
COMÉDIA GREGA (8) 

Depois de termos dedicado, nos sete números anteriores deste Boletim, 
uma reflexão a personagens tipo da comédia grega, passaremos agora a 
considerar alguns processos ou efeitos de teatro que constituem igualmente 
uma convenção nunca por demais repetida e renovada no mesmo género. 

 

Uso da porta na comédia de Aristófanes 

O simples movimento de uma porta no teatro de Aristófanes, tanto 
basta para se ultrapassar os limites apertados da cena e abrir ao herói o acesso 
ao universo do desconhecido ou do fantástico. Do lado de lá desta frágil 
barreira está um terreno que se contrapõe ao da realidade comezinha, onde 
um protagonista em dificuldades pode encontrar remédio para os males que o 
afectam e que são apenas a projecção simbólica dos que afligem toda uma 
comunidade. Situações existem em que a salvação mora ao lado, na mão de 
vizinhos espacialmente próximos, embora afastados pela experiência, 
interesses ou modo de vida. Abordá-los pode depender de umas banais 
pancadinhas na porta, imediatas porque a promissora entrada se encontra ali 
mesmo, ou conseguidas depois de um longo caminho a percorrer. Mas outras 
há em que o que se encontra para além da porta é lonjura, a fantasia 
insondável de terrenos tão distantes como a galáxia onde habitam as aves, lá 
bem no centro do universo, as alturas do Olimpo ou as profundezas 
recônditas do Hades. Detentor da varinha mágica que a imaginação, apoiada 
pela convenção cénica, lhe depositou nas mãos, o poeta cómico detém a arte 
de transformar uns poucos metros quadrados e o tempo limitado da 
representação em infindáveis viagens e aventuras, cujo objectivo é tão 
longínquo quanto aquele que separa o quotidiano do utópico. Não tenhamos 
dúvidas de que tal acesso supõe dificuldades, que se exprimem, antes de mais, 
na reserva ou animosidade de um guardião que é preciso convencer e 
ultrapassar. Vencida esta barreira inicial, impõe-se o desafio de encarar e 
perceber as regras de um outro universo, antes de com ele estabelecer 
relações e dele extrair o efeito desejado.  

É na fronteira que uma porta estabelece que realidade e fantasia se 
miram, olhos nos olhos, como parceiras inevitáveis que são na construção da 
comédia de Aristófanes. Nas peças que conservamos proliferam estes 
quadros, que o poeta ensaiou, enriqueceu e foi repetindo, não como uma 
trama fixa e monótona, mas como um esquema permanente a que uma notável 
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força criativa foi trazendo sempre novas cores e efeitos. Também neste 
processo Aristófanes satisfazia uma regra elementar da produção dramática, 
que conduz ao sucesso e ao prémio: a de inovar sem tréguas, sobre o modelo 
constante da tradição.  

 

Uma cena expressiva deste padrão é aquela em que Eurípides, viajante 
em longa caminhada, se dirige à mansão de um colega de ofício, o já célebre 
Ágaton, paradigma da produção trágica nova vaga, em Tesmofórias. Embora 
o percurso a cumprir decorra dentro de Atenas, porque é extenso e 
desconhecido para o comparsa que acompanha o promotor da viagem, o 
velho Parente de Eurípides, parece conduzir a um estranho reduto onde uma 
personagem distante se refugia. A dinâmica do diálogo é promovida a partir 
da premissa de que apenas Eurípides conhece o célebre Ágaton. O Parente 
que o acompanha limita-se a adiantar hipóteses (31-35) - será um fulano 
moreno? Barbudo? Fortalhaço? - , apenas para que a natureza afinal 
efeminada do belo protegido das Musas resulte mais flagrante pelo contraste 
com esta imagem virtual, que é simplesmente o seu negativo.  

 

Além da porta como barreira a transpor para aceder a um outro 
universo, há também que vencer a resistência do porteiro, o guardião desse 
acesso e, ao mesmo tempo, o agente de um primeiro contacto com o 
desconhecido. Por isso a comédia tratou de caracterizar de forma sugestiva 
este criado, à imagem do seu patrão, para preparar e antecipar a entrada, 
retardada e fulgurante, de uma estranha personagem.  

Em Tesmofórias trata-se de caracterizar o escravo de um poeta. Dada a 
identidade do patrão, a característica mais marcante do servo que o representa 
é a linguagem. Nem preciso se torna bater à porta de Ágaton, porque o 
escravo sai espontaneamente para preparar um sacrifício em nome da poesia 
do seu patrão (Tesmofórias 36-38). Está dado o tom essencial para a 
intervenção deste porteiro: tal como o seu patrão é um supremo compositor 
de cantos líricos, também ele, ao pedir o silêncio da natureza em volta, soma 
à solenidade do ritual o tom que imita o artifício poético de Ágaton (39-45, 
46-48). Para desde logo passar ao retrato do seu senhor, em pleno acto 
criativo, como hábil artífice que dobra, funde, arredonda, bate, cola cada ripa 
da construção dos seus poemas (49-57). Mas não é apenas a distensão do 
papel do escravo que torna a aplicação desta cena em Tesmofórias aparatosa. 
É que o visitante vem seguido de um comparsa, um ‘pacóvio chapado’ 
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(ajgroiwvta∫, 58), que não resiste a comentar, com exclamações espantadas 
(45, 48) ou ironias grosseiras (51, 59-62), os arroubos poéticos do escravo. 

 
Vencida a barreira do criado, resta abrir de par em par o acesso à 

fantasia. Alguma demora ou resistência transforma a aparição do senhor da 
casa numa verdadeira epifania. Em casa de Ágaton, esta entrada não exige 
delongas ou dificuldades de maior, porque o poeta aparece de sua livre 
vontade, à procura do bafo inspirador do sol (Tesmofórias 64-69). Mas a sua 
aparição ocorre sobre o ekkyklema, a máquina própria para trazer à cena 
criadores de tragédia, numa caricatura implícita de um processo que para eles 
constituía um instrumento vulgar de trabalho. Ágaton rodeia-se de todos os 
requintes de toilette femininos, capazes de satisfazer a mais exigente cortesã. 
Ele próprio é um vistoso paradoxo entre masculino e feminino, com a lira que 
exibe ao lado da túnica cor de açafrão, a pele em contraste com a redinha, o 
lécito com o corpete, o espelho com a espada (137-140).    O próprio Ágaton 
teoriza sobre a evidente articulação do conjunto (148-150): dentro do 
princípio a que obedece a sua poesia, tem de haver uma conciliação absoluta 
entre a physis do criador e a obra produzida. Logo os laços e fitas, perfumes e 
cosméticos que abundam em seu redor justificam o requinte efeminado de um 
canto com que o poeta acaba de brindar os seus visitantes. Além do aparato 
do quadro que reproduz a alcova de Ágaton – que é também o seu gabinete 
de trabalho -, o efeito da cena é empolado pela reacção, contraditória aliás, 
dos seus dois visitantes. Porque – convém não o esquecer – cá fora está 
também um poeta, Eurípides, para quem o exotismo de um inspirado das 
Musas está longe de ser uma surpresa. A semelhança que o poeta reconhece 
entre si próprio e um parceiro na criação dramática mais acentua a confusão 
de um simples mortal, encarnada no espanto com que Mnesíloco esfrega os 
olhos, numa tentativa frustrada de compreender a imagem que tem diante (97-
98): ‘Estou cego ou quê? Cá por mim não vejo aqui nenhum homem! É 
Cirene que eu vejo.’ 

 
Aberta a porta que põe em contacto os dois mundos da ficção 

dramática, encarnados em visitantes e visitados, trata-se de dar satisfação aos 

objectivos envolvidos na intriga. É chegada a hora de quem vem obter de 

quem procura aquilo que deseja. O modelo que, na comédia, melhor exprime 

esta sequência é o da súplica, inspirado num padrão próprio da tragédia, de 

que se torna a caricatura. O vocabulário usado não deixa dúvidas: ‘venho 

como suplicante’ ou ‘suplico-te’, como o gesto de abraçar os joelhos, são 
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constantes na boca e na atitude do herói cómico (Tesmofórias 179-180). Ao 

anúncio da súplica segue-se, de imediato, a enunciação da generosidade 

pretendida: um gesto de solidariedade, é o que Eurípides implora de Ágaton 

(Tesmofórias 184-186). A partir destes elementos que definem a cena como 

de súplica, Aristófanes imprime ao seu desenvolvimento uma bem medida 

variedade de execução.  

  

 
 
Tesmofórias 25-34  

Eujripivdh∫ – BaJdize deuri; kai; provsece to;n nou=n. 

Khdevsth∫ –                !Idou=. 

Euj. – !Ora=/∫ to; quvrion tou=to; 

Kh. –        Nh; to;n @Hrakleva 

oi\maiv ge. 

Euj. –       Sivga nun. 

Kh. –         Siwpw= to; quvrion. 

Euj. – #Akou!. 

Kh. – !Akouvw kai; siwpw= to; quvrion. 

Euj. – !Entau=q! !Agavqwn oJ kleino;∫ oijkw=n tugcavnei 

oJ tragw/dopoiov∫. 

Kh. –    Poi=o∫ ou|to∫ !Agavqwn; 

#Estin ti∫ !Agavqwn ... Mw=n oJ mevla∫, oJ karterov∫; 

Euj. – Oujk, ajll! eJterov∫ ti∫. 

Kh. –     Oujc eJovraka pwvpote. 

Mw=n oJ dasupwvgwn; 

Euj. –    Oujc eJovraka∫ pwvpote; 

Kh. – Ma; to;n Div! ou[pw g! w{ste kajmev g! eijdevnai.  

 

Eurípides – Chega-te cá e presta atenção! 

Parente – Pronto. 

Eurípides – Vês ali aquela portinha? 

Parente – Claro, ora essa! Pelo menos penso que sim. 
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Eurípides – Então bico calado! 

Parente – Nem pio sobre a portinha. 

Eurípides – Ouve cá! 

Parente – Sou todo ouvidos e nem pio sobre a portinha. 

Eurípides – Acontece que é aqui que vive o célebre Ágaton, o poeta 

trágico. 

Parente – Que Ágaton? Há um Ágaton … Não será um moreno, 

fortalhaço? 

Eurípides – Não, é outro. Nunca o viste? 

Parente – Não será um fulano barbudo? 

Eurípides – Nunca o viste mesmo. 

Parente – Decerto não … pelo menos que eu saiba. 

 
Sugestões para a exploração do texto 
Vocabulário 

– Relativo ao tipo físico 

– Elementos coloquiais da linguagem (fórmulas de juramento, 

diminutivos, interjeições). 

 
Morfologia 

– Revisão dos modelos de adjectivo: kleinov∫, karterov∫, mevla∫. 

– Revisão da conjugação verbal; perfeitos (eJovraka), imperativos 

(a[koue, bavdize, provsece) e verbos contratos (oJra=/∫). 

 
Sintaxe 

– Orações interrogativas. 

– Particípios circunstanciais.  
 
Tesmofórias 134-145  

Kh. – Kai; s!, w\ neanivsk!, ejrevsqai bouvlomai. 

Podapo;∫ oJ guvnni∫; Tiv∫ pavtra; Tiv∫ hJ stolhv; 

Tiv∫ hJ tavraxi∫ tou= bivou; Tiv bavrbito∫  
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lalei= krokwtw=/; Tiv de; dora; kekrufavlw/; 

Tiv lhvkuqo∫ kai; strovfion; @W∫ ouj xuvmfora. 

Tiv∫ dai; katovptrou kai; xivfou∫ koinwniva; 

Suv t! aujtov∫, w\ pai=, pojteron wJ∫ ajnh;r trevfei; 

Kai; pou= to; peov∫; Pou= clai=na; Pou= LakwnikaiJ; 

!All! wJ∫ gunh; dh=t!; Ei\ta pou= ta; titqiva; 

Tiv fhv/∫; Tiv siga/=∫ !Alla; dh=t! ejk tou= mevlou∫ 

zhtw= s!, ejpeidhv g! aujto;∫ ouj bouvlei fravsai.    

Parente – E tu, meu rapaz, quero-te perguntar: De onde vens, meu 

maricas? Qual é a tua terra? Que fatiota é essa? Que trapalhada de estilos 

de vida vem a ser a tua? O que tem a ver uma lira com uma túnica cor de 

açafrão? E uma pele com uma redinha? E um lécito com um corpete? Não 

diz nada uma coisa com a outra. Que aliança é essa de um espelho com uma 

espada? E tu, meu rapaz, será que és mesmo homem? Então onde está o teu 

membro? E o teu manto? E os sapatos?Ou és mulher? E então onde tens as 

maminhas? O que dizes? Porque te calas? Será que vou ter de investigar, 

pelo teu canto, quem tu és, já que tu próprio mo não queres dizer?  .  

  

Sugestões para a exploração do texto 
Vocabulário 

– Relativo à caracterização do homem e da mulher. 

– Relativo ao vestuário e acessórios de toilette. 

 
Morfologia 

– Revisão das diversas declinações. 

– Revisão de diversos pronomes: pessoais, demonstrativos, 

indefinidos, interrogativos.  

 

Sintaxe 

–  Orações interrogativas e causais. 

– Complementos circunstanciais: de lugar de onde (ejk tou= mevlou∫). 
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