ia ao encontro até mesmo de seus empregos, já que buscava 

constantemente viver batalhas e conquistas. Entretanto, seu caráter deveria ser efetivamente 

heroico, percorrendo as noções de coragem e lealdade. Eis aí o crime de Jasão. 

 Na peça de Eurípides, ele representa, diferente de Medeia, um viés mais concreto, 

relacionado, inclusive, ao sofismo – corrente filosófica em desenvolvimento à época de 

Eurípides. Jasão se mostra insensível, cínico e ardiloso em suas palavras, pois tentava, como 

herói que ainda era, manter sua fama e garantir sua posteridade. 

 A ira e a vingança de Medeia atacam, portanto, tudo o que Jasão mais estimava, e sua 

obra alcança a aprovação divina (que aparece em segundo plano na obra euripidiana), pois foi 

Jasão o causador da hybris e, portanto, responsável por toda a tragédia que se consolidou nos 

palcos da tragédia ática. 

Nesse sentido de apresentar sentimentos de paixão, atos desmedidos, ódio, rancor, 

vingança e amargura sofrida por muito tempo silenciosamente, é possível perceber a 

motivação da opção de Buarque e Pontes pela peça de Eurípides como fonte de inspiração 

para Gota d’água, pois talvez sejam esses os sentimentos da sociedade brasileira que os 

autores almejaram retratar. Por estar a classe subalterna e explorada no centro da ação, pode 

ser retomada a compreensão de que há uma atualização mais humanizada do mito de Medeia 

e da própria peça grega, versão mais conhecida da história da feiticeira e de Jasão. Faz 

perceber, ainda, a releitura proposta em Gota d’água que apresenta uma tragédia coletiva, 

pois o drama de Joana representa o drama de toda uma classe trabalhadora, explorada e 
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abandonada, que vive em uma realidade social em que é privada de qualquer direito ou 

regalia. 

Assim, além de abordarem os mesmos sentimentos da primeira peça, os autores 

identificam e ampliam a noção de como se instaurava no Brasil todos os elementos requeridos 

para a construção de uma grande tragédia. Nesse sentido, podemos retomar as considerações 

de Raymond Williams (2002:35) e prefigurar que a tragédia escrita por Buarque e Pontes 

mostra uma espécie de democratização da Tragédia, que deixa de ser exclusiva de uma elite, 

mas se configura por meio de uma estrutura estética e por seus significados existenciais, que 

independem, portanto, de condições econômicas e sociais. Essa concepção de Williams é 

reforçada, portanto, nas relações estabelecidas e analisadas entre a Medeia e a Gota d’água. 

Na peça de Chico Buarque e Paulo Pontes, entretanto, o desfecho apresenta grandes 

diferenças, pois não morrem a nova noiva e sogro de Jasão, apesar da tentativa de Joana, mas 

ela própria e os filhos, esta é uma marca significativa da transposição feita por Chico Buarque 

e Paulo Pontes ao Mito de Medeia em Gota d'Água, pois  a morte da protagonista e de seus 

filhos é motivo para se entoar a canção “Gota d’água”, pois para Joana não houve a libertação 

ou restauração do equilíbrio, uma vez que  sua morte é abafada, ainda pela publicação de uma 

notícia sensacionalista, gênero de informação corriqueiro no período em questão. Essas 

notícias, de tão alarmantes que aparentavam, acabavam por abafar as verdadeiras tragédias 

brasileiras, de trabalhadores diariamente explorados e privados de seus direitos, como 

representa Joana e os moradores da Vila de Meio Dia. 

Denunciando esse estado destruidor, Buarque e Pontes não tinham estrutura para 

conceder a redenção e salvação de Joana, como aconteceu com Medeia, pois o governo que se 

apresentava ao povo seguia sendo explorador e mantenedor das cotidianas tragédias da vida 

dos brasileiros, o que tornaria incoerente salvar uma personagem que, na realidade do povo e 

do espectador, não teria nenhuma outra oportunidade, além da resignação ou mesmo a morte, 

como sucede na ação. 

 O estudo da Tragédia e de seus elementos nos permitiu compreender como se constitui 

essa estética e quais são os seus significados, contemplando a tradição grega da arte dramática 

e da mitologia. Percebemos, dessa forma, o caráter in illo tempore, que explica que as 

histórias daquele tempo se tornam histórias da origem de todos os tempos, alicerçando nossa 

análise e permitindo que se compreenda a peça Gota d’água como uma autêntica transposição 
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da tragédia grega, atualizada no sentido de mostrar novos caracteres que vivem, ainda, 

semelhantes experiências existenciais discutidas desde a Grécia Antiga.  

Por fim, os autores brasileiros mostram as injúrias que o povo brasileiro sofre por 

parte de um governo que age, ao modo de Jasão, com ingratidão, injustiça e falta de lealdade 

com quem lhe ofereceu (ou talvez ainda ofereça) tudo o que lhe cabia. Por meio deste 

trabalho, podemos dizer que o mito de Medeia permanece vivo nas linhas metamorfoseantes 

das páginas literárias do teatro e da tragédia, nas vozes de tantas Joanas e, por que não dizer 

da própria vida de todos nós, pois o Mito é recriador em sua atemporalidade. 
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