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RESUMO: Esta comunicação pretende analisar a questão da hospitalidade no teatro grego, a partir da 

tragédia Coéforas de Ésquilo. Sabe-se que o teatro clássico, assumiu o papel educador da sociedade 

grega, pois, em um período, em que, a „democracia‟ era restrita a um grupo de cidadãos da polis, já o 

teatro abrangia a totalidade. Assim, conceitos como o da hospitalidade e outros de gênero ético, eram 

transmitidos ao todo por meio das peças trágicas. Num primeiro momento, será abordado como o 

termo hospitalitate era compreendido entre gregos do século V a.C., para num segundo momento, 

traçar um panorama geral da sociedade grega, no intuito de entender a importância dos tragediógrafos, 

bem como a abrangência da obra em questão.  

 

Palavras-chave: Mito, Coéforas, Hospitalidade, Ésquilo. História da Educação.  

 

 

 Com base na peça Coéforas de Ésquilo, esta pesquisa procura caracterizar o conceito 

de hospitalitate no mundo antigo, mas especificamente, no século V a.C., época áurea para o 

teatro grego e toda a cultura clássica, também denominada como a Idade de Ouro. Contudo, 

acredita-se que ao buscar compreender como tais conceitos eram transmitidos pelas peças 

clássicas deve-se ter em mente que os gêneros trágicos encontravam-se inseridos em uma 

proposta política pedagógica da época, da qual o Estado desenvolvia um papel primário nessa 

estrutura.  

 Desse modo, investigar a proposta político pedagógica do teatro clássico por meio da 

Coéforas, requerirá salientar o período de seu surgimento, uma vez que, parte-se de uma 

metodologia histórica social, em que compreende toda e qualquer obra, seja ela política, 

filosófica e/ou literária, inserida dentro de um contexto social específico de seu surgimento.  

 Nesse âmbito, pode-se entender a tragédia esquiliana enquanto uma modalidade 

educativa, traduzindo o homem e a realidade por ele criada, levando-o à concretização de um 

aprendizado analítico e reflexivo mais aprofundado e condizente com o processo de 

desenvolvimento social em que está imerso. 

 Dentre os acontecimentos que marcaram o período em que o teatro se emancipa dos 

rituais religiosos em honra ao deus Dionísio e afirma-se como arte, é necessário destacar o 

sistema político. Só a partir das transformações ocorridas no campo da política na Grécia 
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Clássica, é que se pode pensar o teatro como um instrumento pedagógico para o mundo 

grego.  

 Destarte, em meados do século V a.C. ocorreram transformações no sistema político, a 

saber, o regime aristocrático começava a perder o poder, surgindo o que se chamaria de 

democracia com Clístenes. Trata-se aqui da transição do regime do governo de Sólon – 

aristocrata que assumiu o poder como legislador que assumiu o poder da cidade de Atenas no 

ano de 594 a.C. Dentre as reformas de Sólon, tinha-se a pretensão de afastar o poder 

aristocrático do cargo público para que houvesse uma maior representação popular como a 

Eclésia, a Boulé (instituições em que os homens reuniam-se para tomar decisões), o Areópago 

(responsável por formular leis e manter a autoridade jurídica da cidade, além de fiscalizar as 

decisões tomadas nas assembléias). Alguns especialistas na área, afirmam que devido a tais 

reformas, Sólon não plenitude, nem num governo tirânico, e nem num governo democrático, 

uma vez que suas decisões desagravam tanto aos ricos como aos menos abastados.  

 Contudo, foi somente na tirania exercida por Psístrato (534 a.C.), que aconteceu a 

integração entre as tragédias e o Estado, com a criação das “Grandes Dionisíacas”, em que 

após as homenagens feitas a Dionísio, realizavam-se representações dramáticas. Após a queda 

desse último governo, houve uma abertura para uma disputa pelo controle da grande Atenas, 

partindo de dois grupos da Cidade-Estado: a) os aristocratas, comandados por Iságoras 

(governante espartano que viveu entre 517-507, mas tarde sucessor de Clístenes), e b) de uma 

massa de cidadãos, governados por Clístines, que assume as rédeas do governo ateniense. 

Todavia, vale-se lembrar que o verdadeiro apogeu da democracia da helade, só foi alcançado 

com o regime de Péricles (495-429 a. C.), período rotulado por uma gama de historiadores da 

Idade Antiga como a Idade de Ouro.  

 Segundo Marrou, somente após esse processos políticos que os tetes (cidadãos menos 

favorecidos financeiramente) obtiveram acesso a alguns privilégios que até então se detinham 

apenas na mão de alguns poucos aristocratas: 

 

Atenas [...] tornou-se uma verdadeira democracia: seu povo conquistou, por 

sua extensão gradual, não só os privilégios, direitos e poderes políticos, mas 

ainda o acesso a este tipo de cultura, a este ideal humano do qual somente a 

aristocracia havia, de início usufruído
3
. 

 

 

 A partir desse modelo democrático que a sociedade ateniense adotou, surgiu, 

consequentemente, no homem uma nova forma de se pensar as relações humanas. A palavra 
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passou a ser usada como instrumento de persuasão e comunicação. Desse modo, pode-se 

afirmar que, o homem que até então se orientava e justificava suas ações pelos mitos, que 

acreditavam que o poder político era reservado aos descendentes de uma suposta linhagem 

heróica, começou a se sentir responsável por seu próprio destino. À medida que essas 

alterações ocorriam na mentalidade dos helenos, o ideal de guerreiro e herói encontrado 

outrora na Ilíada e Odisséia de Homero, ou na Teogonia de Hesíodo, paulatinamente cederam 

seu espaço ao novo modelo de homem o zoon politikon. 

 Esse novo homem, do qual tomará o tempo de Aristóteles na sua obra A Política, não 

acreditava simplesmente que os deuses orientavam o seu destino, intervindo na hora que bem 

entendessem, mas também que algumas leis e atitudes poderiam e deveriam ser tomadas pelos 

homens, dando lugar a novas regras, as quais se centravam na política estabelecida pela polis. 

Buscava-se cada vez mais garantir a participação política desses indivíduos. É por meio deste 

novo regime político que aparecem os primeiros fatores que ordenaram de forma fixadora o 

caráter educativo do teatro. 

  De acordo com Courtney, a educação ateniense do período clássico, fundamentava-se 

na arte, cujo tripé era a literatura, a música e o esporte. Para os cidadãos com maiores 

condições financeiras, suas crianças eram instruídas desde a tenta idade por meio de 

preceptores (normalmente escravos de guerra). Os pequenos eram ensinados a ler, escrever e 

principalmente a recitar, com todos os recursos dramáticos de expressões vocais e corporais. 

A música também era ensinada na infância, sobretudo eram ensinados a tocar lira e flauta. 

Alguns, porém, possuíam uma melhor aptidão e afinidades com a proporção e harmonia, 

assim, eram ensinadas ás artes esportivas, via por meio da qual o corpo adquiria saúde, força, 

leveza e graça. Contudo, nem todos tinham acesso a este tipo de aprendizado.  

 Juntando a vontade de se propagar a nova visão política que a sociedade estava 

passando com a exclusividade do ensino, o estado passa a custear as peças trágicas. Dar-se-ia, 

então, a possibilidade aos menos abastados ou excluídos do sistema democrático da época de 

assistirem as encenações trágicas. Visando tais pressupostos, Courtney afirma que:  

O próprio teatro foi um importante instrumento educacional na media em 

que disseminava o conhecimento e representava, para o povo, o único prazer 

literário disponível. Os dramaturgos eram considerados pelos professores tão 

relevantes quanto Homero, e eram recitados de maneira semelhante. O teatro 

em todos os seus aspectos, foi a maior força unificadora educacional no 

mundo atiço
4
.  
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 Devido a esse caráter totalitário
5
, Jaeger

6
, afirma que o Estado do século V a.C., é o 

assímo ponto de partida histórico necessário do grande movimento educativo que imprimiu ao 

século e ao seguinte, no que tem a origem da ideia ocidental de cultura. A tragédia forneceu a 

todos os seus espectadores uma possibilidade de pensar os seus relacionamentos humanos, 

tanto sob a perspectiva individual quanto coletiva. Para entender essa concepção educativa de 

repensar os próprios valores por meio do teatro, deve-se considerar que o Estado não estava 

simplesmente interessado que a população helênica fosse ao teatro para que se entreteça. De 

acordo com tais pensamentos, Romilly aponta para a abrangência que o teatro passou a 

possuir: 

O fato é que a tragédia passou a ter um lugar na vida da cidade, ela contava 

coma à presença de todo o povo; sua representação era programada e 

organizada sob os cuidados da cidade. Dirigindo-se ao povo reunido, os 

poetas se exprimiam como cidadãos e falavam aos cidadãos
7
. 

 

 Entendendo essa abrangência que as peças tiveram naquele momento, cumpre-se 

destacar alguns pontos principais da vida do autor da tragédia em questão. Sobre Ésquilo 

(525-456 a.C.), nascido em Elêusis, pode-se destacar, que o dramaturgo iniciou sua trajetória 

literária após ter regressado da guerra de Salamina, na qual participou como soldado, sofrendo 

e transcrevendo as influências bélicas. O teatro esquiliano, portanto, dedicou-se a transmitir o 

conhecimento que o próprio autor alcançou nas suas experiências de vida, sem deixar de 

considerar seu entendimento sobre os sistemas políticos e os credos religiosos. 

 Ésquilo problematizou questões políticas, das quais se sentia cada vez mais 

entusiasmado em participar, ainda que segundo Brandão
8
, suas peças tinha mais um caráter 

teomórfico do que antropomórfico, destaca-se a importância que seus temas tinham a partir de 

uma perspectiva política.  

 O homem esquiliano desenvolve um papel fundamental nessas questões de cunho 

político, pois, esse se encontra no terrível imperativo do agir, mesmo que a sua ação resulte 

num ato criminoso. Costa e Remedios
9
, destacam que o universo trádigo pode ser concebido 

como uma crise, cujo ponto central é a ambiguidade, uma vez que a tragédia esquiliana é o 

resultado de um mundo apresentado com constantes atritos de forças opostas: o mítico e o 

racional.  

 Dessa maneira, tanto Ésquilo, quanto os demais tragediógrafos – Sófocles e Eurípedes 

– desempenham o papel de educadores da sociedade grega daquele período. Segundo Nagel
10

, 

ao fazer-se uma investigação sobre os conteúdos educativos da Grécia do período clássico é 

impossível não nos atentarmos às tragédias, pois, o drama apresenta-se como uma literatura 
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insubstituível no exame da consciência do povo grego. Nagel enfatiza que a dramaturgia dá 

possibilidades ao homem de fazer reflexões sobre as forças universais, ou seja, leva-o a 

refletir sobre as suas ações, relações, conceitos, regras e dogmas construindo um modelo de 

cidadão. O drama apresenta aos espectadores e aos tragediógrafos como um instrumento 

persuasivo que os leva a mudarem os seus velhos hábitos, e consequentemente, 

transformarem-se.    

 Vegetti
11

 aponta para a noção ética bem recorrente e visível no teatro grego. Segundo 

ele o teatro desenvolve uma atividade educativa total e permanente, que faz da polis inteira 

uma comunidade pedagógica. No teatro a sociedade educa a si mesma. Nesse sentido, torna-

se compreensível relacionar conceitos como os de hospitalidade, que devem serem passados 

de geração em geração, independente se estes estão apenas de passagem pela polis, ou se vão 

assumir o papel reservado por Héstia, ou se são imaturos o suficiente para assimilar. Todos 

sem exceção devem receber tais ensinamentos. Eis a dádiva do teatro grego, eis a totalidade.  

 A hospitalidade, portanto, assim como os demais conceitos éticos eram ensinados por 

meio da tragédia, pois como visto essa tinha uma amplitude muito maior do que outros meios 

de comunicação para a época. O equivalente grego para hospitalidade é “ξενία, xenía”, 

empregado pelos gregos para oferecer sua generosidade aos viajantes e estrangeiros. O deus 

grego Zeus é o deus que representa essa hospitalidade, ele foi consultado às vezes a como 

Zeus Xenios, o protetor dos viajantes. Isto criou uma obrigação religiosa particular de ser 

hospitaleiro com os estrangeiros. 

 Porém a hospitalidade era praticada não só entre os gregos, mas por comunidades bem 

mais “primitivas” que possa imaginar. Segundo Mauss, a obrigação de hospitalidade era tão 

grande em algumas cominidades que “é melhor comer um alimento meio cozinho „do que 

esperar que os estrangeiros cheguem‟, que estar cozido e ter de reparti-lo com eles
12

  

 A hospitalidade versa-se em três regras básicas: 1) o respeito do anfitrião ao 

convidado, 2) o respeito do convidado ao anfitrião, e 3) o presente divisor do anfitrião ao 

convidado. Desse modo, o anfitrião deve receber o convidado da melhor maneira possível, 

deve fornecer bom alimento e bebida, não o diferenciando dos demais, após preparar a ele um 

banho, se requerido, uma vez que seguiu longa jornada. Também, afirma-se não ser polido da 

parte do hospedeiro fazer perguntas até que o convidado indique suas necessidades. Com um 

grau de importância ainda maior para a Grécia, em seus tempos antigos em que os deuses do 

pensamento dos homens se hospedavam na casa de pessoas.  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Zeus
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Zeus#Role_and_epithets
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 A hospitalidade dos gregos é um tema de fundamental importância na Odisséia de 

Homero, uma vez que se percebe que grande parte do poema homérico é empenhado em 

descrever as festas e os presentes dados pelos anfitriões. Na medida em que os presentes estão 

sendo distribuídos, espalha-se uma boa reputação da cidade, se estabelece vários vínculos 

entre outras cidades e paralelamente agrada-se aos deuses. De acordo com Gonzalo Gamo 

Gehri “En el mundo griego, la xenía – el vínculo existente entre el que brinda hospitalidad y 

el que la recibe – constituye una institución sagrada
13

”. A ação do homem é motivada sempre 

com o intuito de agradar aos deuses. 

 Será por causa desse dever de hospedar, que gerará toda uma narrativa homérica de 

uma guerra que durou uma década, findada com o retorno de Helena a Menelau. Sem dúvida, 

a Guerra de Tróia foi resultado dessa violação da hospitalidade. Sendo Paris convidado de 

Menelau, e recebendo um tratamento próprio de um hóspede em terras estrangeiras, a 

transgressão dos limites da hospitalitate não foi apenas uma transgressão ao irmão de 

Agamêmnon – o que já seria um grave motivo -, mas também ao próprio Zeus, tendo assim 

resultado a guerra. 

Sabe-se que os poemas homéricos e hesiódicos tiveram a intenção de criar modelos 

para aquela sociedade clássica. Porém só a partir do teatro, verá uma preocupação ainda mais 

direta com a questão da educação ética. 

 A peça Coéforas, faz parte de uma trilogia chamada Oréstia, composta juntamente 

com a peça Agamenon e Eumênides. Assim como a Odisséia e a Ilíada esta trilogia encontra-

se fortemente entrelaçada a tais acontecimentos.  

 Socorrendo o irmão Menelau, Agamêmnon sendo comandante supremo da expedição 

dos gregos contra Tróia, vê-se obrigado a sacrificar a sua filha Ifigênia para aplacar os ventos 

contrários da deusa Ártemis. Com isso, gera-se um profundo ódio em sua esposa à rainha 

Clitemnestra que se junta a Egisto filho de Tiestes. Segundo a lenda Tiestes era irmão de 

Atreu pai de Menelau e Agamêmnon. Tiestes travou uma disputa ferrenha com o irmão pelo 

trono de Argos, contudo Atreu saiu vitorioso. Não contente somente coma vitória Atreu 

manda matar os filhos de Tiestes em um grande banquete no qual o pai come seus próprios 

filhos, exceto Egisto. Jurando vingança sai desesperado do palácio.  

 Assim, juntando a vingança de Egisto e o ódio de Clitemnestra pelo sacrifício de sua 

filha amada os dois se juntam após a partida de Agamêmnon para a guerra de Tróia e tramam 

vingança por dez anos. Quando o rei volta é assassinado pela esposa.  
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 Segunda peça narrará o assassinato de Clitemnestra pelo próprio filho Orestes que foi 

expulso do palácio logo após a morte do pai. Este retorna e se junta a Electra que sofria muito 

por ter sido subordinada a se tornar escrava por não aceitar o reinado de sua mãe. A terceira 

peça termina com o absorvimento de Orestes pela deusa Minerva, em um tribunal de homens 

e deuses, gerando assim o tão famoso, voto de Minerva. 

 A peça que se pretende analisar é a do meio, Coéforas a que narra a morte pelas mãos 

de Orestes. Essa peça em particular dá subsídios para compreender como um estrangeiro era 

recebido em outra cidade.  

 Ao retornar depois de longos anos a cidade de Argos, Orestes encontra sua irmã no 

túmulo de seu pai fazendo libações a pedidos de sua mãe. Clitemnestra tivera um pesadelo 

terrível à noite anterior e tentando aplacar a ira dos mortos ela envia algumas libações a 

Agamêmnon. Ao se reconhecerem, logo Orestes e Electra tramam a morte da mãe que tanto 

lhes trouxe mal. Orestes passa-se por um estrangeiro vindo de Dáulis e pretende ser recebido 

no castelo para trazer horríveis notícias sobre a morte do príncipe: 

 

Orestes: 

Escuta, escravo! Bato à porta do vestíbulo! 

Ninguém está nesse palácio? Escuta escravo! 

É a terceira vez e ninguém nos atende! 

Espero que apareça alguém nesta casa 

se acolhem estrangeiros por ordem de Egisto
14

.  

 

 Nota-se que está como uma regra estabelecida à hospedagem de estrangeiros pela fala 

do próprio Orestes que pede pelo auxílio do rei, apontando para a necessidade de se hospedar 

em algum lugar, pois a noite está chegando e não é bom nem para a cidade nem para o 

estrangeiro que este passe a noite sem cama: 

 

[...] o carro da noite 

já está prestes a chegar trazendo as trevas 

e soa a hora de o viajante ancorar  

em uma casa onde hospedem forasteiros
15

. 

 

Nesse momento aparece a rainha Clitemnestra. Se reparar bem a fala dela parte de 

uma premissa pedagógica. Notar-se-á que a rainha parece muito mais estar ensinando aos 

cidadãos como é que se dever tratar um viajante do que responder a Orestes: 

 

Clitemnestra: 
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Revelai-me vossos desejos, estrangeiros. 

Neste palácio certamente encontrareis 

tudo o que é lícito esperar: um banho quente, 

um leito onde vossas fadigas cessarão 

e ainda a recepção de um olhar leal
16

. 

 

Partindo da premissa de que o teatro é um instrumento educacional, pode-se perceber 

que essa fala ingeriria em quem a ouvisse uma pequena noção de como deveria ser tratados os 

estrangeiros, ainda que para o final da peça o próprio hospede venha a matar o anfitrião, 

contudo aí se encontra uma outra relação, a saber, à de vingança dos crimes com as próprias 

mãos.  Porém o crime de Orestes institucionalmente estaria sendo o último, pois a partir das 

Eumênides o crime seria julgado no tribunal. Contudo voltando a hospitalitate, percebe-se 

também uma necessidade de se agradar não só aos deuses, mas aos convidados mortais, pois 

esses ao saírem serão os encarregados de propagarem a boa fama do local: 

 

Clitemnestra: 

Conduze-os logo aos aposentos reservados 

a quem merece a nossa melhor acolhida,  

sem esquecer os serviçais do companheiro; 

eles receberão aqui o tratamento  

que costumamos dispensar em nossa casa.  

Presta atenção, escrava, e obedece em tudo,  

Pois serás responsável pelo atendimento
17

 (ÉSQUILO, 1991, vv. 925-931, 

grifos nossos). 

 

 Percebe-se a atenção em mostrar sempre que um estrangeiro deve receber os melhores 

tratamentos possíveis, até mesmo melhores do que os que são recebidos pelos próprios 

anfitriões.  

 Assim o teatro ajudava os gregos em seus processos civilizatórios, uma vez que tais 

conceitos empregados nas peças incidiam sobre seus processos construtivos da consciência. 

Neste sentido afirma-se que o teatro conduzia os cidadãos helênicos para o exercício de sua 

consciência reflexiva enquanto cidadãos. Pode-se por meio do teatro apreender a totalidade 

das manifestações e ideais humanos.   

 Desse modo, é importante olhar para o teatro trágico não só a partir do seu cunho de 

entretenimento, mas vê-lo também a partir de um viés ético, que traduzia em ações fictícias, 

os fatos sobre a realidade que estava sendo vivenciada naquele momento. Ater-se a tragédia 

para compreender como eles educavam os seus cidadãos é repensar o passado, não apenas 

aceita-lo, e sistematizá-lo de acordo com a metodologia, fazendo com que a verdadeira 

história se perca. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
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Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
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