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RESUMO: O presente trabalho constrói uma cartografia na narrativa traumática da tragédia de 

Ésquilo, em busca de conceber a performance e a resistência das personagens como reveladores 

do testemunho da barbárie dos primeiros séculos da escrita literária. Sendo mais específico, a 

pesquisa apresenta: amostras de como se dá a performance das personagens nas tragédias “As 

Eumênides” e “Prometeu acorrentado”, discursões de que formas de resistência podemos 

identificar nas tragédias de Èsquilo e correlações das formas de performance às formas de 

resistência presentes nas obras. Para o conceito de performance utilizamos o teórico Marvin 

Carlson, que considera esta “um evento apresentado por performers e assistida por uma 

audiência” expressando um “processo infinitamente fascinante da autorreflexão pessoal, cultural 

e da experimentação”. (CARLSON, 2010, p. 224). Para a melhor compreensão do conceito de 

resistência, utilizamos o crítico Alfredo Bosi, que considera que “A escrita resistente não 

resgata apenas o que foi dito uma só vez no passado distante e que, não raro, foi ouvido por uma 

única testemunha [...] Também o que é calado no curso da conversação banal, por medo, 

angústia ou pudor, soará no monólogo narrativo, no diálogo dramático. E aqui são os valores 

mais autênticos e mais sofridos que abrem caminho e conseguem aflorar à superfície do texto 

ficcional. ” (BOSI, 2002, p. 133). Com isso, identificamos que a performance e resistência nas 

peças expressam o conflito entre Prometeu e Júpiter na peça Prometeu acorrentado, por conta 

da presença de valores e antivalores que se apresentam de forma ambivalente, algumas vezes 

implícita, e pela variada demonstração de resistência imanente. Na tragédia “As Eumênides”, 

temos o conflito entre Orestes e o Coro das fúrias pela presença de uma performance de 

Orestes. 
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Resistência e performance 

 

O conceito de resistência desenvolvido por Alfredo Bosi, em Narrativa e 

resistência, pode nos auxiliar a compreender melhor a tragédia de Ésquilo na medida 

em que o ensaio de Bosi trata da relação entre a literatura e o autoritarismo, presentes no 

conceito de resistência. Bosi utiliza na sua teoria, obras literárias e salienta fatos 

históricos, no intuito de comprovação de que existe uma literatura de resistência. 



 

Seu argumento perpassa pela relação entre as potencias da vida prática e as 

potências cognitivas, responsáveis pela noção de Valor e Antivalor. Essas aproximações 

farão com que o conceito de resistência seja observado por ele de duas formas: a 

resistência temática; e a resistência imanente. Em sua argumentação Alfredo Bosi 

explica que a resistência, está relacionada a quatro dimensões, duas cognitivas e duas 

práticas: Intuição; Razão; Desejo; Vontade.  

Nessa divisão se percebe que a intuição compete abordar a Arte, pois 

primariamente a arte teria a ver com a intuição, a imaginação, a percepção e a memória 

e, segundo Croce, a intuição é o fundamento da Arte, e por isso as suas imagens não 

precisam ser verificadas como normais. A Razão, por outro lado, se ocupa em explicar 

as relações entre filosofia e as ciências. Mas o fator mais importante é o que os diferem, 

pois como assevera o autor “O que distingue uma da outra é a exigência de um critério 

de realidade, peculiar a razão, mas indiferente à intuição” (BOSI, 2002, p. 118). Neste 

caminho o crítico propõe uma subdivisão em dois Momentos Práticos, que seriam o 

Desejo e a Vontade. O Desejo, descrito como o Governador do mundo das satisfações, 

ou seja, das necessidades ditas como primárias ligadas à sobrevivência do indivíduo e 

da espécie. Este entra em conflito com a Vontade que seria a “mola” das ações livres e 

responsáveis por constituir as esferas “ética” e “política”. O fator de haver divergência 

entre as duas se dá na necessidade de existir um critério de coerência ética peculiar às 

ações voluntarias, mas sem reger os movimentos da libido. 

Outro ponto a ser ressaltado é o peso do valor dentro da criação de um romance, 

o qual Bosi trata como motivação, quando este valor leva o “homem de ação” a cometer 

atos que julga ser correto. Outra possibilidade é quando o “homem de ação” acaba por 

cometer um ato julgado por ele como correto, visando uma finalidade em sua ação, uma 

consequência desejada. 

A resistência para Bosi se desdobra em duas subdivisões: a) a resistência como 

tema de narrativa; b) a resistência como forma imanente da escrita. 

A resistência imanente na escrita deve observar o “ponto de vista” e “estilização 

da linguagem”. Perante isso, Bosi afirma que vê nesses dois processos:  

 



 

[...] uma interiorização do trabalho do narrador. A escrita resistente 

(aquela operação que escolherá afinal temas, situações, personagens) 

decorre de um a priori ético, um sentimento do bem e do mal, uma 

intuição do verdadeiro e do falso, que já se pôs em tensão com o estilo 

e a mentalidade dominantes. (BOSI, 2002, p.128-129). 

 

Pode-se entender então que Bosi, ao definir a resistência imanente, apresenta o 

narrador como o vivenciador desta resistência, pois baseado nas escolhas do escritor, 

teremos a noção do que seria o ético para ele, além de uma explicação legível e objetiva 

do que ele considera como: sentimentos do bem e do mal e a demonstração de 

verdadeiro e falso, além de mostrar onde a obra apresenta a tensão gerada por esse 

trabalho entra em conflito com o estilo e mentalidade dominante. 

Por sua vez, a resistência como tema aparece de uma forma direta oriunda das 

lutas e dos conflitos instaurados a partir de 1930, quando a intelectualidade passa a criar 

materiais que viriam a fazer com que o povo pudesse refletir e resistir às ditaduras 

vigentes e suas formas aparentadas. Por isso Bosi considera que esta forma de 

resistência também se dará em outros suportes como o filme de guerra. Assim a 

resistência como tema pode ser lida pela relação entre literatura e resistência. Tal tema 

perdurou na memória das pessoas, que serão chamadas por Bosi de “narradores do 

imediato pós-guerra”, criando um novo contexto de produção literária. Para ele além de 

obras com cunho político, encontramos a resistência também em obras clássicas e 

fictícias, pelo fato de que ao momento em que temos o conflito daquele que resiste 

contra o déspota ou dominador, vemos um cisma que rege valores e impõe uma guerra 

pela mudança desse poder, dando voz assim aos que foram subjugados por um poder 

dominante.  

Depois de abordado a resistência ensaiada por Bosi, atenho-me a explicar agora 

a performance, a qual o autor Marvin Carlson nos explica, em sua obra Performance – 

uma introdução crítica, que o conceito de performance já fora retratado por outros 

autores nas áreas antropológicas, sociológicas, etnográficas e Linguísticas. Neste 

estudo, ele confronta os conceitos apontando exemplos de como se dá a atitude de um 

performer, a partir de suas ações realizadas e/ou mudança de atitudes. Dentre os 



 

conceitos confrontados, destacamos dois deles: a diferença entre deep play e shallow 

play; liminar e liminóide.  

Para Carlson, deep play deve ser compreendido como “ambos (o performer e a 

audiência) podem estar tão envolvidos na atividade (talvez no nível do ‘fluxo 

energético’) que a reflexão não ocorre [...]”. Já shallow play para o mesmo autor, deve 

ser compreendida de uma maneira inversa, pois em shallow play é “[...] onde a 

ocorrência de autorreflexão cultural é mais provável”, ou seja, onde ela acontece quase 

que obrigatoriamente.  

Quando relacionamos este conceito com o estudo da Tragédia Clássica, 

observamos que este aspecto aparece muito claramente na obra trágica, criada durante o 

período grego, pois sua finalidade é levar a audiência (público) a uma reflexão sobre o 

porquê de certas atitudes das personagens. Podemos dizer, então, que o shallow play 

acontece quando há envolvimento entre audiência e performer, ao ponto de permitir que 

seja feita uma reflexão sobre o ato praticado pelo performer. Enquanto que deep play se 

apresenta como modelo antagônico de shallow play. O deep play se dá quando o 

envolvimento entre a audiência e o performer se torna tão forte ao ponto de não gerar a 

reflexão sobre o ato praticado pelo performer, limitando-se apenas ao envolvimento na 

ação performática, ou seja, o evento, em um tempo e espaço delimitados. 

Aristóteles nos apresenta o conceito de catarse como algo substancial para a 

compreensão do papel da tragédia na cultura e na sociedade grega, pois leva o ser 

humano a entender o seu lugar naquela sociedade, na medida em que aprende com o 

erro do outro para que ele não o cometa. Libertando o público do mesmo fim trágico 

daquele que o cometeu o erro.  

Desse modo podemos aproximar os conceitos de Shallow play e catarse, pois 

temos em ambos a reflexão em torno do “porquê? ”. As atitudes do performer, inclusive 

na tragédia,envolvem sua plateia causando um impacto pelo diante do que é encenado, 

pois acaba trazendo deste ato realizado ou sofrido a comoção, a compaixão e o “alívio” 

(na audiência) por estes não se encontrarem nesta situação, fazendo com que entendam 

as consequências ou motivos destas atitudes realizadas ou sofridas pelo performer. 



 

Carlson explica que esses primeiros conceitos são próximos aos conceitos de 

liminar e liminóide de Victor Turner. Que podem ser compreendidos como: “[...] ela 

[liminar] normalmente sugere que um caos ameaçador é a alternativa à ordem 

estabelecida. [...]Atividades liminóide [...]por serem mais lúdicas, mais abertas ao 

acaso, elas também são muito mais capazes de ser subversivas[...]”. A diferença entre 

liminar e liminóide, elementos que podemos ver em atos performáticos e encenações 

acontece a partir do ponto em que temos ou uma inversão de ordem 

estabelecida[liminar] ou uma subversão da ordem [liminóide]. Para o crítico, liminar é 

uma sequência de fatos que regram uma ação, onde todas elas têm que estar em uma 

sequência, feita de forma lógica que não subverte a ordem, como exemplo o ato de 

beber água, em que para chegar a esse ato é preciso anteriormente seguir um conjunto 

de procedimentos, tais quais: pegar o copo, enchê-lo, entornar na boca e engolir. Já o 

conceito de liminóide, por sua vez, pode ser considerado também como um modelo 

antagônico, pois trata de uma sequência de fatos que regram uma ação, mas estas ações 

são subvertidas e feitas de formas não convencionais, vejamos o mesmo ato de beber 

água. Para realizá-lo, podemos pegar o copo pela boca ou pelo fundo, enchê-lo 

inclinando e entornar dentro da boca, repetidas vezes ou sugar pelo canudinho, engolir, 

bochechando antes. 

O exemplo da água pode ser usado em ambos os casos pelo simples fato de que 

temos em liminar e liminóide, uma sequencialização das ações e com isso se torna mais 

fácil explica-la por esse método. Outro bom fato é que os inúmeros modos de se beber 

água, pela sua variedade de recipientes conservadores e acessórios para facilitar a 

ingestão, nos leva a ter a possibilidade de bebê-la de formas diferentes.   

 

As narrativas “Prometeu Acorrentado” e “As Eumênides” 

 

A tragédia Grega “Prometeu Acorrentado” de Ésquilo conta a história trágica de 

um personagem emblemático que lutou pelo que julgara ser correto mesmo sabendo que 

isso conflitaria com as regras predefinidas pelos deuses, principalmente por Júpiter, que 

era o deus dominante no Olimpo. Devido Prometeu ter tomado o fogo sagrado do 



 

Olimpo e o trazido a Terra para ser entregue aos humanos, fez com que houvesse uma 

ruptura entre a necessidade dos homens em relação aos deuses, o que fez com que o 

homem se tornasse detentor da sabedoria. Sua punição se deu por conta do 

descumprimento de uma das principais leis criadas por Zeus, a de que os humanos não 

deveriam possuir sabedoria, pois tal deveria pertencer somente aos deuses. Por isso fora 

condenado a sofrer acorrentado ao topo de um rochedo na região da Cítia. 

Francisco Xavier de Oliveira Teixeira(2005) destaca, em relação ao mito de 

Prometeu, que o titã é o criador da raça humana e que este sentiu pena das condições em 

que sua criação vivia, por isso, os ensinou a domesticar animais e realizar outras 

atividades como a forja do ferro e o cultivo da terra. Júpiter (ou Zeus), sabendo da 

traição feita pelo titã Prometeu, manda um de seus filhos, Vulcano (ou Hefesto), o 

acorrentar. Para garantir que sua ordem seria cumprida Zeus manda “O Poder” e “A 

Violência”, esta ultima personagem muda possui uma expressão simbólica pois nem 

sempre será possível vê-la ou ouvi-la, mas sua presença é tão iminente que podemos 

senti-la sempre. Prometeu, por sua vez, é condenado a passar o resto de sua vida imortal 

tendo seu fígado devorado por uma ave de rapina que o visitava todo dia. 

No decorrer da narrativa, o titã dialoga com outros personagens como: O Oceano 

(titã filho de Urano e Gaia), as ninfas do oceano (filhas de Oceano), Mercúrio (ou 

Hermes) e IO (filha de Ínaco). Esta última ganha destaque, pelo fato de Prometeu 

revelar que ela proverá o herói que libertará Prometeu de seu castigo eterno. “Citar” 

Apesar de Prometeu não revelar o nome deste herói sabemos que o herói de sua 

decência é Hércules (ou Héracles em romano) que, segundo a Ana Lúcia Santana, Zeus  

só permitiria a liberdade de Prometeu se este fosse substituído por outro ser eterno. 

Quíron foi escolhido para a substituição já que, sua ferida, devido a uma flecha que o 

atingiu, nunca sararia e ele estava fadado a sofrer com dores lancinantes durante sua 

eternidade. “Zeus havia determinado que só a troca de Prometeu por outro ser eterno 

poderia lhe restituir a liberdade. Como Quíron havia sido atingido por uma flecha, e seu 

ferimento não tinha cura, ele estava condenado a sofrer eternamente dores lancinantes. 

Assim, substituindo Prometeu, Zeus lhe permitiu se tornar mortal e perecer 

serenamente”. 



 

Prometeu acorrentado representa para a sociedade humana um exemplo de 

resistência por que ele mostra a necessidade da coragem para a conquista dos seus 

objetivos, ao mesmo tempo, precisa ser responsável por suas escolhas, mesmo quando 

são consideradas injustas. Por isso na narrativa de Prometeu, de certo modo, colabora 

com o discurso de que não se deve diminuir-se diante do autoritarismo. Assim, deve-se 

respeitar os deuses, mas não se inferiorizar. Por isso é imprescindível entender melhor a 

condição em que se vive, para não aceitar apenas o que é imposto. 

A obra trágica “Eumênides" retrata a história do Jovem Orestes, que após 

assassinar sua mãe, vaga pela Grécia (especificamente Delfos e Atenas) fugindo das 

fúrias, os espíritos femininos de vingança que o perseguiam em busca da punição pelo 

crime de ter matado sua mãe, o acusando de ser um “matricida” (mesmo que para a 

sociedade da época, a mulher só fosse vista como um invólucro, um objeto para a 

reprodução).  

A história da morte de Clitemnestra inicia-se quando Apolo, por intermédio de 

Pítia, revela a Orestes que seu pai (Agamêmnon) fora assassinado por sua mãe 

(Clitemnestra) depois de banhar-se. Após mata-la, ele se dirige ao templo onde Febo era 

venerado, e conta o que fez. Nesse momento Apolo acaba por lhe prometer proteção e o 

instrui sobre o que ele deveria fazer. 

A tragédia de Ésquilo começa com a profetiza Pítia em Delfos diante do templo 

do deus Apolo, referindo-se algumas vezes a ele como “Febo” (epíteto de Apolo, 

significa “luminoso”), quando se depara com Orestes diante do altar com uma faca 

ensanguentada e algo que parecia ser uma pele de carneiro (como descrito pela 

profetiza), além de um grupo de mulheres (as fúrias ou erínias) adormecidas nos 

assentos. Neste momento, Apolo faz com que ele vá para a cidade de Palas (cidade de 

Atenas, Palas é um epíteto da deusa Atenas) para encontrar a imagem da deusa Atenas e 

se prostrar abraçando-a. 

Após sua chegada, Orestes abraça a imagem da deusa e pouco após isso chegam 

as fúrias com Corifeu. Quando elas começam a fazer suas orações, eis que chega Atenas 

e pergunta o que estava a acontecer. Descobrindo o fato, ela reúne juízes para julgar a 



 

causa fazendo uma votação para ver se Orestes haveria de ser punido ou isento do 

assassinato de sua mãe. Apolo aparece durante a votação e faz um apelo aos juízes para 

que reflitam sobre o que levou Orestes a cometer o crime, tentando assim fazer com que 

eles entendessem os sentimentos do jovem. 

Após o apelo de Febo, Palas diz que se as fúrias conseguissem números de votos 

superiores, Orestes seria considerado como culpado, mas se houvessem números 

inferiores ou iguais, ele seria isento do castigo. Os votos acabam empatados e Orestes e 

enfim liberto de seu fardo como matricida e Atenas convida as fúrias para morarem em 

sua cidade, onde seriam respeitadas como divindades e seriam veneradas e respeitadas.  

Podemos considerar que a obra “Eumênides” se atêm a explanar que a justiça 

pode tardar, mas nunca falha para aqueles que as descumprem, além de que aqueles que 

sofreram impunidades pelo descumprimento das leis serão vingados. Mas o maior 

pensamento deixado pela obra é que sempre devemos lutar pela justiça, mesmo que nós 

cometamos ações que nos levem a caminhos sem volta.  

 

Resistência em “Prometeu Acorrentado” e “As Eumênides” 

 

Ao iniciar a obra vemos que prometeu se encontra sobre os rochedos da Cítia na 

“companhia” de Vulcano, Poder e Violência. Neste momento, já podemos perceber 

certa resistência dele devido ao julgamento de Júpiter, pois ele se recusa a falar, 

enquanto é acorrentado e perfurado por um gancho que lhe atravessa o peito, pois um 

dos exemplos de resistência é o silenciar (que se apresenta como um meio de se opor a 

uma situação, punição ou repreensão), mesmo quando uma personagem (real ou fictícia) 

esteja sofrendo uma repressão. Constato que neste momento há a primeira resistência ao 

poder, pois ele poderia vir a pedir clemência a Júpiter, que era o que o deus desejava, 

para que não fosse posto este gancho em seu peito. Com isso, cria-se o cisma de valor e 

antivalor do poder contra o despotismo do deus, pois como dito por Prometeu “Júpiter é 

rígido, bem o sei; sua vontade só, é, para ele, a justiça” que é uma das características de 

um déspota além de outras apresentadas por ele, como sempre ter a necessidade de 



 

saber tudo, visto quando prometeu fala sobre alguém cujo poder destronará Zeus e ao 

querer que todas as vontades sejam feitas como dito por IO sobre ter fugido e ter sido 

exilada por não ter correspondido o desejo de deflorá-la. 

Porém, para o deus foi o inverso, já que devido prometeu ter roubado o fogo do 

olimpo para dá-lo aos humanos, o fez entender como um ato de traição, e assim um 

segundo cisma que poderemos entender como o ponto de vista onde Júpiter está 

punindo Prometeu por ser um titã ardiloso que o confrontou. Podemos acreditar neste 

ponto baseado no poeta épico Hesiodo, o qual retrata Prometeu como um ser astuto, 

sagaz e desleal na obra Teogonia (versos 507 a 616) em que ele separa a carne do boi 

dos ossos e coloca a carne dentro do estômago do boi e os ossos envolve numa capa de 

gordura, abrindo um precedente para sacrifícios (o que fez os humanos sacrificarem 

ossos e gordura e alimentar-se da carne dos animais), mas ao preço de enganar Zeus e o 

deixar enfurecido. 

Vê-se mais um caso de resistência nesta obra, que seria a conversa que prometeu 

executa com as filhas do oceano. Ele em momento algum desiste de seus pensamentos, 

nos fazendo acreditar que ele nada mais fez do que um bem aos humanos, e tratando 

como um dever seu não se rebaixar ou não mudar sua certeza. Mas ele acaba se queixar 

de seu amargo destino: “Ai de mim! Doloroso será, para mim, vo-lo contar, mas não 

menos doloroso silenciar” (ÉSQUILO, 2005, p.18). O silencio dito por Prometeu é a 

palavra-chave de sua resistência, pois Júpiter utilizando de seu poder para puni-lo, fez 

vir à tona o testemunho de Prometeu que o acusava de ser um simples tirano e que via 

em seu ato uma afronta ao seu poder. Entretanto Júpiter usa como punição isolamento 

em uma terra longínqua e inacessível. 

“Prometeu Acorrentado” pode ser considerada uma obra de resistência como 

destaca Bosi, por conta de encontrarmos em sua narrativa diferentes aspectos da 

resistência, pois mesmo sem um contexto de ditadura é feito um convite ao leitor das 

obras de resistência, a detectar e refletir sobre como um conceito teórico implica tanto 

na formação de um texto, quanto na vivificação dele como ícone de uma literatura 

critica: 

A escrita de resistência não resgata apenas o que foi dito uma só vez 

no passado distante e que, não raro, foi ouvido por uma única 



 

testemunha, [...]. Também o que é calado no curso da conversação 

banal, por medo, angústia ou pudor, soará no monólogo narrativo, no 

diálogo dramático. (Bosi, 2002). 

 

Ao início de As Eumênides, vemos que a profetiza Pítia está a fazer uma oração 

antes de entrar no Templo do deus Febo (ou Apolo) como de costume, até que ao entrar 

depara-se com um jovem com uma faca nas mãos e esta toda ensanguentada, ao olhar 

novamente em torno dele, ela percebe alguns seres que se assemelham a mulheres 

adormecidas nos assentos (as fúrias). Podemos observar uma resistência anteriormente a 

esse contexto como a resistência, de certa forma, ao poder, pois Orestes não se 

importando do fato de Clitemnestra ser sua mãe a mata para vingar a morte de seu pai. 

Mas de acordo com isso, podemos examinar o outro lado, mesmo que dentro da 

sociedade grega da época (como já dito anteriormente) a mulher era somente vista como 

um invólucro, um objeto para reprodução. Visto pelos olhos das fúrias, temos a 

oportunidade de encontrar um cisma que torna tanto Orestes quanto Clitemnestra, 

personagens ambivalentes, pois Clitemnestra ao matar o marido não e considerado 

como um crime que as fúrias são encarregadas de resolver, mas a morte de uma mãe 

pelas mãos de seu filho é considerada uma impunidade a ser erradicada. Podemos ver 

claramente isso em um trecho onde Apolo pergunta o porquê de elas não vingaram a 

morte do pai de Orestes e Corifeu responde: “Não se derrama o mesmo sangue nesse 

crime” (ÉSQUILO, 2005, pág. 10). Com isso podemos retomar o aspecto já dito antes 

em que Bosi explica sobre ética e estética da personagem na conquista de uma verdade: 

 

A partir do momento em que o romancista molda a personagem, [...], 

todo o esforço da escrita se voltará para conquistar a verdade da 

expressão. A exigência estética assume, [...], uma genuína face ética. 

(BOSI, 2002, p. 122) 

 

Outro ponto a ser considerado (a meu ver, como o mais importante) é a 

resistência passada durante a obra toda por Orestes, pois este peregrina sendo 

perseguido pelas fúrias até o último instante antes do julgamento em Atenas. Com isso 

vemos que ele busca seu objetivo ferrenhamente para mostrar que o que ele fez nada 

mais foi que justiça. O fato se apresenta de maneira concreta, quando Corifeu discute 



 

com Febo em seu templo e diz: “[...] sou impelida pelo sangue de uma desventurada 

mãe e continuarei a perseguir Orestes como seu eu fosse um cão de caça em sua pista! ” 

(ÉSQUILO, 2005, pág. 11) e também podemos ver na fala de Orestes a certeza de que o 

que fez foi justiça: “[...] Após um longo exílio regressei à pátria e matei minha mãe – 

não negarei o fato – para punir a morte de meu pai querido”. 

Com isso ficam videntes as imagens de características pertencentes à teoria de 

narrativa e resistência de Bosi e fazendo uma análise baseada nos pontos apresentados 

podemos confirmar que a tragédia “Eumênides” pode ser considerada como uma obra 

relacionada à resistência como forma imanente da escrita.  

 

4. Performance em “Prometeu Acorrentado” e “As Eumenides” 

 

Ao visualizarmos esta obra por seu aspecto performático, temos a confirmação 

da presença das características que tornam uma personagem como um ser performático. 

Adentrando ao texto, Prometeu deve ser tratado como o principal ser performático, além 

de ser o personagem principal, pois de acordo com as atitudes tomadas por ele durante a 

tragédia, ficam mais claros os exemplos dados por ele, o qual caracterizamos como 

performance. 

Podemos identificar em uma passagem de Prometeu acorrentado, que revela a 

presença da performancerealizada pela personagem Vulcano, pois no momento em que 

ele deveria cumprir a ordem dada pelo seu pai Júpiter, ele se vê atado a um laço 

sanguíneo com Prometeu, que o leva a refletir sobre a ação que iria cometer (mesmo a 

tendo cumprida por temor) e chega a cogitar a hipótese de não a realizar: 

 

[...] Quanto a mim, sinto-me sem coragem para acorrentar pela força a 

um deus, meu parente, sobre esta penedia, exposto à fúria das 

tempestades! Vejo-me, no entanto, coagido a fazê-lo, pois seria 

perigoso esquecer as ordens de meu pai. (Ésquilo, 2005, p.06). 

 

Além dessa obra, podemos também verificar em outras de Ésquilo que a 

performance é um elemento que se faz presente e que possui um grande peso em suas 

obras, uma delas e a tragédia “Eumênides”, que se apresenta plenamente no performer 



 

Orestes, cujo personagem comete um crime e foge para Atenas para ser julgado e com o 

objetivo de conseguir o perdão pelo ato que cometeu, mesmo este sendo ordenado por 

Apolo para que Orestes o cumprisse. 

Como exemplo principal da performance temos a jornada de Orestes, pois a 

partir do momento em que ele mata sua mãe com o objetivo de vingar o pai, a sede de 

vingança das Fúrias aplacou sua jornada quase que incessantemente, com isso vemos o 

ato performático de resistência dele, a partir do momento que ele resolve não se entregar 

as fúrias e luta pela sua liberdade, indo assim até Atenas pedir pela ajuda da deusa. 

 

Referências 

 

BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

CARLSON, Marvin. Performance: uma introdução a crítica. Trad. Taís Flores N. 

Diniz & Maria Antonieta Pereira. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 

ÉSQUILO. Prometeu Acorrentado. Tr. J. B. de Mello e Souza.  Rio de Janeiro, São 

Paulo, Porto Alegre: Clássicos Jackson, 2005. 

ÉSQUILO. Orestéia III: Eumênides.  São Paulo: Iluminuras, 2005. 

SLIDESHARE, Prometeu acorrentado 6. Disponível em: 

<http://pt.slideshare.net/Tita2010/prometeu-acorrentado-6> Acesso em 18 de maio de 

2015. 

INFOESCOLA, Prometeu. Disponível em: <http://www.infoescola.com/mitologia-

grega/prometeu/> Acesso em 18 de maio de 2015. 

UFSJ, Tempo e trancendência. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/portal-

repositorio/File/existenciaearte/Edicoes/1_Edicao/Tempo%20e%20Transcendencia%20

Francisco%20Xavier%20de%20Oliveira.pdf> Acesso em 03 de junho de 2015. 

 

 

 

http://pt.slideshare.net/Tita2010/prometeu-acorrentado-6
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/prometeu/
http://www.infoescola.com/mitologia-grega/prometeu/
http://www.ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/existenciaearte/Edicoes/1_Edicao/Tempo%20e%20Transcendencia%20Francisco%20Xavier%20de%20Oliveira.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/existenciaearte/Edicoes/1_Edicao/Tempo%20e%20Transcendencia%20Francisco%20Xavier%20de%20Oliveira.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/existenciaearte/Edicoes/1_Edicao/Tempo%20e%20Transcendencia%20Francisco%20Xavier%20de%20Oliveira.pdf

