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A tragédia, como gênero específico, floresceu na Grécia 
antiga, sobretudo em Atenas, no século V a . C. A tragédia grega 

encontrou sua ascensão e seu declínio em um curto período 

de tempo, durante o qual o teatro ateniense viu surgir nomes 
como Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. 

A tragédia grega não estava vinculada apenas à expressão 
artística, mas também às expressões de caráter religioso de sua 
época . As representações dramáticas de Atenas se associavam 
a um quadro complexo de ritos e festividades que incluíam 
torneios artísticos e manifestações religiosas de diversas ·es
pécies. 

As tragédias eram representadas durante os dias de festa 
ao deus Dioniso, quando os cidadãos atenienses voltavam-se 

para os concursos trágicos e a cidade fazia-se teatro. Jean-Pier
re Vernant, em seus estudos sobre mito e tragédia na Grécia 
antiga, afirma que as apresentações trágicas 

desenrolavam-se na época das festas mais importan
tes do deus, as Grandes Dionísias, celebradas no começo 
da primavera, no fim de março, em plena cidade, na en
costa da Acrópole. Eram chamadas Dionísias urbanas, para 
distingui-las das Dionísias ditas rústicas, cujos cortejos 
alegres, coros, torneios de dança e de canto animavam no 
meio do inverno, em dezembro, as aldeias e os vilarejos 

dos campos áticos.1 

1 VERNANT, .Jc�m-Picrrc & VIOJ\1.-NJ\QUET. Pierre. "O Jeus da ficção tr�t,�ca" In: Mito c tragédia n:l 

Grécia antiga. Várit>s tradutorc.:s. Sàn Paulo: Perspectiva, 1999, p. 157. 
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A vinculação da tragédia com Dioniso parece ser ponto 

importante para o entendimento de certos elementos relativos 
à ambivalência intrínseca ao trágico. A tragédia grega era parte 
integrante de um cerimonial cívico e religioso em homenagem 

ao deus Dioniso, que encarnava em si o símbolo da embriaguez 
e dos estados alterados do ser. 

Havia um grau de ambivalência em Dioniso, portador 
da alegria e do furor, da vida e da morte simultaneamente. 
Dioniso encarnava, portanto, não a moderação, mas a busca 

de uma possessão divina. Seus seguidores buscavam não a es

tabilidade e a ordem, mas um completo alheamento, a evasão 
por um horizonte diferente. 

Na própria origem do deus, existiam fortes elementos 
antagônicos, que remetiam sua presença às instâncias contradi
tórias da existência . Dioniso era o único deus nascido de uma 
mortal e, por isso, aproximava-se dos humanos, o que lhes 
permitia também aproximarem-se dele. Essa origem, marcada 
pela aproximação entre dois mundos diferentes, introüJZ tudo 
o que se refere a Dioniso em um quadro de forças essencial

mente antagônicas e ambíguas . 

.i\ssim, o culto a Dioniso era um wminho de deJmedida, 

em que o homem ultrapassava sua própria indi,·idualidade. De 
algum modo, o drama trágico tentava representar, no palco, as 
contradições que envolviam o nascimento e a morte do deus. 
Por isso, a tragédia sempre representou momentos de extrema 
complexidade na vida dos seres humanos, colocados diante de 
decisões terríveis ou de revelações atrozes. 

Segundo Jean-Pierre Vernant, Dioniso arrasta seus fiéis 
pelos caminhos da alteridade e lhes dá acesso a uma experiência 
religiosa quase única no paganismo, um desterro radical de si 
mesmo. O herói trágico partilha do caráter contraditório de 
Dioniso e seu destino está, de alguma forma, atrelado ao drama 
de vida e morte do deus. A tragédia, portanto, apropria-se dos 
l'aminhoJ de alteridade, abertos pelo culto dionisíaco. 

A falta (hamartía) do herói trágico não deve ser confun
dida com uma culpa moral. Ela está diretamente associada com 
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a desmedi�a (hybris) do herói que tefta ultrapassar a condição 
humana. E preciso que a condiç�.Of humana seja ultrapassada 
para que as instâncias reguladoras (os deuses, a sociedade) 
lancem sobre o herói a força do destino. 

Percebemos, portanto, que o teatro estava integrado às 
demais festividades e cerimônias de uma festa civil e religiosa. A 

representação dramática constituía um momento no cerimonial 
do culto. Isso acontecia porque a religião, na Grécia antiga, 
não estava separada do social e do político. 

Quando examinamos a tragédia do ponto de vista de 
sua formação histórica, percebemos sua clara vinculação ao 
surgimento de uma nova ordem social no horizonte da cultura 
grega. A tragédia é a criação artística mais característica da 
democracia ateniense. Através da tragédia, conseguimos apre
ciar com clareza os conflitos da estrutura social de A tenas. 
Arnold Hauser, examinando as relações entre arte clássica e 

democracia, afirma que: 

Os aspectos externos de sua representação às massas 
eram democráticos, mas o conteúdo, as sagas heróicas com 
sua perspectiva trágico-heróica da vida, era aristocrático. 
Desde o começo, a tragédia dirige-se a um público mais 
numeroso e variado do que aquelas distintas assembléias 
à mesa das quais se recitavam as baladas heróicas ou os 
poemas épicos. Por outro lado, faz inegavelmente a propa
ganda dos padrões do indivíduo de coração generoso, do 

incomum homem eminente. : 

A retomada de um passado lendário estabelecia um vín
culo com estruturas simbólicas de pensamento, enquanto sua 
representação - fortemente motivada por uma linguagem 
jurídica, na esfera da ética e dos valores - atualizava o mito 
para uma nova dimensão, que envolvia, simultaneamente, o 
cívico e o estético. 

A "presença" encarnada pelo coro e pelos atares era, pois, 
o signo de uma "ausência" da realidade cotidiana do público. 
2 H/\USER, Arn()\d. Hist<'Jria social da arte e da lit�ratura. Tradução de Álvaro Cabral. Sào Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. �4. 
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Arrastado pela ação, perturbado pelo que via, o espectador 

não deixava de reconhecer que o drama não passava de um 
fingimento, de uma espécie de imitação (mimexe) da realidade. 

Assim, embora a tragédia se encontrasse enraizada, mais 

que qualquer outro gênero, na realidade social, isso não sig
nifica que fosse um reflexo dela. A tragédia não refletia essa 

realidade, questionava-a. Jean-Pierre Vernant afirma que: 

O drama traz à cena uma antiga lenda de herói. Esse 
mundo lendário, para a cidade, constitui o seu passado 
-um passado bastante longínquo para que, entre as tradi
ções míticas que encarna e as novas formas de pensamento 
jurídico e político, os contrastes se delineiem claramente, 
mas bastante próximo para que os conflitos de valor sejam 
ainda dolorosamente sentidos e a confrontação não cesse 

de faz e r - se. ; 

Percebemos, assim, que a tragédia tinha, como matena, 
a lenda heróica. Ela não im-entava nem as personagens nem 
a intriga de sua peças. A tragédia encontrava sua matéria no 
saber comum dos gregos, naquilo que eles acreditam ser o seu 
passado. Mas, no espaço da representação trágica, o herói já 
não representava um modelo, como era na epopéia, pois ele se 
tornara um problema. \'\/erner Jaeger, em seus estudos sobre a 
formação do homem grego, ao comentar a relação da tragédia 
com o mito, argumenta que: 

,-\ntes da tragédia, nenhuma poesia escolheu o mito 
simplesmente para expressar uma idéia. Não era qualquer 
fragmento dos cantos heróicos que podia ser dramatizado 
e convertido em forma trágica. "-\ristóteles afirma que só 
poucos temas da epopéia atraíram a atenção dos poetas. 
É o drama que, pela primeira vez, faz da idéia do destino 
humano o princípio importante de sua construção inteira, 

com todas as suas peripécias e catástrofes." 

A configuração da tragédia brotava, pois, da concepção 

3 VERNt\NT.Jcan-Picrrc & VIDNJ·NAQUE:C Pierre. HTcn!\{Jcs t: ambigüidades na tragédia grega" ln: 

Op. Cit. p. 10. 
4 j:\E.(;J::::R, \''crncr. l'aidéla: a formação Jo homem grego. Tradução Jc Artur M. Pereira. São Paulo: Martlns 

Fontes, 19H(i, p.209. 
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da existência, que o poeta descobria em seu tema. O que antes 
fora cantado como ideal de valor, encontrava-se- no palco, no 
decorrer da ação trágica, durante o jogo dos diálogos- ques
tionado diante do público. Segundo Jean-Pierre Vernant, ao 

tnvestigar a natureza do sujeito trágico, 

na perspectiva trágica, o homem e a ação humana se 
perfilam, não como realidades que poderíamos delimitar e 
definir, como essências à maneira dos filósofos do século 
seguinte, mas como problemas que não comportam respos

ta, enigmas cujo duplo sentido está sempre por decifrar.5 

Entendemos que o enraizamento da tragédia na tradição 
das narrativas lendárias não impedia que ela assumisse um dis
tanciamento em relação aos mitos dos heróis em que se inspi
rava. A tragédia questionava os valores heróicos, confrontava 
as representações religiosas antigas com os novos modos de 
pensamento que marcavam o advento do direito na cidade. A 
tragédia nasce, portanto, quando se começa a olhar o mito com 
olhos de cidadãos, ou seja, quando o mito é percebido dentro 
de esquemas sociais elaborados juridicamente. 

A tragédia, deliberadamente, ultrapassa o mito, para 
inserir nele um sentido pessoal. A tragédia questiona a reali
dade e perde a inocência do mito. N orthrop Frye, ao examinar 
criticamente a tragédia grega, comenta que, 

Na tragédia, as principais personagens libertam-se do 
sonho, libertação que é ao mesmo tempo restrição, porque 
a ordem natural está presente. Por mais densamente que ela 
possa estar juncada de espectros, presságios ou oráculos, sa
bemos que o herói trágico não pode simplesmente esfregar 

uma lâmpada e invocar um gênio que o tire do apuro.6 

A tragédia assim, embora mantenha vinculação com o 
universo mítico, introduz seus heróis dentro de uma perspec-

5 VERNANT,Jean-Picrrc & VIDAL-Nl\QliET, Pi�:rre. uo sujeito trágico: historicidade e transistoricidadc". 
ln: Op. C.t. p. 215. 
(, I'RYE, Northrop. Anatomia da crítica. São Paulo: Cultrix, 1973, pp. 203-204. 
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tiYa natural da existência. A remoção dos deuses para o dis

tante Olimpo permite ao homem livre trânsito na sociedade 
organizada. Concordamos com Jacqueline de Romilly, quando 

afirma que 
No seu conjunto, a tragédia grega adquire uma res

sonância particular, pelo fato de ter um contato constante 
com as realidades coletivas da vida política, enquanto se 
revestia também de uma força mais austera, por ter conser
vado a ligação com os mitos originais. Mas em nenhum dos 
casos ela se confunde com a matéria que, dessa forma, lhe 
é fornecida. A sua real grandeza procede da interpretação 

humana dada aos males que evoca. E é apenas essa inter
pretação o que de fine verdadeiramente o trágico.7 

A tragédia grega, dessa maneira, nunca chega a uma so
lução que faça desaparecer os conflitos, através da conciliação 
ou da superação dos contrários. As contradições inconciliáveis, 
existentes no interior da tragédia, apenas intensificam a tensão 

percebida no herói trágico ou nas ações trágicas. Da perspectiva 
trágica, o homem e a ação se delineiam, não como realidades 
que se possam definir ou descrever, mas como problemas. O 
trágico, portanto, se apresenta como enigma, cujo duplo sentido 
não pode nunca ser fixado nem esgotado. 

7 RUM II J .Y, Jacttuclinc Je. A tragt.':dia grego.. 'l'r:�.Juçào Jc Ivo Martina�zo. Brasília: EJitom da Universidade 
de Rra>�ia, I ��8, p. 147. 
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