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7

Apresentação

eurípides e a Medeia

Pouco se conhece das vidas de Ésquilo e Sófocles, mas ainda 
menos sabemos sobre a de Eurípides. Os registros transmi-
tidos nas antigas Vidas, relatos entre o biográfico e o anedó-
tico, desprovidos de bases documentais e que tomam muitas 
vezes informações emprestadas da obra do autor retratado, 
dão conta de um nascimento quase mítico: em Salamina, no 
mesmo dia em que os gregos bateram os persas na célebre ba-
talha naval de 480 a.C. Os comediógrafos diziam-no “o filho 
da feirante”, o que alguns entendem como uma alusão à sua 
origem humilde. Isso é altamente improvável, no entanto, já 
que a dedicação à poesia requeria ócio e uma formação cus-
tosa. A alcunha explica-se melhor pela dicção menos elevada 
de suas tragédias, o destaque que dá a personagens oriundos 
dos extratos mais baixos da sociedade ou, ainda, pela propen-
são de rebaixar alguns heróis do mito — a Electra da tragédia 
homônima, por exemplo, se casa com um camponês pobre e 
vai, ela mesma, buscar água na fonte para abastecer a casa.

O interesse de Eurípides pelas doutrinas dos sofistas, que 
aparece em sua obra na crítica à tradição e no gosto pelos em-
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bates retóricos, lhe confere aura intelectual. Talvez por isso 

atribua-se a ele a posse de uma das primeiras bibliotecas de Ate-

nas. O relato de que, para compor, se isolava no fundo de uma 

caverna pode derivar do fato de não ter alcançado em vida a 

mesma popularidade de que gozou após a morte e, portanto, não 

ter sido inteiramente aceito por seus contemporâneos. Alguns 

comentadores interpretam nesse mesmo sentido o autoexílio 

na corte de Arquelau, da Macedônia, onde viveu seus dois últi-

mos anos. Segundo algumas fontes, Eurípides teria morrido em 

406 a.C., despedaçado pelos cães de caça do rei, o que o iguala 

aos heróis de suas tragédias. Segundo outros, teve um fim mais 

prosaico, em Atenas mesmo, às vésperas de um concurso dra-

mático. Conta-se que Sófocles vestiu a si e a seus atores de luto 

para lamentar a morte do colega.

Paradoxalmente, é desse poeta que só alcançou a vitória 

quatro vezes nos concursos públicos de dramaturgia, durante 

uma carreira de quase meio século, que foi preservado o maior 

número de tragédias, dezessete, excluída a apócrifa Reso, além 

de um drama satírico, O ciclope. No total, calcula-se que tenha 

composto cerca de noventa peças. Isto se explica em parte pelo 

prestígio do tragediógrafo nos séculos que se seguiram ime-

diatamente à sua morte, já que sua influência sobre os poetas 

posteriores — tanto trágicos quanto cômicos, diga-se de passa-

gem — eclipsou a obra de Ésquilo e de Sófocles. Mas os acasos 

da preservação de manuscritos na Antiguidade também contri-

buíram para que tantos títulos de Eurípides chegassem até nós.
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Pouco se sabe da sua produção inicial, pois, ainda que tenha 

começado a competir em 455 a.C., a “tragédia” mais antiga que 

ficou é Alceste, de 438 a.C. As aspas se justificam pela originali-

dade da peça, que é mezzo trágica mezzo cômica — de fato ela ocu-

pou o quarto lugar da tetralogia, normalmente reservado para 

o drama satírico. A censura que as mulheres dirigem a Eurípi-

des na comédia As tesmoforiantes, de Aristófanes — a saber, que 

ele apresentava em suas tragédias apenas heroínas depravadas, 

mas jamais uma Penélope, modelo de fidelidade feminina —,  

careceria de fundamento, caso se lembrassem de Alceste.

Em sua devoção à família, a personagem não fica atrás da 

Antígona sofocliana, uma vez que cede sua vida para salvar a 

do marido, Admeto. Ele fora agraciado por Apolo com uma vida 

longa, desde que encontrasse alguém que se dispusesse a morrer 

em seu lugar no momento previamente fixado pelas Moiras, as 

divindades que controlam o destino. Somente a esposa se dispõe 

a trocar de lugar com ele. A despedida de Alceste dos seus fami-

liares é a parte tocante da peça. Com a entrada de um Héracles 

espalhafatoso e bufão, o tom muda. O herói arrebata Alceste das 

mãos de Tânatos, a Morte em pessoa, restituindo-a ao mundo 

dos vivos, numa ação que só tem paralelo na comédia, como por 

exemplo em As rãs, de Aristófanes, em que um Dioniso disfar-

çado de Héracles vai ao Hades para trazer de volta à luz ninguém 

mais, ninguém menos que… Eurípides!

Alceste, entretanto, não se enquadra no padrão do drama sa-

tírico, a começar pela ausência do coro de sátiros que lhe con-
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fere o nome. De fato, satírico aqui nada tem a ver com sátira, que 

era uma prerrogativa da comédia. A quarta peça das tetralogias 

constituía tradicionalmente um burlesco mitológico, no qual se 

empregava, embora mais livremente, os mesmos metro e lin-

guagem da tragédia, usualmente parodiando-a.

O ciclope é o único exemplar conservado na íntegra desse 

gênero. Nele, Eurípides adapta o episódio do encontro entre 

Odisseu e o ciclope Polifemo narrado por Homero no canto ix 

da Odisseia. Os sátiros entram na história como náufragos es-

cravizados por Polifemo — a servidão e o exílio involuntário 

também são constantes nos enredos do drama satírico. Com 

a ajuda do coro, desejoso de voltar para casa e para o cortejo 

de Dioniso, de quem são acompanhantes, Odisseu embebeda e 

cega o monstro de um olho só, escapando a seguir para o navio 

junto com seus novos amigos. Sem dúvida, há algo de patético 

nessa peça, em que Odisseu vem à cena descrever minuciosa-

mente como seus marinheiros foram devorados pelo gigante 

canibal e em que, depois, o monstro ensanguentado urra de 

dor no palco. Tudo isto, contudo, é contrabalançado pelas zom-

barias, cantos jocosos e tiradas obscenas da parte dos sátiros.

Além dessas duas peças, sobreviveram as seguintes tragé-

dias de Eurípides: Medeia, Hipólito, Heráclidas, Hécuba, Elec-

tra, Andrômaca, As suplicantes, As troianas, Helena, As fenícias, 

Héracles, Íon, Ifigênia em Táuris, Orestes, As bacantes e Ifigênia 

em Áulis, as duas últimas apresentadas em Atenas postuma-

mente. A partir desta lista, já se percebe a forte presença das 
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