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Resumo 

A presente comunicação traz uma breve análise do texto de Clara de Góes, Medea en Promenade 

(2012), a partir da tragédia homônima de Eurípedes, Medeia, (431 a.C.). O texto de chegada narra o 

encontro de Glauce, (Jovem), Medeia (Mulher) e a ama de Medeia (Velha), três mulheres “em uma 

espécie de deserto fora do tempo e do espaço”, nas palavras da autora. Pontuando a fala dessas 

mulheres, ouvimos a voz do Corifeu, quase sempre à penumbra. Propomos, assim, uma reflexão 

crítica, voltando nosso olhar para as protagonistas dessas poéticas, cujas falas são marcadas por 

questionamentos: “Qual meu lugar no exílio? Seria o exílio meu lugar?” Tais perguntas reforçam 

uma antiga reivindicação das mulheres, não só de Atenas, mas de muitos outros lugares, 

especialmente as estrangeiras. Foi buscando entender essas margens e o porquê de tantas travessias, 

muitas delas forçadas, que elegemos o tema do exílio, haja vista constituir objeto de interesse não só 

dos Estudos Clássicos, mas também dos Estudos Culturais, por exemplo. Nosso intuito é mostrar 

como ocorre o que ora chamamos “diálogo” entre Eurípides e Clara de Góes, numa perspectiva 

comparada, buscando imprimir outra leitura para o mito de Medeia, paralela ou além da metáfora, 

especialmente voltada para os constantes deslocamentos da heroína. Dentre os autores que 

fundamentam nossa pesquisa, destacamos: Forsdyke (2005), Gaertner (2007), Agamben (2009), 

Vernant (2009) e Vidal-Naquet (2002). E ainda: Queiroz (1998), num vigoroso estudo sobre 

literatura do exílio; Jasinski (2012), que trata da condição de estrangeiro e sua associação à 

literatura e exílio; e Spivak (2014), que discorre sobre o sujeito subalterno, em particular a mulher 

subalterna. Como aporte teórico do teatro – da tragédia grega à cena contemporânea (ou do mito 

universal ao drama particular) –, Lesky (2010), Rommily (2013), Hubert (2013) e Pavis (2008).  
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Introdução

 

Exílio 

Quando a pátria que temos não a temos 

Perdida por silêncio e por renúncia 

Até a voz do mar se torna exílio 

E a luz que nos rodeia é como grades. 

(Sophia de Mello Breyner Andresen) 

 

Quando tiver borrado toda a casa de Jasão,  

vou embora desta terra, pra fugir do crime dos  

meninos que amo, eu que ouso a obra mais profana.  

(...) Que ganho em viver? Não tenho pátria,  

nem casa, nem refúgio contra os males.  

Errei então quando abandonei  

o palácio paterno persuadida pela lábia do grego.  

(EURÍPIDES/TRUPERSA. Medeia, vv. 794-6.798-801)  

 

Vago à procura dos caminhos. Não me lembro, mas procuro; procuro as  

marcas do tempo e o rastro do que sou. A memória do que serei. Aquela que se esvai… a 

vida no corpo lateja ainda mas eu não sei. Ah, veios de meu corpo inclemente. Eu sou 

aquela que se vai, a errante, a vagabunda. A que se esvai. A que lança as sementes ao 

vento e colhe filhos rebentando de raiva e de horror.  

(GÓES, Clara de. Medea en Promenade, p. 3)  

 

MULHER – O esquecimento me incendeia o coração de azuis. As palavras não cessam… 

“Cidadela que eu abandonei”. Pai. De onde vêm essas vozes que não cessam… Não me 

lembro mas escuto. Continuo escutando. No vento, no estrondo do mar… minha mãe, 

Oceano distante. Meu pai, cidadela que eu abandonei.  

(GÓES, Clara de. Medea en Promenade, p. 16.) 

 

 

 Para além da “inquietante modernidade da tragédia grega”, conforme assinala Bernard 

Mezzadri (1999, pp. 3-5), a estranha fascinação exercida sobre nós retoma e reforça temas tão 

pertinentes na Antiguidade quanto na Contemporaneidade. O que elegemos para discutir neste 

artigo é o do exílio, haja vista constituir objeto de interesse não só dos Estudos Clássicos, mas 

também dos Estudos Culturais, por exemplo. 

 Fato inconteste é “a influência exercida pelo teatro grego sobre o mundo ocidental, desde a 

Idade Média tardia até hoje, acentuando-se na época renascentista, barroca e neoclássica”, nas 

palavras de Zélia de Almeida Cardoso no texto “O percurso do teatro clássico: da Antiguidade a 

nossos dias” (2011, p. 17). Nesse texto, a autora faz um levantamento dos temas e motivos greco-

romanos não só preservados, mas também adaptados em diferentes obras: teatro, cinema, ópera. No 

Brasil, ela contempla o século XX, destacando as décadas de 60, 70 e 80, quando teria havido 

numerosas representações de peças clássicas, especialmente no Rio e em São Paulo. Entre as peças 

enumeradas, Zélia assinala Além do rio (Medea), de Agostinho Olavo, “composta especialmente 

para o Teatro Experimental do Negro, que havia sido criado alguns anos antes por Abdias do 

Nascimento. O autor (Agostinho Olavo), com Além do rio, procurou dar sua contribuição à 
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iniciativa, fazendo de Medeia uma rainha negra, trazida da África ao Brasil, e de Jasão, um capitão 

do mato.” (p. 34) Ênfase para Gota d’água (1975), de Paulo Pontes e Chico Buarque, cuja 

finalidade seria refletir “uma face da sociedade brasileira” (p. 36). A partir de 1990, prossegue a 

professora, aumenta o interesse pelos clássicos, sendo encenadas outras Medeias nesse período: a de 

Denise Stoklos, Des-Medeia (1995); as de Jorge Takla (1997) e Hans Ulrich (1998), e a de Heiner 

Müller, Medeia material (1999). 

Associada à temática do exílio, elencamos também a do estrangeiro, que segundo Pierre 

Vidal-Naquet
2
 tem seu lugar no teatro. Trata-se de uma questão fundamental, ele reitera, ao ser 

indagado sobre a questão particular da integração do estrangeiro. Para tanto, aponta dois exemplos 

da maior importância: Édipo – um estrangeiro cujo lugar definitivo estava situado em Tebas – e 

Dioniso, que é apresentado no início das Bacantes como o estrangeiro por excelência. E acrescenta 

que a reflexão trágica sobre os estrangeiros pode ser ainda hoje utilizada. Nesse ponto cumpre 

assinalar a fala de Gilbert Chaudenne, francês radicado no Brasil, em entrevista concedida a Wilson 

Coelho, da Universidade Federal Fluminense, sobre Literatura e Exílio: 

 

O exilado é aquele que não está em casa em lugar nenhum, até no seu próprio país, até no seu próprio eu. 

Ele é o estrangeiro no sentido do romance de Camus, O estrangeiro. Ele não adere às coisas, nem ao 

amor, por exemplo, mola essencial da existência. Há nele algo que diz não, que recusa o mundo, que se 

recusa a ser o que ele é, do mundo. (...) Agora, o estrangeiro, no sentido administrativo da palavra e não 

no sentido de Camus, é alguém que vem de outro país e, como tal, pode não se sentir tão conveniente com 

os costumes deste novo país de acolhimento. Esse efeito existe realmente, mas com o tempo vai 

diminuindo, até quase desaparecer. Há uma osmose-identificação com o país acolhedor, hospedeiro. Mas 

depende do estrangeiro.
3
 

 

 

UM PASSEIO COM MEDEIA 

 
 

 Uma mulher extinta. Sua memória, no correr dos séculos e diferentes cenários, foi 

assassinada, adulterada. Entre gritos e gemidos, uma dor infinita a consome e a muitos outros. Na 

fronteira da vida, seu exílio é permanente... Em linhas gerais, assim preludia o Corifeu na peça 

Medea en Promenade (2012), de Clara de Góes, o qual pouco antes advertira o público para o 

desenredo da narrativa, que ele chama “geografia”, “geologia, um saber das pedras”. Porque, de 

fato, muito anterior à peça de Eurípides é o mito de Medeia, que atravessa a poesia épica no mundo 

antigo até chegar aos nossos dias em palcos e telas de cinema sem perder sua potencialidade e 

beleza arrebatadoras.  

                                                     
2
 “Le mythe à l’épreuver de la cite”. Entretien avec Pierre Vidal-Naquet. Revue Europe, 1999, vol. 77, no. 837-38, pp. 

42-69. 
3
 Publicada na Revista Icarahy, n. 06/2011, p. 132. 
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 A escolha de Clara de Góes é, por excelência, poética. Sem prescindir da política, que subjaz 

a narrativa não linear da sua peça, dividida em dois atos e sete cenas no total, prima pela poesia do 

texto, como atestam as passagens epigráficas que abrem este capítulo e os seguintes trechos:  

 

Nos umbrais de si, uma mulher tateia as botas dos soldados, o arame farpado entre os 

dentes, o pulso à mostra… o carro do sol. De seu colo caem estrelas mortas. No umbral do 

esquecimento, a dor infinda… (Corifeu - Prólogo) 

 

Não bastam as garras dos homens, o horror do infanticídio, o sangue coagulado nas veias, o 

medo… o exílio, a terra estrangeira… cheiro de ausência. A presença da morte e a 

inocência dos assassinos assombram nos caminhos. É preciso mais e ainda uma vez. As 

botas dos soldados e o tropeço do preso ainda uma vez… o filho morto, os filhos mortos… 

embriaguez. (Velha – Ato I – Cena I. Grifos nossos)  

 

Reconheço as carnes dos meus pelas estradas. Poeira de sonho nos sapatos abandonados 

sem os pés. Correnteza de areia, desertos do que fui. (Mulher – Ato I – Cena I)  
 

 As imagens evocadas dialogam com dramas contemporâneos – a guerra, o exílio, a perda da 

inocência e da memória – já pontuados, diversamente, no teatro clássico, especialmente no de 

Eurípides, que ora analisamos, cuja Medeia data do início da guerra do Peloponeso (431 a.C.). Esta 

mesma guerra, que dura 27 anos, inspira-o “a repetir as desgraças dos vencidos na Andrômaca, na 

Hécuba, em Troianas” (ROMILLY, 2013, p. 165). Outra guerra inspira a primeira tragédia 

conservada: Persas, de Ésquilo, de 472 a.C., situada após “a grande vitória alcançada por Atenas 

sobre os invasores persas: a vitória de Salamina, que cria o poder ateniense” (idem, p. 8), em 480 

a.C. Este mesmo poder sucumbe sob os golpes de Esparta, uma guerra civil. Cidade e palco 

enlutados, dado que o último grande tragediógrafo morrera três anos antes do fim da guerra do 

Peloponeso (404 a.C.), assiste-se a uma última derrocada: a da tragédia. “A própria vida da tragédia 

cessou no momento em que cessava a grandeza de Atenas.” (Ibidem, p. 9)  

 Se, de fato, morre a tragédia, sobrevive e muitas vezes ganha impulso o trágico, que 

significa terrível, estarrecedor (LESKY, 2010, p. 27), mas extrapola os limites do drama. Sua 

centelha já aparece em Homero, em particular na Ilíada, que, segundo Albin Lesky, corresponde a 

“um prelúdio à objetivação do trágico” com figuras como Aquiles e Heitor. Para Szondi (2004, p. 

23), há poética da tragédia em Aristóteles, mas só a partir de Schelling nasce uma filosofia do 

trágico. De modo semelhante, Lesky admite a criação da grande arte trágica pelos gregos, os quais 

“não desenvolveram nenhuma teoria do trágico que tentasse ir além da plasmação deste no drama e 

chegasse a envolver a concepção do mundo como um todo” (2010, p. 27). De modo semelhante, 

Marie-Claude Hubert afirma que Aristóteles não se detém na noção de trágico e que não se deve 

confundi-lo com a tragédia, “gênero literário regido por leis estritas na qual intervêm 

necessariamente dois elementos: o dramático e o patético”. Enquanto o primeiro resulta do 

espetáculo do conflito, da incerteza do seu desenlace; o segundo tem sua origem no sofrimento. Já o 
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trágico, "manifestação das forças obscuras que pesam sobre a condição humana, não é ligado a um 

gênero literário. Alguns romances, os de Kafka e Dostoiévski, por exemplo, certas obras poéticas 

como as de Rilke, incluem elementos trágicos” (HUBERT, 2013, p. 36-37). A história da tragédia 

reflete uma dupla evolução: ao nível das estruturas literárias e das significações e inspiração 

filosófica. Sintetizando esta brevíssima incursão sobre tão importante conceito, caro à literatura e 

também à filosofia, em particular a estética, as palavras finais de Jaqueline de Romilly em sua 

introdução ao livro A tragédia grega (2013, p. 11): “Só depois de termos seguido, no seu impulso 

interior, esta dupla evolução é que podemos esperar compreender qual é o seu princípio e perseguir 

desse modo – para lá do gênero trágico e dos autores de tragédias – aquilo a que, depois deles, 

nunca mais deixamos de chamar trágico.”  

 Nesse ponto, urge indagar: onde o exílio tem mais força enquanto narrativa? Como se 

desdobra essa narrativa desterrada na poética clássica e no drama contemporâneo? A ênfase da 

temática do exílio na tragédia Medeia, de Eurípedes, é mantida ou mesmo retomada na peça Medea 

en Promenade? Nesta identificamos, pelo menos, sete alusões ao exílio, além da referência à 

condição de estrangeiro. Está no prólogo a primeira alusão: “Ela deveria partir e aceitar o exílio.” 

(2012, p. 2) A seguir, na fala do Corifeu, antes da Cena 1: “Vaga no horizonte uma mulher extinta. 

Vagam nos caminhos do depois as marcas de uma memória assassinada. Os uivos do silêncio 

anunciam um exílio permanente. Gemidos solfejam améns. A vida é fronteira. (...)” (2012, p. 2). 

Outras alusões no decorrer da peça evocam não só o poeta Eurípedes, a quem a autora acaba 

prestando uma homenagem, mas também outros poetas de sua predileção, como Florbela Espanca. 

Segue-se a primeira rubrica, que traz um resumo dessa poética contemporânea:  

 A peça se passa em um tempo indeterminado, um tempo que gira em torno de três mulheres 

em idades diferentes: uma jovem, muito branca, uma velha e uma mulher de meia idade, negra. 

Vestem-se com batas encardidas que lhes chegam aos pés e a jovem carrega por cima de seu traje, 

uma espécie de chador com o qual está sempre tentando esconder o rosto. Há um ator de sexo 

indeterminado que usa uma máscara de tragédia grega. E há um coro cujas falas podem ser ditas 

pelo próprio ator uma vez que são falas retiradas do texto de Eurípedes, “Medéia”; ou pelas três 

mulheres que assumiriam, nesse momento, o lugar do coro, sentadas em cadeiras imponentes, como 

se fossem tronos, que funcionam como marcos que definem o espaço da cena. As três cadeiras 

ficam de um lado do palco, um banquinho do lado oposto ao das cadeiras e, no fundo, uma carroça. 

A velha, quando entrar no segundo ato, carregará um banquinho e o colocará no lado oposto às três 

cadeiras, definindo o espaço cênico, limitado, ao fundo pela carroça que a jovem arrastará quando 

entrar, também, no segundo ato.  

 Transcorrido um longo diálogo entre a Velha e a Jovem, ambas aludem à condição de 

estrangeiro, à origem e aos dons de Medeia, até que a Velha indaga: “Por que o exílio? Ela estava 
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despojada de tudo.” Na sequência: “Conduzir os filhos ao exílio... Sabes que se pode enlouquecer 

de dor?” (Cena 5, p. 21) A fala nos remete à condição de estrangeiro e ao exílio analisados por 

Isabel Jasinski, conforme pontuamos no primeiro capítulo. Ela remonta à concepção de nomadismo, 

à noção de existência e do ser em perpétuo devir: “chave para avaliar essa dinâmica intelectual 

procedente de um deslocamento físico, que articula o processo do sujeito e a transcendência do eu 

estável para mostrar que ele se desdobra em uma infinidade de facetas.” E sobre o exílio assinala:  

 

O exílio permite viver a experiência do desprendimento e da imprevisibilidade, que propõe 

experimentar realidades e formas de vida, dar voz a um potencial desconhecido do eu. A 

experimentação vital do outro, relacionado à ficção, contudo, pode estar vinculada ao 

aspecto social da realidade. (...) seu mundo ficcional se funda sobre as relações sociais que 

amparam seus narradores e personagens enquanto singularidades que estabelecem 

intercâmbios e ideias sobre o mundo, baseadas no indivíduo e no grupo social em que se 

inscreve. (JASINSKI, 2012, p. 17)  

 

 

 Por se tratar de uma condição humana fundamental, além de sociopolítica, pode-se dizer que 

o exílio, tanto na poética clássica quanto na contemporânea, constitui um elemento trágico, não 

havendo necessidade de medir forças entre elas. Há distinções formais, como o processo de 

composição das personagens, a montagem, o estilo. Não sendo possível fazer essa apreciação do 

teatro antigo, já que só o texto sobreviveu, cumpre-nos analisar cada drama enquanto peça escrita. 

Apontamos a seguinte definição para drama
4
:  

 

DRAMA – Fr. Drame; Ingl. Drama; Al. Schauspiel; Esp. drama.  

No Brasil, de modo genérico, para um público não-especializado, drama significa o gênero 

oposto à comédia. E, dentro de uma tradição americana adotada por nosso teatro, o drama é 

imediatamente associado a drama psicológico.  

 

Se o grego drama (ação) resultou, em inúmeras línguas europeias, no termo drama para 

designar a obra teatral ou dramática, ele é usado em francês apenas para qualificar um 

gênero em particular: o drama burguês (do século XVIII), e posteriormente o drama 

romântico e o drama lírico (no século XIX).  

 

Num sentido geral, o drama é o poema dramático, o texto escrito para diferentes papéis e de 

acordo com uma ação conflituosa. (PAVIS, 2011, p. 109)  

 

 Medea en Promenade, de Clara de Góes, aproxima-se do que chamamos “drama 

psicológico”, embora desconstrua algumas categorias, ditas aristotélicas, modernas, como o enredo. 

Não há propriamente uma história: a narrativa sugere quadros que evocam lembranças, sonhos, uma 

profunda angústia. Nesse sentido, o estilo da peça traduz o que se convencionou chamar “crise do 

drama” (SZONDI, 2011, p. 96), já na segunda metade do século XIX, atribuída às forças que 

afastam os homens do referencial inter-humano e os impelem ao isolamento. Há, contudo, tentativas 

de salvação. Uma delas é a retomada do dialogismo referencial em meio ao silêncio e ao monólogo 

                                                     
4
Ver Szondi, 1975a; Sarrazac, 1981; Hubert, 1988. Traduções brasileiras utilizadas: SZONDI, 2011, pp. 23-28; 

SARRAZAC, 2012, pp.21-34.49-53.73-75.131-34; HUBERT, 2013, pp. 7-49.223-271. 
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de homens isolados. Em Clara de Góes, especificamente, três mulheres vivem uma “situação de 

estreitamento, que está na base da maioria dos dramas modernos que escapam à conversão épica” 

(idem). Esse estreitamento tem íntima relação com a filosofia existencialista, notadamente seu 

conceito chave: Angst (“angústia”, temor”, “medo”). Trata-se, portanto, de um estreitamento 

espacial e psíquico, como bem o atestam algumas falas das personagens femininas:  

 

MULHER – Reconheço as carnes dos meus pelas estradas. Poeira de sonho nos sapatos 

abandonados sem os pés. Correnteza de areia, desertos do que fui.  

/pausa/  

As correntes do tempo se passaram para o lado de lá. Não sei ao certo como foi. Não me 

lembro. Lambo o corpo e as escarpas em busca da memória assassinada. A correnteza. As 

correntes do lado de lá… há vagas no horizonte. Não me lembro… a não ser do silêncio. 

Do silêncio. Soluços, gemidos e o rangido dos dentes no sono e depois. Depois eu não me 

lembro.  

/pausa/  

Por vezes me assaltam arrepios de glória e de frio. Meu ventre febril me chamusca o 

pensamento e as ideias se perdem nas cinzas de mim.  

(...)  

/apaga-se o foco sobre a mulher e acende-se sobre a jovem que esconde o rosto e deixa à 

vista somente os olhos/  

 

JOVEM – Foi como um raio. O instante de um clarão. O instante de um clarão e minha 

juventude se perdeu de mim. Ficou por aí. Que não se enganem os olhos dos homens e a 

cobiça das mulheres. Meu corpo, minha pele… a maciez enganosa da pele. Tudo miragem. 

Ilusão. Marcaram-me os deuses. Sou o pasto de uma juventude que ficou na promessa. O 

desejo a me roer a alma e as vísceras. Cadê o corpo?  

Sou o fim por toda a eternidade. Foi em mim que os deuses conservaram o tempo do fim. 

Como um raio passou a casa de meu pai, passou o colo de minha mãe. Tudo perdido. A 

vaidade de um momento, o véu resplandecente… o ouro sobre meus cabelos e a pele em 

chamas. Meu pai no espelho. Só.  

(ATO I, CENA 1, p. 3-4)  

 

 

 As imagens evocadas pela Jovem correspondem à cena em que Glauce, ou Creusa, põe os 

presentes enviados por Medeia, manto e coroa de ouro, que findam por incendiar-lhe o corpo 

(EURÍPIDES. Med. vv. 1156-1203). Configura, nesse sentido, o que vimos chamando de diálogo 

entre Eurípides e Clara de Góes. A bem da verdade, esta o recebe e transpõe para a cena 

contemporânea seu olhar do universo mítico, também traduzido pelo poeta. No texto de chegada, ao 

passo que a Mulher não lembra os feitos passados, a Jovem é toda lembrança; ainda que suas falas 

transitem para lados opostos, o da memória e o da sua perda, um elemento as aproxima, o único a se 

repetir das duas falas: o tempo. Chama-nos particular atenção esta fala da Jovem, cuja estreiteza soa 

paradoxal: “Sou o fim por toda a eternidade. Foi em mim que os deuses conservaram o tempo do 

fim.” De que fim, exatamente, ela trata ou alude? Tão-somente o da sua juventude perdida em 

chamas ou todo um legado histórico, promessa de felicidade, suprimidos ou interrompidos 

prematuramente? “Correntes do tempo”, “correnteza”. As imagens sugerem deslocamento, fluxo, 

passagem. Mas por que a deslembrança? A reflexão nos remete, mais uma vez, à ideia de 

estreitamento e existencialismo:  
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Fechamento e incapacidade de qualquer dialética (inter-humana) destruiriam, decerto, a 

possibilidade do drama, que vive das decisões tomadas por indivíduos que se abrem à 

decisão recíproca, se o mais limitado dos círculos não levasse à ruptura violenta desse 

fechamento; se entre os homens isolados mas encadeados uns aos outros, homens cuja fala 

abre feridas na clausura alheia, não surgisse uma segunda dialética que lhes é imposta. A 

estreiteza que aqui domina nega aos homens o entorno de que eles precisariam para estar a 

sós com seus monólogos ou em silêncio consigo mesmos. A fala de um viola, literalmente, 

o outro, irrompe seu fechamento e o obriga a retrucar. O estilo dramático que a 

impossibilidade do diálogo ameaça destruir é salvo na medida em que o próprio monólogo 

se torna impossível no espaço estreito e se converte necessariamente em diálogo. 

(SZONDI, 2011, pp. 96-7)  

 

 Conforme lemos acima, a fala da personagem Mulher se opõe à da Jovem, mas, antes delas, 

ouvimos a voz da que seria a Ama no texto de partida, agora chamada Velha, que já recordamos na 

página 84, sinalizando assim uma gradação temporal e simbólica, posto evocar uma das divindades 

relacionadas à Medeia, a deusa tríplice Hécate, associada à figura lunar em suas três fases: Nova, 

Cheia e Minguante. Três mulheres num espaço-tempo indefinido. Três vozes de um exílio 

imaginário. Na estreiteza desse improvável encontro, o diálogo acontece:  

 

MULHER – Ah, estás aí.  

VELHA – Devo seguir-te eternamente os passos…  

MULHER – Estás me seguindo? Nunca te encontro, nem sei quem és.  

VELHA – Sigo-te os passos desde teus primeiros uivos. Ainda te arrastavas e eu já te 

seguia os passos e o destino.  

(...)  
VELHA – (...) Sinto o cheiro da podridão de todas as eras  

(...) Tá morto! É um bicho morto. Pensei que arrastavas a podridão do mundo…  

/a jovem pega o cachorro morto no colo e o acaricia. A velha se afasta com náuseas. A 

mulher se recolhe ao trono e está como ausente/  

JOVEM – O tempo não melhora.  

VELHA – O vento parou e o cheiro de podre tomou conta de tudo. Admira os abutres não 

estarem por aqui. O pasto deve andar farto por outras bandas. Dizem que carne de gente é 

uma carne doce…  

JOVEM – Quando queima, o cheiro é doce; adocicado. Jorra uma fumaça mais azul das 

chaminés. Os ventos retornarão. Virá tempestade.  

(ATO II, Cenas 1 e 2)  
 

 Da conversa consigo a conversa a dois, Clara de Góes põe em cena o que Szondi chamou 

“drama na redoma de vidro”
5
, referindo-se ao “palco como caixa de imagens – que tem de criar par 

o drama clássico uma esfera fechada, a fim de que nele a realidade reduzida ao referencial inter-

humano possa ser refletida (...)”. (SZONDI, 2011, p. 99). Trata-se de formular um novo classicismo 

capaz de superar o naturalismo. Essa é a tentativa do existencialismo, reforça, mais uma vez, Peter 

Szondi, “como concepção de mundo e como literatura” (idem). E ainda:  

 

                                                     
5
 Impossível não lembrar o sugestivo (e único) romance de Sylvia Plath, A redoma de vidro, recentemente traduzido 

para o português pela editora Biblioteca Azul (2014). O exílio da protagonista Ester é profundamente existencial, um 
mergulho cada vez mais fundo no interior de si mesma. 
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O existencialismo busca o caminho de volta ao classicismo na medida em que corta o laço 

de dominação entre milie (quintessência de tudo o que se encontra alienado do homem, e 

sob cujo domínio a própria subjetividade esvaziada acaba por sucumbir) e homem, 

radicalizando a alienação. (...) não mais atado ao meio, o homem encontra-se doravante 

livre numa situação que lhe é estranha e, todavia, própria. (...) ele só confirma sua liberdade 

– de acordo com o imperativo existencialista do engajamento – ao decidir-se por uma 

situação e a ela vincular-se.  
A afinidade do existencialismo com o classicismo baseia-se nessa reabilitação do conceito 

de liberdade. E é também em virtude dela que o existencialismo parece ser capaz de salvar 

o estilo dramático. (Ibidem, p. 100)  

 

 

 Oportuno se faz recordar Derrida e Agamben no que toca esse “vincular-se a uma dada 

situação”, como a do exílio, entendido, num primeiro momento, como dispositivo político, 

sobretudo no Mundo Antigo, em particular na Atenas Clássica, um expediente muitas vezes 

legítimo como forma de sanção social e política, mas que passou a funcionar, outras vezes, como 

instrumento de vingança e estratégia de alguns tiranos. No entanto, é possível ler o exílio não só 

como diáspora histórico-geográfica, à luz de Homi Bhabha, Stuart Hall, Spivak e outros teóricos do 

pós-colonialismo, por exemplo, mas também como ruptura. Em relação ao drama analisado, Medea 

en Promenade, a dimensão primeira é da linguagem, e a questão que se coloca é da interpelação 

identitária, ao passo que na Medeia, de Eurípides, concebe-se a perda da identidade como ruptura. 

Talvez se possa dizer “identidade na diferença” (SPIVAK, 2014, p. 73-74), pois sua voz, mesmo a 

contragosto, faz-se ouvir. A heroína clássica lamenta a traição e o abandono do lar, da pátria, que a 

colocam numa situação de interdição; a protagonista contemporânea, por sua vez, interroga-se 

acerca de sua real condição: ela ouve, sente, mas não se lembra:  

 

O esquecimento me incendeia o coração de azuis. As palavras não cessam… “Cidadela que 

eu abandonei”. Pai. De onde vêm essas vozes que não cessam… Não me lembro mas 

escuto. Continuo escutando. No vento, no estrondo do mar… minha mãe, Oceano distante. 

Meu pai, cidadela que eu abandonei.  

(Cena 5, p. 16)  

 

 Em relação à politicidade do exílio como condição originária contrária à sua concepção 

como categoria neutra, importa dizer que “a verdadeira essência política do homem já não consiste 

na simples sujeição a uma comunidade determinada, porém coincide muito mais com aquele 

elemento inquietante que Sófocles havia definido como super-político-apátrida” (AGAMBEN, 

1996, p. 51 apud JASINSKI, 2012, p. 31). Momentos há em que o exílio se torna uma necessidade:   

 

Jacques Derrida observa que a vinculação do logos com a noção de adequação a um lugar 

político, desde os gregos, atribui sua condição de verdade, sua efetividade política, sua 

eficiência pragmática e prática. De outro modo, estabeleceu-se o não-lugar relacionado ao 

simulacro, aquele ocupado pelos sofistas e pelos poetas, que se autoexcluíam porque não 

havia lugar para eles na ágora, lugar político em que se falava e se tratava de negócios. 

(DERRIDA, 1995, p. 41 apud JASINSKI, 2012, p. 31)  
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 Percebemos, assim, que “a própria noção de exílio perde sua efetividade como categoria 

política, porque a concretude do espaço-tempo se desintegra” (JASINSKI, 2012, p. 31). Na peça de 

Medea en Promenade, essa percepção de simulacro e desintegração está bastante presente; poder-

se-ia dizer que lhe constitui a tônica. Para além do político, como já foi dito, o existencial, o 

metafísico e o metalinguístico também se fazem presentes. Há, contudo, um paradoxo 

(MAFFESOLI, 2001, p. 203) que diz respeito “à necessidade primária de segurança e ao desejo de 

desligamento, um movimento que vai do necessário sedentarismo à pulsão do outro lugar, que 

atormenta o corpo social”. Trata-se de um “enraizamento dinâmico”, como respalda o próprio 

Maffesoli, “que recupera a força viva daquilo que é instituidor articulado àquilo que está instituído. 

Tal dinâmica se aplica a qualquer experiência do exílio” (JASINSKI, 2012, p. 32).  

 E como chega toda essa concepção de perda e redefinição de categorias na peça em análise? 

Pela via da “transposição dramatúrgica dos personagens para uma situação de estreitamento de 

natureza acidental”, dada a temática do existencialismo: “a estranheza essencial da situação e o 

elemento perenizante do ‘ser-lançado’ humano” (SZONDI, 2011, pp. 100-101). Os homens (no 

caso, as mulheres) são mostrados num ambiente inabitual: o que faz uma cadeira de dentista num 

palco praticamente esvaziado?
6
 E para que um cajado em cena se a personagem que o porta é a 

Mulher, não a Velha ou faz as vezes de pastora? Que significa esse cachorro morto arrastado no 

primeiro ato? Mais uma referência a Hécate, a quem se sacrificavam animais como novilhos pretos 

e cães? Segundo a teoria existencialista, “o homem chega ao mundo como estrangeiro, e a ele se 

soma”. É o que nos sugere o texto dramático de Clara de Góes. 

                                                     
6
 A peça apresenta muitas rubricas, o que agrada alguns, mas desagrada muitos diretores e/montadores. Parte do que foi 

sugerido pela autora como marcação não se efetivou em cena por decisão do elenco e da direção. Houve um processo 
colaborativo na montagem e na realização do projeto para a captação de recursos. 
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De exílio em exílio: um diálogo entre Eurípedes e Clara de Góes 

 

 Em nossa investigação, focamos no texto de Clara de Góes, que levou para 

os palcos cariocas o espetáculo Medea en Promenade, dirigido por Guta Stresser. A 

estreia para convidados ocorreu dia 25/07/2012 e, para o público, em 1º. de agosto de 

2012, no Centro Cultural da Justiça Federal. No elenco, Vanessa Pasquale (Medeia), 

Ana Bugarim (Glauce), Sura Berdichevski (Ama de Medeia) e Francisco Taunay 

(Corifeu). 

 A peça narra o encontro de Glauce, apresentada como Jovem, Medeia (Mulher) e 

a ama de Medeia (Velha), três mulheres “em uma espécie de deserto fora do tempo e do 

espaço”. Cortando ou pontuando a fala dessas mulheres, a voz do Corifeu, quase em off, 

à penumbra. 

 Trata-se de uma Medeia sem memória e sem história para quem o horror do seu 

ato vai ser, novamente, descortinado. Fala da raiva, sendo Medeia “uma matriz que 

repete o modo como a civilização branca ocidental tem tratado os não-brancos. ”, como 

defende a autora. 

 Podemos aproximar o texto de Clara de Góes ao de Agostinho Olavo (Além do 

rio – Medea), não só por apresentarem protagonistas negras, mas, sobretudo, por 

aludirem, poética e simbolicamente, a questões do seu tempo. 

  A motivação parte da recorrência da temática, conforme já foi dito, desde a 

Antiguidade, como podemos constatar em outras obras de Eurípedes (As Troianas, 

Hécuba, Helena, As Bacantes, Ion), até nossos dias, marcados por diferentes formas de 

exílio e por números alarmantes.
7
 

 Na peça em questão (Medea en Promenade)
8
, identificamos, pelo menos, sete 

alusões ao exílio, além da referência à condição de estrangeiro. Está no prólogo a 

primeira alusão: “Ela deveria partir e aceitar o exílio.” (p. 2) A seguir, na fala do 

Corifeu, antes da Cena 1: “Vaga no horizonte uma mulher extinta. Vagam nos caminhos 

                                                     
7
As diásporas contemporâneas, tanto no âmbito legal quanto na ilegalidade, além das migrações forçadas 

(especialmente na Ásia e na África), podem ser melhor compreendidas ou avaliadas à luz do mito, que há 

muito põe em xeque as relações de identidade e alteridade, as fronteiras da civilização e da barbárie, a 

legitimidade do poder coletivo e os direitos individuais, notadamente a condição da mulher. No mundo, 

são 35.440.128 pessoas na situação de refugiados, solicitantes de refúgio, deslocados internos, apátridas e 

outras pessoas dentro da competência da ACNUR (Agência da ONU para Refugiados). Só no Brasil são 

4.401, sendo 3.971 reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade e 430 reconhecidos pelo Programa 

de Reassentamento (que permanecem no país). Os dados são de 2011. 
8
 O texto foi gentilmente cedido pela professora Clara de Góes, após contato por e-mail. 
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do depois as marcas de uma memória assassinada. Os uivos do silêncio anunciam um 

exílio permanente. Gemidos solfejam améns. A vida é fronteira. O furor dos séculos 

amainou, no corpo, a lucidez.” (p. 2) E na Cena 1: “Não bastam as garras dos homens, o 

horror dos infanticídios, o sangue coagulado nas veias, o medo...o exílio, a terra 

estrangeira... cheiro de ausência.” (Velha, p. 3). Outras alusões no decorrer da peça 

evocam não só o poeta Eurípedes, a quem a autora acaba prestando uma homenagem, 

mas outros poetas de sua predileção, como Florbela Espanca. 

 Transcorrido um longo diálogo entre a Velha e a Jovem, ambas aludem à 

condição de estrangeiro, à origem e aos dons de Medeia, até que a Velha indaga: “Por 

que o exílio? Ela estava despojada de tudo.” Na sequência: “Conduzir os filhos ao 

exílio... Sabes que se pode enlouquecer de dor?” (p. 21) 

 Propomos o seguinte quadro comparativo ao que ora chamamos “um diálogo 

entre Eurípedes e Clara de Góes”: 

 

Atenas, 431 a.C. 

Medeia, de Eurípedes 

Rio de Janeiro, 2012 

Medea en Promenade, de Clara de Góes 

  Dramatis personae 

Ama 

Medeia 

Filhos de Medeia 

Jasão 

Pedagogo 

Coro 

Creonte 

Creúsa (Glauce) 

Servos 

População de Corinto 

Velha 

Mulher 

Jovem 

Corifeu 

 

 

 

 

 

Conclusão

  

 “Por que Medeia?” Assim principia a entrevista com Clara de Góes no bairro da Lapa, dia 

09/05/2013, depois do terceiro expediente da professora, historiadora, poetisa e psicanalista, autora 

da peça Medea em Promenade. Ela nos responde: “Porque Medeia dá ou representa o limite da 
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civilização ocidental, e eu acho que é o que a contemporaneidade está vivendo. Então eu escrevi a 

peça instaurando o discurso de Medeia no tempo atual.” À pergunta “E por que Medea en 

Promenade?”, ela diz: “Eu acho que ela tem o sentido da errância, e me veio em francês, eu 

respeitei...” 

 Sobre as reiteradas alusões ao exílio na peça, perguntamos qual a motivação para retratar 

essa temática, ao que ela respondeu: “A minha própria experiência, e eu acho que isso é um traço da 

sociedade contemporânea. É impressionante o número de populações exiladas em acampamentos, 

várias gerações. Eu acho que é uma questão urgente pra contemporaneidade. ” (sic) 

 Entre os autores que corroboram seu pensamento ou fundamentam sua postura crítica acerca 

da desterritorialização, ela aponta Deleuze e Lacan. Para a escrita da peça, apenas Eurípedes. Sobre 

a escolha de uma Medeia negra, disse que se incomoda profundamente com a questão do racismo, 

reforça que o Brasil é um país de exilados, de muitos excluídos, é algo que a preocupa. Salientou ter 

conhecimento da peça de Agostinho Olavo, mas não ter sido influenciada por esta. Foi a partir da 

escolha da atriz que ela decidiu fazer uma Medeia negra, além das questões já apontadas. Embora 

tenhamos aproximado seu texto da ópera Kseni, a estrangeira, disse não conhecer Jocy de Oliveira 

tampouco a peça musical, mas demonstrou bastante interesse. Ao término da entrevista, 

perguntamos o que Medeia tem ainda a nos dizer, e Clara de Góes afirmou que ela tem muito a nos 

dizer: sobre o ódio, o abandono, a traição. “Medeia é um grito, e a gente precisa escutar o que ela 

tem a nos dizer.” 

 Concluímos, pelo exposto, quão necessário se faz o estudo da recepção, tanto no âmbito 

clássico quanto no contemporâneo, tanto sob o viés da crítica quanto da performance, o que 

demonstra a relevância da presente pesquisa para as Ciências Humanas. Esta, por sua vez, trata de 

questões importantes, conforme procuramos demonstrar ao longo da exposição, principalmente a 

condição da mulher e a situação de exílio, tão evocada pelos gregos, tão em voga em nossos dias. 

Acreditamos vislumbrar algumas respostas e confirmar algumas hipóteses, especialmente a partir da 

entrevista com a autora da peça que constituiu corpus de análise: Medea en Promenade. O mito da 

mãe fleumática, assassina, filicida, como costuma ser lembrada, trata também “de uma exclusão 

fundamental: a recusa de dar, ou reconhecer, ao estrangeiro a cidadania. Eis alguns reflexos do mito 

e, mais precisamente, da tragédia de Eurípedes, no espetáculo Medea en Promenade. A história de 

Medeia para além do tempo: a condição da mulher, o exílio, o esquecimento, o horror. 
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