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NÓS, MEDEIA, DE ZEMARIA PINTO: O PALÁCIO, A CELA, O BAR 

 

Eliane Benatti de Freitas
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Resumo: Este artigo analisa a reescritura Nós, Medeia, do dramaturgo Zemaria Pinto (2003). 

A ação dramática transcorre em três planos temporais e geográficos, divididos em (i) um 

plano medieval (Santa Inquisição), (ii) um plano mítico (o mito de Medeia e Medeia, de 

Eurípides) e (iii) um plano contemporâneo (um bar) e o coro desempenha a função de 

elemento de ligação espaço-temporal entre esses planos. Esse coro recupera o mito e a 

tragédia ao mesmo tempo em que trava um embate entre a tradição e o novo. A configuração 

do herói, neste estudo, também é abordada, bem como a unidade clássica de ação, tempo e 

espaço, nas relações de distanciamento e proximidades que se estabelecem entre a reescritura 

e o texto clássico. Como fundamentação teórica para este estudo serão usados Aristóteles 

(2003), Brecht (19-  ), Pavis (2011), Vernant e Vidal-Naquet (2011) e Sarrazac (2012), dentre 

outros. 
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O objetivo deste artigo é analisar, por meio da peça escrita por Zemaria Pinto, alguns 

dos elementos fundamentais da tragédia grega, como a unidade clássica de ação, tempo e 

espaço, a presença e papel do coro e as funções que ele desempenha, assim como a 

configuração do herói nos seus distanciamentos e proximidades com a reescritura 

contemporânea. Ao compararmos esses elementos na forma como eles aparecem nos textos 

clássicos e como são encontrados nas reescrituras é possível entender as implicações das 

mudanças ocorridas e o que elas podem vir a representar: um homem contemporâneo, a figura 

do pequeno herói que substitui o herói das tragédias clássicas.  

O trágico transcende a tragédia. Ele está incorporado nas mais diferentes 

manifestações artísticas, pois que essas manifestações são representativas da subjetividade do 

homem e este, por si só, é trágico. Ainda que o indivíduo seja composto também por uma 

porção cômica, sua natureza revela-se, mais profundamente nos momentos de fragilidade, de 

inconstância e de dor. É então que, independentemente dos gêneros literários, das estéticas, 

das épocas e do lugar, esse homem, representante e representado, sente a urgente necessidade  
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de traduzir a si mesmo e ao outro, e aí aparece o trágico. Percebe-se, como não poderia deixar 

de ser, que essas representações sofrem mudanças em suas cores e intensidades. Os conceitos 

literários, ao mesmo tempo em que buscam esclarecer certas obscuridades, limitam e 

constituem-se em novas dificuldades em decorrência da distância temporal que muitas vezes 

separa o conceito do fenômeno conceituado. Essa é uma das razões para que, ao se tentar 

entender de que forma o trágico é descrito pelas diferentes teorias, necessário se faz relacionar 

a essas teorias o contexto social no qual elas estão inseridas, pois ele (o contexto) determina, 

na maioria das vezes, como esse trágico aparece.  

 O modelo de herói trágico clássico descrito por Aristóteles (2003, p. 120) na Poética é 

o 

 

[...] do homem que não se distingue muito pela virtude e pela justiça; 

se cai no infortúnio, tal acontece, não porque seja vil e malvado, mas 

por força de algum erro; e esse homem há-de ser algum daqueles que 

gozam de grande reputação e fortuna, como Édipo e Tiestes ou outros 

insignes representantes de famílias ilustres. 

 

Seja em sua forma clássica, seja por meio das reescrituras, o teatro “[...] permite uma 

nova visão das angústias do nosso tempo” (FACHIN, 2005, p. 130). Ele possibilita ao homem 

expressar sua subjetividade e traduzi-la em gestos e palavras que buscam representar a vida e 

a morte. Essa aproximação com a realidade, conforme Lins (1990), acaba por estabelecer uma 

relação de rebeldia e também de dependência com essa realidade. Dependência porque o texto 

dramático revela-se em consonância com o acontecido no real, com base no real. Mesmo que 

sua gênese esteja nos mitos, a aproximação desse texto com a realidade se dá a partir do 

momento em que, caso não represente fatos acontecidos, desejados ou temidos, ele não tem 

razão de existir. E rebeldia porque a realidade representada por meio do drama sempre se 

configura nas relações conflituosas entre os indivíduos e, consequentemente, na busca de 

solução para esses conflitos. O restabelecimento do equilíbrio, o retorno à tranquilidade e a 

compreensão das causas que deflagraram determinadas situações são atos de rebeldia do 

sujeito que não se conforma com a realidade do momento e quer transformá-la.  Aristóteles 

(2003, 120) descreve a tragédia mais bela como aquela que “[...] deve imitar casos que 

suscitam o terror e a piedade (porque tal é o próprio fim desta imitação [...]”. A definição de  



ANAIS DO VIII Colóquio de Estudos Literários 
 FERREIRA, Cláudia C.; SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Diálogos e Perspectivas 
Londrina (PR), 06 e 07 de agosto de 2014 

ISSN: 2446-5488  p. p. 171-185 

173 

 

 

Lins (1990)  sobre a finalidade do espetáculo vai ao encontro da descrição de Aristóteles, pois 

para ele o espectador sente prazer com o espetáculo porque este o coloca diante de sua própria 

existência. Ao se deparar com ela, frente a frente, esse espectador consegue estabelecer 

reflexões fundamentais para sua transformação enquanto sujeito. 

Mas, será que esse sujeito contemporâneo age da mesma forma que aquele, da Grécia 

antiga reagia? Há, nesta peça de Zemaria Pinto,  uma série de marcas que diferenciam tanto 

texto quanto indivíduo. Em relação ao texto, aqueles, clássicos, faziam uso de signos 

representantes de uma existência completamente diferente da de agora. As questões religiosas, 

condicionadas aos mitos, os conceitos éticos e morais, determinantes de um comportamento 

específico do cidadão e sua vida na pólis e o ordenamento social estavam inculcados nas 

tragédias que tinham, conforme visto acima nas palavras de Aristóteles, funções específicas. 

Sobre a religiosidade na Grécia clássica, manifestam-se Vernant e Vidal-Naquet (2011, p. 

161): 

 

Que tenha havido, no teatro grego, uma dimensão religiosa, é por 

demais evidente. Mas a religião não tem, para os antigos, nem o 

mesmo sentido nem o mesmo lugar que para nós. Ela não está 

realmente separada do social e do político. Toda manifestação coletiva 

importante, no quadro da cidade e da família, do público e o privado, 

comporta um aspecto de festa religiosa. 

 

Percebe-se, por meio desse excerto, que o indivíduo pertencente a esse período 

clássico tinha sua vida determinada por necessidades, valores e tabus que hoje são 

incompreensíveis ao homem contemporâneo. É claro, então, que esse homem contemporâneo 

reage de forma completamente diferente frente aos textos clássicos. Resta-nos tentar entender, 

então, de que forma se dá essa reação, quais os fatores encontrados por ele nesses textos que 

provocam essas reações e, acima de tudo, por que, mesmo se tratando de universos tão 

diferentes no que diz respeito ao texto, à sociedade e ao homem nela inserido, as tragédias 

clássicas ainda constituem o corpo de muitos textos dramáticos contemporâneos. Ou seja, a 

catarse ainda acontece? Se sim, de que forma?  

De acordo com Vernant e Vidal-Naquet (2011), na antiguidade clássica, as tragédias 

eram compostas por personagens e acontecimentos que escondiam, disfarçavam o real em  
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decorrência de serem constituídos por fatos e lugares distantes e inalcançáveis. Eles já não 

existiam. O ator de teatro encarnava esse herói e, ao fazê-lo, colocava-se distante do cotidiano 

dos espectadores. Sua máscara era a barreira que estabelecia a separação entre espectador e 

ator, herói e sujeito humano, ficção e realidade. Mas a catarse grega instaurava-se sobre as 

questões que envolviam a comunidade. As regras não obedecidas, os acordos não cumpridos, 

os comportamentos não aprovados eram expostos diante dos espectadores que viam, ao final, 

o alto preço a ser pago por quem ousasse provocar o desequilíbrio entre deuses, pólis e 

indivíduo. Acontece que a contemporaneidade eliminou a noção de grupo social e o 

indivíduo, agora, está fadado a viver em solidão consigo mesmo. Essas regras, que antes eram 

aplicáveis àqueles que viviam em comunidade, não funcionam mais para o sujeito que vive, 

hoje, relações muito particulares, intimistas e que, por conta disso, acabou por desenvolver 

uma percepção completamente diferente de encarar o mundo vivido pelo sujeito clássico. Para 

Lins (1990, p. 37), nos textos contemporâneos, “[...] nas situações realmente extremas a 

catarse serve apenas para desviar e dirigir os olhos para um pólo neutro onde não se 

encontram as questões fundamentais”; ou ainda, 

 

A catarse representava um elemento de uma época em que a angústia 

obedecia a uma escala humana. Na fase da desagregação total, quando 

a violência se revela incontrolável e incide na arte, compreende-se o 

papel do distanciamento (como o sugere Brecht), passando a catarse 

pouco a pouco ser considerada como desnecessária ou ineficiente. 

(LINS, 1990, p. 38). 

 

Sabemos que o texto dramático transcende a função pedagógica da catarse. Vê-lo 

apenas sob esse aspecto seria reduzi-lo a meras lições cujo objetivo seria o de manter a ordem 

na sociedade e o controle do indivíduo. Vernant e Vidal-Naquet (2011, p. 162) escrevem  que 

o texto dramático trata de 

 

Ficção, fingimento, imaginário; mas, se acreditamos em Aristóteles, 

há nesse jogo de sombras que a arte ilusionista do poeta faz reviver no 

palco mais seriedade e verdade para o filósofo do que comportam as 

narrativas da história autêntica, quando ela se dedica a lembrar como 

os eventos efetivamente se passaram na realidade. 
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Nos séculos XX e XXI, a representação da realidade por meio do texto dramático 

aborda questões que envolvem um homem fragmentado que questiona e reflete sobre desde o 

prazer estético da fruição de um texto até a imobilidade social provocada pela subjugação de 

um grupo de indivíduos sobre outro. Hoje, a arte questiona não só a sociedade, como também 

a própria arte e todas as questões transcendentais que ainda sobrevivem, mesmo com a morte 

dos deuses. Chega-se à conclusão de que a violência, na contemporaneidade, está não mais 

nos sacrifícios e na vingança narrados nos textos clássicos, mas disfarçada e mais forte do que 

nunca, encoberta e travestida pelo manto da razão. Enquanto na sociedade grega a grande 

personagem era a dignidade do indivíduo e a manutenção do equilíbrio entre os deuses e a 

pólis, entre a pólis e o indivíduo e entre esse indivíduo e os deuses, fechando-se todos esses 

elementos como em um círculo perfeito, na atualidade, “em muitos sentidos os problemas – e 

não as tensões geradas por eles – ocuparam o centro do palco. [...] Ironicamente, nosso 

principal protagonista é um homem fragilizado e amesquinhado, debatendo-se, em geral, 

apenas para subsistir” (LINS, 1990, p. 90). 

A tragédia, na sua origem e em seu modelo clássico, conforme descrito por Aristóteles 

(2003) é composta por seis elementos formais que, desenvolvidos, representam sua 

importância individualmente e, em conjunto, “[...] sejam seis as partes da tragédia que 

constituam sua qualidade [...]”. Romilly (2013) dá atenção especial ao coro, representado em 

uma dessas seis partes pela melopéia, às personagens, representadas pelos caracteres e à ação, 

representada pelo mito. Sobre o coro, a autora escreve que, originalmente, era o elemento 

mais importante da tragédia, “[...] o ponto de partida da apresentação (ROMILLY, 2013, p. 

28)” e os cantos eram compostos por muitos versos. Constituído pelos velhos, como em 

Persas ou por mulheres suplicantes, como em Sete contra Tebas, originalmente o coro 

representava pessoas interessadas no decurso da ação, pois sua sorte dependia do que estava 

por acontecer. Sobre o coro, Vernant e Vidal-Naquet (2011, p. 12) escrevem  

 

[...] o coro, personagem coletiva e anônima encarnada por um colégio 

oficial de cidadãos cujo papel é exprimir em seus temores, em suas 

esperanças, em suas interrogações e julgamentos, os sentimentos dos 

espectadores que compõem a comunidade cívica [...] 

 

 Por sua vez, Sarrazac (2012, p. 61) escreve que “[...] o coro antigo desenha  
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referências e abre perspectivas”. Sendo assim, conforme Romilly (2013, p. 30), “[...] mais 

interessado do que qualquer outro no resultado dos acontecimentos e, por isso, ser incapaz de 

ele próprio representar algum papel”, o coro é impotente na tragédia clássica. Mas, se a 

função primeva do coro é tocar o espectador por meio de suas emoções, que marcam o 

desenrolar da tragédia desde seu começo até o seu fim, como conciliar algo tão importante 

quanto o fato de conduzir o espectador, até mesmo manipular suas emoções e ser incapaz de 

agir, essa impotência descrita por Romilly? Conforme a autora (ROMILLY, 2013, p. 30), para 

que isso fosse possível, “[...] era preciso que a acção da tragédia fosse, também ela, pouco 

desenvolvida: logo que ela adquiriu mais importância, o coro perdeu o papel central que 

tivera”. Enquanto que nas tragédias de Ésquilo o coro marca sua importância conferindo à 

obra um tom de lirismo e o elo que ele estabelece com a ação advém não só do sentimento de 

terror que está por vir, mas também das reflexões e das lembranças e de toda a sorte de 

presságios, como no caso do coro de Agamémnon, dando sentido às ações que estão para 

acontecer, o coro perde sua importância nas tragédias compostas por Sófocles e por Eurípides. 

Ainda de acordo com Romilly (20013), as obras desses poetas, mesmo conservando sua 

beleza,esse elo entre coro e ação torna-se cada vez mais fraco. O sentido da ação não está 

mais no lirismo do coro, não deixando esse fato de ser uma evolução, pois aquilo que antes 

estava sob a responsabilidade desse coro passa a ser desempenhado pelas personagens. Já na 

contemporaneidade, Sarrazac (2012, p. 62) escreve, sobre o papel do coro nos textos 

dramáticos contemporâneos 

 

Observamos enfim que muitas vezes a presença de coros  no teatro 

contemporâneo assinala e manifesta um desejo, que não deixa de 

lembrar aquele que arrasta o indivíduo para a idéia da comunidade. 

[...] o recurso ao coro é quase sempre, na hora do desencantamento do 

mundo, oportunidade para uma deploração fundamental, aplacando a 

maldição do disjunto e a insuperável separação dos seres. 

 

Percebe-se, sob a luz das teorias aqui expostas, que a função e a forma do coro 

modificam-se ao longo do tempo ao ponto de ele chegar a não existir. Se na sua origem ele 

representava uma força não individualizada que deixava transparecer os interesses morais e 

políticos da sociedade grega, “na Idade Média, assume formas mais pessoais e didáticas e atua  
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como coordenador épico dos espetáculos apresentados [...]” (PAVIS, 1996, p. 73), no século 

XIX, ainda conforme Pavis (1996) ele tem a função de separar os atos e  em Brecht e Anouilh 

(PAVIS, 1996)  funciona como fator de distanciamento (PAVIS, 1996) hoje, ao analisar Nós, 

Medeia, esse coro não é encontrado na sua forma clássica. Sua função acaba sendo assumida 

pelos indivíduos que interferem diretamente uns sobre os outros e sobre si mesmos.  

Os diálogos e os conflitos são demarcados pelas ações das personagens e o coro é 

substituído pelas suas vozes. Não há mais presságios nem tentativas didáticas de moralizar a 

sociedade. Não há mais interesses políticos que necessitem estarem implícitos em um 

discurso que precisa ser representado por uma figura coletiva, nem o medo, a inquietação e os 

vaticínios funestos. O que é encontrado, nesses textos contemporâneos, são personagens 

cientes do que seus atos acarretam. Não há deuses para serem responsabilizados, o futuro é 

imediato e a sorte depende das ações praticadas. O lirismo, estando antes sob a 

responsabilidade do coro nos textos clássicos, é encontrado no próprio texto que compõe os 

diálogos e os monólogos. Ele também está presente nos regionalismos, na intertextualidade 

estabelecida com os mitos e tragédias, na fragmentação do indivíduo, na sua capacidade de 

agir pelo coletivo e, finalmente, na figura de um herói que não mais existe em seu sentido 

mítico, e sim humano. 

Zemaria Pinto, Autor de Nós, Medéia, escreve um texto surpreendente na forma e no 

conteúdo. A peça é composta por seis personagens e dividida em dois atos, o primeiro com 

doze cenas e o segundo com quatorze. As personagens são Medeia, Jasão/Coro, Egeu/Coro, 

Gláucia/Coro, Ama/Coro e Creonte/Cardeal. A ação dramática transcorre em três planos 

temporais e geográficos, divididos em um plano medieval, no contexto da Santa Inquisição, 

um plano mítico, tendo como pano de fundo o mito de Medeia e a tragédia de Medeia, de 

Eurípides e um plano contemporâneo, atual, em que um bar serve de cenário. Desta forma, o 

leitor/espectador se depara não com uma Medeia, apenas, ou duas, se levarmos em 

consideração o elemento duplo contido na reescritura, mas três Medeias.  

 A peça inicia-se por meio de uma indicação cênica que sugere um acidente de 

automóvel: “Palco às escuras: ouve-se em off o barulho característico de automóvel: a freada, 

a derrapagem, o impacto seco e vidros quebrados. Silêncio. Ouve-se a sirene de uma 

ambulância, bombeiros, polícia. Silêncio.” (PINTO, 2003, p. 11). As luzes sobem e as figuras  
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começam a se movimentar. A primeira a surgir em cena é a Medeia contemporânea. Em um 

bar, ela dialoga com Egeu e bêbada, chora o abandono de Jasão: “Medeia: Ah Jasão, Jasão, 

depois de doze anos sugando meu corpo, minha mente, minhas forças (puf!), me troca por 

uma estudantezinha de segundo grau. Uma putinha de shopping.” (PINTO, 2003, p. 16). A 

segunda Medeia, a da tragédia de Eurípides, aparece na cena III: “Medeia: [...] Fui vítima de 

uma traição inominável. Aquele que me cobria de juras tanto quanto de beijos ter-me-á 

trocado pela segurança de uma nova cidadania, ao desposar a filha de Creonte. Mas eu não 

deixarei isso acontecer!” (PINTO, 2003, p. 24). A terceira Medeia, medieval, surge na cena 

VI: “Medeia: Minha vida sem Jasão não tem sentido, Cardeal. Tomaram-no de mim como se 

toma um osso da boca de um cachorro e o entregaram àquela cadela.” (PINTO, 2003, p. 40). 

 A temática que conduz a peça é a mesma, independentemente sobre qual Medeia o 

leitor/espectador se debruce. Medeia já não tem mais Jasão. Seja por uma questão carnal, 

política ou religiosa, seja no tempo contemporâneo, no mítico ou no  medieval, esse amor já 

não existe. Ocupa o seu lugar o rancor, a solidão e o desejo de vingança. No plano mítico, a 

tragédia se cumpre: 

 

Medeia: Matarei nossos filhos para dar-te a liberdade de viver 

sofrendo por esse crime. Dize que fugi. O povo ficará penalizado de 

tua desgraça. Enterrarás tua jovem noiva, teu sogro e teus filhos numa 

única cerimônia. Esse é o preço de permaneceres vivo. (PINTO, 2003, 

p. 123) 

 

  No plano medieval Medeia morre pelas chamas, como todas as feiticeiras deveriam 

morrer, conforme os decretos do tribunal do Santo Ofício, mas ela escolhe levar seus filhos 

para a morte com ela: 

 

Eu não repudio meus filhos, mas não posso abandoná-los à sorte de 

quem odeio. Vou levá-los comigo para que seu sofrimento se extinga 

com as chamas. Essa crueldade inominável será denunciada. Eles 

serão mártires de um tempo ainda distante. E a execução deles 

condenará seu pai ao remorso eterno... [...]. (PINTO, 2003, p. 93) 

 

No plano contemporâneo, Medeia se despede de Egeu e sai do bar, cambaleante. Por 

meio da indicação cênica infere-se que ela é atropelada. Estabelece-se, aí, a relação com a 
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indicação cênica que abre a cena I: 

 

Enquanto Egeu arruma o bar e a luz vai descendo lentamente, ouve-se 

o barulho de um automóvel saindo aos trancos, cantando o pneu, 

deslizando na pista normalmente, buzina, a voz pastosa de Medéia 

xingando, o carro deslizando normalmente por mais alguns segundos, 

até que se ouve todo o barulho da cena inicial. (PINTO, 2003, p. 112) 

 

É a morte inglória dessa Medeia contemporânea. Atropelada por um carro ao sair 

bêbada de um bar. Seria mote para uma crônica policial, se não o fosse para esta reescritura. 

Sobre Jasão não ficamos sabemos, provavelmente já está cansado da nova namorada e 

pensando em trocá-la por outra, ou arrependido, com saudades de Medeia, que mesmo mais 

gasta, bêbada e chorosa, o amparava emocional e financeiramente. Talvez tenha sido um erro, 

afinal. Talvez. E os filhos? Quando Medeia refere-se a eles, ela os compara a Jasão: “Medeia: 

Besteira. Vão me sugar até a última gota de sangue, depois fazer como o pai. Me dar com o pé 

na bunda e me trocar por outra.” (PINTO, 2003, p. 13). 

O encontro dessas três Medeias tem em comum a mulher que ama e é abandonada, 

assim como os sentimentos que surgem e tomam o lugar que antes era ocupado por esse amor. 

A Medeia clássica é vingativa e prefere ser chamada de feiticeira a simplesmente ser taxada 

de tola. Acusada de bruxaria pela Inquisição, a Medeia medieval tem uma idéia diferente 

sobre deus e o prazer. A contemporânea, embriagada e desiludida, se queixa de nunca ter 

namorado alguém por mais de três meses. E assim, o amor sem limites de Medeia dá lugar ao 

ódio sem limites. Medeia medieval é condenada à morte não apenas porque é feiticeira. A 

religiosidade excessiva da época, aliada aos interesses políticos produz uma arma letal que 

condena, em primeiro lugar, toda mulher, que já nasce sob o signo da desconfiança. Só sendo 

feiticeira é capaz de fazer com que os homens tomem atitudes tão incompreensíveis em 

relação a elas: “Cardeal: Mas ele deu-se conta de estar sendo apenas um joguete nas mãos do 

Demônio. E tu foste o veículo de que se serviu o Demônio para tentar subjugar Jasão.” 

(PINTO, 2003, p. 38), e Medeia é mulher e feiticeira. É também mãe de filhos ilegítimos. 

Aceita o prazer do sexo não como algo proibido: “Medéia: Vós não sabeis, Eminência, o 

quanto é bom amar. Vós não sabeis o quanto é gostoso tocar o corpo de quem a gente ama e 

apertar e lamber e sentir penetrar e gemer e gritar e explodir de prazer... “(PINTO, 2003, p. 

61). 
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Por sua vez, a Medeia clássica é que faz o papel do carrasco e condena a morte aqueles 

que ousaram desafiá-la. Sem piedade nem remorso, recupera algo de sua antiga personalidade, 

quando era ainda uma orgulhosa princesa bárbara no Oriente, sábia nos domínios das poções e 

feitiçarias. Despe-se de uma vez para sempre do papel de esposa submissa que desempenhou 

durante doze anos e volta sua fúria durante tantos anos contida contra culpados e inocentes, 

sem dar-lhes tempo sequer de implorarem por clemência. Este não é um tempo de perdões. É 

um tempo de morte, dor e horror. 

O que dizer da Medeia contemporânea, que poderia nos surpreender de tantas 

maneiras, e por não o fazer de forma alguma acaba, por isso mesmo, nos surpreendendo? 

Amarga, rancorosa, patética, perdida e bêbada. Má sorte no amor, pois encontrou depois de 

muito tempo, de forma fortuita, alguém mais novo e que não combinava com ela. Uma 

auditora fiscal concursada e um mecânico. Amor ou ato de desespero contra a solidão? Essa 

história, conhecemos muito bem, infelizmente. É claro que chega um momento em que  a 

paixão,ou o interesse diminui e aí cada um segue seu destino. Mas esta Medeia também quer 

fazê-lo pagar com o sofrimento. Não trama assassinatos, pois afinal a contemporaneidade nos 

brindou com uma certa distância entre a barbárie e a civilidade, além de outras coisas assim 

não tão positivas, como a solidão, o individualismo e um sentimento crônico de 

estranhamento do mundo, mas ela ainda quer que Jasão sofra, que pague com dor a dor que 

ela está sentido. 

 

Medéia: Mas ele me paga, Egeu, isso não vai ficar assim. Não se 

abandona uma mulher como eu, impunemente. Tu vai ver. Sabe, Egeu, 

eu ando pensando umas coisas... Vou me mudar de cidade! (Quase 

alegre) Do jeito que ele é apegado aos meninos, ele se muda também. 

[...] Só sei de uma coisa - viu, Egeu? -, eu tenho, eu preciso tirar uma 

lasquinha que seja da alma daquele filha da puta. [...]. (PINTO, 2003, 

p. 45-46). 

 

Mas como em um folhetim, morre atropelada e o final da história a peça não conta, 

mas podemos imaginar. Jasão chorando abraçado aos filhos, ao redor do caixão... e dias 

depois morando no apartamento que era de Medeia com sua esposa novinha e recebendo a 

gorda pensão de viúvo com filhos dependentes. 

Nós, Medeia apresenta ao leitor/espectador não uma, mas três heroínas que transitam  
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pelos diferentes tempos e espaços da peça de Zemaria Pinto alternando nuances de 

personalidades e características que ora as aproximam, ora as distanciam umas das outras. No 

plano mitológico, que serve de alicerce ao texto e constitui-se como ponto de partida para o 

surgimento das outras duas Medeias, podemos encontrar uma Medeia intemporal e 

arquetípica. Nela, a culpa pelos crimes cometidos, o arrependimento em decorrência das 

traições, a dor e o orgulho nascidos do abandono geram uma necessidade de vingança cega e 

incontrolável que só é aplacada quando consegue provocar, no outro, um sentimento que ela 

julga ser tão profundo e desesperador quanto o que ela está sentindo, naquele momento. Em 

Medeia, a paixão por Jasão exacerbou aquilo que é próprio do amor. Ao lado dele, ela se 

sentiu completa, mesmo tendo se mutilado ao abrir mão de grande parte daquilo que a 

constituía, que a caracterizava como indivíduo. Para não se sentir parte do que era, ao se 

despojar de sua cultura, de sua pátria e de seus poderes, Medeia assumiu Jasão como aquele 

que lhe podia conferir a completude perdida. Sua perda provocou nela uma tentativa 

desesperada de mantê-lo. Sabendo ser vã essa tentativa, diante da perda desse objeto amoroso 

fruto de sua paixão, Medeia age buscando conciliar essa perda à necessidade de ter algo que a 

substitua. Medeia abriu mão, por Jasão, de seu corpo, de sua alma e de seus bens. Em troca, 

ela quer, de Jasão, uma dor tão grande que represente, por si só, tudo o que ela perdeu. 

Conforme Timbó e Oliveira (2009, p. 236): 

 

A atitude de Medeia não só feriu passionalmente o esposo infiel; 

também foi um golpe fatal sobre o kléos do qual era portador. Na 

antiga sociedade grega, a glória ou a notoriedade de um indivíduo era 

perpetuada pela sua descendência, tornando-se maior com o suceder 

dos séculos. Logo, privar Jasão de descendência era usurpar-lhe a 

glória futura. [...] Ao matar os filhos, Medeia tirava do príncipe de 

Iolco tudo aquilo que lhe dera: descendência, fama e  glória.  

 

O que restava de mulher, no corpo e na alma de Medeia, superou o que havia de mãe 

em seu coração. Ela foi capaz de sacrificar seus filhos para provocar em Jasão um vazio 

impossível de ser preenchido novamente, para que ele pudesse sentir, em um só golpe, o 

mesmo que vinha torturando e corroendo Medeia há anos e por diferentes motivos: o desterro, 

a traição á pátria, o abandono de sua cultura e, agora, o desprezo do homem que amava.  
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voracidade do seu impulso de vingança não pode ser satisfeito senão por meio da vingança 

consumada. Tudo, agora, é uma questão de tempo, de traçar planos, de articular ações para 

que sua ira, há tanto tempo adormecida, despertada seja, agora, de uma vez por todas 

aplacada: 

 

Medeia: [...] Assim resumo o meu pedido: se eu achar um meio de 

cobrar o esposo por ser tão inescrupuloso e o rei que lhe entregou a 

filha, silencia! Mulher é amedrontável, ruim de pugna, não suporta a 

visão da lança lúgubre, mas se macula, a honra em sua cama, não há 

quem lhe supere a sanha rubra. (EURÍPIDES, 2012, p. 47) 

 

Eis porque Medeia é heroína. Porque os assassinatos que comete, ela os comete em 

favor de sua honra ultrajada, do juramento quebrado, do compromisso não cumprido. A 

Medeia mitológica de Zemaria Pinto não aceita a atitude de Jasão e expõe isso assim que fica 

sabendo de sua traição: “MEDEIA: (Ignorando a fala da Ama) – Eu traí meu pai e minha 

pátria e assassinei meu irmão para seguir meu odioso esposo, em troca da tranqüilidade de tê-

lo ao meu lado pelo resto dos meus dias” (PINTO, 2003, p. 24-25). A Medeia medieval, que 

não aceita as imposições religiosas e não acredita na hipocrisia dos poderosos, também 

reconhece a fraqueza do homem pelo qual abriu mão das coisas mais importantes. 

Decepcionada, sente-se desamparada e só frente às acusações que lhes são feitas como frutos 

da intolerância religiosa e do obscurantismo medieval: “MEDÉIA (Cansada) – Ele não teve a 

hombridade de me defender. Na verdade isso tudo é uma farsa, montada para livrá-lo de uma 

vez por todas de mim. Certamente foi ele mesmo que me denunciou” (PINTO, 2003, p. 41). 

Por último, a Medeia contemporânea, personagem que primeiro aparece na peça, desfia, 

amarga, o rosário de favores que fez a Jasão e de que forma o transformou no homem que, 

agora, a abandonava: “MEDÉIA: - Doze anos de casamento, seu Egeu, não é um fim de 

semana. Eu criei o cara. Eu inventei o cara. Ele não era nada. Um pirralho. Um merdinha. Já 

te contei que ele era mecânico?” (PINTO, 2003, p. 11). Essas três passagens, em três espaços-

temporais diferentes já apontam o conflito, que também instaura-se a partir do rompimento 

seja dos laços de amor, seja do compromisso ou do juramento entre Medeia e Jasão. Eurípides 

(2012, p. 45) escreve; Medeia: [...] desaprovo a arrogância do nativo, grosseiro na abordagem 

de seus pares. É inexato dizer que o fato abate-me: minha anima se anula, se me extingue  
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cáris – o brilho do viver. [...]”. Todas as tristezas e perdas pelas quais Medeia havia passado, 

até então, não foram capazes de provocar, na heroína, abatimento tão profundo quanto a 

traição de Jasão. Ela vê cair por terra todos os sonhos pelos quais se sacrificou e nesse 

momento a Medeia estrangeira, habitante de Corinto, esposa de Jasão morre. Renasce em seu 

lugar a princesa da Cólquida, plena e bela em dor e fúria: “MEDÉIA: - [...] (Num desvario) 

Eu sou Medéia, princesa da Cólquida, filha de Aetes, o filho do Sol. De minhas mãos nascem 

sortilégios de curas. Mas destas mesmas mãos também brotam malfazejos. Dentro de mim 

está o ódio de todas as mulheres traídas. [...]” (PINTO, 2003, p. 26). 

O conflito, em Nós, Medéia, nasce a partir do abandono, do desprezo e da traição. A 

Medeia mitológica acreditou nas promessas que Jasão lhe fez, assim como a Medeia medieval 

e também a contemporânea. Para elas, o compromisso estava firmado. Zemaria Pinto 

demonstra, em seu texto que, independentemente do tempo e do espaço, a presença do 

homem ao lado da mulher lhe confere representação na sociedade. Eurípides descreveu a 

sociedade grega e de que forma as mulheres eram por ela consideradas em uma importante 

passagem de Medeia:  

 

Medeia: [...] Entre os seres com psique e pensamento, quem supera a 

mulher na triste vida? Impõe-se-lhe a custosa aquisição do esposo, 

proprietário desde então de seu corpo – eis o opróbio que mais dói! E 

a crise do conflito: a escolha recai no probo ou no torpe? À 

divorciada, a fama de rampeira; dizer não! Ao apetite másculo não nos 

cabe. [...]. (EURÍPIDES, 2012, p. 45)  

 

Eis o retrato de uma sociedade onde a mulher não tinha apoio legal. Se traída, Medeia 

teria de aceitar viver como estrangeira, ser humilhada e maltratada pelos nativos e talvez 

perder a posse dos filhos, visto que a lei grega não conferia á mulher o poder sobre sua prole. 

Medeia mitológica denuncia sua falta de direitos, mas ainda assim não se rende: “MEDÉIA: - 

Devo assistir à traição, calada e contemplativa, feito uma cabra desgarrada do rebanho? Não, 

mil vezes, não! Uma idéia monstruosa se enforma dentro de mim...”. (PINTO, 2003, p. 25). 

Medeia mitológica também registra, em sua fala, o preconceito e as injustiças sofridas por 

todos aqueles que eram desconsiderados pela Igreja, fossem por motivos políticos ou 

religiosos: 
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MEDÉIA: - Os tempos mudam, Cardeal. Hoje é diferente de ontem e 

amanhã será diferente de hoje. O tempo é como um rio que está em 

constante movimento, e o homem deve mudar com ele. [...] As 

ciências avançam de tal modo que revolucionam todas as crendices 

tolas que perduraram por séculos. [...]. Deus me faz pensar em amor, 

alegria e prazer, não em medo, tortura e morte”. (PINTO, 2003, p. 44-

45). 

 

  Por fim, na Medeia contemporânea nos deparamos, na fala de Jasão, com o  

preconceito institucionalizado pelas leis que regem essa sociedade contemporânea: “JASÃO: 

- Sabes o que vou fazer? Amanhã mesmo vou entrar com uma ação judicial pedindo a guarda 

das crianças. Vou alegar tuas bebedeiras, teu comportamento desregrado, tua inconstância no 

trabalho” (PINTO, 2003, p. 89). Essas situações anteriormente relatadas ocorridas nos três 

diferentes planos temporais e geográficos que constituem o texto de Zemaria Pinto revelam o 

conflito e descobrem a face heróica de uma Medeia que não tem medo de falar e de agir 

quando a sociedade exige que ela se esconda e se cale. Estrangeira, feiticeira ou bêbada, foi 

essa mulher que, diante do infortúnio da traição escolheu o caminho sem volta, sabendo que a 

dor e a punição são o preço que se paga quando se ama mais ao outro do que a si mesmo. Foi 

sobre o mito de Medeia, e não o de Jasão ou dos argonautas que  Eurípides se debruçou para 

construir uma das figuras mais textualizadas pela literatura e que continua, passados tantos 

séculos, a fascinar o nosso imaginário.  
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