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RESUMO

A presente comunicação tem como principal objetivo a investigação da noção de vingança nas tragédias Coéforas e Medeia, a fim de apontar as nuanças da discussão acerca do

estatuto do agir humano em face do problema da relação entre transgressão, responsabilidade e imputabilidade.  As exigências metodológicas sob as quais a investigação se deu

compreende a análise comparativa das duas peças (a Coéforas de Ésquilo e a Medeia de Eurípides), mediada pela Poética de Aristóteles e por helenistas como Romilly, Vernant,

Lesky, entre outros. A pesquisa (embora em andamento) tem mostrado a dificuldade de explicar a legitimidade da punição, na medida em que o agente (como a Coéforas

apresenta) prescinde da deliberação racional por ser movido pela inexorabilidade do destino ou pela coerção do direito consuetudinário. Por outro lado, os assassinatos

encenados na Medeia sugere a presença de elementos (ainda que embrionários) na, ainda em formação, esfera jurídica grega clássica que permitiriam minimamente apelar para

a argumentação como expediente decisivo para a condenação ou absolvição do agente transgressor. O fato é que a vingança paira de uma necessidade divina em Coéforas e a

uma potência do pathos humano em Medeia.  Desta forma, o lugar e o estatuto onde se encontra a ação humana presentes em Ésquilo e Eurípedes está entre duas ordens de

realidade que é o caráter e a potência divina, sendo este o ápice da decisão trágica. A tragédia grega, de acordo com Aristóteles, é uma imitação de ações. E esta imitação não é

simplesmente da bondade dos homens, é antes de tudo uma reflexão sobre a desmensura humana o que caracteriza uma discussão acerca da punição do agente. Importa

ressaltar também que o cotejo das tragédias tem mostrado que a maior dificuldade para explicitar a relação entre transgressão e imputabilidade gravita em torno da ausência de

uma noção acabada de livre vontade.
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