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O PAPEL DO CORO NO TIESTES DE SÉNECA*  
 

«Le théâtre de Sénèque propose des exemples 
 de situations «extrêmes», où l’âme humaine,  

mise à la torture, révèle sa propre vérité». 
 

Pierre Grimal, Le Théâtre Antique, p. 106 
 

1. A criação dramática de Séneca manifesta uma evidente evolução, 
relativamente à tragédia grega, no que diz respeito à forma como é encarada a 
acção humana, na medida em que o tragediógrafo conseguiu retratar os 
comportamentos humanos, por meio de uma minuciosa análise psicológica, a 
partir da qual surgem as evidentes e intrínsecas imperfeições do Homem, 
donde provêm os mais terríveis crimes que lhe vão causando a sua própria 
destruição. O ser humano liberta-se dos deuses e não está sujeito às leis da 
Moira, mas sim às consequências das suas próprias decisões. Num 
Humanismo avant la lettre, é «o homem, possuidor de razão e vontade – sem 
dependências metafísicas determinantes – , o centro da tragédia, no seu agir 
temporal» (SOARES, 2004, p.53). 

No que diz respeito à composição poética, toda a obra dramática de 
Séneca está marcada formalmente por um traço comum: a adopção de um 
mito grego como ponto de partida para a composição do mythos. No caso de 
Tiestes, o ponto de partida é o mito de Atreu.  

Este filho de Pélops e de Hipodamia tinha sido traído pelo seu irmão 
Tiestes, que lhe roubara o velo de ouro com a ajuda da própria mulher de 
Atreu, Aérope, que propusera que o possuidor do velo fosse aclamado rei de 
Argos. Atreu, sem perceber o que se passava, acedeu e perdeu o trono para o 
irmão, tendo-o recuperado mais tarde com a ajuda de Hermes que o visitara 
num sonho. Deste modo, Tiestes foi descoberto e condenou-se a si mesmo ao 

_________________ 
*  Este texto que aqui se apresenta começou por ser um trabalho escolar 

realizado no âmbito da disciplina de Literatura Latina II, durante o ano lectivo de 
2004/2005, leccionada na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, pela 
Professora Doutora Nair de Nazaré Castro Soares, a quem se deve a sua publicação, 
pelo que fica aqui o merecido e sincero agradecimento da minha parte.   
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exílio. Atreu, insatisfeito com a pena sofrida pelo irmão, resolveu atraí-lo ao 
seu palácio para lhe preparar uma vingança terrível. Tal como o seu avô 
Tântalo, que tinha servido o seu filho Pélops aos deuses, Atreu decidiu 
capturar, matar e cozinhar os filhos de Tiestes e dar-lhos a comer como 
castigo da traição que cometera. 

Em Tiestes, tudo resulta do mito. O erro cometido por Tiestes dá 
origem ao crime perpetrado por Atreu, o scelus nefas, que não é um crime 
banal, mas sim um sacrilégio, que atinge toda a organização do mundo 
humano e divino. Não pode ser punido pela justiça dos homens, incapaz de 
agir perante uma tal ofensa, como foi adiantado por Florence Dupont (cf.    
pp. 46-48). 

Sem dúvida que é o erro de Tiestes o mote que provoca o ódio de Atreu 
e, consequentemente, o crime que ele vai praticar. Mas, por outro lado, todas 
as suas decisões dependem do estado de loucura em que se encontra: o furor. 
É esta a força motriz de toda a peça e é a partir desta perda da razão que 
todas as acções contrárias à razão humana se justificam e têm cabimento 
perante o público. Além disso, o furor é também uma justificação psicológica 
para todas as acções de Atreu, desde o delineamento do terrível plano, até à 
sua consequente execução.     

Nesta peça merece especial atenção o Coro, principalmente no que diz 
respeito à temática das suas intervenções, bem como o papel decisivo dos 
esquemas métricos escolhidos minuciosamente para cada segmento. É através 
dele que Séneca eleva a componente trágica da peça, na medida em que é 
pelo Coro que consegue penetrar mais fundo no coração do público, através 
das constantes e inesperadas “quebras” líricas, que, pelo contraste temático e 
formal, têm o poder de multiplicar os horrores desta peça, fazendo-a atingir 
um ponto de tragicidade, que, sem este efeito, nunca poderia ser alcançado.  

 
2. O Coro da tragédia representada em Roma não se limitava, como em 

Atenas, a permanecer numa zona externa à cena, mantendo, por isso, uma 
certa distância da acção. Em Roma, encontramos um Coro mais participativo, 
que manifesta já uma evolução do seu papel dentro da estética em que se 
insere, que por sua vez fica a dever grande parte da sua projecção e 
perenidade à obra de Séneca.  

No caso concreto de Tiestes, o Coro tem um papel fundamental, não 
propriamente na evolução da acção, visto que o caminhar do enredo não 
depende dele, mas sim ao nível da amplificação dos sentimentos que a peça 
pretendia transmitir. O seu papel é, sobretudo, acentuar a tragicidade da peça, 
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bem como intensificar o titanismo tão característico deste autor. Para o fazer, 
recorre a diversos artifícios formais que são mais próprios de uma 
personagem, do que de um mero elemento decorativo, muito menos de um 
simples artifício técnico do autor, justificado pela finalidade meramente 
declamatória e não representativa das obras Séneca, como tem sido 
afirmado1. Esta opinião parece um pouco desprovida de crédito, visto que as 
peças de Séneca, embora não estejam especificamente divididas em partes ou 
actos, manifestam claramente uma vertente representativa que é impossível de 
alienar.  

Embora à partida possa parecer que as intervenções do Coro têm 
sempre um teor alheio à acção, verificamos que a temática aparentemente 
externa só o é num nível superficial. Uma análise mais profunda e detalhada, 
tendo em conta os artifícios formais e temáticos, leva-nos à conclusão de que 
estamos perante uma personagem, que, por sinal, tem uma função 
preponderante na forma como a mensagem poética desta tragédia é 
transmitida. Entendê-lo como uma personagem não será nada de aberrante 
nem surpreendente, se prestarmos atenção ao que nos dizem os dois grandes 
autores que estabeleceram as normas poéticas da Antiguidade: Aristóteles e 
Horácio. O primeiro diz-nos que «O Coro não só deve ser considerado um 
dos actores, como também ser encarado como uma parte do todo e 
participante da acção, não como em Eurípides, mas como em Sófocles (...)»2, 
enquanto que Horácio vai mais longe quando diz «Que o Coro desempenhe o 
papel que lhe cabe, tal como um actor»3. Em ambos os casos, é clara a função 
que se atribui ao Coro. Ele é e deve ser uma personagem como outra 
qualquer. 

Um dos aspectos que mais tem ocupado os críticos desta obra é a 
identidade do Coro. Há quem defenda que ele é composto por cidadãos de 
Argos, alheios às questões políticas do seu reino4, o que é afirmação um 
pouco arriscada, visto que não há nenhum elemento no texto que indicie 
qualquer interpretação. Portanto será melhor deixar de lado este problema e 
seguir o que diz Tarrant: «nothing in the chorus’s language marks it as old or 
_________________ 

1 Sobre esta interpretação é de referir a opinião de Watling (p. 17), que defende 
que as tragédias de Séneca tinham como finalidade a declamação em simpósios e 
nunca a representação.  

2 Po.1456a.   
3 Hor. Ars 193-194. 
4 Sobre esta opinião vide DAVIS (1993), pp. 58-63. 
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young, male or female» (p.106); ou seja, não há indicações nas falas do Coro 
que nos possibilitem definir a sua identidade. 

 
3. Como se passa com qualquer obra dramática grega ou latina, surge 

um prólogo a abrir a acção. Neste caso particular, há um diálogo entre duas 
personagens que não tornarão a aparecer em toda a peça: a Sombra de 
Tântalo e a Fúria. Este primeiro grande momento compreende um total de 
120 versos (vv.1-121) e tem uma dupla função: por um lado, contextualiza o 
mythos que vai ser desenvolvido, através de referências ao passado, 
nomeadamente ao suplício de Tântalo (vv.2-6, 53-54), o que automaticamente 
remete a audiência para um cenário mitológico bem seu conhecido. Por outro 
lado, fornece outro tipo de informações que antecipam o que se vai passar 
posteriormente. Principalmente através da Fúria, vai-se adiantando o 
essencial da peça (vv.24-26): o crime que irá ser perpetrado por Atreu contra 
o seu irmão Tiestes (vv.57-59) e, num futuro mais longínquo, as 
consequências que decorrerão deste crime e dos seguintes5, que irão condenar 
a família dos Atridas até às gerações futuras (vv.26-29).  

Quanto ao espaço, o prólogo situa-se, numa primeira parte, algures 
entre o Tártaro e o palácio de Argos (vv.1, 3-4) e posteriormente faz-se a 
ligação com o local onde vai decorrer a acção: a zona do palácio (vv.103-
104).  

Na sua primeira intervenção (vv.122-175), o Coro começa por dirigir 
uma prece aos deuses, para que tenham piedade da cidade e impeçam o 
contínuo alternar dos crimes:  

 
CHORUS:  Ārgōs| dē sŭpĕrīs| sī quĭs Ăchāi|ŭm 

Pīs̄æ|āsquĕ dŏmūs| cūrrĭbŭs īn|clĭtăs 
(...) 
āduē|rtāt plăcĭdūm| nūmĕn ĕt ār|cĕăt, 
āltēr|n̄æ scĕlĕrūm| nē rĕdĕānt| uĭcēs 
nēc sūc|cēdăt ăuō| dētĕrĭōr| nĕpōs 
ēt māi|ōr plăcĕāt| cūlpă mĭnō|rĭbŭs.6 

 
CORO:  Se algum dos deuses ama a Argos aqueia 

e os domínios de Pisa, ilustre pelos seus carros 

_________________ 
5 Por exemplo, o assassínio de Agamémnon por Clitemnestra (vv.42-43).  
6 Vv.132-135. 
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(...) 
nos dirija a suave benevolência, 
afaste os crimes mútuos 
para que não regressem em catadupa 
nem suceda ao avô um neto mais infame, 
nem uma maior culpa agrade aos mais novos. 

 
A prece é sem dúvida prova de que tem plena consciência do que se vai 

passar na peça. Ao invocar os deuses, pedindo-lhes piedade para Argos, 
antecipa a desgraça que se aproxima, manifestando desta forma uma quase 
total omnisciência sobre o que se vai passar durante a acção: 

 
CHORUS:  Pēccā|tūm sătĭs ēst;| fās uălŭīt| nĭhĭl 

 āut cōm|mūnĕ nĕfās.| [prōdĭtŭs ōc|cĭdĭt]7  
 
CORO:  Basta já de crime; a lei divina nada vale 
   nem o sacrilégio já banal. (...) 
 
A referência à ofensa contra a lei divina que Atreu vai cometer, aliada à 

descrição do crime de Tântalo (vv.144-151), bem como à sua consequente 
punição (vv.152-175), anuncia a essência de todo o mythos da peça: o crime 
de Atreu, incitado pela Sombra de Tântalo.  

Toda esta ironia trágica contribui para a amplificação dos sentimentos 
que o autor pretende provocar no público, dado que este já conhece o tema da 
tragédia, anteriormente apresentado no prólogo. 

Também do ponto de vista formal se acentua essa amplificação, mais 
concretamente no que diz respeito ao metro utilizado. Composto em versos 
asclepiadeus menores, aplicados kata; sticovn8, o monólogo assume as 
características formais de uma ode. Prova disso é o facto de o próprio 
Horácio aplicar este metro em várias das suas composições9. Este verso é 

_________________ 
7 Vv.138-139. 
8 É próprio de Séneca o uso de metros eólicos, “verso a verso”, nas partes 

cantadas das tragédias (Cf. NOUGARET, §283; PIGHI, §25). O uso de versos 
asclepiadeus menores verifica-se também em Her.F. 524-sqq., Med. 56-93, Phaed. 
753-764, Her.O. 104-sqq., Ag. 589-sqq. 

9 Por exemplo I.1, III.30, IV.8. 
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constituído por uma base de duas sílabas iniciais a que se acrescenta o 
elemento coriâmbico – comum a todos os metros eólicos – repetido, seguido 
por duas sílabas finais: 

Asclepiadeu menor: 

¯¯ 
| 
 ¯˘˘¯

 | 
 ¯˘˘¯

 |
 ˘ ¯̆ 

Mas, o que à partida aparenta ser uma ode de louvor à cidade de Argos 
e uma simples referência mitológica externa à acção, é de facto uma 
amplificação dos sentimentos trágicos, por meio de uma forte ironia 
manifestada formal e tematicamente.  

Depois do prólogo e da primeira parte coral, surge a primeira cena da 
acção propriamente dita: o diálogo entre Atreu e o (seu) Valido (vv.176-335). 
Nesta fase, Atreu censura-se por não se ter ainda vingado (vv.176-180) e 
anuncia o desejo de engendrar um crime que destrua Tiestes (vv.192-204). 
Ao mesmo tempo, vai delineando uma estratégia argumentativa baseada na 
convicção de que a autoridade do governante deverá ser inflexível e 
impossível de ser discutida. 

Vai ser como contraponto a esta argumentação de Atreu que surge a 
segunda parte coral (vv.336-403), na qual o Coro define o rei ideal à imagem 
dos preceitos estóicos. Nesta segunda intervenção, levanta-se uma questão 
que desperta várias interpretações possíveis e que tem que ver com as 
circunstâncias de representação. Por um lado, parece que assistiu ao diálogo 
entre Atreu e o Valido (visto que louva a reconciliação entre os irmãos), mas, 
por outro, se de facto tivesse assistido, teria ficado a par das verdadeiras 
intenções de Atreu. Sobre este aspecto existem várias interpretações, todas 
elas tão insuficientes e tão opostas entre si, que será preferível deixá-las de 
lado e limitar a análise ao texto em si. 

A principal causa de discórdia entre os estudiosos reside nos seis 
primeiros versos: 

CHORUS:  Tāndēm| rēgĭă nō|bĭlĭs 
āntī|quī gĕnŭs Ī|năchĭ 
frātrūm| cōmpŏsŭīt| mĭnās. 
Quīs uōs| ēxăgĭtāt| fŭrŏr 
āltēr|nīs dărĕ sān|guĭnĕm 
ēt scēp|trūm scĕlĕre āg|grĕdĭ?10 

_________________ 
10 Vv.336-341. 
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 CORO:  Finalmente a ilustre linhagem 
a descendência do antigo Ínaco 
acalmou as ameaças fraternas. 
Que delírio vos impele 
a derramar sangue mutuamente 
e a abordar o poder pelo crime? 

 
Enquanto os primeiros três versos demonstram que o Coro não terá 

ouvido o diálogo entre Atreu e o Valido, os seguintes parecem apontar na 
direcção oposta. Parece sustentável que os últimos três versos se refiram ao 
crime praticado por Tiestes e não por Atreu. Portanto exagitat será um 
presente histórico referente a uma acção passada (a tomada do poder pela 
força, por parte de Tiestes) anterior à própria acção, mas que sem dúvida 
estaria bem presente na memória do público. Prova disso é a dissertação 
sobre o rei ideal (vv.344-403), tendo por base os preceitos estóicos, que tem 
como alvo não o crime de Atreu, cometido por vingança, mas sim o crime de 
Tiestes, motivado pela ganância de poder. Por outro lado, essa mesma 
definição do rei ideal introduz a entrada da personagem (Tiestes) que 
enveredou por esse caminho, de forma voluntária, mas que não conseguiu 
resistir à tentação. 

 
CHORUS:  Rēgēm| nōn făcĭūnt| ŏpēs 

nōn uēs|tīs Ty̆rĭǣ| cŏlŏr,  
nōn frōn|tīs nŏtă rē|gĭǣ 
nōn aū|rō nĭtĭdǣ| trăbēs;11 

 
CORO:   Não é o poder que define o rei, 

nem a cor do traje purpúreo, 
nem a aparência da fronte régia 
nem as abóbadas resplandecentes de ouro. 

 

Neste monólogo, o Coro aumenta ainda mais essa amplificação de 
sentimentos através dos mesmos artifícios – a ironia trágica –, ao levar o 
lirismo ao cúmulo de um panegírico. O metro continua a ser lírico, optando 

_________________ 
11 Vv.344-347. 
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desta vez pelo uso de versos glicónicos, também aplicados kata; sticovn12. 
Este tipo de verso – também eólico – é constituído por uma base de duas 
sílabas iniciais a que se acrescenta o elemento coriâmbico, seguido de duas 
sílabas finais: 

Glicónico: 

¯¯ 
| 
 ¯˘˘¯

 | 
˘ ¯̆ 

Se compararmos esta escolha com a anterior (asclepiadeu menor), 
verificamos que o autor se limitou a suprimir o segundo elemento coriâmbico, 
imprimindo assim um ritmo mais rápido ao canto, bem como diminuindo a 
extensão de cada verso em quatro sílabas.  

Antes de Séneca, este sistema fora já usado por Catulo e por Horácio, 
mas não de uma forma totalmente idêntica: enquanto que em Catulo a base é 

livre (
˘¯

;

¯¯
;

¯˘
) tal como na poesia grega, em Horácio – e a partir da 

sua obra –, o conjunto de sílabas iniciais passa obrigatoriamente a ser 

¯¯
. 

Portanto, facilmente se deduz de quem o dramaturgo adoptou este metro. 
O segundo episódio situa-se nos vv.404-545, e compreende dois 

momentos distintos. Em primeiro lugar surge Tiestes, acompanhado de seu 
filho Tântalo, enquanto se dirigem ao palácio de Atreu. Em seguida, num 
segundo momento, os recém-chegados são recebidos pelo anfitrião sedento de 
vingança, num clima de reconciliação aparente que amplifica ainda mais a 
ironia trágica. É neste ponto do enredo que começa a transformação do 
Tiestes estóico, que agora se deixa seduzir pelos luxos oferecidos pelo irmão. 

Na sua terceira intervenção (vv.546-622), o Coro eleva a ironia ao 
máximo. Numa autêntica ode ao amor fraternal, Séneca exalta os sentimentos 
da amizade e da piedade numa tirada única no teatro deste autor – é de realçar 
que é a única ocorrência de uma exaltação de felicidade antes da akmê 
trágica, em todo o corpus senequiano. O metro escolhido continua a ser 
lírico, mas desta vez o autor opta por hendecassílabos sáficos também 

_________________ 
12 O uso de versos glicónicos em Séneca verifica-se também em Her.F. 

875sqq., Med .75-sqq., Her.O .1031sqq. 
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aplicados kata; sticovn 13. Este tipo de verso consiste numa primeira parte de 
quatro sílabas, seguida do elemento coriâmbico a que se acrescenta três 
sílabas finais: 

Hendecassílabo sáfico:  

¯˘¯˘¯  
| 
¯˘˘¯

 | 
˘ ¯̆ 

Tal como se passa com o glicónico, este verso admite tratamentos 
distintos na base14 que antecede o elemento coriâmbico. Enquanto que na 
poesia grega e em Catulo a quarta sílaba pode ser longa ou breve, em Horácio 
– e nos autores que o seguem – é sempre longa. Curiosamente, ao contrário 
do que seria de esperar, Séneca prefere optar pela lição dos poetas gregos e, 
consequentemente, de Catulo. 

Em primeiro lugar, admirado pela aparente reconciliação, o Coro exalta 
a piedade e o arrependimento entre os irmãos: 

 
 
CHORUS:  Crēdăt hōc quĭs|quām? Fĕrŭs īl|l(e) ĕt ācĕr 

nēc pŏtēns mēn|tīs trŭcŭlēn|tŭs Ātr–                             eus 
frātrĭs āspēc|tū stŭpĕfāc|tŭs h̄æsĭt. 
Nūllă vīs māi|ōr pĭĕtā|tĕ vēra ēst:15 

 
CORO:  Quem poderá acreditar? O fero e cruel Atreu, 

impotente para se manter desumano, 
prostrou-se estupefacto na cara do irmão. 
Não há maior força que a da sincera piedade. 

 
Também ao serviço da ironia trágica está o forte componente 

metafórico, sempre associado a esta ideia de reconciliação e de paz, que 
quanto mais aparente se pretende tornar, mais artifícios lhe são dedicados: 

 
 

_________________ 
13 O uso deste metro kata; sticovn (“verso a verso”) é bastante comum na obra 

de Séneca (Her.F. 830-874, Phaed. 274-324, Her.O.1516-1606).  
14 Note-se que a base do hendecassílabo sáfico tem quatro sílabas, enquanto 

que a do glicónico é constituída apenas por duas. 
15 Vv.546-549. 
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CHORUS:  Iām mĭnǣ s̄æ|uī cĕcĭdē|rĕ fērrī, 

iām sĭlēt mūr|mūr grăuĕ clā|ssĭcōrŭm, 
iām tăcēt strī|dōr lĭtŭī| strĕpēntĭs: 
āltă pāx ūr|bī rĕuŏcā|tă lǣt(a) ēst.16  

 
CORO:       Enfim sucumbiram as ameaças coléricas do ferro; 

enfim se silencia o rugido penoso das trombetas de 
[guerra; 

enfim se cala o ruído do clarim retumbante: 
uma sublime paz regressou à feliz cidade. 

 
Ainda neste segmento, onde se enaltece o amor fraternal que leva à 

imprevisível reconciliação, surge, já na parte final, uma alusão à instabilidade 
da Fortuna, que comanda os destinos dos homens, realçando-se a falsa ideia 
da paz duradoura: 

 
CHORUS:  Nēmŏ cōnfī|dāt nĭmĭū|m sĕcūndīs, 

nēmŏ dēspē|rēt mĕlĭō|ră lāssīs:  
mīscĕt hǣc īl|līs prŏhĭbēt|quĕ Clōthō 
stārĕ fōrtū|nām, rŏtăt ōm|nĕ fātŭm.17  

 
CORO:   Ninguém confie demais na felicidade; 

Ninguém, perante a desgraça, perca a fé:  
Cloto mistura uma e outra, e impede que 
a Fortuna se instale e faz rodar todo o destino. 

 
A Fortuna é como uma roda que gira permanentemente, não havendo 

quaisquer certezas, quer da sua direcção, quer da sua permanência, e por isso 
o Homem não deve confiar nela, visto que a sua condição é sempre 
transitória. Esta concepção da Fortuna é um topos a que um grande número 
de autores recorre, de entre os quais se pode citar, por exemplo, Horácio, de 
onde Séneca, como já foi dito, retirou variadíssimos recursos temáticos e 
formais18: 
_________________ 

16 Vv.573-576. 
17 Vv.615-618. 
18 Sobre a influência de Horácio nos coros senequianos, vide FUENTES 

(1999), passim. 
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Fortuna saeuo laeta negotio et 
ludum insolentem ludere pertinax 
transmutat incertos honores, 
nunc mihi, nunc alii benigna.19   
 
Feliz pela sua desumana ocupação e 
teimosa em fazer o seu jogo inconstante, 
a Fortuna troca as glórias incertas, 
generosa, ora para mim, ora para outra pessoa. 
 

Esta última parte do monólogo, cuja temática é totalmente oposta ao 
que anteriormente vinha sendo dito, funciona como uma premonição do que 
se vai passar a seguir: a notícia trazida pelo Mensageiro. Este surge em cena e 
desconstrói toda a ironia trágica, que até aqui tinha vindo a ser montada nas 
partes corais. É nesta fase que o Coro sabe, formalmente, o que realmente se 
passa.  

Após todas as revelações terem sido feitas, o Coro abandona a 
estratégia de contraste para provocar a amplificação da tragicidade e desliza 
para um tom pessimista e profético. Em primeiro lugar, começa com uma 
imagem da inversão da ordem natural do mundo, o adynaton, que anuncia o 
regresso do Caos e a perda de toda a lógica. As leis naturais mais elementares 
são violadas (tal como tinham sido pelo crime de Atreu) e toda a Natureza 
vive invertida, à semelhança do que irá acontecer com Argos: 

 
CHORUS:  Cūr, Ph̄œ|bĕ, tŭōs| răpĭs ād|spēctūs? 

Nōndūm| sērǣ| nūntĭŭs| hōrǣ 
nōctūr|nă uŏcāt| lūmĭnă| Vēspēr;20 
(...) 
Quīd t(e) ̄æ|thĕrĭō| pĕpŭlīt| cūrsō? 
Qūæ cāu|să tŭōs| līmĭtĕ| cērtō 
dēiē|cĭt ĕquōs?| [Nūmquĭd| ăpērtō]21  

 
CORO:  Porque nos privas da tua aparição, ó Febo? 

Vésper, mensageiro da hora tardia, 

_________________ 
19 Hor. Carm. 3. 29, 49-52. 
20 Vv.793-795. 
21 Vv.802-804. 
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ainda não chamou as estrelas nocturnas; 
(...) 
O que te expulsou do teu etéreo curso? 
Por que razão desviaste os teus cavalos 
do caminho certo? 

 
A inversão vai materializar-se na desgraça colectiva de Argos, 

acentuando-se a ideia da concepção cíclica do Universo e a chegada da Idade 
do Ferro: o início da guerra e da discórdia: 

 
CHORUS:  Nōs ē| tāntō| uīsī| pŏpŭlō 

dīgnī| prĕmĕrēt| quōs ē|uērsō 
cārdĭnĕ| mūndūs? 
Īn nōs| ̄ætās| ūltĭmă| uēnīt?22 

 
CORO:  Entre tantos povos  

fomos nós considerados merecedores 
de sermos cobertos pelo revoltado eixo do mundo? 
Terá chegado para nós a última idade?  

 
Já na última parte, numa explosão de total desespero tão característica 

do ideal estóico, o Coro aceita a condenação da cidade, admitindo que já 
nada há a fazer, porque se aproxima o fim do mundo: 

 
CHORUS:  Dīscē|dĕ, tĭmōr:| uītǣ| ēst ăuĭ|dŭs 

quīsquīs| nōn uūlt| mūndō| sēcūm 
pĕrĕūn|tĕ mŏrī.23  

 
CORO:  afasta-te, ó temor: sedento de vida está 

quem não quer morrer  
com um mundo que se arruina. 

 
Esta troca de estratégia a nível temático é acompanhada pela troca do 

metro adoptado, passando a usar-se tetrâmetros (versos de quatro pés) e 

_________________ 
22 Vv.875-878. 
23 Vv.882-884. 
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dímetros (versos de dois pés) predominantemente anapésticos (
˘˘¯

), 
alternando com dáctilos (

¯˘˘
) e espondeus (

¯¯
), que nada já têm que ver 

com esquemas métricos líricos, de tal forma que nunca são usados pelos 
principais poetas deste género, conforme atesta Pighi: «Catullo e Orazio non 
usano versi anapestici. Questi sono propri della poesia scenica» (PIGHI, 
§44), bem como são bastante mais frequentes nas partes corais das 
tragédias24. Se compararmos este uso indiscriminado de vários sistemas 
métricos com o equilíbrio e com a harmonia que as tiradas líricas iniciais 
manifestam, veremos que o contraste é abismal, o que não quer dizer que seja 
despropositado. Muito pelo contrário, esta mistura caótica de esquemas 
métricos ilustra formalmente – mesmo musicalmente – o estado de espírito 
também caótico e desordenado em que o Coro se encontra, o que quer dizer 
que a estreita ligação entre temas e forma continua a manifestar-se de um 
modo bastante evidente. Além disso, convém ter em conta que as três 
escolhas do dramaturgo – anapestos, dáctilos e espondeus – compreendem 
todos os tipos de pés com quatro tempos de duração. Portanto, há sem dúvida 
uma preocupação do autor em manter uma articulação entre unidade e 
variedade de ritmos.  

 
4. Depois de tudo aquilo que foi dito sobre as partes corais desta 

tragédia, ser-nos-á indiscutivelmente lícito encarar o Coro, não como um 
simples adereço nem muito menos como um componente de valor meramente 
técnico, mas sim como uma personagem, cujo papel se prende com a questão 
mais importante de toda a criação dramática: articular de uma forma 
equilibrada todos os mecanismos de que este género dispõe.  

Esta sua função manifesta-se ao longo de todas as partes corais da peça 
e, no entender de Soares, é uma característica própria do dramaturgo e não 
uma especificidade de uma determinada obra em particular: «Vários passos 
de tragédias são apontados como manifestações líricas na acção do drama, a 
tal ponto que declamação e canto se interpenetram, passando-se 
insensivelmente de um ao outro» (SOARES, 1977, p.85).  

 
 
 

_________________ 
24 Segundo Nougaret, as partes cantadas das tragédias – sc. de Séneca – eram 

maioritariamente compostas com ritmos anapésticos, ainda que se pudesse incluir 
algumas alternâncias com espondeus e com dáctilos (cf. §263). 
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