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Poética inicia-se com a defesa aos direitos dos poetas “de tudo ousar”, conclui 
com a defesa aos direitos dos poetas em escolher como se quer morrer. 
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VITIOQUE POTENS REGNAT ADULTER: LUCRÉCIA E TESEU, 
CÔNJUGES DE CONSORTES INCESTUOSOS 

 
LIMA, Miriam Trindade8 

GRIZOSTE, Weberson Fernandes9 
RESUMO: Esta comunicação pretende fazer um estudo da representação trágica do 
incesto presente em Sêneca e Gonçalves Dias, nas respectivas obras; Fedra e Beatriz Cenci. 
Parte-se do ponto de vista que a família é um consorte afetivo, uma vez adentrando essa 
prática no âmbito familiar, desaparece a perspectiva de proteção e afetividade seguida da 
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falência conjunta familiar. Este estudo se pauta nas figuras de Lucrécia e Teseu pares de 
consortes incestuosos. 
Palavras-chave: incesto, Teseu, Lucrécia, Beatriz Cenci, Hipólito.    

INTRODUÇÃO 
Constituindo-se em objeto de estudo ao longo da história nos estudos 

clássicos, nota-se que inúmeras tragédias se pautam na temática das relações 
incestuosas. Édipo Rei de Sófocles inspirou a psicanálise com o denominado 
“Complexo de Edipo”. A tragédia Fedra, se processa conflituosamente a partir 
do tema tratado por Sêneca, as sequelas de se deixar dominar pelas paixões 
absurdas, como uma paixão incestuosa. Muitos anos depois a mesma temática 
inspirou o poeta romântico Gonçalves Dias a escrever sua versão poética de 
Beatriz Cenci, e mostrou o fim igualmente trágico dos Cencis devido ao ato 
pecaminoso do patriarca. Almeja-se evidenciar nas relações trágicas dos 
referidos poetas o consorte incestuoso, na obra Senequiana, a figura de Teseu, 
e em Beatriz Cenci, a figura de Lucrécia.        

METODOLOGIA 
O procedimento metodológico utilizado no desenvolvimento da 

pesquisa é de caráter bibliográfico, segue a proposta de Gil (2002, pg. 60-86). 
A fundamentação teórica pauta-se em Pirateli (2010), Jacobbi (1958), Santos 
(2005) e Sousa (2005). Dentre os resultados que ainda temos em mente, 
elegemos para esta ocasião uma análise dos conjuges de consortes incestuosos 
– haja vista que quase nunca são objetos principais de observação analítica. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Sêneca, inspirado em Hipólito de Eurípides, escreveu Fedra, o mito da 

paixão incestuosa de uma madrasta por seu enteado. As obras do filósofo 
“tem como fio condutor a ética estoica, cuja finalidade suprema é a perfeição 
moral, identificada com a sabedoria, o bem supremo, a vida bem aventurada” 
(PIRATELI, 2010, p.72). Sendo patrono de sua filosofia, Sêneca, buscou 
mostrar para a sociedade de sua época os perigos do desejo desregrado. 
Todavia, essa temática não se limita a antiguidade clássica, no romantismo o 
poeta Gonçalves Dias representou o trágico do incesto no drama Beatriz 
Cenci “o anjo do parricídio.” (JACOBBI, 1958, p.68).  

O delírio incestuoso que culminou para o fim trágico das famílias, 
tem personagens fundamentais que contribuem para o processo conflituoso 
das obras. Lucrécia e Teseu são os respectivos cônjuges de um matrimônio 
levado a ruina pelo sentimento proibido de seus companheiros. 

Vejamos pontos de semelhanças e dessemelhanças: 
Na obra de Gonçalves Dias, a madrasta se personifica na figura de 

mãe e busca proteger a filha quando se depara com os desejos de seu marido. 
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É a personagem que mais contribui ativamente para alertar não somente a 
moça, como também o público para o real desejo de Francisco Cenci 
(SANTOS, 2005, p. 15). Lucrécia representa a esposa que embora esteja 
elevada a um titulo nobre e ser respeitada pela camada da alta sociedade é 
subalterna a estrutura social, sendo subjugada a celebridade do marido. Por 
outro lado, em Sêneca, Teseu é um rei, um herói, um semideus, uma figura 
emblemática para Atenas. Detentor do poder hierárquico, mas está ausente, 
encontra-se distante do que se passava em sua casa, enquanto Lucrécia parece 
sabedora do caráter do seu marido e acompanha as artimanhas dele para tentar 
detê-lo. 

 Para Sousa “Teseu é sempre a personagem que sofre maior abalo 
psicológico” (2005, p.27).  Porque ele retorna do submundo crente que sua 
esposa estaria saudosa o esperando, mas retornando ao palácio se depara com 
uma esposa que deseja a todo custo morrer, retirar-se do mundo e de perto 
dele. A Teseu é dito uma mentira grosseira e terrível: de que seu filho a qual 
ponderava eximia honra de uma vida casta e livre de nenhum vicio, violentara 
sua esposa. Teseu angustia-se por ela, amaldiçoando seu filho inocente 
levando-o a morte.  

Afirma ainda Sousa sobre Teseu: “Na tragédia é a única personagem a 
sofrer tão profundas mudanças de estado e alma e a experimentar uma 
extraordinária perplexidade” (2005, p.27). Lucrécia, pelo contrário, trama para 
evitar que Francisco Cenci obtenha êxito em seduzir a própria filha, uma vez 
que estava disposto a tudo em nome do sentimento imoral. 

Atenta aos acontecimentos que a cercavam, conseguiu perceber 
quando a relação de seu marido para com sua enteada deixara de ser natural 
constituindo-se em uma doença a integridade familiar. Mas não conseguiu 
impedi-lo, restando apenas o desejo de vingança “Lucrécia aproveita-se da 
sede de vingança de Beatriz e Márcio para exteriorizar o ódio que sente por D. 
Francisco, e os três tramam o assassinato de Cenci” (SANTOS, 2005, p. 15). 
No entanto, os acontecimentos que se sucedem acarretam não apenas o fim de 
Francisco Cenci, mas de toda sua família.  

Na obra de Sêneca, Teseu é vitima de sua própria perplexidade, 
precipitando-se em seu desejo, mas a ele a possibilidade de vingança é 
impossível, pois Hipólito seu filho jaz morto por um monstro que emergiu do 
mar, como também a insana Fedra que se matou “pela angustia insuportável 
de ter levado a morte o ser amado” (SOUSA, 2005, p.27). “o filósofo e 
dramaturgo latino usa o mito para evidenciar os nefastos efeitos dos uitia na 
conduta humana e nomeadamente na conduta do governante. Assim, no caso 
senequiano as perdas são absolutas e indissociáveis” (SOUSA, 2005, p.32).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O que está por trás dos mitos de incesto na antiguidade e daí na 
tragédia, é o seu poder destruidor de todos os membros da família. Morre-se 
os filhos na condição espiritual de filhos, morre-se os pais: de um lado os 
cônjuges incestuosos – causadores ativos dessa destruição; e de outro os pais 
que deviam proteger seus filhos – e que no entanto não o fazem. 

Os desejos nefastos que muitas vezes é considerado tabu pela 
sociedade contemporânea, inspirou desde a antiguidade produções como Fedra 
do poeta latino Sêneca e, mais recentemente, no século XIX, Beatriz Cenci do 
maranhense Gonçalves Dias. A representação do incesto não somente restrita 
ao ato isoladamente, mas em uma perspectiva de um consorte fadado ao fim 
pela violação do laço familiar, levando a falência conjunta familiar.  
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OS MITOS GREGOS COMO INFLUÊNCIA PARA O HEAVY 
METAL 

 
PEREIRA, Vitor Sousa10 

GRIZOSTE, Weberson Fernandes11 
RESUMO: O trabalho proposto visa mostrar que os mitos gregos servem de inspiração 
para os gêneros musicais, mais precisamente o Heavy Metal, que possui um lirismo rico e 
carregado de referências à literatura clássica. O método usado neste trabalho consiste na 
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