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Projeto de Pesquisa: Possíveis implicações entre sensibilidade e senso moral na formação ética.(SSMFE)

Metodologia: Trata-se de pesquisa teórica de caráter analítico e interpretativo. No percurso investiga-se de forma mais apurada a arte trágica em si 
realizando uma leitura vertical nos textos trágicos de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Intenta-se demonstrar nessas obras traços fundamentais para o êxito da
compreensão da formação ética do homem grego de modo a demonstrar pontos de entrelaçamento entre a arte trágica e a ética filosófica.

Objetivo: A presente investigação tem como objetivo evidenciar um ethos constituinte e sua função pedagógica na formação do homem grego, através da
arte trágica onde o mundo mítico e a realidade misturavam-se. 

Resultados Parciais:

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE TRÁGICA PARA A FORMAÇÃO ÉTICA DO HOMEM GREGO

Atividade voluntária em pesquisa 
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ÉSQUILO SÓFOCLES

Contrário a Aretê:

Aretê " O povo jônio não foge à luta." Coro em Os Persas "...Édipo desditoso: retorna a Tebas." 

(1025, p. 111) Creonte em Édipo em Colono   (830, p. 146)

"Sofríeis por voltar e nós por nossa volta." Corifeu  "Morreu tua mulher, mãe infeliz do morto, há pouco, vítima 

Paixões em Agamêmnon  (625, p.37) de golpe bem recente." 2° Mensageiro em Antígona   (420, p.255)

Amizade "...E abster-se de ser amigo dos humanos." "Notando os sofrimentos teus, não me envergonho de percorrer contigo

Poder em Prometeu Cadeeiro  (10,  p.361)  o mar de tuas dores." Ismene em Antígona  (615, p.224)

Deliberações "... E honrai a prudência mais do que a vida." "Não fosses tu meu pai, dir-te-ia um insensato!" Hêmon em 
Dânao em As Suplicantes (1010,  p. 315) Antígona  (855, p.235)

" Por um erro tal, ele deve pagar aos Deuses, "... Não é de hoje, não é de ontem, é desde os 

Leis Divinas para aprender a anuir à tirania de Zeus..." tempos mais remotos que elas vigem sem que 

Poder em Prometeu Cadeeiro (10,  p.361) ninguém possa dizer quando surgiram." Antígona em  Antígona  

(515/520,  p. 219)

Leis "Se os filhos de Egito têm poder sobre 

do ti, por lei civil, como parentes próximos, "Cobrir-me-ão o corpo com a terra de Tebas? Não, pai; esse di-

Estado quem poderia contrapor-se a eles?" reito o parricídio tira-te." Édipo e Ismene em Édipo em Colono

Rei dos Argivos em As Suplicantes  (385, p.279) (440, p. 125)

"... Deve ir ao fundo o olhar arguto, sem 

demasiado vinho, para que, antes, sem "... Se qualquer um tiver mais consideração por um de seus ami-

Defesa dano para a cidade e para nós mês- gos que pela pátria, esse homem eu desprezarei." Creonte em 

 da Pátria mos, isso termine bem..." Rei dos Ar- Antígona   (210,  p. 208)

givos em em As Suplicantes 

(410, p. 279)

Etéocles movido pela ambição, não cumpre ...Nunca entre os homens floresceu uma invenção pior que 

o pactuado e não divide o reinado com Polinices. o ouro; até cidades ele arrasa, afasta os homens de seus la-

Hybris Os Sete Contra Tebas res, arrebata e impele almas honestas às ações mais torpes..."

Creonte em Antígona  (345, p. 213)

" Votaram os argivos..." 

"... Que nós residamos nesta terra, livres, 

sem resgate, com o asilo de mortais, e que

Hospitalidade  nenhum nativo, nem forasteiro, nos leve; mas "Neste lugar de bons corcéis terás o paradeiro mais belo, estrangeiro, 

 se houver prepotência,  quem dentre os nobres que existe na terra: Colono, a clara." Coro em Édipo em Colono  

 não socorrer, seja desonrado com exílio des-  (750,  p. 143) 

ta região." Dânao em As Suplicantes

(610,  p. 291)

" Viril é isto, as vítimas e os sacríficios oferecer "... Estas meninas, ao contrário, dão-me apesar de seu sexo o ali-

Presença aos Deuses, a perscrutar inimigos. Teu aliás, é mento de cada dia e segurança nas estradas." Édipo em Édipo em 

da Mulher calar e ficar dentro de casa. Etéocles em Os Sete Colono  (490, p. 128)

Contra Tebas (230, p.255)

"...Sete homens, impetuosos guias de tropas..."

"... Pavor juraram: ou destruir a fortaleza e devastar a "Fui eu a autora; digo e nunca negaria" Antígona em Antígona  

Coragem cidade dos Cadmeus com violência, ou mortos molhar (500,  p.218)

esta terra com sangue." Mensageiro Espião em 
Os Sete Contra Tebas  (45,  p. 149)

"A negra Praga odiosa de meu caro pai sem pranto

Destino com olhos secos se aproxima a dizer o lucro pré- "Tendes de suportar valentemente o fardo imposto pelas divindades." 

vio de posterior morte"  Etéocles em Os Sete Coro em Édipo em Colono   (2005, p.190)

Contra Tebas  (695, p.185)

EURÍPEDES

"Já não possuímos bens, mas o nome ainda nos convém."

Mégara em Héracles   (335, p. 37)

"Traí meu pai, eu, sim, e traí a família para levar-te a 

Iolco (foi maior o amor que a sensatez);" Medéia em Medéia   (545, p. 37)

"Não pensa bem que sonha em ter riqueza e poderio mais  
do que em ter amigo." Héracles em Héracles    (1425, p.141)

"Sem dúvida, pois não quer ser um insensato." Hipólito em Hipólito   (p.93)

"...Permite que eu coloque  o adorno funerário nos garotos,

desobstruindo os gonzos do palácio: recebam o quinhão da

casa pátria!" Mégara em Héracles   (330, p.37)

"Ele não sofre sob as leis de uma só cidade, mas de várias." 

Orestes em Electra  (p.35)

" Pobre pátria!"

"... Vês o fim lametável da Terra em que minhas filhas nasceram. Ai!

Meus Filhos! Em Tróia deserta inda está junto a vós vossa mãe. Luto

 Hécuba em As Troianas ( 770, p. 195)

Egisto movido pela ambição e pelo poder assassina Agamêmnon, esposa 

Clitemnestra e desgraça a família nobre. O até então, exilado Orestes, re- 

torna a sua pátria e vinga-se tirando-lhe a vida com uma espada. 

Electra (p. 62)

" Ele não consentiria em aceitar a hospitalidade que lhe ofereço, se

soubesse de minha desventura. ... Mas nunca se dirá que minha 

casa não se abriu para receber um amigo forasteiro." Admeto em 

Alceste  (p. 117)

"...Naturalmente a alma das mulheres é delicada e sujeita a distúrbios desa-

gradáveis quando, por exemplo, estão perto do parto e delirantes..." Coro 

em Hipólito   (p. 97)

"E tu, prestando-lhe auxílio, terias coragem de matar tua mãe?" 

Orestes em Electra  (p.39)

"...Quando tiveres cumprido teu destino, no que se refere a este crime, 

serás feliz, e viverás liberto de remorsos e cuidados." Os Dióscuros em 

Electra  (p.79)


	Página 1

