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RESUMO 

A adivinhação na tragédia de Ésquilo 

 

Esta tese estuda a adivinhação nas sete tragédias supérstites de Ésquilo – entendendo-se 

a adivinhação não no sentido estrito de revelação de fatos futuros, mas no sentido mais 

amplo de um diálogo que se estabelece entre as instâncias divina e humana valendo-se 

de formas e recursos variados. Assim, a análise e interpretação destas tragédias 

priorizam os diversos aspectos deste diálogo divinatório para mostrar a adivinhação 

como fundamento da construção de estratégias dramáticas na tragédia esquiliana, por 

informar e definir tanto a peculiaridade desta poética quanto sua visão do mundo. 

 

Palavras-chave: tragédia grega; adivinhação; Ésquilo; Agamêmnon; Coéforas; 

Eumênides; As Suplicantes; Os Persas; Sete contra Tebas; Prometeu Cadeeiro.



 

ABSTRACT 

Divination in the tragedy of Aeschylus 

 

This thesis studies divination in the seven surviving tragedies of Aeschylus. Divination 
is taken here not in the strict sense of revelation of future events, but in the broader 
sense of a dialogue that is established between divine and human levels through a 
variety of forms and resources. Thus, the analysis and interpretation of these tragedies 
prioritises the different aspects of this divinatory dialogue, in order to show that 
divination is the basis for constructing the dramatic strategies in the tragedies of 
Aeschylus, since it informs and defines both the particular features of this poetics and 
its view of the world. 
 
Keywords: greek tragedy; divination; Aeschylus; Agamemnon; The Choephori; The 

Eumenides; The Suppliants; The Persians; Seven agaisnt Thebes; Prometheus Bound. 
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PRÓLOGO 

 

A adivinhação encontra-se privilegiadamente presente na obra de Ésquilo. Nas 

sete tragédias supérstites do poeta, figuram direta ou indiretamente adivinhos, 

profetisas, santuários oraculares, sonhos proféticos, prodígios, pressentimentos, além de 

uma variegada gama de formas de adivinhação, tais como a cledomancia, a 

cleromancia, o haruspicismo, a necromancia, entre outras. 

Todas essas formas de adivinhação, no entanto, nem sempre se encontram tão 

claramente distintas na obra de Ésquilo: nem tão claramente distintas entre si e nem tão 

claramente distintas da própria tessitura do texto esquiliano. 

Primeiramente, as definições do que se constitui um ou outro modo de 

adivinhação não necessariamente se aplicam de forma unívoca, de modo que a fronteira 

entre uma e outra modalidade de adivinhação não é tão explícita quanto se poderia 

imaginar a princípio. Essas categorizações das distintas práticas divinatórias criam 

frequentemente limites artificiais para esse diálogo com o divino que é a arte 

divinatória. Assim, quando a Rainha dos Persas narra como uma águia, refugiando-se 

junto ao altar de Apolo, foi perseguida e atacada por um falcão (Pe. 205-10), os limites 

entre auspício e prodígio se embaraçam. E esse auspício/prodígio é por sua vez uma 

parte integrante do sonho que a Rainha narra ao Coro, fazendo parte de um mesmo 

diálogo divinatório: um vem reforçar o sentido e a inevitabilidade do outro. 

Em segundo lugar, as fronteiras entre as palavras, as imagens poéticas – isto é, 

as metáforas, os símiles, as alegorias – e os sinais divinatórios constantemente se diluem 

na trama do texto dramático de Ésquilo. As imagens utilizadas na construção de sua 

poética surgem muitas vezes como uma simples metáfora, construída sobre um 

determinado aspecto da realidade, tais como o cultivo, o sacrifício ritual, a vida pastoril, 

mas que, por seu contexto ou sua recorrência, adquirem de pronto um aspecto sinistro e 

insidioso, tornando-se, sem que necessariamente se perceba de imediato, um prenúncio 

de males inevitáveis. O símile das águias no párodo anapéstico do Agamêmnon (Ag. 49-

59), por exemplo, à medida que vai sendo construído ao longo do canto do Coro, 

adquire a força de um auspício, tão significativo e profético quanto o auspício das aves 

interpretado no párodo lírico por Calcas. Do mesmo modo, no párodo lírico dos Persas, 

a metáfora do jugo que Xerxes lança ao redor do pescoço do mar (Pe. 71-2) revela-se 

significativamente profética e um elemento importante para a interpretação do sonho da 
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Rainha, narrado ao Coro no primeiro episódio. E, nos Sete contra Tebas, a palavra em 

seu sentido ordinário e a palavra cledomântica são indissociáveis em grande parte da 

cena dos escudos no segundo episódio dessa tragédia. 

Tendo isso em vista, é necessário ainda considerar que praticamente não há, na 

sociedade grega antiga, algo mediante o que, dependendo da ocasião e das 

circunstâncias, não possa ser considerado um sinal divinatório, um suporte por meio do 

qual se expressa um sinal divino. Assim, na tragédia esquiliana, as palavras, as imagens 

poéticas, os nomes próprios, a presença ou a ausência de alguém ou de algo, a fala ou o 

silêncio, podem ser interpretados como sinais numinosos. Como observa Peradotto 

(1969, p. 10), em seu artigo a respeito da recorrência de kledónes na Oresteia, muito do 

que tem sido visto como ironia dramática em Ésquilo deveria ser reinterpretado como 

um uso literário da cledomancia1. Essa sua afirmação é interessante, porque acusa um 

desconhecimento das possibilidades do uso que Ésquilo faz da adivinhação em sua 

tragédia e, consequentemente, aponta para o fato de que conhecer de forma mais 

aprofundada essas possibilidades e esses usos permitiria mais bem compreender a obra 

do autor à medida que se dispõe de mais ferramentas para interpretá-la. 

Como então distinguir, se possível, e, mais importante, como interpretar, na 

tragédia de Ésquilo, esses sinais divinatórios? É necessário, primeiramente, procurar 

compreender o que se entende, no âmbito desta pesquisa, por adivinhação ou arte 

divinatória. 

Mais do que um modo de prever o futuro, a adivinhação é antes um diálogo 

entre as esferas humana e divina. Os sinais divinatórios têm como sujeito de sua 

elocução os deuses, cujo ponto de vista expressa um conhecimento numinoso. O 

homem tem de interpretar esse conteúdo de forma a adaptá-lo à sua capacidade de 

compreensão, limitada como está pela finitude de sua condição de homem mortal. Esse 

diálogo, porém, não é uma via de mão única: ou seja, o homem pode ser surpreendido 

por uma interpelação numinosa, mas também pode solicitá-la, tal como quando se dirige 

a um santuário oracular ou sacrifica um animal para obter a anuência divina ao sinal de 

ataque na linha de combate, por exemplo. 

Como observa Crahay (in VERNANT et al., 1974, p. 215), ao fazer uma breve 

análise dos verbos utilizados na ação oracular e ressaltar a importância desses verbos na 

                                                
1 De fato, para Peradotto (1969, p. 10), “literary cledonomancy, so far as Aeschylean dramaturgy is 
concerned, may be a better critical term for the verbal part of what has traditionally (and often vaguely) 
been called tragic irony”. 
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voz média, o que se pode constatar, segundo o autor, é o estabelecimento de um 

diálogo, que ele denomina de “diálogo oracular”, termo retomado e utilizado também 

por Vernant (1974).  

A expressão “diálogo oracular” é bastante pertinente, mas tem o demérito de 

reproduzir a supremacia do que se convencionou chamar de adivinhação intuitiva – isto 

é, a adivinhação inspirada, de que a profetisa de Delfos é a mais exemplar representante 

– sobre a adivinhação dita técnica – ou seja, a adivinhação que se vale de um repertório 

de sinais preestabelecidos2. O que se propõe aqui é reformular essa expressão 

empregando o termo “divinatório” no lugar de “oracular”, de forma a incluir 

devidamente nesse diálogo com o divino todas as formas de adivinhação e evitar essa 

distinção artificial que se faz entre adivinhação intuitiva, inspirada, extática, que se 

baseia na linguagem humana, por um lado, e, por outro, adivinhação mecânica, 

dedutiva, que se fundamenta em objetos, animais, fenômenos da natureza. Ainda mais 

artificial se torna essa distinção quando se procura estudar a adivinhação dentro do 

contexto de uma representação dramática, em que tudo que restou são as palavras do 

poeta. 

Se a adivinhação é, pois, entendida como um diálogo com o divino, é importante 

procurar conhecer o funcionamento dos métodos divinatórios, pois estes estabelecem os 

meios e as regras desse diálogo. Não se trata, porém, de elaborar uma sistematização ou 

uma categorização descritiva, mas sim de procurar compreender a lógica interna do 

pensamento que subjaz à possibilidade mesma desse diálogo divinatório. 

A adivinhação é um elemento estrutural e estruturante da tragédia de Ésquilo, 

definindo, ao mesmo tempo, muitas de suas estratégias dramáticas, a peculiaridade de 

sua poética e sua visão de mundo. 

Uma das características mais peculiares à estrutura dramática de Ésquilo é a de 

um movimento ascendente e prolongado de tensão dramática que culmina com um 

acontecimento trágico a ser lamentado. Estudos como os de Jacqueline de Romilly (La 

crainte et l’angoisse dans le théâtre d’Eschyle, de 1971) e de Martin L. West (Studies in 

Aeschylus, de 1990) notabilizaram essa estrutura da tragédia esquiliana. Assim, por 

                                                
2 Bouché-Leclercq, em Histoire de la Divination dans l’Antiquité, cujo primeiro volume foi publicado em 
1879, distingue entre adivinhação indutiva e dedutiva; Halliday, em Greek Divination: A Study of its 
Methods and Principles, obra de 1913, distingue entre adivinhação intuitiva e indutiva. Ambas as obras 
foram reeditadas em 2003. Outros autores mais recentes como Flacelière (Devins et oracles grecs, de 
1965) e Bloch (La adivinación en la antigüedad, de 1991) também seguem o mesmo tipo de distinção 
entre as formas de adivinhação. 
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exemplo, no capítulo denominado “The Formal Structure of Aeschylean Tragedy”3, 

West distingue duas fases nas tragédias de Ésquilo – uma de tensão e uma de distensão 

–, recorrendo para tanto à metáfora de uma bateria: há um primeiro momento de 

“carregamento” (charging phase), ao longo da qual a tensão e o suspense aumentam, e 

um momento posterior de “descarregamento” (discharging phase), em que o tão 

aguardado acontecimento se realiza e se dá lugar às lamentações, às recriminações, às 

partidas etc. 

O que se observa é que essa tensão dramática cresce à medida que surgem no 

texto indícios cada vez mais inequívocos da certeza e da inevitabilidade do 

acontecimento trágico, de forma que se poderia dizer que, quanto mais certo e inevitável 

um acontecimento se torna ao longo da tragédia, mais ele surpreende e comove quando 

por fim se realiza4. Ora, esses indícios, em sua maioria, apresentam-se sob a forma de 

sinais divinatórios, de modo que o aumento do suspense e da tensão dramática são 

diretamente proporcionais à aparição, no texto, desses sinais, sejam sob a forma de 

sonhos, auspícios, pressentimentos, oráculos ou simples imagens poéticas e palavras de 

sentido ominoso. Observe-se, por exemplo, como, nos Persas, a trágica destruição do 

exército comandado por Xerxes é prenunciada desde o primeiro verso, com a utilização 

de um kledón, o ominoso particípio do verbo oíkhomai. A partir de então, como observa 

Goward (2004, p. 26), “any event in the play becomes heightened because it may be the 

moment at which the predicted fulfilment is beginning”. Também Aélion (1984, pp. 

140-1) observa algo importante a esse respeito: 

 
[...] les spectateurs d’Eschyle n’ignoraient rien de la fin avant de venir assister à la 
représentation au théâtre de Dionysos. Eschyle n’avait pas à chercher comment voiler la 
clarté trop grande de son anticipation aux yeux des spectateurs. Ce qui import 
davantage, c’est de savoir si elle demeure voilée aux yeux des personnages du drame. 
[...] L’opposition entre le savoir des spectateurs, sûrs que rien n’empêchera la 
réalisation de ce qui est annoncé, et l’attitude ou l’aveuglement des personnages crée 
une forme de tension qui n’est pas moins forte que la tension créée par l’attente d’un 
dénouement inconnu. 
 

Porém, além de criar suspense, expectativa, temor, angústia, os sinais 

divinatórios, ao emoldurarem os acontecimentos, informam e conformam o 

                                                
3 Observe-se que West não considera que Prometeu Cadeeiro seja da autoria de Ésquilo e, portanto, essa 
análise estrutural que ele empreende diz respeito apenas às demais seis tragédias supérstites. 
4 Segundo George Steiner (2001, p. 163), esse seria o paradoxo da tragédia. Como observa o autor, “la 
visión trágica de la literatura griega descansa en esta paradoja insondable: el acontecimiento más 
previsible, más obediente a la lógica interna de la acción, es también el que más sorprende”. 
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entendimento desses acontecimentos dos quais são parte integrante. A miríade de sinais 

divinatórios nos Persas que prenuncia o destino do exército de Xerxes e encontra 

realização em sua arrasadora derrota são a expressão da justiça de Zeus, que se realizou 

no curso dos acontecimentos, a despeito da esperança do espectro de Dario de que os 

oráculos que o predisseram demorassem a se cumprir (Pe. 739-41). 

Quanto à poética esquiliana, esta se caracteriza por uma abundante utilização de 

imagens poéticas, que se sobrepõem umas às outras, formando muitas vezes verdadeiros 

conglomerados metafóricos, cujo sentido torna-se difícil de deslindar e que rendeu a seu 

autor a fama que o personagem Eurípides nas Rãs lhe atribui de possuir uma linguagem 

ininteligível (Ra. 923-6), de ser difícil de compreender (οὐ ῥᾴδι' ἦν, Ra. 928-30) e que 

deixa estupefato e pensativo até mesmo o próprio deus do teatro (Ra. 930-2)!5 

A complexidade, a obscuridade, a polissemia, a ambiguidade, características que 

distinguem a poética esquiliana, são justamente características comumente atribuídas 

aos oráculos e a todas as formas de adivinhação que requerem uma hermenêutica dos 

sinais divinos. 

É comum a asserção de que a ambiguidade oracular é uma criação literária ou 

uma idealização teórica e que a maioria dos oráculos da vida “real”, os oráculos 

“históricos”, seriam os baseados em um modelo binário, isto é, que poderiam ser 

respondidos com um sim ou com um não, ou em modelos do âmbito do que é preferível, 

aconselhável, respondidos com fórmulas tais como λῷον καὶ ἄµεινον, ou seja, “é 

melhor e preferível que se faça tal coisa...”. No entanto, ainda que assim o seja, não é 

em vão que as representações dramático-literárias dos oráculos os caracterizem como 

sendo fundamentalmente ambíguos, de difícil compreensão, de difícil interpretação. 

Essa caracterização é um modo de formular e de explicitar o descompasso existente 

entre a sabedoria divina e o limitado conhecimento humano, entre o ponto de vista 

divino – mediante o qual se revela um grau de verdade, de conhecimento e de ser 

próprios aos deuses imortais – e o ponto de vista humano – limitado por um grau de 

conhecimento, de verdade e de ser próprios aos homens mortais. 

                                                
5 Veja-se também a crítica do personagem de Eurípides, nas Rãs, sobre os prólogos esquilianos. 
Eurípides, dirigindo-se a Ésquilo, diz o seguinte: “Então me voltarei para os seus prólogos, / de modo que 
a primeira parte da tragédia / deste homem destro eu ponha à prova primeiro: / pois ele não era claro na 
explicação dos acontecimentos” (Καὶ µὴν ἐπ' αὐτοὺς τοὺς προλόγους σοι τρέψοµαι, / ὅπως τὸ 
πρῶτον τῆς τραγῳδίας µέρος / πρώτιστον αὐτοῦ βασανιῶ τοῦ δεξιοῦ. / Ἀσαφὴς γὰρ ἦν ἐν τῇ 
φράσει τῶν πραγµάτων, Ra. 1119-22). A tradução é de Milena de Oliveira Faria (Editora Martin 
Claret, no prelo). 
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Sendo assim, a ambiguidade, a dificuldade de percepção e de interpretação 

desses sinais ou mesmo o erro trágico a que podem conduzir um personagem falam 

justamente de uma característica essencial do diálogo divinatório: o descompasso entre 

o conhecimento divino e o humano. Retratar essa ambiguidade dos sinais divinos é um 

modo de formular e de refletir sobre a relação entre as esferas divina e humana, sobre os 

limites inerentes à condição humana, sobre a verdade e a justiças divinas, temas 

cardinais na tragédia esquiliana. 

O sentido do trágico em Ésquilo está estritamente ligado ao diálogo divinatório; 

a hamartía, de acordo com a definição de Crahay (in VERNANT et al., 1974, p. 217), é 

“une aberration de la connaissance en face du problème que posait l’oracle”. 

Como o texto esquiliano é repleto de sinais divinatórios – e tais sinais são 

entendidos, pensados e representados como sendo complexos, polissêmicos, ambíguos, 

enigmáticos –, a própria urdidura poética de Ésquilo se confunde com esses sinais 

divinatórios, de modo que as imagens, as metáforas, revestem-se muitas vezes de um 

valor profético; carregam em si sinais prolépticos. Seu sentido proléptico, porém, se é 

claro para os espectadores, nem sempre é assim percebido pelos personagens em cena. 

Ao analisar o relato sobre Cambises nas Histórias de Heródoto, Crahay (in 

VERNANT et al., 1974, p. 216) observa que as intervenções de caráter divinatório se 

espalham ao longo da narrativa. Aparece um primeiro sinal divinatório, que a princípio 

é deixado de lado, mas que ao final, quando de sua realização, une-se aos demais sinais 

que igualmente surgiram no curso dos acontecimentos e foram negligenciados pelo rei, 

mostrando enfim sua força destrutiva. “On songe”, diz o autor, “au terme allemand qui 

sert à rendre une bombe à retardement: Blindgänger”. 

Algo muito semelhante parece ocorrer nas tragédias de Ésquilo. Há um acúmulo 

de sinais divinatórios ao longo do drama, os quais muitas vezes passam despercebidos, 

são negligenciados ou mal interpretados pelos personagens cujo destino eles revelam, 

de forma que, como um blindgänger, “explodem” inadvertidamente, revelando o seu 

poder de realização e a sua veracidade. 

Nos Persas, por exemplo, a Rainha, ao tomar conhecimento do destino do 

exército persa, exclama: “Ó visão noturna, manifesta em sonho, / com que clareza me 

mostraste os males!” (Pe. 518-9)6. Do mesmo modo o faz seu companheiro, o rei Dario: 

“Pheû! Veio veloz o ato de oráculos, a meu filho / Zeus incumbiu cumprir ditas divinas; 

                                                
6 A numeração dos versos e todas as citações das sete tragédias de Ésquilo correspondem às traduções de 
Jaa Torrano (2004 e 2009). 
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eu, porém, / cria que os Deuses as cobrariam em longo tempo” (Pe. 739-41). E, 

finalmente, Xerxes, ao entrar em cena com suas vestes esfarrapadas: “Ió! / Infeliz sou 

por esta hedionda / sorte, a mais imprevisível! / Com que crueldade o Nume atacou / o 

povo persa!” (Pe. 909-12). Já nas Coéforas, diante de seu filho, chega a Clitemnestra o 

momento do reconhecimento do destino que lhe fora prenunciado em sonhos: “Ai de 

mim, esta serpente pari e nutri: / era muito adivinho o pavor dos sonhos” (Co. 928-9). E, 

nos Sete contra Tebas, Etéocles, ao saber que irá confrontar seu próprio irmão, 

reconhece a inexorabilidade da maldição de seu pai e a veracidade de seus sonhos: 

“Ferveram as imprecações de Édipo, / assaz verdadeiras visões de espectros / de sonhos, 

divisoras de haveres pátrios” (Se. 709-11). 

Mas a tragédia de Ésquilo não mostra somente as consequências desastrosas 

para os personagens ao negligenciarem ou mal interpretarem um sinal divino; ela 

também retrata o esforço interpretativo do ser humano ante a interpelação divina, a 

atitude hermenêutica do homem frente ao signo, o movimento da ignorância ao 

conhecimento e o dilema que muitas vezes este se lhe impõe. O texto esquiliano 

convida seu espectador (ou seu leitor) a espelhar esse mesmo esforço interpretativo dos 

personagens, essa mesma hermenêutica dos sinais, a adquirir o entendimento do que 

está acontecendo e a refletir sobre as questões que surgem daí. 

Sendo assim, ainda que seja unânime entre os estudiosos a ideia de que a 

adivinhação em Ésquilo é um elemento importante e recorrente em sua obra, esta tese 

pretende demonstrar que a real relevância desse elemento em suas tragédias, assim 

como sua significação para a compreensão das mesmas, ainda não foi valorizada em sua 

justa medida. 

A maioria dos estudos existentes que contemplam o tema da adivinhação pode 

ser dividida, de forma resumida, em algumas categorias; a saber: 

1) Estudos da religião na Grécia antiga, em que se focaliza o seu aspecto 

religioso e se analisam as relações entre a adivinhação e conceitos tais como acaso, 

predestinação, destino, livre-arbítrio, onisciência divina. 

2) Estudos de história político-social na Grécia antiga, em que se focaliza a sua 

função social e a relação da adivinhação com a política, dando-se ênfase aos casos de 

intervenção política através do oráculo de Delfos ou seu papel orientador na fundação 

das colônias atenienses etc. 

3) Estudos dedicados exclusivamente a um tipo de adivinhação ou à adivinhação 

de modo geral, em que se menciona a sua importância político-religiosa, mas se 
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privilegia a descrição, elencando-se as diversas formas de adivinhação, seus usos 

práticos e métodos, evidenciando-se o seu exotismo, o que há de inusitado, curioso e 

pitoresco, e exemplificando com oráculos em que fazem parte os jogos de palavras, 

entre outros. 

4) Estudos históricos e arqueológicos, em que se analisam as evidências 

materiais dos santuários oraculares e as inscrições em que se encontram documentadas 

perguntas e respostas oraculares. Esses estudos pretendem compreender como 

realmente funcionavam essas instituições, a história de seu desenvolvimento e de que 

realmente se compunham as questões que aí se apresentavam. 

5) Estudos que privilegiam a relação entre um determinado autor ou gênero 

literário e a adivinhação, categoria na qual este trabalho pretende se encaixar. Tais 

estudos de fato são relativamente pouco numerosos e ainda mais escassos são os que se 

concentram na análise da arte divinatória na obra de Ésquilo. 

Vale ressaltar que, em todas as categorias supracitadas, há um predomínio do 

estudo sobre o oráculo de Delfos. Esse oráculo, pelo que nele há de inexplicável, de 

intangível, por sua profunda complexidade e por sua enorme importância, ofuscou não 

somente os demais santuários oraculares como também as demais formas de 

adivinhação. Sendo assim, Delfos, a Pítia e o que ficou conhecido como adivinhação 

extática dominam a cena dos estudos sobre a adivinhação. De certa forma, e não sem 

razão, esse oráculo apolíneo eclipsou todo o resto, e esse processo iniciou-se já na 

Antiguidade. Veja-se, por exemplo, a defesa que Heródoto faz de Delfos, no episódio 

do “teste dos oráculos” feito por Creso, no livro II (46-9) das suas Histórias. E os 

tratados de Plutarco sobre Delfos consagraram essa soberania da forma de adivinhação 

ali praticada. 

No que se refere à adivinhação em Ésquilo, o artigo de Vicaire (“Pressentiments, 

préssages, prophéties dans le théâtre d’Eschyle”, de 1963) é uma referência de 

abordagem geral da adivinhação na tragédia esquiliana; o livro de Roberts (Apollo and 

his Oracle in the Oresteia, de 1984) é indispensável para a análise de Apolo e de seu 

oráculo na Oresteia; o artigo de Cameron sobre a cledomancia nos Sete contra Tebas 

(“The Power of the Words in the Seven against Thebes”, de 1970) é um marco na 
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história da interpretação dessa tragédia e o artigo de Peradotto sobre a cledomancia na 

Oresteia (“Cledonomancy in the Oresteia”, de 1969) também se tornou uma referência7. 

Há ainda artigos pontuais sobre determinadas passagens em Ésquilo, como o 

estudo de Moreau sobre o sonho de Atossa (“Le songe d’Atossa. Perses, 176-214. 

Éléments pour une explication de textes”, de 1992/1993) e o recente artigo de 

Catenaccio sobre o sonho de Clitemnestra (“Dream as Image and Action in Aeschylus’ 

Oresteia”, de 2011). 

E há, obviamente, muitos outros estudos sobre a adivinhação que não 

necessariamente se encaixam nas categorias supracitadas, como, por exemplo, o estudo 

de Kugel (1990), intitulado Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary 

Tradition, em que se discute a origem comum do poeta e do profeta. 

Todos esses estudos fazem diferentes aproximações ao tema e se utilizam de 

diversos métodos de análise da questão. Igualmente, esta tese se baseia em uma 

variedade de abordagens críticas e consiste amplamente na leitura atenta do texto 

trágico. Todavia, algumas diretrizes teóricas e alguns conceitos fundamentais se 

impõem: 

1) O conceito de pensamento mítico como um pensamento que se caracteriza 

pelos seguintes traços: a) a oralidade; b) a concretude; c) a importância dos nomes 

divinos e da palavra em geral; d) o repertório de sinais divinos; e) o nexo necessário 

entre verdade, conhecimento e existência8. Esse é o tipo de pensamento, ou atitude 

mental, que subjaz à prática divinatória, considerando-se que o pensamento mítico 

grego tem uma atitude de alerta quanto às aparências do mundo. O homem está atento 

aos sinais divinos que o interpelam através das aparências do mundo, ou, dito de outra 

maneira, está atento às aparências do mundo, porque, nas aparências do mundo, os 

deuses o interpelam.9 

2) A noção mítica de deuses como regiões do ser, como aspectos fundamentais 

do mundo, como formas-fundamento. Esse conceito norteia esta pesquisa em sua 

abordagem da prática divinatória, da tragédia grega e da cultura grega antiga em geral10. 

                                                
7 Outro trabalho bastante significativo é a tese de doutorado de Marcia Dobson, defendida em Harvard em 
1976 e intitulada “Oracular language: its style and intent in the Delphic oracles and in Aeschylus’ 
Oresteia”, mas, ainda que esporadicamente citada, permanece anda inédita. 
8 Conferir Torrano (1996), O Sentido de Zeus: O mito do mundo e o modo mítico de ser no mundo. 
9 Vernant, em Mito e Sociedade na Grécia Antiga (1992, p. 91), observa que o homem grego antigo “tem 
a impressão de [...] que a própria realidade é, no fundo, linguagem. O universo lhe aparece como a 
expressão das potencias sagradas que, revestidas de formas diversas, constituem a trama verdadeira do 
real, o ser atrás das aparências, a significação além dos sinais que a manifestam”. 
10 Conferir igualmente Torrano (1996). 
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3) A existência, na tragédia esquiliana, de uma dialética trágica, em que se 

distinguem e se confundem quatro pontos de vista – o divino, o numinoso, o heroico e o 

humano11. Por meio das diversas formas de adivinhação, os personagens são 

interpelados pelo nume e nessa interpelação, em que se confrontam diferentes pontos de 

vista, múltiplas questões se apresentam ao ser humano. 

4) O entendimento de que a adivinhação é fundamentalmente um diálogo com o 

divino. O fato de que ela tenha desempenhado na sociedade grega antiga uma função 

social muito prática e concreta, seja nas decisões políticas, seja no processo de 

colonização de territórios, seja no dia-a-dia das pessoas comuns, é inegável, mas 

igualmente inegável é o fato de que, mesmo no seu aspecto mais concreto e mais banal, 

o diálogo com o divino continua sendo o fundamento de toda prática divinatória. 

Esta tese dedica um capítulo a cada uma das sete tragédias supérstites de 

Ésquilo. Ao final, encontra-se um excurso, escrito concomitantemente com os capítulos, 

em que se faz um levantamento e um breve estudo do vocabulário essencial da prática 

divinatória na tragédia esquiliana. 

 

 

 
 

                                                
11 Conferir o estudo introdutório da tradução da Oresteia por Torrano (2004). 
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1. OS PERSAS 

 

Os Persas foi representada em 472 a.C., em Atenas, e é considerada a mais 

antiga das tragédias supérstites de Ésquilo. De acordo com a didascália, a tetralogia 

apresentada por Ésquilo era composta ainda de Fineu (Fr. 258-60), Glauco Potnieu (Fr. 

36-42) e, possivelmente, do drama satírico Prometeu, o Acendedor do Fogo (Fr. 204-9), 

sem que houvesse, a princípio, uma conexão temática entre as peças. Os Persas têm 

como argumento a derrota infligida pelos gregos em Salamina, em 29 de setembro de 

480 a.C., ao exército persa, então comandado por Xerxes, filho do já falecido rei Dario. 

A história dessa expedição dos persas contra os gregos é relatada com riqueza de 

detalhes também por Heródoto nos livros VII e VIII de suas Histórias. No livro VIII, 

Heródoto diz que “Xerxes envia aos Persas um mensageiro que lhes anunciasse o 

desastre sofrido” (Ξέρξης ... ἔπεµπε ἐς Πέρσας ἄγγελον ἀγγελέοντα τὴν παρεοῦσάν 

σφι συµφορήν, Hdt. VIII, 98)1, e é a chegada desse mensageiro a Susa e o relato da 

derrota do exército persa que constituem a ação central dos Persas. 

A ação dramática transcorre em Susa, capital do império persa. No párodo, 

subdividido em párodo anapéstico (Pe. 1-64) e lírico (Pe. 65-154)2, o Coro, composto 

por anciãos conselheiros do Rei, aguardam com temor e apreensão notícias do poderoso 

exército que Xerxes levou para conquistar a Grécia. No primeiro episódio (Pe. 155-

531), a Rainha3 entra em cena e relata ao Coro o sonho perturbador que teve naquela 

noite e o auspício que avistou ao se levantar, sendo aconselhada pelo Coro a invocar a 

proteção de seu falecido marido, o rei Dario. Em seguida, surge um Mensageiro com as 

notícias da completa derrota do exército persa e da sobrevivência de Xerxes. O Coro e a 

Rainha lamentam o infortúnio, enquanto o Mensageiro narra em detalhes o confronto 

entre gregos e persas. O Coro, no primeiro estásimo (Pe. 532-97), lamenta a atitude 

imprudente de Xerxes e as perdas sofridas. No segundo episódio (Pe. 598-622), a 

Rainha entra novamente em cena portando oferendas aos deuses ínferos e, no segundo 

estásimo (Pe. 623-80), o Coro profere os cantos rituais necessários à invocação do 

espectro de Dario. No terceiro episódio (Pe. 681-851), o espectro de Dario aparece e, 

                                                
1 Tradução de José Ribeiro Ferreira e Carmen Leal Soares (2002). 
2 A numeração dos versos e todas as citações das sete tragédias de Ésquilo correspondem à tradução de 
Jaa Torrano (Oresteia: 2004 e Os Persas, Os Sete contra Tebas, As Suplicantes, Prometeu Cadeeiro: 
2009). 
3 Ésquilo não menciona o nome da viúva de Dario, mas Heródoto a denomina “Atossa, filha de Ciro” 
(Hdt. VII, 2). 



 
 

13 

informado da terrível derrota sofrida pelo exército, diz que um oráculo se cumpriu e seu 

cumprimento foi precipitado pela hýbris de Xerxes, ao ter construído uma ponte sobre o 

Helesponto para a passagem de seu exército à Europa e ao ter desrespeitado os templos 

das cidades conquistadas. Aconselha, então, os persas a não mais atacarem a Grécia e 

prenuncia, ainda, a derrota em Plateia do exército remanescente. O Coro recorda, no 

terceiro estásimo (Pe. 852-908), o exitoso governo de seu antigo rei e daqueles que o 

precederam. No êxodo (Pe. 909-1076), Xerxes finalmente entra em cena e, juntamente 

com o Coro, entoa um longo e pungente lamento. 

Como se verá, um diálogo divinatório permeia a tragédia e os sinais divinos 

concentram-se particularmente no párodo e na primeira cena do primeiro episódio, antes 

da chegada do Mensageiro, bem como no terceiro episódio, quando da aparição do 

espectro de Dario. Tais sinais – cuja presença e assertividade crescem à mesma 

proporção que a tensão dramática – prenunciam, desde o primeiro verso, a derrota do 

exército persa em Salamina e, uma vez anunciada, esses sinais, ao mesmo tempo em 

que aportam uma interpretação para essa derrota, passam a prenunciar os revezes que os 

persas hão de sofrer na vindoura batalha de Plateia, pois o destino funesto do exército 

persa não se esgota no presente, mas invade e atemoriza o porvir. 

O diálogo divinatório nesta tragédia dá-se, como se poderá observar, mediante 

palavras e imagens proféticas, o sentimento pressago dos membros do Coro, o sonho e o 

auspício vistos pela Rainha, a referência a antigos oráculos, as profecias do espectro de 

Dario e demais elementos portadores de sentido numinoso. Por meio desse diálogo 

divinatório, atinge-se não somente uma bem elaborada estrutura dramática, mas também 

se realiza uma interpretação de um dos acontecimentos mais significativos para os 

gregos do século V a.C., além de uma profunda reflexão sobre os limites do exercício 

de poder e sobre a inexorabilidade da justiça de Zeus. 
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1.1) Um maligno pressago ímpeto 

 

Ésquilo inicia o párodo dos Persas citando quase literalmente o verso inicial de 

uma tragédia de Frínico intitulada Fenícias, representada quatro anos antes e que 

também versava sobre a derrota do império persa em Salamina. Exclamado por um 

eunuco, que preparava os assentos para os conselheiros do império persa, o primeiro 

verso dizia: “Estes são os que, dos persas, há muito partiram” (Τάδ’ ἐστὶ Περσῶν τῶν 

πάλαι βεβηκότων)4. Ésquilo, no entanto, utiliza-se de outro verbo para indicar a 

ausência dos persas e retira o advérbio πάλαι: “Estes, dos persas que se foram” (Τάδε 

µὲν Περσῶν τῶν οἰχοµένων)5. 

Trata-se de uma modificação bastante significativa, que ultrapassa a mera 

adequação do verso à métrica do párodo anapéstico. Os verbos βαίνω, adotado por 

Frínico, e οἴχοµαι, utilizado por Ésquilo, têm ambos ο sentido tanto de “partir” quanto 

de “falecer”. Em Frínico, porém, o advérbio πάλαι, ao preceder o verbo βαίνω, 

evitaria, a princípio, um possível sentido ominoso para o verbo. Como só restou o verso 

inicial dessa tragédia perdida, não há como saber ao certo. Já no verso inicial de 

Ésquilo, há claramente um sentido ambíguo no uso do verbo οἴχοµαι. Por sua vez, essa 

ambiguidade estende-se para além da ambiguidade própria à função poética do texto, 

visto que era familiar aos espectadores de Ésquilo uma forma de adivinhação 

denominada “cledomancia”6. Κληδών é uma palavra cuja duplicidade de sentido é 

entendida por quem a ouve como um sinal divino, um presságio. 

Na palavra cledomântica, convergem um sentido ordinário, que exprime o ponto 

de vista humano de quem a pronuncia, e um sentido numinoso, que exprime um ponto 

de vista divino e que, por isso, constitui-se, para quem a ouve, em um presságio. Assim, 

                                                
4 A edição do fragmento é de Snell (1971) e a tradução é nossa. 
5 Conferir o anexo “A Word in the Persae” no livro de Winnington-Ingram (1983, pp. 198-9). 
6 O termo “cledomancia” (formado pela junção de κληδών + µαντεία) não se encontra dicionarizado em 
língua portuguesa. Segue-se, aqui, a tendência das demais línguas que compõem a bibliografia deste 
trabalho: os autores de língua espanhola utilizam igualmente o termo “cledomancia” ou ainda 
“cledonomancia”; os de língua inglesa, “cledomancy” ou “cledonomancy”; os de língua francesa, 
“clédonomancie” ou “clédonisme”; os de língua italiana, “cledomanzia”, “cledonomanzia” ou 
“cledonismo”. Entre os autores antigos, não há uma denominação específica para a cledomancia; 
Pausânias, em sua Descrição da Grécia, refere-se a essa arte divinatória como µαντικὴ ἀπὸ κληδόνων 
(IX, 11, 7). A palavra κληδονοµαντεία não é empregada por nenhum autor grego antigo e é usada 
esparsamente por autores gregos modernos, sendo que também, atualmente, não se encontra 
dicionarizada. 
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quando, por exemplo, na Odisseia de Homero, os pretendentes, ignorando que se 

dirigiam a Odisseu, disseram-lhe “Hóspede, Zeus te conceda e as demais sempiternas 

deidades, / o que no espírito almejas e o peito anelar de mais grato”7 (Ζεύς τοι δοίη, 

ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, / ὅττι µάλιστ’ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυµῷ, 

Od. XVIII, 112-3), Odisseu percebeu nessas palavras um sentido numinoso, o qual lhe 

prenunciava a realização de seu maior desejo, a morte dos pretendentes, razão pela qual 

“Esse presságio (κλεηδόνι) alegrou sobremodo o divino Odisseu” (χαῖρεν δὲ κλεηδόνι 

δῖος Ὀδυσσεύς, Od. XVIII, 117)8. 

Da mesma forma, do ponto de vista humano do Coro, o sentido do verbo 

οἴχοµαι é o de que os persas partiram, ausentaram-se, mas, do ponto de vista divino, 

esse verbo tem um sentido numinoso e prenuncia a perda do exército. Esse prenúncio 

encontra cumprimento quando o Mensageiro, no primeiro episódio, ao relatar a notícia 

da derrota persa, retoma o mesmo verbo ao exclamar: “A flor dos persas se foi na 

queda” (τὸ Περσῶν δ' ἄνθος οἴχεται πεσόν, Pe. 252). 

A ambiguidade cledomântica presente nesse primeiro verso da tragédia é, 

contudo, momentaneamente desfeita no segundo com a presença do adjunto adverbial 

“à terra grega” (Ἑλλάδ' ἐς αἶαν, Pe. 2), mas rapidamente reaparece quando, alguns 

versos depois, o Coro retoma o mesmo verbo ao dizer “já / um maligno pressago ímpeto 

/ sobressalta íntimo, pois toda força / nascida da Ásia se foi” (ἤδη / κακόµαντις ἄγαν 

ὀρσολοπεῖται / θυµὸς ἔσωθεν – πᾶσα γὰρ ἰσχὺς / Ἀσιατογενὴς οἴχωκε, Pe. 9-12). 

Aqui, o aspecto ominoso do verbo é reforçado, visto que aparece antecedido de um 

outro sinal divinatório, que é o mau pressentimento de que fala o Coro. 

O ímpeto (θυµός, Pe. 10) – que também pode ser traduzido como “impulso”, 

“pensamento”, “sentimento” – é descrito pelo Coro como um “adivinho maligno” 

(κακόµαντις, Pe. 10), no sentido de que é um adivinho de males. Observe-se que esse 

“maligno pressago ímpeto” é o sujeito do verbo “sobressalta” (ὀρσολοπεῖται, Pe. 11), 

que se encontra na voz médio-passiva. Trata-se, assim, da descrição de uma forma de 

adivinhação em que os sinais divinatórios manifestam-se mediante um sentimento 

                                                
7 As citações da Ilíada e da Odisseia correspondem às traduções de Carlos Alberto Nunes (2004 e 2001, 
respectivamente), exceto quando indicado. 
8 A cledomancia, como se vê, encontra-se presente já na epopeia homérica. Homero utiliza 
indistintamente os termos κληδών e φήµη para designar as palavras das quais seus heróis depreendem 
presságios (BOUCHÉ-LECLERQ, 2003, pp. 126-7). Outros exemplos de κληδόνες em Homero: “Disse; 
o presságio [φήµῃ] foi causa de muito alegrar-se Telêmaco” (Od. II, 35); “Uma das servas que perto 
moíam, lhe disse o presságio [φήµην]” (Od. XX, 104); e “Isso disse ela; o divino Odisseu muito com o 
augúrio [κλεηδόνι] alegrou-se” (Od. XX, 120). 
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vaticinante que possui e domina a quem o tem e de que o homem não é o sujeito agente, 

mas o sujeito paciente. Assim, a dimensão do sentimento também constitui um suporte 

para a revelação de sinais divinos e, consequentemente, para a expressão de um ponto 

de vista divino. 

Esse mau pressentimento acomete o Coro ao pensar no regresso do rei e de seu 

exército, de que não se tem notícia, pois, como afirma: “nenhum mensageiro, / nenhum 

cavaleiro / chega à cidade dos persas” (νέον δ' ἄνδρα βαΰζει, / κοὔτε τις ἄγγελος 

οὔτε τις ἱππεὺς / ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται, Pe. 12-4). Essa menção à ausência de 

mensagens tanto justifica o mau pressentimento do Coro quanto cria (ou reforça) a 

expectativa da chegada de um mensageiro. Barrett (2004, pp. 242-3) observa que, nesta 

passagem, Ésquilo se utiliza do recurso da “apresentação através da negação” 

(presentation-through-negation device); isto é: mencionar que nenhum mensageiro 

chegou seria uma forma de reconhecer a expectativa da audiência de que um 

mensageiro já deveria ter chegado trazendo notícias da guerra. 

Nesse sentido, é interessante observar que, em sua narrativa, Heródoto diz que, 

para comunicar aos seus a vitória que representou a tomada de Atenas, “Xerxes enviou 

a Susa um mensageiro a cavalo” (Ξέρξης ἀπέπεµψε ἐς Σοῦσα ἄγγελον ἱππέα, VIII, 

54), e, ao relatar o envio de um segundo mensageiro persa com a notícia da derrota 

naval em Salamina, descreve o sistema persa de envio de mensagens, nomeia-o e 

comenta que “nenhum mortal é mais rápido do que esses mensageiros” (τούτων δὲ 

τῶν ἀγγέλων ἔστι οὐδὲν ὅ τι θᾶσσον παραγίνεται θνητὸν ἐόν, VIII, 98). Ao fazer a 

comparação entre o primeiro e segundo mensageiro, o historiógrafo ainda fornece uma 

descrição da reação dos persas diante da mensagem de cada um: a notícia da tomada de 

Atenas “encheu de tanto contentamento os Persas deixados na pátria que cobriram todas 

as ruas com ramos de mirtos, queimaram aromas e as pessoas entregaram-se a festejos e 

diversões” (ἔτερψε οὕτω δή τι Περσέων τοὺς ὑπολειφθέντας ὡς τάς τε ὁδοὺς 
µυρσίνῃ πάσας ἐστόρεσαν καὶ ἐθυµίων θυµιήµατα καὶ αὐτοὶ ἦσαν ἐν θαλίῃσί τε καὶ 

εὐπαθείῃσι, VIII, 99); porém, a notícia trazida pelo segundo mensageiro “lançou-os em 

tal consternação que todos rasgaram as vestes e soltaram gritos e lamentos sem fim” 

(συνέχεε οὕτω ὥστε τοὺς κιθῶνας κατηρείξαντο πάντες βοῇ τε καὶ οἰµωγῇ 

ἐχρέωντο ἀπλέτῳ, VIII, 99)9. 

                                                
9 Tradução de José Ribeiro Ferreira e Maria de Fátima Silva (2002). 
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Dentre as diferenças que se encontram nos relatos de Ésquilo e de Heródoto 

sobre esse episódio de grande importância para a história da Atenas do século V, uma é 

justamente a ausência de um primeiro mensageiro anunciando a tomada de Atenas, já 

que em Ésquilo só aparece o mensageiro que anuncia a derrota em Salamina. Essa 

diferença é bastante eloquente no que diz respeito à poética esquiliana. O motivo dessa 

ausência nos Persas deve-se à própria poética esquiliana, cuja estrutura dramática é a de 

um movimento crescente do temor e da angústia, sentimentos estes que se expressam 

sob a forma de um mau pressentimento e se intensificam com toda sorte de sinais 

divinatórios10. Sendo assim, a própria ausência do mensageiro se converte em mais um 

sinal numinoso a prenunciar a derrota do exército persa. 

Para apaziguar o sobressalto de um coração vaticinante e a angústia que lhe 

inspira a ausência de mensagens, o Coro evoca a partida do grandioso exército, listando 

os nomes de seus comandantes e os povos que compõem o magnífico império e 

descrevendo o grande líder dessa multidão incontável de homens. Trata-se de uma longa 

lista, em que figuram 17 nomes próprios e cinco povos: os próprios persas (Pe. 21-32), 

os egípcios (Pe. 33-9), os lídios (Pe. 41-8), os mísios (Pe. 49-52) e os babilônios (Pe. 

52-5), ao que se acrescenta “A nação cimitarreira de toda / a Ásia” (τὸ µαχαιροφόρον 

τ' ἔθνος ἐκ πάσης / Ἀσίας, Pe. 56-9). 

O efeito dramático obtido, por uma ironia trágica, é, no entanto, exatamente o 

oposto. Primeiramente, note-se que o Coro finaliza a enumeração dos guerreiros e de 

seus comandantes com o verso “Tal flor da terra pérsica / se foi” (Τοιόνδ’ ἄνθος 

Περσίδος αἴας / οἴχεται, Pe. 60-1), retomando o verbo em cuja ambiguidade, como se 

viu, reside um κληδών, um sinal divino, de modo que os nomes recém-arrolados pelo 

Coro adquirem de pronto uma conotação fúnebre, como se os Fiéis tivessem acabado de 

declamar uma lista de nomes de pessoas finadas, sobrepondo-se, desse modo, um tom 

ominoso a um tom ufanista11. Além disso, o Coro finaliza dizendo que todos esses 

homens que “se foram” é a razão pela qual “toda a terra asiática nutriz chora” (πέρι 

πᾶσα / χθὼν Ἀσιῆτις θρέψασα ... / στένεται, Pe. 60-2). Pais e esposas, prossegue o 

Coro, estão saudosos e temerosos pelo tempo que se alonga e por isso o lamento, mas é 

notável a justaposição que há entre “A nação cimitarreira de toda / a Ásia” (τὸ 

                                                
10 Já em uma poética como a de Sófocles, poder-se-ia imaginar a chegada do primeiro mensageiro, a que 
se seguiria um canto de júbilo – constituindo, assim, um anticlímax –, seguida da chegada do segundo 
mensageiro, a que se sucederia, por sua vez, o lamento da catástrofe. 
11 Para Anderson (1972, p. 169), o primeiro catálogo de chefes persas possui um tom ufanista, mas 
ominoso; o segundo, um tom lutuoso; e o terceiro, um tom de reprovação. 
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µαχαιροφόρον τ' ἔθνος ἐκ πάσης / Ἀσίας, Pe. 56-9) que “se foi” (οἴχεται) e “toda a 

terra asiática nutriz” (πᾶσα / χθὼν Ἀσιῆτις θρέψασα, Pe. 60-1) que chora (στένεται). 

Essa imagem de total ausência justaposta a um total lamento é um prenúncio do que irá 

dentro em breve acontecer quando da chegada do Mensageiro12.  

Esses nobres homens e seu grande guia, canta o Coro na primeira estrofe do 

párodo lírico, perpetraram um feito audacioso: a construção de uma ponte sobre o 

Helesponto, pela qual pudessem chegar à Europa13. O Coro a descreve, no entanto, 

como um “jugo / ao redor do pescoço do mar” (ζυγὸν ἀµφιβαλὼν αὐχένι πόντου, Pe. 

71-2). Trata-se de uma imagem importante e significativa, porque o jugo (ζυγὸν) ao 

redor do pescoço evoca a ideia de uma submissão que se impõe à força, de um 

aprisionamento, de uma domação de algo que não pode ser nem submetido, nem 

aprisionado, nem domado, visto que se trata de uma instância divina. 

O jugo era a principal peça nos arreios dos animais para a cavalgadura ou para o 

trabalho de carga (DUMORTIER, 1975, p. 12). Seu sentido metafórico é o de servidão, 

escravidão, dominação (ITALIE, 1964, p. 124), o que fica evidente quando, vinte versos 

antes, o Coro diz: “Dizem os vizinhos do sagrado Tmolo / que lançarão jugo servil 

sobre a Grécia” (στεῦται δ' ἱεροῦ Τµώλου πελάτης / ζυγὸν ἀµφιβαλεῖν δούλιον 

Ἑλλάδι, Pe. 49-50). Hogan (1984, pp. 222-3) observa que, embora a imagem do jugo 

seja uma imagem comum em Ésquilo e tenha outros sentidos14, o poeta a utiliza nesta 

tragédia como um símbolo do despotismo persa, de modo que, nesta passagem sobre a 

construção da ponte sobre o Helesponto, “submeter ao jugo” significa sujeição política. 

É certo que esse aspecto político da imagem do jugo está presente e se faz mais evidente 

no sonho da Rainha e também quando, no primeiro estásimo, o Coro diz que, destruído 

o exército, o povo, liberto do “jugo da força” (ζυγὸν ἀλκᾶς, Pe. 594), poderá falar 

livremente. Porém, tão ou mais importante do que o aspecto político da imagem do jugo 

é seu aspecto sacrílego, principalmente nesta passagem. Há de se lembrar que, para o 

                                                
12 Note-se que o Mensageiro irá anunciar que “o exército bárbaro pereceu todo” (στρατὸς γὰρ πᾶς 
ὄλωλε βαρβάρων, Pe. 255); alguns versos adiante, ele diz novamente que “todo o exército / pereceu” 
(πᾶς δ’ ἀπώλλυτο / στρατὸς, Pe. 278-9); o Coro responde que “tudo de todo mal / os Deuses deram” 
(ὡς πάντᾳ παγκάκως ⟨θεοὶ⟩ θέσαν, Pe. 282-3). 
13 De acordo com Heródoto (VII, 33-4), a ponte foi construída entre Ábidos – uma antiga cidade da 
Mísia, na Ásia Menor, situada no atual cabo Nagara, na costa asiática – e uma ponta de terra, que, do 
outro lado, na costa europeia, à frente de Ábidos, se situava entre a antiga cidade de Sestus e a cidade de 
Máditos (atual Maydos). 
14 Cf. Dumortier (1975a, pp. 12-26). Para o helenista, a imagem do jugo é a principal metáfora utilizada 
por Ésquilo nos Persas e, embora figure na obra de outros autores com o mesmo sentido, é o poeta de 
Elêusis quem irá desenvolvê-la e utilizá-la de forma mais pungente e original. 
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pensamento mítico, o exercício da política, em todas as suas formas, dá-se pela 

participação em Zeus, que é o fundamento de todo exercício do poder. 

Há, dessa forma, um sentido ominoso nessa imagem, numa clara alusão a uma 

atitude transgressiva, a uma hýbris, por parte de Xerxes, como o espectro de Dario, no 

terceiro episódio, irá confirmar ao qualificar o ato de seu filho de audácia (θράσει, Pe. 

744), de uma doença da mente (νόσος φρενῶν, Pe. 750), de uma afronta a Posídon e 

aos demais deuses (Pe. 750).  

Essa mesma ideia de que a construção da ponte sobre o Helesponto comporta 

uma atitude impiedosa por parte de Xerxes está presente em Heródoto e encontra 

expressão no episódio narrado pelo historiógrafo por ocasião da travessia do Rei à 

Europa. Segundo Heródoto, quando Xerxes ordenou a construção de pontes sobre o 

Helesponto para unir a Ásia à Europa, encarregou de tal missão os fenícios, que 

utilizaram na construção cabos de linho branco, e os egípcios, que utilizaram cabos de 

papiro. Finalizada a obra, sobreveio uma tempestade que a destruiu. Foi então que 

Xerxes mandou açoitar o mar, como se narra a seguir: 

 
Ὡς δ' ἐπύθετο Ξέρξης, δεινὰ ποιεύµενος τὸν Ἑλλήσποντον ἐκέλευσε τριηκοσίας 
ἐπικέσθαι µάστιγι πληγὰς καὶ κατεῖναι ἐς τὸ πέλαγος πεδέων ζεῦγος. Ἤδη δὲ 
ἤκουσα ὡς καὶ στιγέας ἅµα τούτοισι ἀπέπεµψε στίξοντας τὸν Ἑλλήσποντον. 
Ἐνετέλλετο δὲ ὦν ῥαπίζοντας λέγειν βάρβαρά τε καὶ ἀτάσθαλα· “Ὦ πικρὸν 
ὕδωρ, δεσπότης τοι δίκην ἐπιτιθεῖ τήνδε, ὅτι µιν ἠδίκησας οὐδὲν πρὸς ἐκείνου 
ἄδικον παθόν. Καὶ βασιλεὺς µὲν Ξέρξης διαβήσεταί σε, ἤν τε σύ γε βούλῃ ἤν τε µή. 
Σοὶ δὲ κατὰ δίκην ἄρα οὐδεὶς ἀνθρώπων θύει, ὡς ἐόντι καὶ θολερῷ καὶ ἁλµυρῷ 
ποταµῷ”. (Hdt. VII, 35) 

 

Informado desse fato, Xerxes, furioso, mandou castigar o Helesponto com trezentas 
chicotadas e lançar ao mar um par de travões. Ouvi dizer até que ele tinha mandado 
juntamente com os executores dessas ordens pessoas incumbidas de marcar o 
Helesponto com um ferro em brasa. É certo, porém, que ele ordenou aos encarregados 
de açoitá-lo que cumprissem as suas ordens pronunciando as seguintes palavras 
bárbaras e arrogantes: “Água amarga! Nosso senhor te inflige este castigo porque o 
ofendeste sem ter sofrido da parte dele ofensa alguma. O rei Xerxes te atravessará, 
queiras ou não. É muito justo que nenhum homem te ofereça qualquer sacrifício, pois és 
apenas um rio turvo e salobro”15.  

 

Essa imagem da imposição do jugo e da domação, que no texto esquiliano 

aponta para uma atitude impiedosa por parte de Xerxes e por isso tem um sentido 

ominoso, irá ressurgir no sonho descrito pela Rainha, revelando, assim, a sua verdadeira 

dimensão profética. 

                                                
15 Tradução de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). 
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A seguir, o Coro descreve Xerxes e, ao retratá-lo como o grande guia da 

expedição, observa-se uma sobreposição da figura do Rei à figura do deus Ares. Xerxes 

na primeira antístrofe é descrito como o “guia impetuoso da Ásia multiviril” 

(πολυάνδρου δ’ Ἀσίας θούριος ἄρχων, Pe. 73) – sendo que “impetuoso” (θούριος) é 

um epíteto tradicional de Ares em Homero16 – e, na segunda estrofe, diz-se dele que, 

“instigando o carro sírio, / conduz o hábil arqueiro Ares / contra ínclitos lanceiros” 

(Σύριόν θ’ ἅρµα διώκων, / ἐπάγει δουρικλύτοις ἀν- / δράσι τοξόδαµνον Ἄρη, Pe. 

84-6). Tanto essa imagem de Xerxes como uma epifania do deus Ares quanto o verso 

“instigando o carro sírio” (Σύριόν θ' ἅρµα διώκων, Pe. 84) evocam o primeiro oráculo 

entregue por Delfos à delegação ateniense por ocasião da invasão persa.  

Heródoto, no livro VII, reproduz integralmente as palavras da Pítia, as quais 

desvelavam aos atenienses um futuro catastrófico, em que tudo seria destruído pelo fogo 

e por “Ares impetuoso sentado em carro sírio” (ὀξὺς Ἄρης συριηγενὲς ἅρµα 

διώκων)17. 

Há muito ceticismo sobre a autenticidade dos oráculos délficos reproduzidos por 

Heródoto e discute-se a influência que o texto de Ésquilo pode ter exercido sobre essa 

passagem do historiógrafo, mas o fato é que dificilmente o oráculo de Delfos não teria 

sido consultado em ocasião tão premente e de tamanha importância e dificilmente sua 

resposta não teria sido conhecida pelos cidadãos atenienses. Para Bowden (2005, p. 

102), “this is probably the most well-known consultation of Delphi in Greek history”. 

Standford (1942, p. 42) acredita que os oráculos da época da invasão persa eram 

provavelmente familiares a qualquer cidadão ateniense e que encontrar alusão a estes 

                                                
16 Na Ilíada, o epíteto seguido do nome do deus – θοῦρος Ἄρης – é recorrente: V, 30, 35, 355, 454, 507, 
830, 904; XV, 127, 142; XXI, 406; XXIV, 498. 
17 O oráculo completo diz o seguinte: “Por que estais aí assim, homens sem sorte? / Fugi, e já, de vossa 
terra e das alturas / dessa vossa cidade circular; fugi / para os confins da terra; nem vossa cabeça / nem 
vosso corpo tem firmeza; nem as pontas / de vossas pernas nem de vossas mãos nem nada / entre elas há 
de ser poupado; tudo está / em lamentáveis condições e destruído / por um incêndio e por Ares impetuoso 
/ sentado em carro sírio; ele vai arruinar / além de tua fortaleza muitas outras / e logo entregará ao fogo 
violento / muitos templos dos deuses, e suas imagens, / de pé, estão banhadas de suor e trêmulas / de 
espanto, e do alto teto corre sangue negro, / sinal de males certos. Ide do lugar / santo e enfrentai vossos 
males com bravura!” (Ὦ µέλεοι, τί κάθησθε; Λιπὼν φύγ' ἐς ἔσχατα γαίης / δώµατα καὶ πόλιος 
τροχοειδέος ἄκρα κάρηνα. / Οὔτε γὰρ ἡ κεφαλὴ µένει ἔµπεδον οὔτε τὸ σῶµα, / οὔτε πόδες νέατοι 
οὔτ' ὦν χέρες, οὔτε τι µέσσης / λείπεται, ἀλλ' ἄζηλα πέλει· κατὰ γάρ µιν ἐρείπει / πῦρ τε καὶ ὀξὺς 
Ἄρης, συριηγενὲς ἅρµα διώκων. / Πολλὰ δὲ κἆλλ' ἀπολεῖ πυργώµατα, κοὐ τὸ σὸν οἶον· / 
πολλοὺς δ' ἀθανάτων νηοὺς µαλερῷ πυρὶ δώσει, / οἵ που νῦν ἱδρῶτι ῥεούµενοι ἑστήκασι, / δείµατι 
παλλόµενοι, κατὰ δ' ἀκροτάτοις ὀρόφοισιν/ αἷµα µέλαν κέχυται, προϊδὸν κακότητος ἀνάγκας. 
Ἀλλ' ἴτον ἐξ ἀδύτοιο, κακοῖς δ' ἐπικίδνατε θυµόν, Hdt. VII, 140). O oráculo é composto por 12 
hexâmetros. A tradução é de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). Crahay (1956, p. 296) chama a atenção 
para o tom épico, de influência homérica na composição dos hexâmetros. Quanto à influência homérica 
na linguagem oracular, conferir o artigo de Ibáñez (1988).  
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em Ésquilo é algo esperado. Para Couch (1931, p. 273), Ésquilo claramente usa essa 

expressão “instigando o carro sírio” com a certeza de que os espectadores irão ter em 

mente o alarmante oráculo délfico. Rosenbloom (2006, p. 43) também não tem dúvidas 

de que Ésquilo faz uma alusão proposital ao oráculo délfico e acredita que essa alusão 

sugere a data de circulação do oráculo: entre 481/80 e 473/72 a.C18.  

Ora, se o conteúdo desse primeiro oráculo entregue aos teoros era, muito 

provavelmente, familiar aos cidadãos atenienses, da mesma forma o era o do segundo 

oráculo que lhes foi entregue.  

Ainda de acordo com Heródoto (VII, 141), os teoros atenienses, tomados de 

grande aflição pelas palavras que lhes foram transmitidas pela Pítia, seguiram o 

conselho de um notável cidadão de Delfos e consultaram novamente o oráculo na 

qualidade de suplicantes, rogando a Apolo um vaticínio mais favorável e ameaçando o 

deus de permanecerem no templo até a morte, o que traria uma terrível poluência ao 

santuário. Foi-lhes entregue, então, um segundo oráculo, mais propício, cuja 

interpretação astuta de Temístocles garantiu a vitória naval em Salamina – o famoso 

oráculo do “muro de madeira”19. 

Crahay (1956, p. 298) faz uma observação interessante, a de que os dois 

oráculos são complementares: “Quant au contenu de ces vaticinations, il me paraît clair 

que les deux oracles forment un tout: leur portée sembable, leur habile gradation, leur 

similitude d’images et de style indiquent une conception unique”. Bowden (2005, p. 

106), seguindo a sugestão de Crahay, afirma que “it is reasonable to suggest that the two 

respondes quoted by Herodotus are actually halves os a single verse-oracle of twenty-

four lines”.  

                                                
18 Quanto à dificuldade de datação das respostas da Pítia, conferir o artigo de Evans (1982). 
19 O oráculo diz o seguinte: “Palas não pode aplacar totalmente Zeus / Olímpio, embora se disponha a 
lançar mão / para movê-lo de palavras numerosas / e convincentes; ela será tão inflexível quanto o aço: / 
quando o inimigo tiver conquistado tudo / que fica entre a colina de Cêcrops e o antro / de Citairon 
divino, Zeus onividente / dará à Tritogênia um último reduto / inexpugnável de madeira; ele será / a tua 
salvação e de teus filhos todos. / Não esperes quieta os homens a cavalo / nem as levas de infantaria que 
virão / do interior. Vamos! Recua! Dá as costas! / Inda virá o dia em que terás poder / para enfrentá-los 
todos e para vencê-los! / Por ti, divina Salamina, morrerão / os filhos das mulheres! Que isto aconteça / 
quando Deméter semeia ou quando ela colhe!” (Οὐ δύναται Παλλὰς Δί’ Ὀλύµπιον ἐξιλάσασθαι, / 
λισσοµένη πολλοῖσι λόγοις καὶ µήτιδι πυκνῇ· / σοὶ δὲ τόδ' αὖτις ἔπος ἐρέω, ἀδάµαντι πελάσσας. / 
Τῶν ἄλλων γὰρ ἁλισκοµένων ὅσα Κέκροπος οὖρος / ἐντὸς ἔχει κευθµών τε Κιθαιρῶνος ζαθέοιο, 
τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεὺς / µοῦνον ἀπόρθητον τελέθειν, τὸ σὲ τέκνα τ’ ὀνήσει. 
/ Μηδὲ σύ γ’ ἱπποσύνην τε µένειν καὶ πεζὸν ἰόντα / πολλὸν ἀπ’ ἠπείρου στρατὸν ἥσυχος, ἀλλ’ 
ὑποχωρεῖν / νῶτον ἐπιστρέψας· ἔτι τοί ποτε κἀντίος ἔσσῃ. / Ὦ θείη Σαλαµίς, ἀπολεῖς δὲ σὺ τέκνα 
γυναικῶν / ἤ που σκιδναµένης Δηµήτερος ἢ συνιούσης, Hdt. VII, 141). Tradução de Mário da Gama 
Kury (1988, 2a. ed.). Também esse oráculo é composto por 12 hexâmetros. 
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De qualquer forma, é inegável que esses dois oráculos fazem parte de um 

mesmo diálogo oracular, de modo que, se a descrição de Xerxes nos Persas como uma 

epifania do deus Ares e o verso supramencionado aludem ao primeiro oráculo recebido 

pelos atenienses, este, por sua vez, alude à sua contraparte, isto é, ao segundo oráculo, 

em que a possibilidade da derrota persa é contemplada. Há assim uma ligação 

indissolúvel entre o oráculo de Apolo em Delfos e o desfecho da guerra. 

Essa imagem quase monstruosa de Xerxes – como uma epifania de Ares que 

conduz uma multidão de homens, “de muitas mãos e de muitas naus” (πολύχειρ καὶ 

πολυναύτης, Pe. 83), e que caminha em direção à Europa para destruí-la – colocada 

como está entre a menção à construção da ponte como um jugo ao redor do pescoço do 

mar e entre a alusão ao diálogo oracular que se deu em Delfos na ocasião, remetendo-se 

assim ao seu desfecho, ironicamente denota que essa destruição causada por Ares irá se 

abater não sobre os gregos mas sobre quem o conduz, isto é, sobre os próprios persas. 

Essa alusão ao oráculo pítio é, portanto, um elemento relevante, ainda que sutil, 

e que se soma a outros no párodo para prenunciar a catástrofe sofrida pelos persas. 

Menos sutil e mais evidente, no entanto, é o uso recorrente, no párodo, de palavras que 

denotam multidão e quantidade, como πᾶς, µέγας, πολύς e seus compostos (AVERY, 

1964, p. 176), de modo a enfatizar principalmente a grandeza, mas também a riqueza do 

exército persa. Tanto Ésquilo quanto Heródoto ressaltam essas duas características 

peculiares ao exército e ao povo persa. Para Saïd (1998a, p. 321), na obra dos dois 

autores, “o poderio persa baseia-se antes de mais nada e sobretudo em número”. 

Os números e a riqueza persas em Heródoto são realmente dignos de nota. O 

historiógrafo relata que o contingente do exército persa totalizava cinco milhões e 

duzentos e oitenta e três mil e duzentos e vinte homens e levou sete dias e sete noites 

para atravessar, ininterruptamente, as pontes construídas sobre o Helesponto (VII, 56); 

vários rios secaram por terem saciado a sede dos soldados (VII, 187) e muitas cidades 

se viram totalmente desprovidas de víveres por terem tido de alimentar o Rei e suas 

tropas (VII, 118-9). Além disso, entre os despojos de guerra, foram encontrados 

inúmeros objetos de ouro e prata pertencentes aos persas, tais como tendas, leitos, 

crateras, taças, vasos, caldeirões, braceletes, colares e espadas (IX, 80). 

Ésquilo também salienta esses dois mesmos aspectos do poderio persa. Assim, 

no párodo, chama-se atenção à riqueza quando o Coro se refere às “multiáureas sedes” 

(πολυχρύσων ἑδράνων, Pe. 4), ao “multiáureo exército” (πολυχρύσου στρατιᾶς, Pe. 

9), aos “lídios luxuriosos” (ἁβροδιαίτων ... Λυδῶν, Pe. 41), à “multiáurea Sardes 
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(πολύχρυσοι Σάρδεις, Pe. 45), à “Babilônia, a multiáurea” (Βαβυλὼν δ’ ἡ 

πολύχρυσος, Pe. 52-3), à própria raça de Xerxes, de “áureo sémen” (χρυσογόνου 

γενεᾶς, Pe. 80). E o Coro destaca também a multidão e a quantidade, referindo-se ao 

“vasto exército” (στρατιᾶς πολλῆς, Pe. 25), aos remadores “em número incontáveis” 

(πλῆθός τ’ ἀνάριθµοι, Pe. 40), à “turba” de lídios e de babilônios (ὄχλος, Pe. 41, 54), 

aos “muitos carros” (πολλοῖς ἅρµασιν, Pe. 46), à “Ásia multiviril” (πολυάνδρου δ’ 

Ἀσίας, Pe. 73), a Xerxes “de muitas mãos e de muitas naus” (πολύχειρ καὶ 

πολυναύτης, Pe. 83), à “grande vaga de varões” (µεγάλῳ ῥεύµατι φωτῶν, Pe. 88), à 

cavalaria e à infantaria que, “como enxame, deixou a colmeia” (σµῆνος ὣς ἐκλέλοιπεν 

µελισσᾶν, Pe. 127-8). 

Para Avery (1964, p. 176), essa recorrência é um expediente utilizado por 

Ésquilo para, por um lado, magnificar o poder e a riqueza do império persa e, por outro, 

após a notícia da derrota, enfatizar a magnitude do desastre sofrido. Mas Kelley (1979, 

p. 213-4) vai além e percebe nessa insistência na quantidade e na opulência persas um 

elemento ominoso, uma vez que todas as referências ao grande número do exército 

culminam, na fala de Dario, no composto ὑπερπόλλους, “os numerosos demais” (Pe. 

794), e todas as referências à riqueza, em πολυπενθῆ, “severo luto” (Pe. 547), nas 

palavras do Coro. 

Para se compreender como essas palavras que denotam excesso numérico e 

riqueza excessiva podem pressagiar um desastre, é necessário ter em mente uma 

doutrina comum à piedade grega – e particularmente presente nos cantos corais de 

Ésquilo – de que a grande riqueza é intrinsecamente iníqua e prejudicial a quem a 

possui, pois abre caminho para a transgressão (ὕβρις), despertando assim a recusa dos 

deuses (φθόνος θεῶν), que por sua vez suscitam a cegueira moral (ἄτη), a qual leva o 

homem a agir contra seus verdadeiros interesses, por não ser capaz de percebê-los, e 

cujo resultado é a ruína, a destruição (ὄλεθρος). 

É interessante observar que essa mesma reflexão sobre os limites da condição 

humana encontra-se explicitamente presente em Heródoto, ao reproduzir o sensato 

discurso que Artábanos, tio paterno de Xerxes, dirigiu a este na assembleia de notáveis 

que o próprio Xerxes convocara para comunicar sua decisão de, construindo uma ponte 

sobre o Helesponto, invadir a Hélade. A intenção de Artábanos é dissuadir o sobrinho 

dessa ideia e, para tanto, em sua longa fala, ele se utiliza do seguinte argumento: 
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Ὁρᾷς τὰ ὑπερέχοντα ζῷα ὡς κεραυνοῖ ὁ θεὸς οὐδὲ ἐᾷ φαντάζεσθαι, τὰ δὲ σµικρὰ 
οὐδέν µιν κνίζει· ὁρᾷς δὲ ὡς ἐς οἰκήµατα τὰ µέγιστα αἰεὶ καὶ δένδρεα τὰ τοιαῦτα 
ἀποσκήπτει τὰ βέλεα. Φιλέει γὰρ ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα πάντα κολούειν. Οὕτω δὲ 
καὶ στρατὸς πολλὸς ὑπὸ ὀλίγου διαφθείρεται κατὰ τοιόνδε· ἐπεάν σφι ὁ θεὸς 
φθονήσας φόβον ἐµβάλῃ ἢ βροντήν, δι' ὧν ἐφθάρησαν ἀναξίως ἑωυτῶν. Οὐ γὰρ 
ἐᾷ φρονέειν µέγα ὁ θεὸς ἄλλον ἢ ἑωυτόν. (Hdt. VII, 10, 48-56) 
 

Vê como a divindade fulmina com o seu raio os animais de grande porte, sem permitir 
que eles o ostentem, enquanto ela não faz qualquer mal aos pequenos. Vê como ela 
atinge sempre com seus dardos as casas e as árvores mais altas; de fato, a divindade se 
compraz em rebaixar tudo que se eleva. Pela mesma razão um exército numeroso às 
vezes é aniquilado por um pequeno, quando, por exemplo, a divindade despeitada 
inspira-lhe um terror pânico ou o apavora com o ribombar de trovões, a tal ponto que 
ele é humilhantemente dizimado. Em verdade, a divindade não admite pensamentos 
altaneiros a não ser em si mesma20.  
 

Em vista disso, a descrição que o Coro faz do exército em sua extraordinária 

magnitude e riqueza e a caracterização de seu líder como uma epifania divina, não 

produz, como se esperaria, o efeito desejado; em vez de tranquilizar o Coro, suscita 

neste justamente essa reflexão sobre os limites da condição humana, como se lê nas 

terceiras estrofe e antístrofe: 

 
Δολόµητιν δ’ ἀπάταν θεοῦ 
τίς ἀνὴρ θνατὸς ἀλύξει; 
τίς ὁ κραιπνῷ ποδὶ πηδή- 
µατος εὐπετέος ἀνᾴσσων; 
 
φιλόφρων γὰρ παρασαίνει 
βροτὸν εἰς ἄρκυας Ἄτα, 
τόθεν οὐκ ἔστιν ὑπὲρ θνα- 
τὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. 

Do fraudulento logro de Deus 
que homem mortal há de escapar? 
Quem com rápido pé salta 
um salto bem dado? 
 
Erronia acolhe benévola 
o mortal nas redes, 
quando não há para ele 
como evitar nem fugir. 

 (Pe. 93-101) 
 

Além disso, prossegue o Coro, contrariando o antigo costume de guerrear em 

solo, o exército se lançou em um novo domínio, o marítimo, confiante “nas sutis tramas 

de cordames / e engenhos de transportar gente” (λεπ - / τοδόµοις πείσµασι λα- / 

οπόροις τε µηχαναῖς Pe. 111-3); metáfora que se refere simultaneamente às naus 

utilizadas por Xerxes em combate e à própria construção da ponte unindo Ásia e 

Europa, haja vista que a ponte fora construída, tal como informa Heródoto (VII, 36) 

com naus amarradas por cordames. Sendo assim, os persas saíram de seu domínio 

terrestre, que até então lhes assegurara a expansão e a manutenção do império, e se 

arriscaram em novos domínios e estratégias de guerra. Vale lembrar que, por ocasião da 

                                                
20 Tradução de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). 



 
 

25 

encenação dos Persas, Atenas era uma potência marítima, de modo que, se por um lado 

as “sutis tramas de cordames” e os “engenhos de transportar gente” aludem à perdição 

de Xerxes e de seu exército, por outro aludem à salvação e a consagração dos 

atenienses. 

O fato é que todas essas reflexões suscitam o temor do Coro, que subitamente 

exclama: “Assim vestido de negro o meu / coração dilacera-se de pavor / oâ!, pelo 

exército persa” (Ταῦτά µου µελαγχίτων / φρὴν ἀµύσσεται φόβῳ, / 〈ὀᾶ Περσικοῦ 

στρατεύµατος〉, Pe. 115-7). E, com o coração vestido com a cor do luto, o Coro faz 

votos de que a cidade não se saiba vazia de seus homens por tê-los perdido. 

Note-se que o Coro inicia seus votos, na quinta estrofe, utilizando a construção 

µή + subjuntivo: que a cidade não se saiba vazia de homens (µή πόλις πύθηται, Pe. 

117-8), mas, em seguida, ao dar continuidade ao relato do que ele teme e do que faz 

votos de que não aconteça, acaba por descrever uma cena profundamente desoladora, 

que adquire proximidade e imediatismo pelo uso do futuro e do presente do indicativo. 

Assim, a cidades dos císsios ecoará em resposta (ἀντίδουπον ἔσεται, Pe. 121) a seu 

grito de dor; por dor, o bando de mulheres clama (ἀπύων, Pe. 123) e cairá (πήσῃ, Pe. 

124) dilacerando seus véus; os leitos vazios dos homens estão cheios de lágrimas 

(πίµπλαται, Pe. 134); cada esposa persa é deixada só (λείπεται, Pe.139). 

Dessa forma, o Coro, sem o saber, prefigura e antevê o sofrimento, a dor, o 

sentimento de perda que os seus irão sofrer. E se, ao final do párodo, o Coro ainda se 

pergunta: “Será vencedor / o fluxo do arco, ou prevalecente / a pontiaguda força da 

lança?” (πότερον τόξου / ῥῦµα τὸ νικῶν, ἢ δορικράνου / λόγχης ἰσχὺς κεκράτηκεν, 

Pe. 146-8)21, é porque, de seu ponto de vista mortal e humano, a despeito do mau 

pressentimento de seu coração pressago, ainda é impossível conhecer o desfecho da 

guerra, mas, do ponto de vista divino, que se expressa mediante os sinais numinosos que 

se imiscuíram na fala e no próprio coração do Coro, a resposta já está dada. 

                                                
21 As referências ao arco e à lança nesta tragédia dizem respeito à forma de combate persa e grega, 
respectivamente, como se esclarece na esticomitia entre a Rainha e o Coro, em que a Rainha pergunta “O 
estica-arco dardo brilha nas mãos deles?” (πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχµὴ διὰ χεροῖν αὐτοῖς πρέπει; Pe. 
239) e o Coro responde “Não. Hastes eretas e escudadas armaduras” (οὐδαµῶς· ἔγχη σταδαῖα καὶ 
φεράσπιδες σαγαί, Pe. 240). Para os gregos, a lança representa um tipo mais heroico de luta, uma vez 
que pressupõe um embate corpo a corpo, o que requer maior bravura, enquanto os persas, com seus arcos, 
lutam de longe (PULQUÉRIO, 1998, p. 22, nota 11). Dessa forma, tal referência, além de estabelecer 
uma contraposição entre as duas etnias, marca também a superioridade grega. 
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1.2) Um sonho e um auspício 

 

Sentados diante do palácio, onde se reuniram para ponderar sobre a sorte de 

Xerxes e de seus homens22, os membros do Coro, nos anapestos finais do párodo, 

anunciam a entrada da Rainha, ante a quem ajoelham-se em sinal de reverência23.  

Ao ver a Rainha, o Coro a exalta como luz “igual a olhos de Deuses” (θεῶν ἴσον 

ὀφθαλµοῖς, Pe. 150), como suprema soberana, esposa de um deus e também mãe de um 

deus. Nesse louvor claramente excessivo, em que a figura humana do soberano se 

confunde com a do deus – note-se o vocabulário: θεῶν ἴσον ὀφθαλµοῖς (Pe. 150), θεοῦ 

µὲν εὐνάτειρα e θεοῦ δὲ καὶ µήτηρ (Pe. 157) –, vislumbra-se não apenas uma 

característica do despotismo persa, mas uma atitude hybristés, blasfema, e, portanto, 

passível de punição divina, tal como se prenuncia na oração condicional, de sentido 

claramente ominoso, “se o Nume antigo hoje não abandonou o exército” (εἴ τι µὴ 

δαίµων παλαιὸς νῦν µεθέστηκε στρατῷ, Pe. 158). 

A Rainha, então, fala de suas aflições, pois teme tanto a perda da riqueza do 

império como a perda de seu guardião. Em sua fala, novamente se observam palavras 

relativas à riqueza persa, cuja recorrência, como se viu no párodo, recobre-as de um 

sentido ominoso: “palácio adornado de ouro” (χρυσεοστόλµους δόµους, Pe. 159), 

“grande riqueza” (µέγας Πλοῦτος, Pe. 163), “opulência” (ὄλβον, Pe. 164), “tesouros” 

(χρηµάτων, Pe. 166), “sem tesouros” (ἀχρηµάτοισι, Pe. 167) e “riqueza” (πλοῦτός, 

Pe. 168). Toda essa opulência se faz visível ao espectador, pois a Rainha entra em cena 

em uma carruagem e seus trajes eram representativos do luxo da realeza oriental24.  

A Rainha, em seguida, diz-se à procura de conselhos por causa de um sonho que 

lhe pareceu o mais claro, dentre todos os sonhos com os quais convive desde que seu 

filho “foi-se à terra dos jônios para dispersá-la” (Ἰαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι θέλων, 

Pe. 178). E aqui outro κληδών se manifesta: o infinitivo aoristo ativo do verbo πέρθω, 

traduzido por “dispersar” (πέρσαι), é idêntico em forma e pronúncia ao nominativo ou 

                                                
22 Para uma aprofundada discussão sobre a motivação cênica para a entrada do Coro de Fiéis no párodo, 
conferir o estudo de Taplin (2001, pp. 61-70). 
23 A genuflexão era um costume próprio ao despotismo oriental e particularmente estranho à mentalidade 
grega, com seu ideal democrático e de isonomia entre os cidadãos. Para o significado desse gesto cênico 
nos Persas, conferir o artigo de Sider (1983, pp. 188-191). 
24 Sobre a importância da entrada da Rainha, conferir o artigo de Thalmann (1980, pp. 268-9); sobre suas 
possibilidades cênicas, ver Taplin (2001, pp. 75-9). 
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ao vocativo plural do nome próprio “Persas” (Πέρσαι), tal como se pode constatar sete 

versos acima: “vós, persas, antigos e fiéis servidores” (Πέρσαι, γηραλέα πιστώµατα, 

Pe. 171) (MOREAU, 1992/1993, p. 39). Assim, nesse jogo de palavras de caráter 

etimológico, se expressa um ponto de vista numinoso, o de que o próprio nome da etnia 

– persas – prenunciaria seu destino nessa guerra: a dispersão, a devastação, a destruição, 

não dos inimigos, como diz a Rainha, mas de si mesmos. 

É nesse contexto repleto de frases e palavras de uma ambiguidade ominosa e, 

por isso mesmo, de tensão dramática, que a Rainha narra enfim seu sonho: 

 
Ἐδοξάτην µοι δύο γυναῖκ' εὐείµονε, 
ἣ µὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκηµένη, 
ἣ δ' αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν µολεῖν, 
µεγέθει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολύ 
κάλλει τ' ἀµώµῳ, καὶ κασιγνήτα γένους 
ταὐτοῦ· πάτραν δ' ἔναιον ἣ µὲν Ἑλλάδα 
κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἣ δὲ βάρβαρον. 
Τούτω στάσιν τιν', ὡς ἐγὼ ’δόκουν ὁρᾶν, 
τεύχειν ἐν ἀλλήλῃσι· παῖς δ' ἐµὸς µαθὼν 
κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρµασιν δ' ὕπο 
ζεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν' ὑπ' αὐχένων 
τίθησι. χἢ µὲν τῇδ' ἐπυργοῦτο στολῇ 
ἐν ἡνίαισι δ' εἶχεν εὔαρκτον στόµα, 
ἣ δ' ἐσφάδᾳζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου 
διασπαράσσει καὶ ξυναρπάζει βίᾳ 
ἄνευ χαλινῶν, καὶ ζυγὸν θραύει µέσον· 
πίπτει δ' ἐµὸς παῖς, καὶ πατὴρ παρίσταται 
Δαρεῖος οἰκτίρων σφε· τὸν δ' ὅπως ὁρᾷ 
Ξέρξης, πέπλους ῥήγνυσιν ἀµφὶ σώµατι. 
Καὶ ταῦτα µὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω.  

 

Pareceu-me que duas mulheres bem vestidas, 
uma paramentada com véus pérsicos, 
outra, com dóricos, viessem-me à vista, 
mais notáveis que a de hoje no porte 
e na beleza perfeita, irmãs do mesmo tronco, 
uma habitava a Grécia, a outra, a terra 
bárbara, no sorteio recebidas por pátria. 
Ao que me parecia ver, houve, entre ambas, 
uma querela, e meu filho, quando soube, 
tentava conter e acalmar, e sob o carro 
atrelas as duas, e põe-lhes o jugo 
no pescoço. Uma se orgulhava dos jaezes 
e nas rédeas tinha a boca dócil ao mando, 
a outra esperneia e despedaça os arreios 
com as mãos, arrebata com violência, 
desenfreada, e quebra o jugo ao meio. 
Cai o meu filho e aproxima-se o pai 
Dario a lastimá-lo. E quando o vê, 
Xerxes rasga as vestes sobre si mesmo. 
Isso é o que vos digo ter visto à noite.  

(Pe. 181-200) 
 

Em primeiro lugar, é interessante observar que, de acordo com a Rainha, o que 

distingue esse seu sonho dos demais com os quais ela diz conviver desde a partida de 

seu filho é a claridade (ἐναργὲς, Pe. 179) do que ela viu. Note-se ainda que a Rainha 

descreve o ato de sonhar como uma visão noturna: ela diz que ainda não “tinha visto” 

(εἰδόµην, Pe. 179) nada tão claro; antes de iniciar sua narrativa, a Rainha diz que um 

sonho “lhe veio à vista” (εἰς ὄψιν µολεῖν, Pe. 183); no meio da narrativa, a Rainha 

novamente enfatiza o caráter visual de sua experiência onírica, dizendo “ao que me 

parecia ver” (ὡς ἐγὼ 'δόκουν ὁρᾶν, Pe. 188); e, ao finalizá-la, reafirma o 

entendimento do sonho como visão – “Isso é o que vos digo ter visto à noite” (καὶ 

ταῦτα µὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω, Pe. 200). 
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Trata-se de uma observação bastante conhecida a de que o ato de sonhar, 

sobretudo em Homero, é descrito não como uma experiência interior, subjetiva, de que 

o sujeito é agente, mas como uma experiência exterior, que, desde fora, vem até aquele 

que dorme, sendo este não mais que um “receptor passivo de uma visão objetiva” 

(DODDS, 1951, p. 105). 

Dessa exteriorização do sonho dá testemunho, de forma mais expressiva, a 

descrição dos sonhos nas epopeias homéricas: o sonho de Agamêmnon (Il. II, 5-75), o 

de Aquiles (Il. XXIII, 62-107), o de Príamo (Il. XXIV, 677-89), o de Penélope com sua 

irmã (Od. IV, 794-841), o de Nausícaa (Od. VI, 15-50) e o de Penélope com os gansos 

(Od. XIX, 535-58). Garrido & Lobo (2003, p. 79) observam, nas descrições homéricas 

de sonhos, as seguintes características: 1) a recorrência de verbos de movimento – 

sendo os mais frequentes βαίνω e ἔρχοµαι –, o que confere ao sonho uma existência 

espacial independente daquela do sonhador, que se encontra passivamente deitado; 2) o 

uso da expressão “fica-lhe junto à cabeça” (στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεφαλῆς), que está presente 

em seis dessas descrições, seguida por “e lhe diz as seguintes palavras” (καί µιν πρὸς 

µῦθον ἔειπεν), que completa o hexâmetro, presente em cinco delas, excetuando-se a do 

sonho de Agamêmnon; 3) afora o sonho de Penélope com a águia e os gansos, em todos 

os demais, há a aparição de uma figura onírica,25 que se dirige até o sonhador, coloca-se 

junto à sua cabeça, chama a atenção ao estado de sono em que se encontra quem sonha26 

e lhe profere algumas palavras.  

Observe-se que o conteúdo das palavras proferidas pelas figuras oníricas – seja 

uma ordem, um pedido ou palavras de consolo – é transmitido clara e diretamente em 

forma de discurso direto, em que se interpela o sonhador em 2a pessoa do singular, não 

havendo assim necessidade de o destinatário do sonho, ao acordar, recorrer a alguém 

para lhe ajudar a interpretar o sonho. As mensagens oníricas são transmitidas por 

palavras – as palavras são a verdadeira substância desses sonhos. Harris (2009, p. 23) 

denomina esse tipo de sonho de “epifânico” ou “sonho mensageiro”, diferentemente do 

sonho por ele denominado “episódico”, que constitui uma sequência de eventos. 

                                                
25 O Sonho sob a figura de Nestor para Agamêmnon (Il. II, 20-2), o espectro de Pátroclo para Aquiles (Il. 
XXIII, 65-7), Hermes para Príamo (Il. XXIV, 79-82), Iftima, um εἴδωλον criado por Atena para 
Penélope (Od. IV, 795-8) e Atena sob a figura da filha de Dimante para Nausícaa (Od. VI, 22-4). 
26 “Dormes, Atrida” (εὕδεις Ἀτρέος, Il. II, 23), “Dormes, Aquiles” (εὕδεις ... Ἀχιλλεῦ, Il. XXIII, 69), 
“Dormes, ancião” (ὦ γέρον ... εὕδεις, Il. XXIV, 683), “Dormes, Penélope” (εὕδεις, Πηνελόπεια, Od. IV, 
804). 
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Quanto ao sonho de Penélope com os gansos, este apresenta uma estrutura mais 

complexa, constituindo uma narrativa onírica. Harris (2009, p. 50) observa que: 

 
What may be the most famous dream in the Homeric poems, Penelope’s dream about 
the eagle and the geese in Odyssey XIX, is something of a hybrid: it describes an 
episode – Penelope’s twenty geese were eating and she was enjoying the sight, when an 
eagle swept down and killed them all, to her dismay. Then there follows a kind of 
epiphany: the eagle returned, and in a human voice explained that he was Odysseus 
come to inflict vengeance on the suitors. 

 

Além de ser um tipo diferente de sonho, em que palavras e imagens se 

entremeiam, o sonho de Penélope se distingue por haver uma necessidade expressa de 

interpretação. Ela mesma o assinala, antes de narrá-lo a Odisseu, então disfarçado de 

mendigo: “Vem, interpreta-me o sonho e escuta” 27 (ἀλλ᾽ ἄγε µοι τὸν ὄνειρον 

ὑπόκριναι καὶ ἄκουσον, Od. XIX, 535). Observe-se o uso do mesmo verbo que Ésquilo 

utiliza para a ação de interpretar um sonho, κρίνω, que, ao fim na narrativa onírica, 

ressurge nas palavras de Odisseu à esposa, como se verá a seguir.  

Curiosamente, a interpretação do sonho é um dos elementos que constituem a 

própria narrativa onírica: após o massacre dos gansos pela águia, esta se dirige a 

Penélope e, falando-lhe diretamente, explica que ela na verdade é Odisseu, que retorna, 

e os gansos, os pretendentes, que serão por ele massacrados. Então, Odisseu, após ouvi-

lo, tomando a palavra, não faz mais que confirmar a interpretação oferecida pelo próprio 

sonho, dizendo: “Mulher, não é possível interpretar o sonho de outra forma”28 (ὦ 

γύναι, οὔ πως ἔστιν ὑποκρίνασθαι ὄνειρον / ἄλλῃ ἀποκλίναντ’, Od. XIX, 555-6)29. 

Esse seria, portanto, o único sonho em que, em Homero, o sonhador depara-se com uma 

narrativa onírica que necessita de interpretação30, ainda que, na poesia homérica, haja 

                                                
27 Tradução nossa. 
28 Tradução nossa. 
29 Pode-se entender o ataque da águia aos gansos, tal como sugere Pratt (1994), como um auspício 
avistado por Penélope em seu sonho, auspício este que, de acordo com a autora, poderia ter um sentido 
ominoso, o que explicaria dois aspectos desse sonho que costumam intrigar os helenistas: a ênfase que 
Penélope dá à descrição de seu luto pelos gansos e o fato de ela pedir que o mendigo o interprete, a 
despeito de a águia, em sonho, ter-lhe claramente oferecido uma interpretação. 
30 Para Dodds (1951, p. 106), esses dois tipos de sonhos que aparecem em Homero – o de Penélope com 
os gansos e os demais – não implicam necessariamente a coocorrência de duas atitudes do homem grego 
antigo frente ao sonho – uma mais primitiva, em que não haveria elaboração simbólica, e uma posterior, 
em que há um conteúdo a ser interpretado simbolicamente –, mas sim uma distinção entre diferentes tipos 
de experiência onírica. Dessa forma, não seria necessário recorrer à hipótese de uma interpolação tardia 
ao poema homérico para explicar por que o sonho de Penélope requer uma interpretação simbólica, 
enquanto os demais são sonhos ditos “objetivos”. 
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menção à atividade do intérprete de sonhos (ὀνειρόπολος), a que se faz referência duas 

vezes (Il. I, 63 e V, 149). 

Ressalve-se que, no processo de exegese da narrativa onírica, é necessário levar 

em consideração um aspecto fundamental dos sonhos para os gregos – a de que eles 

trazem em sua maioria informações sobre o futuro, de forma que sua interpretação leva 

à revelação de uma realidade externa e não interna, como creem as interpretações 

psicológicas ou psicanalíticas deste e de outros sonhos na literatura grega antiga 

(PRATT, 1994, pp. 148-9)31. 

 Dodds (1951, p. 107) observa que, para os gregos, a única diferença 

fundamental entre os sonhos era de fato entre os significativos e os não-significativos, 

distinção esta já formulada na famosa passagem sobre os portões de chifre e de marfim, 

através dos quais, como narra Penélope, passam os sonhos enviados aos mortais (Od. 

IXX, 560 ff.)32. Note-se que, na diferenciação elaborada por Penélope entre os sonhos 

que chegam passando por uma ou outra porta, o que os distingue é o fato de estes se 

realizarem ou não; assim, os que atravessam os portões de marfim enganam 

(ἐλεφαίρονται, v. 565) e não se cumprem (ἔπε’ ἀκράαντα φέροντες, v. 565) e os que 

atravessam os portões de chifre, quando os mortais os veem (βροτῶν ὅτε κέν τις 

ἴδηται, v. 567), encontram verdadeiro cumprimento (ἔτυµα κραίνουσι, v. 567)33. Note-

se ainda que, nessa distinção feita por Penélope, estão presentes as características mais 

comuns aos sonhos homéricos: sua descrição através de verbos de movimento (ἔλθωσι, 

v. 564 e 566), o sonho percebido como uma visão (ἴδηται, v. 567) e seu conteúdo como 

palavra falada (ἔπε’, v. 565). 

                                                
31 Para interpretações que consideram o aspecto psicanalítico dos sonhos, utilizando conceitos tais como 
“conteúdo latente”, “conteúdo manifesto”, “condensação”, “deslocamento”, “elaboração secundária”, 
entre outros, conferir os estudos de Devereux (1975) e de Meneses (2002), quem dá especial atenção ao 
sonho de Penélope com os gansos (conferir pp. 65-113), sobre o qual observa: “o sonho de Penélope é um 
sonho premonitório [...], de uma perspectiva clássica. De uma perspectiva psicanalítica, seria um sonho 
típico de realização de desejo” (p. 89). 
32 Observe-se que Virgílio, na Eneida (VI, 893-6), reproduz essa mesma distinção homérica: “Duas do 
Sono são as portas: destas / Uma córnea se diz, por onde às sombras / Verdadeiras se dá fácil saída; / De 
cândido marfim é a outra: os manes / Mandam por esta ao mundo os falsos sonhos.” (Sunt geminae 
Somni portae, quarum altera fertur / cornea, qua veris facilis datur exitus umbris; / altera candenti perfecta 
nitens elephanto, / sed falsa ad caelum mittunt insomnia Manes). Tradução de José Victorino Barreto Feio 
e José Maria da Costa e Silva (2004). Para um estudo detalhado e abrangente dos antigos sistemas de 
classificação dos sonhos, tais como os propostos por Artemidoro e Macróbio, conferir o artigo de Kessels 
(1969). Conferir também o artigo de Del Corno (1982). 
33 Observe-se que o próprio jogo de palavras em grego se baseia na realização ou não dos sonhos: pelas 
portas de chifre, κέρας, passam os sonhos que se realizam, κραίνουσι; pelas portas de marfim, ἔλεφας, 
passam os sonhos que enganam, ἐλεφαίρονται.   



 
 

31 

O exemplo mais eloquente de um sonho enganoso, que não se cumpre, encontra-

se justamente em Homero, no início do canto II da Ilíada, quando Zeus, por ter atendido 

à súplica de Tétis, decide enviar a Agamêmnon um sonho ruinoso (οὖλον ὄνειρον, v. 

6). Mantendo-se todas as características dos sonhos nesse poeta, Zeus ordena que o 

Sonho, aqui personalizado, vá (βάσκ’, v. 8 – verbo de movimento) até o acampamento 

e, dirigindo-se (ἐλθὼν, v. 9 – verbo de movimento) à tenda de Agamêmnon, diga-lhe 

(ἀγορευέµεν, v. 10 – verbo de enunciação) que arme seus exércitos o mais rápido 

possível e ataque, pois, não havendo mais dissenso entre os deuses, Troia está fadada à 

ruína. Então o Sonho, obedecendo, partiu (βῆ, v. 16 – verbo de movimento), foi (ἵκανε, 

v. 17 – verbo de movimento) até o acampamento dos aqueus, dirigiu-se (βῆ, v. 18 – 

verbo de movimento) à tenda de Agamêmnon, colocou-se (στῆ, v. 20 – verbo de 

movimento) sobre sua cabeça e lhe disse (προσεφώνεε, v. 22 – verbo de enunciação) 

que, sendo estimado por Zeus, era enfim chegada a hora de tomar Troia. Esse sonho 

falso, que deixa Agamêmnon refletindo sobre “o que nunca viria a cumprir-se” (ἅ ῥ' οὐ 

τελέεσθαι ἔµελλον, v. 36) é elucidativo da relação do rei com Zeus. Agamêmnon, ao 

desonrar Aquiles, comporta-se como um mau rei, porque faz um mau uso do poder que 

exerce enquanto o “rei dos reis”, visto que ultraja aquele de cuja bravura depende o 

sucesso de sua expedição. O sonho engana Agamêmnon porque ele é soberbo, é 

hybristés, e aponta assim para uma atitude inadequada do rei com relação ao exercício 

do poder, o que, por sua vez, aponta para uma atitude inadequada de Agamêmnon com 

relação a Zeus. Note-se que, ao narrá-lo ao conselho, Agamêmnon não pede uma 

interpretação de seu sonho; ele o expõe como uma ordem. 

Quanto aos sonhos na tragédia esquiliana, algumas características próprias à 

descrição dos sonhos homéricos permanecem, havendo, no entanto, como se verá, uma 

predominância dos sonhos episódicos, em que há uma narrativa onírica a ser 

interpretada. Essa predominância não é, todavia, uma característica particular de 

Ésquilo, mas sim do próprio século V, em que, como observa Lobo (1992, p. 65), há 

uma multiplicação desses sonhos na literatura34, sem que necessariamente tenha havido 

uma substituição de um tipo de sonho por outro35. 

Quanto às peculiaridades dos sonhos esquilianos, Lévy (1981, p. 142) afirma 

que é possível resumi-las da seguinte forma: os sonhos em Ésquilo são em geral visuais, 

                                                
34 Vejam-se, entre outros, Heródoto I, 107-8; Sófocles, El. 417-30; Eurípides, I.T. 44-60; Aristófanes, Eq. 
1090-5 e V. 13-53. Sobre a literatura onirocrítica grega, conferir o artigo de Lobo (1992). 
35 Isso poderá ser observado na análise do sonho de Io em Prometeu Cadeeiro (Capítulo 5). 
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premonitórios e perturbadores, e o poeta se detém naquilo que o sonhador parece ter 

visto, no que o sonho revela sobre o futuro e no efeito que a experiência onírica causa 

em quem sonha. 

No que diz respeito ao sonho relatado pela Rainha ao Coro de Fiéis, observam-

se algumas características dos sonhos homéricos. Como se viu, o sonho “vem à vista”, 

havendo assim a percepção do sonho como visão (εἰς ὄψιν) e a ideia de movimento 

(µολεῖν). Note-se, no entanto, que a Rainha inicia o relato de seu sonho com o verbo 

δοκέω (ἐδοξάτην µοι, Pe. 188), o qual, alguns versos depois, volta a utilizar (ἐγὼ 

’δόκουν, Pe. 188). O uso, para descrever o conteúdo de um sonho, como ocorre aqui, 

dos verbos δοκέω mais infinitivo – com um dativo que designa o sonhador, aquele que 

vivencia o sonho – ou ὁράω mais infinitivo – com o sujeito do verbo designando o 

sonhador mais oração completiva de particípio – é característico não somente de 

Ésquilo como de outros autores do período clássico. Para Garrido & Lobo (2003, p. 83), 

essa construção sintática, inexistente em Homero, seria um sinal de um processo de 

interiorização da experiência onírica, visto que coloca em evidência o sujeito 

percipiente. 

O uso dessa construção sintática não implica, necessariamente, a descrição de 

um sonho episódico. Assim, em Heródoto, por exemplo, narra-se como Xerxes, 

decidido pelos conselhos de seu tio Artábanos a não marchar contra a Hélade, teve, 

durante a noite, a seguinte visão: “pareceu-lhe que um homem de elevada estatura e de 

belas feições estava a seu lado e lhe dizia ...” (ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἄνδρα οἱ ἐπιστάντα 

µέγαν τε καὶ εὐειδέα εἰπεῖν, Hdt. VII, 12.6-7)36. Embora a narrativa do sonho principie 

com δοκέω mais infinitivo, as palavras da figura onírica, reproduzidas em discurso 

direto, interpelam Xerxes, dirigindo-se diretamente a ele em 2a pessoa do singular, e lhe 

ordenam a não desistir da expedição contra a Grécia; isto é, o que se segue é um típico 

sonho “epifânico” ou “mensageiro”, conforme a classificação de Harris (2009, p. 23). 

Quanto ao sonho da Rainha, à diferença dos sonhos homéricos, nenhuma figura 

onírica dirige suas palavras diretamente ao sonhador; ao contrário, todas as personagens 

permanecem em silêncio: o aspecto delas e suas ações é que compõem o conteúdo 

narrativo do sonho e, portanto, estão sujeitos à interpretação. 

A Rainha descreve a visão de duas mulheres. Estas, nota a Rainha, são diferentes 

das mulheres hodiernas por seu porte e por sua beleza. Quanto a seu aspecto, a beleza e 

                                                
36 Tradução de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). 
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a estatura incomuns das duas mulheres – características próprias dos deuses em Homero 

(OTTO, 2005, p. 117) – são um sinal do aspecto divino do que elas representam. E mais 

se pode dizer da sua aparência: uma está vestida à moda persa – “paramentada com véus 

pérsicos” (πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκηµένη, Pe. 182) – e a outra, à moda grega – “com 

dóricos” (Δωρικοῖσιν, Pe. 183). 

Moreau (1992/1993, pp. 40-1) apresenta três possíveis interpretações para essas 

mulheres. Numa primeira interpretação, elas representariam a Europa e a Ásia, filhas de 

Oceano, tal como figura em Hesíodo, pois, na Teogonia (337 ff.), entre as filhas de 

Tétis e de Oceano, encontram-se Europa e Ásia. Sendo, no entanto, muito geral, essa 

interpretação não parece satisfatória, porque não é a Ásia e a Europa inteiras que estão 

em questão nos Persas. Em uma segunda interpretação, a mulher que aceita 

orgulhosamente o jugo representaria os gregos da Ásia e a que o recusa, os gregos da 

Europa. Também essa possibilidade interpretativa não é satisfatória, porque, além do 

fato de a aceitação dócil do jugo persa não representar exatamente o comportamento dos 

gregos da Ásia, a oposição entre gregos e persas, tão importante nesta tragédia, 

encontrar-se-ia desfeita. A terceira e mais simples interpretação seria a mais satisfatória: 

a mulher vestida à moda persa representaria o povo persa e a vestida à moda grega, o 

povo grego. Elas são irmãs, como observa a Rainha – “irmãs do mesmo tronco” 

(κασιγνήτα γένους / ταὐτοῦ, Pe. 185-6) –, porque os persas teriam sua origem mítica 

em Perseu, filho de Dânae, fecundada por Zeus mediante uma chuva de ouro (Pe. 79-

80); o filho de Perseu com Andrômeda, Perses, seria então o ancestral epônimo dos 

persas (Pe. 145-6). 

Quanto à ação onírica, a Rainha relata primeiramente o seguinte: havendo uma 

querela entre ambas, Xerxes, ao tomar conhecimento desta, procura dirimi-la e atrela as 

duas mulheres a seu carro, colocando-lhes o jugo sobre o pescoço. 

De acordo com Moreau (1992/1993, p. 42), a interpretação da simbologia da 

ação de Xerxes seria fácil e clara não somente para os que hoje leem a tragédia, mas 

sobretudo para os gregos de então, visto que, no livro III da Onirocrítica de Artemidoro, 

o significado da imagem de um carro puxado por seres humanos coincide com o 

significado do sonho da Rainha, como se pode observar nas seguintes passagens: 

  
Ὑπεζεῦχθαι ὀχήµατι ὥσπερ τι τῶν τετραπόδων δουλείαν καὶ κάµατον καὶ νόσον 
προαγορεύει, καὶ εἰ πάνυ τις λαµπρὸς καὶ ἁβροδίαιτος ὢν τὸν ὄνειρον ἴδοι. (On. 
III, 18) 
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Ser atrelado a um carro como um quadrúpede prenuncia escravidão, cansaço e doença, 
mesmo se quem veja o sonho seja um homem brilhante e faustoso.  
 
Ὀχεῖσθαι ἐπὶ ἅρµατος ἢ ἀπήνης ἀνθρώπων ὑπεζευγµένων πολλῶν ἄρξαι 
σηµαίνει (...).(On. III, 19) 

 

Viajar em uma carruagem ou em um carro puxado por homens indica que se terá poder 
sobre muita gente (...)37.  

 

Não parece ser necessário, no entanto, recorrer ao célebre tratado do século II 

d.C. para se explicar por que a simbologia da ação de Xerxes parece tão clara. A chave 

para a sua interpretação encontra-se no próprio relato do sonho, uma vez que os 

elementos necessários para tanto já foram previamente fornecidos pelo Coro no párodo 

e o sentido dessa interpretação já foi involuntariamente apontado pelo Coro em função 

do contexto em que esses elementos figuraram. 

No início do párodo lírico, na primeira menção feita à ponte sobre o Helesponto, 

viu-se que esta é descrita pelo Coro como um “jugo / ao redor do pescoço do mar” 

(ζυγὸν ἀµφιβαλὼν αὐχένι πόντου, Pe. 71-2) e que o autor dessa façanha é descrito 

conduzindo um “carro” (ἅρµα, Pe. 84). Ora, Xerxes, no sonho da Rainha, para atrelar 

as mulheres a seu “carro” (ἅρµασιν, Pe. 190), “põe-lhes o jugo / no pescoço” (λέπαδν’ 

ὑπ’ αὐχένων τίθησι, Pe. 191-2). 

Viu-se também que o ato de construir uma ponte sobre o mar, ao ser descrito 

como um jugo ao redor do pescoço, caracteriza-o como uma atitude de dominação, de 

domação de uma divindade por parte de Xerxes. Essa mesma ideia está presente no 

sonho quando Xerxes, para conter a querela entre as duas mulheres, essas mulheres 

qualificadas como divinas por seus atributos, impõe-lhes o jugo, isto é, doma-as. A 

imagem do jugo, com seu sentido sacrílego de subjugar os deuses, já figura, portanto, 

no canto do Coro, de modo que, quando recorre no sonho da Rainha, é facilmente 

interpretável. 

Dando sequência à narrativa, a Rainha relata que, enquanto uma das mulheres 

cede docilmente ao jugo imposto por Xerxes, a outra o rejeita veementemente. Aqui 

aparece de forma mais clara o aspecto político da imagem da imposição do jugo: a 

mulher vestida à moda persa não somente aceita docilmente ser submetida à dominação 

imposta pelo Rei como se orgulha dos jaezes, isto é, dos instrumentos que a colocam 

nessa condição e a simbolizam. Sendo assim, essa mulher de aspecto divino e 

                                                
37 Tradução nossa. 
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comportamento animal representa tanto o povo persa como a sua forma de governo, 

uma vez que os persas se submetem de bom grado a seu déspota (a genuflexão do Coro 

no fim do párodo é um indício disso), entregando-se a seu comando e indo aonde quer 

que sejam conduzidos. Note-se que, na primeira antístrofe do párodo lírico, na imagem 

de Xerxes conduzindo seu exército, diz-se que ele “tange [...] a tropa / divina” 

(ποιµανόριον θεῖ- / ον ἐλαύνει, Pe. 74-5), sendo que o termo traduzido por “tropa” é 

ποιµανόριον, que literalmente significa “rebanho”. E, na esticomitia que se segue à 

narrativa do sonho, a Rainha indaga ao Coro “Que pastor preside e domina o exército?” 

(Τίς δὲ ποιµάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ;, Pe. 241). 

Por outro lado, o comportamento da mulher vestida à moda grega é exatamente 

o oposto. Xerxes trata-a do mesmo modo, atrelando-a a seu carro, mas ela esperneia 

(ἐσφάδᾳζε), despedaça (διασπαράσσει) os arreios, arrebata (ξυναρπάζει) e parte 

(θραύει) o jugo ao meio com violência (Pe.194-6); ela opõe resistência à submissão e 

reage de todas as formas – notem-se os quatro versos de ação – para se desprender do 

domínio de Xerxes. Essa mulher não-domesticável representa assim o povo grego e sua 

forma de governo, baseada na isonomia, na ideia de justiça e na participação de todos os 

cidadãos no poder, e para o qual a liberdade é um valor tão apreciado, quão temido é o 

poder concentrado nas mãos de um único homem. Isso fica claro na resposta que o Coro 

dá à Rainha na esticomitia: os gregos “Não se dizem servos nem submissos a ninguém” 

(οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ' ὑπήκοοι, Pe. 242). 

A atitude indomável da mulher vestida à moda grega faz com que Xerxes caia 

de seu carro. Para Moreau (1992/1993, p. 42), a queda de Xerxes seria simbolicamente 

ambígua, uma vez que poderia significar a derrota, a perda do poder ou a morte. Essa 

ambiguidade, segundo o autor, somente seria desfeita quando da chegada de Xerxes 

diante do Coro, no êxodo. No entanto, considerando-se o espectador ateniense, parece 

pouco verossímil que tal ambiguidade tenha existido, uma vez que se sabia que Xerxes 

não havia morrido no decurso da guerra e nem que, devido ao sistema de governo persa, 

poderia perder o poder, como esclarece a própria Rainha ao dizer que, mesmo 

derrotado, por não ter de prestar contas ao país, Xerxes “será o mesmo senhor desta 

terra” (ὁµοίως τῆσδε κοιρανεῖ χθονός, Pe. 214). A queda, portanto, simbolizaria a 

derrota do exército liderado por Xerxes. 

Por fim, a Rainha relata que, quando Xerxes cai, seu pai, Dario, aparece para 

lastimá-lo. Note-se que, até aqui, as quatro referências feitas ao falecido rei 
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evidenciaram: 1) sua ascendência divina – quando o Coro alude ao fato de Dario ser 

descendente de Perseu, filho de Zeus (Pe. 145-6); 2) sua riqueza – quando a Rainha 

menciona seu tálamo comum no “palácio adornado de ouro” (χρυσεοστόλµους 

δόµους, Pe. 159); 3) seu favorecimento divino – explicitado pela Rainha ao dizer que 

tal riqueza foi conquistada “não sem um deus” (οὐκ ἄνευ θεῶν τινός, Pe. 164); 4) e, 

por fim, o próprio aspecto divino de Dario – quando o Coro o chama “Deus de persas” 

(θεοῦ ... Περσῶν, Pe. 157). Sendo assim, Dario é retratado como um rei que, além de 

ter sido próspero, possuía ascendência, favor e aspecto divinos. É, portanto, a figura 

desse divino Dario que se aproxima de Xerxes caído.  

Xerxes, ao ver o pai, rasga sua vestimenta (πέπλους ῥήγνυσιν, Pe. 199). Como 

se pode observar no início do relato que a Rainha faz de seu sonho, ela menciona em 

primeiro lugar a vestimenta das mulheres que ela diz ter visto. Seus trajes as distinguem 

e, consequentemente, também distinguem gregos e persas: a sobriedade, a simplicidade, 

a moderação por um lado e o adornamento, o luxo, a riqueza excessiva por outro38. A 

aparição de Dario no sonho prefigura a aparição de seu espectro em cena no terceiro 

episódio, em cuja evocação se mencionam suas sandálias açafroadas e sua tiara real (Pe, 

660-2); isto é, peças de vestimenta que simbolizam seu próspero e pretérito reinado. 

Portanto, essa atitude do Rei é eloquente e, ao mesmo tempo em que expressa o 

desespero, a lástima e a vergonha causados pela sua queda e dão a dimensão da 

totalidade e da irredutibilidade de sua derrota, também simboliza a perda da riqueza e 

do poder do império, como tem sido observado pelos helenistas39.  

Se há uma contraposição entre as figuras das duas mulheres – uma se veste à 

moda persa e a outra, à moda grega; uma habita a Ásia e a outra, a Europa; uma aceita 

docilmente o jugo e a outra, rejeita-o – há também uma contraposição entre as figuras 

de Xerxes e Dario – os andrajos de um e o esplendor real das vestes do outro; o presente 

ruinoso de um e o passado glorioso do outro; a hýbris e a cegueira moral de um e a 

prudência e a sabedoria do outro; a punição divina sofrida por um e o pretérito 

favorecimento divino desfrutado por outro. Essa contraposição entre Xerxes e Dario, no 

                                                
38 Todas as menções à riqueza e ao ouro pérsico se contrapõem à resposta que o Coro dá à Rainha, 
quando esta pergunta pela riqueza grega e o Coro menciona as minas de Láurion, fonte de prata (Pe. 237-
8). 
39 Veja-se, por exemplo, o artigo de Thalmann (1980), no qual o autor se debruça especificamente sobre a 
relação nesta tragédia entre o vestuário e o poderio do império persa. Veja-se também o estudo de Saïd 
(1988, p. 341), em que a autora observa que, “si les vêtements déchirés du Roi peuvent ainsi avec tant de 
force symboliser l’anéantissement de la richesse et de la force de l’empire perse, c’est que dans une 
monarchie absolue l’État coïncide avec la personne du roi. Et la même logique [...] peut imposer à la fin 
l’image d’une destruction totale par le seul spectacle d’un roi en haillons”.  
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entanto, se fará mais nítida e se acentuará no decorrer da tragédia e é construída por 

Ésquilo a despeito da exatidão histórica40.  

Em vista disso, a imagem de um rei com tão vastos domínios, com tantos súditos 

e de tão grande riqueza – como se veio salientando até aqui – despedaçando as vestes 

sobre o corpo é tão poderosa e significativa nesta tragédia que é ainda mencionada 

quatro vezes. Assim, o Mensageiro, em seu relato do combate, narra como Xerxes, 

lastimando, despedaçou suas vestes, tal qual a Rainha vê em seu sonho: 

 
 Ξέρξης δ' ἀνῴµωξεν κακῶν ὁρῶν βάθος· 
ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, 
ὑψηλὸν ὄχθον ἄγχι πελαγίας ἁλός· 
ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ 
 

Xerxes lastima ao ver o fundo dos males, 
pois de seu posto via bem todo o exército, 
num alto monte perto da planície do mar. 
Rasgou as vestes e lastimou em voz alta. 

(Pe. 465-8) 
 

Também o espectro de Dario, prevendo as condições do retorno de seu filho, 

aconselha a Atossa o seguinte: 

 
σὺ δ', ὦ γεραιὰ µῆτερ ἡ Ξέρξου φίλη, 
ἐλθοῦσ' ἐς οἴκους κόσµον ὅστις εὐπρεπὴς 
λαβοῦσ' ὑπαντίαζε παιδί. πάντα γὰρ 
κακῶν ὑπ' ἄλγους λακίδες ἀµφὶ σώµατι 
στηµορραγοῦσι ποικίλων ἐσθηµάτων. 

Tu, ó anciã, querida mãe de Xerxes, 
vá ao palácio, escolhe vestes convenientes 
e vá ao encontro do filho; pois sob a dor 
dos males, as lascas de vestes coloridas 
em volta do corpo estão todas laceradas. 

(Pe. 832-6) 
 

A Rainha, sai de cena no terceiro episódio, aflita, dizendo: 

 
Ὦ δαῖµον, ὥς µε πόλλ' ἐσέρχεται κακῶν 
ἄλγη, µάλιστα δ' ἥδε συµφορὰ δάκνει, 
ἀτιµίαν γε παιδὸς ἀµφὶ σώµατι 
ἐσθηµάτων κλύουσαν ἥ νιν ἀµπέχει. 

Ó Nume, como me varam as muitas dores 
de males, e este infortúnio mais aflige, 
ao ouvir que ignominiosas vestes 
envolvem o corpo de meu filho. 

(Pe. 845-8) 
 

E, por fim, é o próprio Xerxes que descreve sua atitude no momento da derrota: 

“Rasguei manto no momento do mal” (Πέπλον δ' ἐπέρρηξ’ ἐπὶ συµφορᾷ κακοῦ, Pe. 

1030).  

Vê-se, portanto, como uma das principais imagens do sonho, a de Xerxes em 

andrajos, é retomada ao longo da tragédia, reforçando dessa forma a dimensão 

                                                
40 O desastre sofrido por Dario em Maratona é minimizado (Pe. 779-81) e, de acordo com Heródoto, 
Dario morreu em meio aos preparativos para uma nova invasão à Hélade (VII, 1). 
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numinosa do sonho, em que primeiramente se prenunciam e depois se veem cumpridos 

os desígnios divinos e a realização da justiça de Zeus.  

Esse aspecto indubitavelmente vaticinante do sonho é ainda reforçado pelo 

auspício das aves avistado pela Rainha. Ela narra ao Coro que, ao se levantar e preparar-

se para fazer oferendas aos Numes protetores, avistou o seguinte: 

 
ὁρῶ δὲ φεύγοντ’ αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν 
Φοίβου· φόβῳ δ' ἄφθογγος ἐστάθην, φίλοι· 
µεθύστερον δὲ κίρκον εἰσορῶ δρόµῳ 
πτεροῖς ἐφορµαίνοντα καὶ χηλαῖς κάρα 
τίλλονθ’· ὃ δ’ οὐδὲν ἄλλο γ' ἢ πτήξας δέµας 
παρεῖχε. 

Vejo uma águia refugiar-se junto ao altar 
de Febo, de pavor fiquei sem voz, amigos. 
Depois avisto um falcão a vibrar velozes  
asas e a depenar com as garras a cabeça 
da águia, que nada senão encolher o corpo 
contrapunha. 

(Pe. 205-10) 
 

A narrativa da visão diurna do auspício é contígua à narrativa da visão noturna 

do sonho. Em ambas, Atossa vê – ὁρᾶν (Pe. 188) e ὁρῶ (Pe. 205) – imagens cujo grau 

de realidade se distingue em função dos diferentes estados em que ela se encontra – isto 

é, no estado de vigília ou adormecida –, mas que se caracterizam igualmente por serem 

sinais divinatórios, exprimindo, dessa forma, um ponto de vista numinoso e, por isso 

mesmo, necessitando de interpretação. 

Primeiramente, a Rainha vê uma águia (αἰετὸν) refugiando-se junto ao altar de 

Apolo, o que lhe causou um pavor (φόβῳ) tal que a deixou emudecida (ἄφθογγος). A 

sua reação se explica pelo tipo de ave que ela avistou, pelo local de sua aparição e pelo 

seu comportamento. 

É necessário ter em mente que os pássaros, com sua diversidade de espécies, de 

gritos, de plumagens e de comportamento, foram uma fonte inesgotável de presságios 

para os gregos. Já em Homero, a arte de interpretar o voo dos pássaros, ou 

ornitomancia41, ocupa um lugar importante no diálogo entre homens e deuses. Calcas, o 

adivinho que guiou e acompanhou o exército grego por ocasião da guerra de Troia, é 

                                                
41 O termo aqui utilizado, ὀρνιθοµαντεία, formado da junção de ὄρνις + µαντεία, consta somente de um 
escólio aos últimos versos de Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, em que Proclo observa: “Alguns fazem 
a Ornitomancia, que Apolônio Ródio rejeita como espúria, seguir esses versos” (Τούτοις δὲ ἐπάγουσί 
τινες τὴν ὀρνιθοµαντείαν, ἅ τινα Ἀπολλώνιος ὁ Ῥόδιος ἀθετεῖ, Sch. 828a.2). O escoliasta se refere à 
obra que Hesíodo teria escrito sobre a ornitomancia e que teria justamente esse título, mas da qual não 
restou nenhum fragmento. Platão, no Fedro, fazendo um jogo etimológico entre os termos οἴησις, νόος e 
ἱστορία, denomina a arte divinatória dos augúrios de µαντικὴ οἰωνιστικῆς (244c-d). Cf. Plutarco, 
Sollert. animal, 975.A.1-B.3. 
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apresentado no canto I da Ilíada como o melhor dos áugures (Κάλχας Θεστορίδης 

οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος, Il. I, 69)42. 

A ornitomancia é uma arte divinatória complexa e da qual, entre os gregos, não 

se pode dizer que tenha se tornado tão precisa quanto a arte augural entre os romanos. 

Pode-se inferir, no entanto, alguns princípios básicos em que ela se baseia: a observação 

do voo dos pássaros, do grito, da localização espacial de sua aparição, de seu 

comportamento, de a que espécie pertencem etc.  

É importante considerar que nem todos os pássaros são aptos a fornecer 

presságios43. Na Odisseia, por exemplo, o pretendente Eurímaco, indignado com a 

interpretação de Haliterses – que se sobressaía em seu conhecimento a respeito dos 

pássaros – sobre a aparição de duas águias na assembleia convocada por Telêmaco, diz: 

“Aves sem-número voam debaixo do Sol luminoso, / mas não são todas fatídicas” 

(ὄρνιθες δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰς ἠελίοιο / φοιτῶσ’, οὐδέ τε πάντες ἐναίσιµοι, II, 

181-2). 

É necessário, portanto, observar primeiramente a espécie das aves. No Prometeu 

Cadeeiro, Prometeu explica que há aquelas espécies que são favoráveis por natureza 

(Pr. 489-90). Além disso, é preciso atentar-se, como observa o Titã, à relação que essas 

espécies mantêm entre si: “quais seus hábitos, / ódios, amores e assentos comuns” (καὶ 
δίαιταν ἥντινα / ἔχουσ' ἕκαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες / ἔχθραι τε καὶ 

στέργηθρα καὶ συνεδρίαι, Pr. 490-2). 

A primeira ave avistada pela Rainha, a águia, está entre as mais nobres no 

imaginário grego, pois é uma ave sagrada, associada a Zeus. Homero a chama de “a 

mais auspiciosa dentre as aves” (τελειότατον πετεηνῶν, Il. VIII, 247), sendo também 

a mais forte e a preferida de Zeus (Il. XXIV, 290-5). Avistá-la, portanto, pode ser em si 

mesmo um sinal numinoso, tal como acontece na Ilíada; após desafiar Heitor com duras 

palavras, uma águia passou à direita de Ajax Telamônio, o que fez com que os aqueus 

emitissem imediatamente um grito de júbilo e se sentissem encorajados (Il. XIII, 821-3). 

                                                
42 Esse título de melhor dos áugures também o recebe Heleno entre os troianos: “o nobre filho de Príamo, 
Heleno, excelente adivinho” (Πριαµίδης Ἕλενος οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος, Il. VI, 76). 
43 Como esclarece Bouché-Leclercq (pp. 107-119), os pássaros-presságios, por excelência, são as aves de 
rapina, dentre as quais águias, abutres, corvos e gralhas formam o grupo principal. Outras aves, porém, 
foram registradas pelos antigos como pássaros-presságios, tais como o milhafre, o falcão, a garça, o 
abetouro, a carriça, a coruja, a gaivota e o pica-pau, mas não se trata, evidentemente, de uma lista 
exaustiva. De fato, dada a complexidade da ornitomancia, não se pode afirmar que tal ou qual espécie de 
pássaros não tenha servido a seus propósitos. 
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Assim, nos Persas, além de avistar uma águia, um pássaro-presságio por 

excelência, a Rainha a avista “junto ao altar de Febo” (πρὸς ἐσχάραν / Φοίβου, Pe. 

205-6), isto é, em um espaço consagrado a Apolo, o patrono da adivinhação, o que é 

bastante significativo. Igualmente significativo é o fato de essa águia estar se refugiando 

(φεύγοντ’) no altar do deus. Ora, a águia é uma ave de rapina, um animal grande, um 

predador por natureza e seu comportamento fugidio chama a atenção. Em função disso, 

a Rainha se assusta e emudece: uma reação que poderia indicar a sua ciência de que está 

em presença de um sinal divino.  

Prosseguindo em sua narrativa, a Rainha diz que em seguida avistou um falcão, 

que, vindo ao encalço da águia, com suas garras lhe depenou a cabeça. Ora, o falcão 

também é uma ave nobre, associada geralmente a Apolo. Na Odisseia (XV, 525-8), 

quando Telêmaco está retornando a Ítaca na companhia do adivinho Teoclímeno, um 

falcão surge à direita, o que o adivinho interpreta como um sinal auspicioso. Destaca-se 

sua velocidade e sua ligação com o deus Apolo, pois é qualificado de “o mensageiro de 

Apolo, veloz” (Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος, Od. XV, 526). Na epopeia homérica, 

esse é o único auspício descrito em que o pássaro-presságio é nomeadamente um falcão 

(κίρκος). Ele é descrito trazendo em suas garras uma pomba (πέλεια)44, que ia 

depenando. A pomba é certamente a mais comum de suas presas (ARNOTT, 2007, p. 

148)45. Em Homero, além da passagem supracitada, encontra-se ainda referência a esse 

fato em um símile – “Como no monte o gavião, a mais lestes de todas as aves, / mui 

facilmente se atira, a voar, contra tímida pomba” (ΰτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος 

πετεηνῶν, / ῥηϊδίως οἴµησε µετὰ τρήρωνα πέλειαν, Il. XXII, 139-40). E, em 

Ésquilo, uma metáfora que percorre toda As Suplicantes é a de pombas perseguidas por 

gaviões, como na seguinte passagem: “[...] no santuário, qual bando de pombas, / 

pousai, por temor de gaviões também alados” ([...] ἐν ἁγνῷ δ’ ἑσµὸς ὣς πελειάδων / 

ἵζεσθε κίρκων τῶν ὁµοπτέρων φόβῳ, Su. 223-4); a mesma metáfora é também 

referida no Prometeu Cadeeiro – “falcões deixados não longe de pombas” (κίρκοι 

πελειῶν οὐ µακρὰν λελειµµένοι, Pr. 857).  

                                                
44 Note-se que, nas aparições homéricas da águia em que esta traz uma presa em suas garras, ela também 
traz, em uma única ocasião, “uma tímida pomba” (τρήρωνα πέλειαν, Od. XX, 243), mas suas demais 
presas são normalmente maiores: um “gamozinho de corça veloz” (τέκος ἐλάφοιο ταχείης, Il. VIII, 248), 
um “imano dragão cor de sangue” (φοινήεντα δράκοντα […] πέλωρον, Il. XII, 202), “um grande ganso 
doméstico” (ἀργὴν χῆνα [...] πέλωρον, / ἥµερον, Od. XV, 161-2). 
45 Conferir Aristóteles, H.A. 620a 22-33. 
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Embora o falcão seja predador de outros animais, a águia, muito provavelmente, 

não se encontra entre estes. Note-se que, no auspício homérico em que o falcão aparece, 

ele depenava (τίλλε) com suas garras uma pomba; já no auspício avistado pela Rainha, 

o falcão depena (τίλλονθ’) uma águia. 

Dito isto, o que a Rainha descreve é, evidentemente, um auspício, mas, em 

realidade, trata-se de um auspício que é, ao mesmo tempo, um prodígio. Ainda que 

ambas as aves, a águia e o falcão, estejam entre as mais nobres para os gregos antigos, 

não pertencem ao mesmo nível hierárquico; na hierarquia dos pássaros, a águia é 

claramente uma ave superior. Não seria de se esperar, portanto, que a águia fosse 

acuada e tivesse sua cabeça depenada por um falcão, uma ave que lhe é inferior46. 

A interpretação desse auspício prodigioso é, assim, bastante clara: o mais forte é 

inesperadamente vencido pelo mais fraco. O auspício prenuncia, portanto, não apenas 

uma vitória, mas uma vitória inesperada e por isso mesmo prodigiosa, tal como foi a 

vitória grega em Salamina. É curioso observar que esse sentido está presente de forma 

semelhante na interpretação que Heródoto fornece do prodígio que marcou o fim da 

travessia do Helesponto pelo exército persa. Segundo o historiógrafo, depois de terem 

todos atravessado a ponte, uma jumenta pariu uma lebre. Esse prodígio, ignorado por 

Xerxes, era, para Heródoto, de fácil interpretação: “Isso significava evidentemente que 

Xerxes estava levando contra a Hélade uma expedição pomposíssima e magnífica, mas 

iria voltar à sua terra correndo para salvar a própria vida.” (Εὐσύµβλητον ὦν τῇδε 
τοῦτο ἐγένετο, ὅτι ἔµελλε µὲν ἐλᾶν στρατιὴν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Ξέρξης ἀγαυρότατα 

καὶ µεγαλοπρεπέστατα, ὀπίσω δὲ περὶ ἑωυτοῦ τρέχων ἥξειν ἐς τὸν αὐτὸν χῶρον, 

VII, 57.3-6). 

Após finalizar a narrativa do auspício, a Rainha exclama: “Isto, para mim, é 

terrível de ver / e, para vós, de ouvir” (ταῦτ’ ἔµοιγε δείµατ’ ἔστ’ ἰδεῖν, / ὑµῖν δ’ 

ἀκούειν, Pe. 210-11). Ela parece expressar desse modo uma consciência não somente 

do aspecto numinoso de suas visões como também do seu caráter temível e angustiante, 

pois assim a Rainha as qualifica (δείµατ’ ἔστ’, Pe. 210), e parece implicar também que 

essa consciência é compartilhada com o Coro: se para ela é algo terrível de ver, para ele 

é algo terrível de ouvir. O que é terrível de ver e de ouvir se referiria aqui tanto ao seu 

sonho quanto ao auspício – tudo o que foi narrado até então parece estar contido no 
                                                
46 Conferir Arnott (2007, p. 148). Segundo o autor, κίρκος é o nome dado à menor ave de rapina da 
Grécia. Para Aristóteles (H.A. 620a 17-8), o falcão é o terceiro mais forte dentre os gaviões (τῶν δ’ 
ἱεράκων). Observe-se que, como explica Liddel-Scott-Jones, ἴρηξ é o termo genérico, enquanto κίρκος é 
o específico. 



 
 

42 

pronome demonstrativo (ταῦτ’, Pe. 210). Trata-se afinal de um mesmo diálogo 

divinatório, em que se enuncia, mediante sinais diferentes, um mesmo destino ruinoso 

para os persas. 

A Rainha, porém, finaliza sua fala expressando incerteza sobre o sucesso de seu 

filho, o que revela a limitação, imposta por sua condição mortal, de entender o que os 

sinais dos quais foi destinatária prenunciam; esse foi, aliás, o motivo de a Rainha ter 

vindo em busca do conselho do Coro de Fiéis. E, ante essa situação angustiante 

provocada por sinais que ela sabe serem divinatórios, mas que ultrapassam seu 

entendimento, a Rainha se conforta antecipadamente ao dizer que, mesmo sendo 

derrotado, seu filho não terá de prestar contas ao país e seguirá sendo seu soberano. 

Essa mesma caracterização do despotismo persa presente na fala da Rainha 

encontra-se também no cauteloso conselho que o Coro de Fiéis dá à sua soberana, 

sugerindo-lhe apenas que peça proteção aos deuses e faça libações aos mortos e à alma 

de Dario. Esse conselho o Coro diz lhe dar com um “coração adivinho” (θυµόµαντις, 

Pe. 224). Mas o coração do Coro, como se viu, não é somente um “coração adivinho”; é 

também um “adivinho de males” (κακόµαντις, Pe. 10). Tais males, no entanto, mesmo 

que o Coro os admitisse, não poderia comunicá-los à sua soberana, pois o jugo do 

despotismo persa, esse jugo que Xerxes, no sonho da Rainha, tenta impor à Grécia, pesa 

também sobre sua própria língua. Sendo assim, não lhe resta alternativa senão ser 

considerado no momento um “benévolo (...) intérprete deste sonho” (εὔνους ... 

ἐνυπνίων κριτής, Pe. 226), para, em seguida, quando a Rainha constatar quão 

claramente seu sonho lhe prenunciou os males, passar a ser considerado um mau 

intérprete: “Vós, porém, muito mal interpretastes” (ὑµεῖς δὲ φαύλως αὔτ’ ἄγαν 

ἐκρίνατε, Pe. 520). 

Mas eis que vem chegando o Mensageiro a anunciar a derrota persa e, com ela, o 

cumprimento da justiça de Zeus, de modo que todos os sinais divinatórios que se 

manifestaram até então encontram sua realização, assim como todas as ambiguidades se 

desfazem, nos seguintes versos: 

 
ὦ γῆς ἁπάσης Ἀσιάδος πολίσµατα, 
ὦ Περσὶς αἶα καὶ πολὺς πλούτου λιµήν, 
ὡς ἐν µιᾷ πληγῇ κατέφθαρται πολὺς 
ὄλβος, τὸ Περσῶν δ' ἄνθος οἴχεται πεσόν. 

Ó cidadelas de toda a terra asiática! 
Ó terra persa e vasto porto de riqueza! 
Como de um só golpe se perdeu vasta 
opulência! A flor dos persas se foi na queda. 

(Pe. 249-52) 
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1.3) Necromancia e o espectro de Dario 

 

O relato do Mensageiro traz a realização dos desígnios divinos em toda a sua 

força de realidade, em toda sua violência e em toda a sua extensão. Ludibriados pelos 

gregos, a magnífica e por demais numerosa frota persa foi duramente derrotada; seus 

melhores e mais nobres homens sofreram uma emboscada e foram mortos na ilha de 

Psitália; os que escaparam da morte em combate encontraram-na em seu caminho de 

volta à pátria, vitimados por sede e fome ou pelas águas geladas do Estrímon. Se Xerxes 

sobreviveu, poucos de seus homens sobreviveram com ele. Para o Mensageiro, não resta 

dúvida de que “um Nume assim destruiu o exército, / pesando pratos de não equivalente 

sorte: / Deuses preservam o país da Deusa Palas” (ἀλλ' ὧδε δαίµων τις κατέφθειρε 
στρατόν, / τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ. / θεοὶ πόλιν σῴζουσι Παλλάδος 
θεᾶς, Pe. 345-7).  

Os desígnios divinos se realizaram tal qual foram prenunciados. Para Aélion 

(1984, p. 136), pode-se dizer que o relato do mensageiro “correspond point par point au 

contenu symbolique du songe de la reine”, de forma que tanto a narrativa onírica quanto 

o auspício que a segue constituem uma mise en abyme, em que se refletem os aspectos 

mais significativos de toda a tragédia. 

De fato, à claridade dos sinais divinatórios corresponde a claridade do relato 

feito pelo Mensageiro47, que se pode dividir em cinco momentos. Primeiramente, o 

Mensageiro nomeia os líderes mortos em combate naval (Pe. 302-30); trata-se do 

segundo catálogo de nomes48. Depois, ele relata o tamanho de ambas as frotas (Pe. 337-

347) e os acontecimentos que ocorreram antes e durante o confronto (Pe. 353-432). Por 

fim, ele relata o combate na ilha de Psitália (Pe. 447-471) e a fuga por terra dos persas 

sobreviventes (Pe. 480-514). 

O segundo catálogo de nomes dos chefes persas evoca o primeiro catálogo, de 

forma que, desfeitas as ambiguidades e tendo se revelado verdadeiros os kledónes, 

agora se sabe definitivamente que tais homens partiram para a morte. Àqueles nomes 

juntam-se agora outros, a respeito dos quais, no entanto, não apenas não paira qualquer 

                                                
47 Para um estudo detalhado do discurso do Mensageiro nos Persas, bem como das angelíai na tragédia 
grega, conferir a obra de Barrett (2002). 
48 Para uma relação entre este segundo catálogo de nomes e as listas atenienses de mortos em combate, 
conferir o artigo de Ebbott (2000). 
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dúvida sobre sua morte, como ainda se descreve cruamente como seus corpos jazem 

insepultos, ao sabor do balanço das marés, ensanguentados, caídos por terra. 

A descrição do tamanho da frota, por sua vez, confirma o que havia de ominoso 

na descrição do Coro a respeito do tamanho e da riqueza do exército persa, em que 

resplandecia, materialmente, na quantidade e na opulência do exército, a hýbris de seu 

líder, Xerxes. Não só a imensidão do tamanho do exército é proporcional à imensidão 

dos mortos, mas também, por uma ironia trágica, foi a própria imensidão desse exército 

que foi responsável pela derrota naval em Salamina: “muitos navios atulhavam / o 

estreito” (πλῆθος ἐν στενῷ νεῶν / ἤθροιστ’, Pe. 413-4), “uns com outros colidiam” 

(αὐτοὶ δ' ὑπ' αὐτῶν ... παίοντ’, Pe. 415), “quebravam todo o renque de remos” 

(ἔθραυον πάντα κωπήρη στόλον, Pe. 416). 

À indagação da Rainha sobre quem teria iniciado o combate, o Mensageiro 

responde: “um ilatente ou maligno Nume, ao surgir” (φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς 

δαίµων, Pe. 354) e narra em seguida como um grego do exército ateniense os enganou, 

trazendo a falsa informação de que eles fugiriam naquela noite49. Heródoto nos informa 

que Temístocles enviou um de seus serviçais, um homem chamado Sicino, para dizer 

aos comandantes persas que os helenos iriam pôr-se em fuga. Note-se que, enquanto em 

Heródoto todas as personagens envolvidas nesse acontecimento são nomeadas, em 

Ésquilo só o nome de Atenas é citado. Isso se deve a uma injunção do gênero trágico, 

dado o vínculo entre a tragédia e a democracia ateniense. Sendo a tragédia uma 

expressão da democracia ateniense e sendo a democracia ateniense muito suspeitosa dos 

que são demasiado grandes e, por isso, eventuais candidatos a tiranos, exalta-se 

unicamente a cidade de Atenas. Aqui, no entanto, essa ausência de nomes não apenas 

serve à exaltação da cidade de Atenas, mas também contribui para que a descrição de 

como os gregos surpreenderam os persas com seu ataque inesperado adquira um caráter 

epifânico. Ouve-se, ao nascer do dia, o clamor dos gregos e o som do clarim, o que 

provoca pavor nos guerreiros persas, e, de repente, como uma aparição, surge à vista a 

frota grega – “e rápido todos surgiram visíveis” (θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν, 

Pe. 398) –, cujo avanço é acompanhado da exortação ao combate, reportada em 

discurso direto pelo Mensageiro: 
 

                                                
49 Conferir parágrafo 75 do livro VIII das Histórias de Heródoto.  
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(...) ‘Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, 
ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ  
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, 
θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.’ 

(...) “Ó, filhos de gregos, ide, 
libertai vossa pátria, libertai vossos 
filhos, mulheres, templos de Deuses pátrios 
e túmulos dos pais, por todos é o combate.” 

 (Pe. 402-5) 
 

O massacre dos nobres persas em Psitália – ilha mencionada não pelo nome, mas 

por ser onde passeia o deus Pã – é consequência da estratégia de Xerxes de posicionar 

ali seus homens mais vigorosos, corajosos, nobre e leais, para que pudessem, a partir 

desse ponto estratégico, matar os inimigos e salvar os amigos. Para o Mensageiro, no 

entanto, isso significou “perscrutar mal o porvir” (κακῶς τὸ µέλλον ἱστορῶν, Pe. 

454), já que “o Deus / deu aos gregos a vitória na batalha naval” (θεὸς / ναῶν ἔδωκε 

κῦδος Ἕλλησιν µάχης, Pe. 454-5). Cercados pelos gregos, os homens de Xerxes foram 

dizimados. 

Dos capitães sobreviventes do combate marítimo, poucos conseguiram retornar à 

pátria. Fugindo por terra, a terra mesma os acolheu com escassez de água e de alimentos 

em territórios acaio e tessálico, fazendo-os sucumbir à fome e à sede. Na Trácia, à noite, 

o rio Estrímon foi congelado, pois um “Deus / suscitou um inverno precoce” (θεὸς / 

χειµῶν’ ἄωρον ὦρσε, Pe. 495-6). O dia surgiu quando muitos ainda atravessavam as 

águas congeladas do Estrímon, que derreteram com calor do sol, levando-os à morte. 

Tal como é, o relato do Mensageiro dá, portanto, testemunho do que há de 

numinoso nos acontecimentos que ele narra, visto que são o cumprimento de um 

desígnio divino prenunciado mediante uma constelação de sinais divinatórios. Isso fica 

evidente quando a Rainha, findo o relato do Mensageiro, exclama: “Ai de mim! Mísera, 

destruído o exército! / Ó visão noturna, manifesta em sonho, / com que clareza me 

mostraste os males!” (οἲ 'γὼ τάλαινα διαπεπραγµένου στρατοῦ· / ὦ νυκτὸς ὄψις 

ἐµφανὴς ἐνυπνίων, / ὡς κάρτα µοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά, Pe. 517-9). 

Apesar de a Rainha acusar o Coro de ter “interpretado mal” (φαύλως ... 

ἐκρίνατε, Pe. 520) seu sonho, ela declara que seguirá o conselho do Coro: fará súplicas 

e trará oferendas aos deuses, à Terra e aos finados, na expectativa de que no “porvir 

haja algo melhor” (ἐς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι, Pe. 526). E à grandeza do 

desastre ocorrido corresponde o grande lamento do Coro no primeiro estásimo e a 

grandeza do ritual com que a Rainha e o Coro evocarão o espectro de Dario no segundo 

estásimo. 
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Como observa Jouan (1981) – no artigo em que analisa as cenas de evocação dos 

mortos na tragédia grega50 –, muito se especulou sobre o tipo e a origem deste ritual 

levado em cena por Ésquilo nesta tragédia, procurando-se ressaltar ora seu aspecto 

exótico, oriental, ora seu aspecto puramente grego, ora seu aspecto exclusivamente 

estético-literário.  

Mais vale, no entanto, procurar observar os elementos constitutivos do ritual, 

qual o estatuto daqueles que o praticam e a quem se destina, com que finalidade o fazem 

e que divindades a ele se associam, para mais bem compreender seu sentido na tragédia 

em que se insere. 

Primeiramente, a Rainha entra em cena, no segundo episódio, portando 

oferendas propiciatórias aos mortos para verter sobre o túmulo do marido, as quais se 

constituem de: 

 
βοός τ' ἀφ' ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 
τῆς τ' ἀνθεµουργοῦ στάγµα, παµφαὲς µέλι, 
λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς µέτα, 
ἀκήρατόν τε µητρὸς ἀγρίας ἄπο 
ποτὸν, παλαιᾶς ἀµπέλου γάνος τόδε· 
τῆς τ' αἰὲν ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον 
ξανθῆς ἐλάας καρπὸς εὐώδης πάρα, 
ἄνθη τε πλεκτά, παµφόρου γαίας τέκνα. 

alvo potável leite, de consagrada novilha, 
e destilado por flórea operária, fúlgido mel, 
com gotas de água de virgínea fonte, 
e sem mescla, vindo de mãe silvestre, 
este potável licor de vetusta videira, 
e proveniente da sempre frondosa 
loira oliveira o oloroso azeite, 
e flores trançadas, filhas de terra fértil.  

(Pe. 611-18) 
 

Dentre esses elementos, o leite, o mel, a água e o vinho são comuns às libações 

fúnebres e já figuram como parte do ritual prescrito por Circe a Odisseu para invocar o 

espectro do adivinho Tirésias, no livro XI da Odisseia51. Nas Coéforas, a invocação que 

os irmãos Orestes e Electra fazem a Agamêmnon é precedida do derramamento de 

libações sobre o túmulo do falecido rei; todavia, não se faz menção ao conteúdo de tais 

                                                
50 Jouan (1981, pp. 403-4) distingue quatro tipos possíveis de interpretação, que, desde o estudo de 
Headlam do início do século XX (“Ghost-Raising, Magic, and the Underworld”. CR, 16, 1902, pp. 52-
61), vêm sendo propostas pelos helenistas; a saber: 1) cena de magia necromântica oriental, 2) cena de 
magia necromântica grega, que reflete práticas contemporâneas a Ésquilo, 3) cena de caráter puramente 
religioso, fundamentada na prática das honras heroicas; 4) cena de caráter estético-literário, em que se 
transpõe à cena a Nékya homérica. 
51 Seguindo as instruções de Circe, Odisseu cruza o Oceano até a morada de Hades em busca das 
revelações do espectro do adivinho Tirésias. Ao chegar ao local prescrito por Circe, Odisseu cava um 
buraco e ao seu redor derrama libações de leite e mel, de vinho suave e de água; em seguida, esparge 
cevada branca e evoca os mortos, prometendo-lhes sacrifícios, em especial para o adivinho tebano. A 
seguir, o herói imola um carneiro e uma ovelha negros, cujo sangue derrama-se sobre o buraco, enquanto 
seus companheiros pelam e queimam as reses, orando a Hades e a Perséfone. Surgem, então, as almas dos 
mortos, as quais Odisseu com sua espada tem de manter afastadas do sangue, reservado primeiramente a 
Tirésias. 
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libações, descritas apenas pelo termo χοαί52. Porém, as libações oferecidas a 

Agamêmnon por Ifigênia em Ifigênia em Táurida, de Eurípides, são justamente leite, 

mel água e vinho (E. IT. 159-166)53. 

O destaque que se dá à pureza das oferendas de Atossa deve-se, de acordo com 

Jouan (1981, p. 412), à dignidade excepcional de seu destinatário; poder-se-ia também 

acrescentar o estatuto de quem as oferece, uma rainha, e a gravidade da situação em que 

são ofertadas. 

Acompanham o derramamento das libações os hinos entoados pelo Coro. A 

Rainha pede aos anciãos do Coro que “invoquem” (ἀνακαλεῖσθε, Pe. 621) Dario 

“entoando hinos propícios” (ὕµνους ἐπευφηµεῖτε, Pe. 620). O Coro o faz explicitando 

inicialmente o papel que cabe a cada uma das partes – à Rainha, verter as libações; a 

ele, o Coro, entoar hinos propícios – e também a finalidade do ritual fúnebre: pedir a 

benevolência dos guias dos finados – numes ctônios, Terra, Hermes e Hades –, para que 

enviem a alma de Dario à luz, já que o rei seria o único entre os mortais que lhes saberia 

indicar o fim de seus males. Seguem-se assim três pares de estrofe e antístrofe, seguidos 

de um epodo, em que o Coro invoca o rei, exaltando-o como a um deus, e as divindades 

ctônias. Tal canto, assim da aparição do espectro de Dario, é qualificado por este como 

“gemidos condutores de almas” (ψυχαγωγοῖς ... γόοις, Pe. 687). E, na última 

antístrofe, o Coro postula mais um motivo para que a alma do Rei venha à luz: para que 

possa ouvir notícias e novas dores (Pe. 665-6).  

As libações e os hinos pretendem assim estabelecer uma comunicação entre os 

vivos e o morto, a fim de que este, inteirando-se da situação, possa descobrir se no 

porvir há algo melhor, como asseverou a Rainha (Pe. 526), e indicar o termo de tais 

males, como postulou o Coro (Pe. 631-2). 

Ora, invocar a alma de um morto para dela obter conselhos e prenúncios é a 

finalidade de um tipo de adivinhação denominado necromancia. De acordo com Ogden 

(2001), saber a causa da ira de um morto e como aplacá-la parece ter sido o principal 

motivo para a prática necromântica. Consultavam-se os mortos, no entanto, por diversos 

outros motivos, em busca de resposta para questões tais como a localização de um 

                                                
52 Conferir versos 15, 23, 87, 149, 156 e 164. 
53 Dizem os versos pronunciados por Ifigênia: “Verter-lhe-ei / estas libações e a taça de mortos / no dorso 
da terra, / e as fontes de vacas montesas, / e as libações víneas de Baco, / e o fulvo lavor de abelhas, / 
delícias vertidas a mortos” (Ἀίδαι πέµψας, ὧι τάσδε χοὰς / µέλλω κρατῆρά τε τὸν φθιµένων / 
ὑγραίνειν γαίας ἐν νώτοις / παγάς τ' οὐρειᾶν ἐκ µόσχων / Βάκχου τ' οἰνηρὰς λοιβὰς / ξουθᾶν τε 
πόνηµα µελισσᾶν, / ἃ νεκροῖς θελκτήρια χεῖται.). A tradução de todas as tragédias de Eurípides aqui 
citadas são de Jaa Torrano (Editora Iluminuras, no prelo). 
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tesouro, a data da morte do consulente ou de terceiros, o desfecho de uma guerra, entre 

outras. Porém, por ser um ritual solene e complexo, não era uma prática ordinária.  

Ainda segundo o autor, muito mais popular parece ter sido a incubação praticada 

sobre o túmulo de heróis: após cumprir determinados ritos, o consulente dormia sobre o 

túmulo do herói de cuja alma desejava obter revelações e as recebia em seus sonhos. A 

necromancia podia ser realizada tanto em um nekyomanteîon, isto é, um oráculo dos 

mortos, quanto, simplesmente, junto às sepulturas. Os oráculos dos mortos – dentre os 

quais os mais conhecidos eram o do rio Aqueronte na Tesprotia, o do rio Averno na 

Campanha, o de Heracleia Pôntica e o de Tênaro – eram considerados um ponto de 

convergência entre o mundo dos vivos e o dos mortos, mas esse entrecruzamento de 

mundos parece ter sido considerado estando presente também nos túmulos, o principal 

local para se consultarem os mortos. 

O ritual de invocação do espectro de Dario, tal como apresentado por Ésquilo, 

remete a um ritual necromântico, o que por sua vez remete à questão a respeito do poder 

divinatório da alma do morto. Ogden (2001, pp. 231-50), com base nos relatos da 

antiguidade greco-romana, encontrou diferentes e fragmentárias explicações, 

diretamente expostas ou subjacentes aos textos, quanto à presciência dos mortos e 

concluiu que não há unanimidade entre os antigos quanto ao dom divinatório dos 

mortos. A natureza diversificada e, por vezes, contraditória da atitude do homem grego 

em relação à morte, aos mortos e à vida post-mortem, refletir-se-ia na atitude dos gregos 

quanto à necromancia, sendo, portanto, como conclui o autor, impossível caracterizar 

uma atitude única dos antigos frente a essa prática divinatória. Veja-se então, no caso 

específico desta tragédia esquiliana, qual a relação que se estabelece entre o espectro de 

Dario e a adivinhação. 

No terceiro episódio, respondendo à invocação, o antigo soberano finalmente 

surge sobre seu túmulo. Saudando o Coro de anciãos e percebendo a presença de sua 

esposa, o que lhe causa certo temor, o espectro de Dario questiona seus interlocutores 

sobre o motivo pelo qual fora chamado: “por que dor o país padece, / geme, golpeia, e 

faz uma fenda no chão?” (τίνα πόλις πονεῖ πόνον; / στένει, κέκοπται, καὶ 

χαράσσεται πέδον, Pe. 682-3). E ainda: “Qual é entre os persas o novo grave mal?” 

(τί ἐστὶ Πέρσαις νεοχµὸν ἐµβριθὲς κακόν; Pe. 693). 

Visto que o reverente pudor impede o Coro de lhe dirigir a palavra, é a Rainha 

quem lhe esclarece que “o novo grave mal” é a destruição do poderio persa. 

Demonstrando desconhecimento dos fatos atuais, Dario pergunta, então, à sua antiga 
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companheira se acaso foi a peste ou a sedição a causa dessa desgraça (Pe. 715). 

Igualmente, pergunta-lhe qual de seus filhos foi responsável pela condução do exército, 

se a invasão se deu por mar ou por terra, qual a extensão da derrota, se seu filho ainda 

vive e se houve sedição contra este. 

Ao fim da esticomitia entre Dario e a Rainha, após ter sido posto a par de todas 

as informações relativas à catástrofe, o antigo Rei exclama “Pheû! Veio veloz o ato de 

oráculos, a meu filho / Zeus incumbiu cumprir ditas divinas” (φεῦ, ταχεῖά γ' ἦλθε 

χρησµῶν πρᾶξις, ἐς δὲ παῖδ' ἐµὸν / Ζεὺς ἀπέσκηψεν τελευτὴν θεσφάτων, Pe. 739-

40) e, a partir desse momento, demonstra ter conhecimento do passado recente, quando 

fala, por exemplo, que, chegados à Grécia, os guerreiros persas tiveram uma atitude 

sacrílega perante estátuas, altares e templos de deuses (Pe. 809-12); do presente, ao 

mencionar que o exército sofre por seus mal feitos (Pe. 813); do futuro próximo, 

quando anuncia o iminente retorno de Xerxes (Pe. 832-6); e do futuro distante, quando 

prenuncia a batalha em Plateia (Pe. 816-7), que teve lugar um ano depois, em 479 a.C. 

A questão da extensão e da origem do conhecimento divinatório de Dario é 

comumente abordada entre os estudiosos de Ésquilo. Dario possuiria poderes 

divinatórios advindos de sua condição de morto ou o que ele profetiza seria o conteúdo 

de oráculos por ele recebidos em vida e dos quais, ao tomar conhecimento dos últimos 

acontecimentos, ele se recordaria?  

Para Rosenbloom (2006, p. 91), é a notícia da salvação de Xerxes que 

desencadeia a lembrança das predições de um oráculo, mas o conhecimento de Dario 

quanto ao futuro se restringiria ao seu conhecimento desse oráculo. Para Rose (1950, p. 

265), Dario é como os espectros homéricos, incapazes de saber o que acontece no 

mundo contemporâneo, embora possa prever, em certa medida, acontecimentos futuros 

com grande sabedoria. Michelini (1982, p. 144-5) argumenta que, aparentemente, o que 

desengatilha a lembrança de um oráculo em Dario é a notícia da sobrevivência de 

Xerxes, a partir do que seria justificado supor que o oráculo mencionasse uma grande 

derrota militar por terra e por mar da qual o rei saísse vivo. No entanto, para a autora, a 

súbita recordação de um oráculo obedece mais a propósitos estilísticos e dramáticos, 

uma vez que, mencionado o oráculo ao fim da esticomitia, Dario passa do papel de 

questionador para o de profeta. 

No entanto, mais importante do que o conhecimento que ele possui dos fatos e o 

motivo pelo qual ele o possui é a interpretação que o espectro de Dario faz de tais fatos. 

Ora, a tragédia grega fornece numerosos exemplos de que não é suficiente apenas 
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possuir o conhecimento dos desígnios divinos; é necessário saber interpretá-los e 

respeitá-los. Para tanto, os requisitos imprescindíveis são a sabedoria e a moderação, 

qualidades que o personagem de Dario claramente detém e que Ésquilo continuamente 

enfatiza. 

Dario é evocado, no segundo estásimo, como “o venturoso / Rei igual a Nume” 

(µακαρίτας / ἰσοδαίµων βασιλεὺς, Pe. 633-4), “o Nume grandíloquo, / Deus dos 

persas nascido em Susa” (δαίµονα µεγαυχῆ ... / Περσᾶν Σουσιγενῆ θεόν, Pe. 643-4), 

o “conselheiro divino” (θεοµήστωρ, Pe. 654, 655), o “pai sem mal” (πάτερ ἄκακε, Pe. 

663, 671). É a alma de um rei “igual a Deus” (ἰσόθεος, Pe. 856) que surge sobre o 

túmulo. Sob seu domínio, a vida administrativa no país foi “grande e boa” (µεγάλας 

ἀγαθᾶς τε, Pe. 852). Com prudência e respeito às estratégias bélicas de seus 

antecessores, conduziu seu exército à conquista de muitas cidades, sem, no entanto, 

trazer dor ou luto ao país. Assim o Coro celebra, no terceiro estásimo, Dario e seu 

reinado. 

Portanto, esse homem sábio e prudente, ao possuir um conhecimento divinatório 

e as qualidades necessárias para bem interpretá-lo, expressa uma interpretação dos 

acontecimentos que explica os motivos pelos quais o presente se revela tão sinistro e o 

futuro permanece ainda tão ameaçador: a destruição do poderio persa é descrita por 

Dario como a realização de um oráculo, ou seja, como o cumprimento de um desígnio 

divino. Tal realização foi antecipada pela atitude de Xerxes e corroborada pelos deuses, 

visto que “quando por si se apressa, os deuses ainda ajudam” (ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, 

χὠ θεὸς συνάπτεται, Pe. 742) 54. A atitude hybristés de Xerxes, cuja juvenil e soberba 

audácia o levou a construir uma ponte sobre o Helesponto e a queimar templos e 

estátuas divinos, supondo-se capaz de superar Posídon e todos os demais deuses, 

mostrou-se enfim sujeita à prestação de contas: Zeus, como esclarece Dario, é um 

“severo juiz” (εὔθυνος βαρύς, Pe. 828) e puniu a soberbia de Xerxes. 

É interessante observar como em Heródoto encontra-se presente uma 

interpretação da vitória grega muito semelhante à interpretação da derrota persa 

fornecida pelo espectro de Dario, tal como se pode perceber na seguinte passagem do 

discurso de Temístocles aos atenienses: 

                                                
54 Jouanna (1992/1993, p. 86-7), analisando o emprego desse provérbio na tragédia grega, conclui que seu 
uso dá-se regularmente com um sentido positivo, isto é, de encorajamento de uma determinada ação pela 
certeza do auxílio divino; Ésquilo, no entanto, sem alterar o provérbio, utiliza-o em um contexto oposto, 
impregnando-o assim de uma amarga ironia e revelando que a ajuda divina também se dá quando se trata 
de ações iníquas. 
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Τάδε γὰρ οὐκ ἡµεῖς κατεργασάµεθα, ἀλλὰ θεοί τε καὶ ἥρωες, οἳ ἐφθόνησαν ἄνδρα 
ἕνα τῆς τε Ἀσίης καὶ τῆς Εὐρώπης βασιλεῦσαι, ἐόντα ἀνόσιόν τε καὶ ἀτάσθαλον· 
ὃς τά τε ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια ἐν ὁµοίῳ ἐποιέετο, ἐµπιπράς τε καὶ καταβάλλων τῶν θεῶν 
τὰ ἀγάλµατα· ὃς καὶ τὴν θάλασσαν ἀπεµαστίγωσε πέδας τε κατῆκε. (Hdt. VIII, 
109) 
 

É que não fomos nós que realizamos este feito, mas os deuses e os heróis que não 
aceitaram de bom grado que um só homem governasse a Ásia e a Europa, para mais 
uma pessoa ímpia e iníqua que tratou do mesmo modo templos e casas particulares, 
queimando e derrubando as imagens dos deuses, e que até fez açoitar o mar e lhe lançou 
cadeias.55  
 

O cumprimento do destino desvelado pelo oráculo não se esgota, no entanto, na 

batalha de Salamina, em cuja derrota reside apenas uma parte da “fonte de males” 

(κακῶν ... πηγή, Pe. 743) desencadeada para os persas. E, respondendo à pergunta de 

sua antiga companheira – “Como depois ainda / estaríamos o mais bem, o povo persa?” 

(πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι / πράσσοιµεν ὡς ἄριστα Περσικὸς λεώς; Pe. 788-9) –, Dario 

aconselha seus interlocutores a não enviarem mais uma expedição ao território grego, 

pois o exército persa é muito grande e a própria terra se torna uma aliada dos gregos ao 

matar de fome e de sede “os numerosos demais” (τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν, Pe. 794). 

Assim, o vasto exército mobilizado por Xerxes revela-se, afinal, como tão bem 

prenunciaram todos os indícios, perniciosamente excessivo. 

De tão vasto contingente, revela Dario, apenas poucos homens regressarão, “se 

convém confiar / em oráculos de Deuses, ao ver a situação / presente, pois vêm não ora 

sim ora não” (εἴ τι πιστεῦσαι θεῶν / χρὴ θεσφάτοισιν, ἐς τὰ νῦν πεπραγµένα / 

βλέψαντα· συµβαίνει γὰρ οὐ τὰ µέν, τὰ δ' οὔ, Pe. 800-2). Muito sofrimento aguarda 

o restante do exército na Hélade e muito sangue será derramado “no chão de Plateia, 

sob a dórica lança” (πρὸς γῇ Πλαταιῶν Δωρίδος λόγχης ὕπο, Pe. 817). E o 

sofrimento pelo qual passam e ainda hão de passar é fruto de sua “soberbia e de planos 

sem deus” (ὕβρεως ἄποινα κἀθέων φρονηµάτων, Pe. 808), haja vista o seu 

comportamento sacrílego com estátuas, altares e templos de deuses, pilhados, revirados 

e queimados por eles. Com isso, deve-se entender que “mortal não deve ter soberbo 

pensar. / A soberbia, ao florescer, produz a espiga / de erronia, cuja safra toda será de 

lágrimas” (ὡς οὐχ ὑπέρφευ θνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. / ὕβρις γὰρ ἐξανθοῦσ' 

ἐκάρπωσεν στάχυν / ἄτης, ὅθεν πάγκλαυτον ἐξαµᾷ θέρος, Pe. 820-22). 

                                                
55 Tradução de José Ribeiro Ferreira e Carmen Leal Soares (2002). 
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Lágrimas, afinal, foi o que restou de tão vasto e opulento exército. Dario 

condena essa opulência, admoestando: 

 
(...) µηδέ τις 
ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαίµονα 
ἄλλων ἐρασθεὶς ὄλβον ἐκχέῃ µέγαν. 
Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερκόµπων ἄγαν 
φρονηµάτων ἔπεστιν, εὔθυνος βαρύς. 

(...) ninguém, 
por desprezo ao seu presente Nume 
por querer outros, verta grande opulência. 
Zeus punitivo vigia os demasiados 
soberbos pensamentos, severo juiz.  

(Pe. 824-8). 
 

E é a esse severo juiz que também Xerxes presta contas. A afirmação da Rainha, 

no primeiro episódio, de que, mesmo derrotado, seu filho não estaria sujeito à prestação 

de contas revela-se, afinal, equivocada. Primeiramente porque Xerxes está claramente 

tendo de prestar contas aos deuses por sua hýbris e depois porque o Coro, quando da 

chegada do Rei em cena, exige-lhe também uma prestação de contas ao lhe perguntar 

insistentemente sobre o destino dos companheiros que levou consigo em tão malfadada 

expedição. 

Mas antes dos pungentes lamentos finais de Xerxes e do Coro, o espectro de 

Dario, tendo cumprido o papel para o qual fora invocado, retira-se ao mundo dos 

mortos, afastado do qual, como previamente avisara, não poderia permanecer por muito 

tempo. E, despedindo-se com o seguinte conselho: “alegrai-vos, entre males, / 

concedendo à vida o prazer de cada dia, que aos mortos a riqueza não serve” (χαίρετ’, 
ἐν κακοῖς ὅµως / ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν καθ’ ἡµέραν, / ὡς τοῖς θανοῦσι πλοῦτος 

οὐδὲν ὠφελεῖ, Pe. 840-2), Dario reafirma a doutrina comum à piedade grega de que a 

grande riqueza é intrinsecamente iníqua, por abrir caminho para a hýbris, a qual, 

incitando a recusa dos deuses, conduz à ruína, tal como conduziu Xerxes e o império 

persa. 
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2. OS SETE CONTRA TEBAS 

 

A tragédia Os Sete contra Tebas, de acordo com a didascália, era a terceira da 

tetralogia com que Ésquilo obteve a vitória em 467 a.C e que compreendia ainda as 

tragédias Laio e Édipo e o drama satírico A Esfinge. A unidade temática dessa 

tetralogia, como sugerem os títulos das peças, reside nos acontecimentos funestos que 

atingiram a casa real de Tebas ao longo de três gerações: a de Laio, a de Édipo e a dos 

filhos deste, Etéocles e Polinices. 

Pelo fato de Os Sete ser a última tragédia a compor a trilogia e a única supérstite, 

pode-se apenas inferir, dos fragmentos que restaram das duas outras tragédias e do 

próprio texto dos Sete, os acontecimentos representados em Laio e em Édipo. 

Conjectura-se que a primeira tragédia narraria as consequências funestas da 

desobediência de Laio a um oráculo de Apolo que o impedia de ter filhos. A segunda 

tragédia narraria a descoberta por parte de Édipo do parricídio e do incesto por ele 

cometidos, sua consequente reação, arrancar seus próprios olhos, e a maldição que ele 

lança sobre seus filhos1. 

A terceira e última parte da trilogia sobre a casa real de Tebas narra, 

fundamentalmente, o cumprimento da maldição de Édipo sobre seus filhos: a morte que, 

inevitavelmente, um trará ao outro. Os Sete inicia-se, pois, na iminência de mais um 

acontecimento ruinoso: os filhos de Édipo, sobre os quais pesa a maldição do pai, 

encontram-se em lados opostos na guerra que está prestes a se travar pelo poder real de 

Tebas. Etéocles, detentor do poder, prepara-se para enfrentar o exército argivo que 

Polinices e Adrasto reuniram e que está prestes a atacar a cidade. 

A ação dramática transcorre em Tebas. No prólogo (Se. 1-77), Etéocles 

apresenta a situação: a cidade encontra-se sitiada e o adivinho Tirésias prediz a 

iminência de um forte ataque. O Mensageiro chega trazendo notícias que confirmam as 

predições do adivinho, descrevendo a fúria sangrenta dos generais. No párodo (Se. 78-

180), o Coro, temendo pelo destino da cidade e agarrando-se às estátuas dos deuses, 

invoca proteção divina. Etéocles, no primeiro episódio (Se. 182-286), repreende-o 

duramente. No primeiro estásimo (Se. 287-368), o Coro, ainda temeroso e suplicando 

aos deuses, descreve o retrato triste e desolador de uma cidade tomada por inimigos. O 
                                                
1 Para uma análise conscienciosa dos fragmentos de Laio e Édipo e hipóteses sobre o conteúdo dessas 
tragédias, conferir a introdução à edição de Hutchinson dos Sete contra Tebas (1985) e a obra de De Dios, 
Esquilo: Fragmentos, Testimonios (2008). 
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segundo episódio (Se. 369-719) é a parte central da tragédia, tanto por seu conteúdo 

como por sua extensão. Nele, o Mensageiro conta a Etéocles e ao Coro a qual general 

do exército inimigo coube cada uma das sete portas da cidade. Tendo designado os 

respectivos opositores, Etéocles declara que irá defender a porta que coube a seu irmão 

Polinices. No segundo estásimo (Se. 720-791), o Coro rememora o triste destino de 

Édipo e de Laio, pressentindo que a terrível maldição que Édipo lançou sobre os filhos 

começa a se realizar. É o que acontece quando, no terceiro episódio (Se. 792-821), o 

mensageiro traz a notícia da morte dos irmãos, para desespero do Coro, que, no terceiro 

estásimo (Se. 822-847), lamenta-se pela desdita dos filhos de Édipo. No êxodo (Se. 848-

1004), entram em cena Antígona e Ismene, lamentando a sorte de seus irmãos e de sua 

estirpe. Finalmente, na cena final (Se. 1005-1078), o arauto anuncia a interdição ao 

sepultamento de Polinices, considerado traidor pela cidade, o que provoca a rebelião de 

Antígona, que afirma haver de sepultá-lo a qualquer custo2. 

O diálogo divinatório, nos Sete, dá-se mediante uma miríade de sinais 

numinosos, que compreendem os vaticínios de dois ilustres adivinhos, Tirésias e 

Anfiarau, o oráculo apolíneo entregue a Laio, um sonho profético mencionado por 

Etéocles, a maldição de Édipo sobre seus filhos, a tiragem da sorte e uma profusão de 

palavras e imagens cledomânticas. A cledomancia é, aliás, nesta tragédia, um dos mais 

importantes suportes para o diálogo divinatório que se trava ao longo da ação dramática.  

A importância da palavra falada perpassa toda a tragédia: contra Tebas, essa 

cidade que verte “fala grega” (Ἑλλάδος φθόγγον, Se. 72-3), insurgem guerreiros que, 

tendo pronunciado um juramento (Se. 45-60), agridem a cidade e os deuses com suas 

palavras insultantes, ameaçadoras, agourentas e com seus escudos igualmente 

eloquentes. Contra a “língua carente de ação” (γλῶσσαν ἐργµάτων ἄτερ, Se. 556) de 

tais inimigos, Etéocles contrapõe os braços (Se. 473, 554, 623-4) de homens hostis a 

discursos presunçosos (Se. 410), que se definem pela ação. Salvando assim a cidade, 

Etéocles, no entanto, perece, pois pesa sobre ele e seu irmão “a palavra votiva do pai” 

(πατρόθεν εὐκταία φάτις, Se. 841), consequência da desobediência de Laio ao oráculo 

“três vezes pronunciado” em Delfos (τρὶς εἰπόντος, Se. 746) e cujo cumprimento 

demonstra que “a voz de Deus não perde o gume” (θέσφατ’ οὐκ ἀµβλύνεται, Se. 844). 

                                                
2 Para uma discussão sobre a autenticidade da parte final da tragédia, vejam-se, entre outros: R. D. Dawe, 
“The End of Seven against Thebes”, CQ, 17 (1), 1967, p. 16-28; H. Lloyd-Jones, “The End of the Seven 
against Thebes”, CQ, 9 (1), 1959, p. 80-115; A. L. Brown, “The End of Seven against Thebes”, CQ, 26 
(2), 1976, p. 206-19; E. Flintoff, “The Ending of the Seven Against Thebes”, Mnemosyne, 33 (3/4), 1980, 
p. 244-71. 
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2.1) Etéocles e a palavra numinosa 

 

A tragédia inicia-se com o discurso de Etéocles convocando todos os cidadãos – 

tanto os mais jovens quanto os mais velhos – para defender seu solo pátrio. O motivo da 

exigência do empenho de todos na defesa da cidade é a interpretação que o adivinho faz 

do auspício das aves, que revela a iminência de um severo ataque à cidade de Cadmo. 

Pondera Etéocles que, se até então a divindade os tem favorecido, agora o momento 

decisivo chegou e é assim enunciado por Etéocles: 

 
νῦν δ' ὡς ὁ µάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ,  
ἐν ὠσὶ νωµῶν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, 
χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεῖ τέχνῃ –  
οὗτος τοιῶνδε δεσπότης µαντευµάτων 
λέγει µεγίστην προσβολὴν Ἀχαιίδα 
νυκτηγορεῖσθαι κἀπιβουλεύσειν πόλει. 

mas, agora, diz o adivinho pastor de pássaros, 
longe da pira, à escuta e em busca, atento 
às aves augurais, com arte sem mentira, 
esse déspota de tais modos de adivinhar 
diz que à noite se reúne para decidir-se 
o maior assalto aqueu contra a cidade.  

(Se. 24-9) 
 

O conteúdo do vaticínio – a reunião das tropas para decidir o assalto aqueu 

contra a cidade – é precedido de quatro versos em que se descrevem 1) o modo de 

adivinhação empregado pelo adivinho: a ornitomancia, visto que ele é dito um “pastor 

de pássaros” (οἰωνῶν βοτήρ, Se. 24), que se coloca “à escuta e em busca, / atento às 

aves augurais” (ἐν ὠσὶ νωµῶν καὶ φρεσίν ... χρηστηρίους ὄρνιθας, Se. 25-6) e que não 

recorre a outra forma de adivinhação, a piromancia; logo, “longe da pira” (πυρὸς δίχα, 

Se. 25); 2) a excelência do adivinho em tal arte divinatória: ele é qualificado como um 

“déspota de tais modos de adivinhar” (τοιῶνδε δεσπότης µαντευµάτων, Se. 27); 3) e 

a veracidade desse modo de adivinhação: trata-se de uma “arte sem mentira” (ἀψευδεῖ 

τέχνῃ, Se. 26). 

Ainda que o adivinho não apareça em cena e se faça presente apenas através da 

proclamação que Etéocles faz de seu vaticínio e ainda que Ésquilo não o nomeie, sabe-

se que se trata de Tirésias, famoso por estar presente nos mais importantes 

acontecimentos da casa real de Tebas e que é um dos mais ilustres adivinhos da 

Antiguidade. Ele desfruta de tal renome que Circe, na Odisseia, envia Odisseu a uma 

viagem ao Hades para consultá-lo, descrevendo-o da seguinte forma: 
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µάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔµπεδοί εἰσι· 
τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια 
οἴῳ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν. 
 
cego adivinho, cuja alma os sentidos mantém ainda intactos. 
A ele, somente, Perséfone deu conservar o intelecto 
mesmo depois de ser morto; as mais almas esvoaçam quais sombras. (Od. X, 493-5) 
 

Circe atribui-lhe ainda o epíteto de “pastor de guerreiros” (ὄρχαµε λαῶν, Od. 

X, 538) e, quando da chegada de sua alma junto a Odisseu, ele é descrito tendo um 

“cetro de ouro na mão” (χρύσεον σκῆπτρον ἔχων, Od. XI, 90-1), uma insígnia digna 

de sua autoridade; na Ilíada, o sacerdote de Apolo, Crises, é descrito também portanto 

um “cetro de ouro” (χρυσέῳ σκήπτρῳ, Il. I, 15). 

No que concerne à natureza do dom divinatório de Tirésias e à sua cegueira, a 

poesia homérica não oferece nenhuma informação, mas, em narrativas pós-homéricas, 

há diferentes versões a esse respeito. Uma delas, transmitida por Calímaco, conta que, 

como sua mãe, a ninfa Cariclo, costumava acompanhar Atena, deu-se o caso de Tirésias 

ver a deusa completamente nua em um de seus banhos. Como castigo, Atena tocou-lhe 

os olhos, cegando-os. Sua mãe, porém, rogou à deusa que restituísse a visão a seu filho. 

Como era impossível para Atena desfazer o mal que lhe havia causado, a deusa o 

compensou, outorgando-lhe o dom da adivinhação, grande renome, uma vida longa e o 

privilégio de manter a consciência mesmo após a morte (Call. Hino V, 121-30)3.  

Apolodoro, em sua Biblioteca, narra, além desta versão, que ele atribui a 

Ferécides, outras duas. Em uma delas, o dom da adivinhação é-lhe inato, mas ao revelar 

segredos que os deuses não desejavam compartilhar com os mortais, Tirésias foi por 

eles castigado com a cegueira. Em outra versão, conta Apolodoro que o dom da 

adivinhação lhe foi outorgado por Zeus (Píndaro o chama “profeta de Zeus”: N., I, 60). 

Tirésias, tendo encontrado num bosque um casal de serpentes copulando, feriu-as, 

transformando-se em seguida em mulher, mas, tendo reencontrado as mesmas serpentes 

                                                
3 Diz Atena nos versos de Calímaco: “farei dele um adivinho digno de ser cantado pelas gerações futuras, 
/ de certo, muito mais notável do que os outros. / Conhecerá os pássaros, os de bom augúrio, os que voam 
/ em vão e os que fazem presságios não favoráveis. / Muitos oráculos aos Beócios, muitos a Cadmo / irá 
proferir e, mais tarde, aos grandes Labdácidas. / Dar-lhe-ei um grande bastão, que conduzirá seus pés 
aonde lhe convir; / dar-lhe-ei também um termo da vida que por muito tempo se adia. / E será́ o único 
que, após morrer, vagará consciente / entre os mortos, honrado pelo grande Hagesilau.” (‘µάντιν ἐπεὶ 
θησῶ νιν ἀοίδιµον ἐσσοµένοισιν, / ἦ µέγα τῶν ἄλλων δή τι περισσότερον. / γνωσεῖται δ' ὄρνιχας, 
ὃς αἴσιος οἵ τε πέτονται / ἤλιθα καὶ ποίων οὐκ ἀγαθαὶ πτέρυγες. / πολλὰ δὲ Βοιωτοῖσι θεοπρόπα, 
πολλὰ δὲ Κάδµῳ / χρησεῖ, καὶ µεγάλοις ὕστερα Λαβδακίδαις. / δωσῶ καὶ µέγα βάκτρον, ὅ οἱ 
πόδας ἐς δέον ἀξεῖ, / δωσῶ καὶ βιότω τέρµα πολυχρόνιον, / καὶ µόνος, εὖτε θάνῃ, πεπνυµένος ἐν 
νεκύεσσι / φοιτασεῖ, µεγάλῳ τίµιος Ἁγεσίλᾳ’ Call. Hino V, 121-30). Tradução de Agatha Pitombo 
Bacelar (2007). 
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unindo-se novamente, voltou a ser homem. Tal experiência o tornou apto a responder à 

questão, postulada por Zeus e Hera, de quem sente maior prazer no amor: o homem ou a 

mulher. Por ter respondido que era a mulher, Hera vingou-se de Tirésias cegando-o, 

mas Zeus lhe concedeu o dom divinatório e uma vida longa (III, 6, 7). Esse mito foi 

retomado posteriormente por Ovídio nas Metamorfoses4. 

Quanto à morte do adivinho, Apolodoro (III, 7, 3), Pausânias (IX, 33) e Diodoro 

(IV, 67, 1) narram o mesmo: após a tomada de Tebas pelos epígonos, Tirésias partiu em 

fuga e, tendo bebido das águas da fonte Telfusa, ali morreu. Não foi, entretanto, no local 

de sua morte que se instalou o oráculo de Tirésias e sim em Orcômeno, cidade rival de 

Tebas. De acordo com Bouché-Lecquercq (2003, pp. 764-5), este é um dos menos 

conhecidos oráculos heroicos. É provavelmente um oráculo tardio e, no século I d.C., 

Plutarco (De Def., 434 C) diz que o oráculo de Tirésias emudeceu, desaparecendo 

completamente5.  

O que é notável nessas narrativas acerca de Tirésias é o fato de a sua cegueira 

aparecer relacionada a um castigo divino e o dom divinatório, juntamente com a 

longevidade, a um ato de compensação pela punição sofrida. Essa intervenção divina 

direta sofrida por Tirésias por parte dos deuses garante-lhe uma autoridade inigualável. 

Na tragédia grega, algumas características básicas se mantiveram na 

representação de Tirésias; a saber, a sua cegueira e a sua idade avançada, símbolo tanto 

                                                
4 Dizem os versos: “conta-se Jove, ébrio de néctar, ter deixado / seus graves afazeres e travado alegre / 
prosa com Juno: ‘Sentes mais prazer que os homens / no sexo, certamente’, ele teria dito. / Ela negou. 
Aprouve-lhes levar o assunto / a Tirésias, nos dois modos de Vênus, douto. / Pois com dois toques de 
bastão em verde relva / violara a cópula de duas grandes víboras; / e de homem fez-se fêmea, por 
encantamento, / durante sete outonos. No oitavo as reviu / e diz: ‘Se vossas chagas têm tanto poder / de 
mudar em contrário a sorte do agressor, / ora vos ferirei’. Batendo em ditas cobras, / retorna à forma 
antiga e ao modo de nascença. / Feito arbitro, então, desta rixa jocosa, / põe-se ao lado de Jove. A 
Satúrnia ficou, / dizem, bem mais zangada que o caso pedia, / e os olhos do juiz danou à noite eterna. / O 
pai onipotente, posto não ser lícito / divo feito anular, em troca de olhos deu-lhe / a visão do futuro e a 
pena mitigou-lhe.” (forte Iovem memorant diffusum nectare curas / seposuisse graves vacuaque agitasse 
remissos / cum Iunone iocos et ‘maior vestra profecto est, / quam quae contingit maribus’ dixisse 
‘voluptas.’ / illa negat. placuit quae sit sententia docti / quaerere Tiresiae: Venus huic erat utraque nota. / 
nam duo magnorum viridi coeuntia silva / corpora serpentum baculi violaverat ictu / deque viro / factus 
(mirabile) femina septem / egerat autumnos; octavo rursus eosdem / vidit, et ‘est vestrae si tanta potentia 
plagae’ / dixit, ‘ut auctoris sortem in contraria mutet, / nunc quoque vos feriam.’ percussis anguibus 
isdem / forma prior rediit, genetivaque venit imago. / arbiter hic igitur sumptus de lite iocosa / dicta Iovis 
firmat: gravius Saturnia iusto / nec pro materia fertur doluisse suique /iudicis aeterna damnavit lumina 
nocte; / at pater omnipotens (neque enim licet inrita cuiquam / facta dei fecisse deo) pro lumine adempto / 
scire futura dedit poenamque levavit honore, Metam. III, 318-38). Tradução de Raimundo Nonato 
Barbosa de Carvalho (2010). 
5 Para um apanhado mais completo a respeito de Tirésias, as narrativas a ele associadas e suas profecias, 
conferir Bouché-Leclercq (2003, pp. 298-301; 764-5); sobre o papel de Tirésias como mediador, conferir 
o artigo de Carlos García Gual (1975); a respeito do papel de Tirésias como adivinho e mago, conferir o 
artigo de Marcello Carastro (2007); sobre a experiência de mudança de sexo de Tirésias, conferir Loraux 
(1989). 
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de sua sabedoria quanto de sua incomum longevidade. Ele é associado principalmente à 

arte augural. No Édipo Rei, de Sófocles, após as revelações de Tirésias, o Coro o chama 

de “sábio áugure” (σοφὸς οἰωνοθέτας, S. OT. 484). Em Antígona, Tirésias explica a 

Creonte o que observou dirigindo-se a seu “antigo assento augural, porto de todos os 

pássaros” (παλαιὸν θᾶκον ὀρνιθοσκόπον ... παντὸς οἰωνοῦ λιµήν, S. Ant. 999-1000). 

Nas Fenícias, de Eurípides, Tirésias entra em cena para comunicar os vaticínios que 

colheu “ao saber auspícios de aves” (οἰωνίσµατ' ὀρνίθων µαθὼν, E. Ph. 839). E, nas 

Bacantes, Penteu, irado com Tirésias, ordena a um de seus homens que destrua o lugar 

onde ele “sonda auspícios” (οἰωνοσκοπεῖ, E. Ba. 347). 

A tragédia retratou-o fazendo predições ou dando conselhos referentes aos 

funestos acontecimentos que compõem a história dos Labdácidas, como acontece nos 

Sete. Sua dignidade e sabedoria são sempre ressaltadas e os insultos que a ele lhe 

dirigem Édipo ou Creonte nas tragédias de Sófocles, ou Creonte e Penteu nas tragédias 

de Eurípides, somente acentuam o poder da áte que perturba o espírito e obnubila o 

discernimento dos reis tebanos. 

Diferentemente das tragédias supracitadas, nos Sete, os vaticínios de Tirésias são 

amplamente considerados por Etéocles; como se viu, o líder tebano apresenta Tirésias 

como um pastor das aves augurais, que exerce de forma soberana a sua arte, uma arte 

que não mente. É a interpretação que o adivinho faz dos auspícios que leva Etéocles, no 

prólogo, a conclamar todos os cidadãos para que se preparem para o combate. 

Diante da certeza do ataque iminente dos argivos, Etéocles, no verso inicial da 

tragédia, reconhece a necessidade de “dizer o oportuno” (λέγειν τὰ καίρια, Se. 1) como 

seu dever enquanto dirigente e defensor da cidade de Tebas. Dizer o oportuno, em 

situação tão premente, é convocar todos os cidadãos à guerra, não importando se muito 

jovens ou muito velhos; é incitar-lhes o ardor bélico, relembrando-lhes a dívida que têm 

com a terra mãe que os criou; é dar instruções para que se posicionem para a batalha, 

ocupando as ameias, os portais, os parapeitos e os bancos das torres, as portas de saída; 

é também reportar os vaticínios do adivinho, conferindo dessa forma à mobilização e à 

participação de todos um caráter divinamente inelutável. Porém, dizer o oportuno, do 

ponto de vista da piedade grega, é também proferir palavras de bom augúrio e evitar a 

todo custo as de sentido ominoso. 

Como se viu no capítulo precedente, a prática da cledomancia se fundamenta na 

percepção da linguagem como um aspecto fundamental do mundo: a palavra possui um 

nume que nela reside e que faz com que ela se cumpra, sendo, desse modo, profética. 
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Essa mesma relação do homem grego com a linguagem está na base do poder da 

maldição, da solenidade do juramento e da gravidade do perjúrio, do temor à 

imprecação pública, do uso de eufemismos e de antífrases, da prática da eufemia. São 

tanto formas de empenhar corretamente a palavra falada quanto de cuidado com seu uso 

em virtude de um reconhecimento de que a palavra falada, dependendo da ocasião e do 

contexto, é numinosa. 

Veja-se, por exemplo, no Agamêmnon, o cuidado que os algozes de Ifigênia têm 

de amordaçá-la no momento de seu sacrifício, de modo que ela não lançasse uma 

maldição sobre o palácio (Ag. 235-7). E, na Teogonia de Hesíodo, a divindade que 

perjurasse sofreria o mais brutal dos castigos (Th. 794-804). Observe-se a preocupação 

do Coro, no Agamêmnon, em relação à imprecação pública (Ag. 456-7). Tome-se o 

exemplo da palavra “noite”, que frequentemente é chamada εὐφρόνης (benévola), pois, 

além de designar uma parte do dia, a palavra “noite” também é o nome de uma 

divindade, cujo domínio é o da privação do ser e, assim, para evitar a invocação desse 

aspecto do mundo, utiliza-se o eufemismo. Veja-se como na Ifigênia em Áulida, de 

Eurípides, quando a jovem parte voluntariamente para o sacrifício, ela pede aos dânaos 

que silenciem, isto é, que observem a eufemia (I.A. 1.469). 

Por essa razão, quando Etéocles, no prólogo, fala sobre a possibilidade de serem 

malsucedidos na batalha, rapidamente ele procura neutralizar essas palavras de mau 

agouro pronunciando de antemão uma fórmula verbal apotropaica. Ele diz: “se, aliás, 

que isto não se dê, viesse infortúnio” (ὃ µὴ γένοιτο, Se. 5). O mesmo cuidado tem o 

Mensageiro, no segundo episódio, ao descrever as ameaças proferidas pelos atacantes. 

Em meio ao relato das ameaças de Capaneu à cidade, ele insere uma fórmula verbal 

apotropaica: “não o cumpra!” (ἃ µὴ κραίνοι τύχη, Se. 426). E faz o mesmo ao relatar as 

ameaças proferidas por Partenopeu “o que Deus não cumpra!” (ἃ µὴ κραίνοι θεός, Se. 

549). 

Apesar de todo o cuidado de Etéocles, no prólogo, em “dizer o oportuno” 

(λέγειν τὰ καίρια, Se. 1), o Coro de mulheres tebanas irrompe em cena, no párodo, 

aterrorizado, descrevendo, em seu canto, a alarmante proximidade do exército argivo, 

cujo estrépito chega a seus ouvidos, e as piores desgraças que podem advir dessa 

iminente guerra: a morte, o saque, a escravidão. 

Por tal atitude do Coro, Etéocles, no primeiro episódio, repreende-o 

severamente. Viu-se nessa dura repreensão de Etéocles um traço de misoginia 

(BACON, 1964, p. 30), ou de comportamento excessivo, hybristés (PODLECKI, 1964, 
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pp. 284-5), ou ainda de impiedade por Etéocles impedir o Coro de mulheres a fazer suas 

preces (GOLDEN, 1964, pp. 80-82). Porém, como observa Cameron (1970, p. 99), a 

atitude repreensiva de Etéocles é duplamente motivada: tais demonstrações de terror por 

parte do Coro representam um perigo para a cidade à medida que podem provocar 

desordem e espalhar o pânico, enfraquecendo, assim, o ânimo dos guerreiros; mas 

também representam outro tipo de perigo, o de as mulheres, em sua algazarra, 

pronunciarem palavras ominosas, augurando, assim, um destino adverso à cidade. 

O mesmo pode ser dito a respeito da insistência de Etéocles para que o Coro 

fique em silêncio. Durante o primeiro episódio, Etéocles ordena às mulheres tebanas 

que se calem quatro vezes seguidas: 

 
σὸν δ' αὖ τὸ σιγᾶν καὶ µένειν εἴσω δόµων. Teu, aliás, é calar e ficar dentro de casa. 

 (Se. 232) 

 
Οὐ σῖγα µηδὲν τῶνδ' ἐρεῖς κατὰ πτόλιν; Silêncio! Nada disso fales na cidade!  

(Se. 250) 

 
Οὐκ ἐς φθόρον σιγῶσ' ἀνασχήσῃ τάδε; Não aguentarás isso calada nessa ruína?  

(Se. 252) 

 
Σίγησον, ὦ τάλαινα, µὴ φίλους φόβει.  Cala-te, infeliz! Não apavores os teus! 

(Se. 262) 

 

Essa insistência de Etéocles no silêncio do Coro tem a mesma dupla finalidade: 

não espalhar terror e desordem e, principalmente, não engendrar uma sorte funesta ao 

proferir, descuidadamente, palavras de mau agouro. 

A mesma preocupação com o poder funesto das palavras de mau agouro está 

presente quando Etéocles repreende as mulheres tebanas por suas súplicas aos deuses. 

Note-se que o próprio Etéocles declara não se opor à honra aos numes (Se. 236); ou 

seja, não se trata de coibir uma prática piedosa por parte do Coro. O verdadeiro motivo 

da repreensão do filho de Édipo às súplicas aos deuses das mulheres tebanas diz 

respeito à linguagem em que elas formulam suas preces. Por esse motivo, Etéocles diz: 

“Não aconselhes mal, invocando Deuses” (µή µοι θεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς, 

Se. 223). Ora, o momento da súplica ao pé das estátuas, assim como o do sacrifício e o 
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da consulta a oráculos, é um momento solene, que requer a prática da eufemia, de forma 

que palavras ominosas devem ser cuidadosamente evitadas. Mas o que o Coro de 

mulheres tebanas faz é exatamente o oposto. Vejam-se alguns exemplos das súplicas 

feitas pelo Coro no párodo: 

 
ἰὼ ἰὼ θεοὶ θεαί τ', ὀρόµενον 
κακὸν ἀλεύσατε. 

Iò iò! Deuses e Deusas 
Repeli o mal emergente. 

(Se. 86-7) 
 

θεοὶ πολιάοχοι πάντες χθονός, 
ἴδετε παρθένων 
ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ· 

Deuses que tendes a cidade todos, vinde do chão. 
Contemplai a tropa de virgens 
súplice contra a escravidão.  

(Se. 109-11)  
 

τί ῥέξεις; προδώσεις, παλαίχθων 
 Ἄρης, τὰν τεάν; 

Que farás? Ó Ares, antigo terrícola 
 trairás a tua terra?  

(Se. 104-5) 
 

ἀλλ〈ά µοι,〉 ὦ Ζεῦ 〈 Ζεῦ,〉 πάτερ παντελές, 
πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν 

Eia, ó Zeus, Zeus, pai perfectivo, 
afasta toda captura por inimigos  

(Se. 113-4) 
 

O que Etéocles procura fazer o Coro entender no primeiro episódio é que tal 

linguagem não é conveniente à invocação aos deuses, pois pode trazer a ruína para a 

cidade. Assim, quando o Coro exclama: “Deuses cidadãos, não me façais servas!” (θεοὶ 

πολῖται, µή µε δουλείας τυχεῖν, Se. 253), Etéocles responde: “Tu o fazes a ti, a mim e 

à cidade toda” (αὐτὴ σὺ δουλοῖς κἀµὲ καὶ πᾶσαν πόλιν, Se. 254); ou seja: ao 

pronunciar essa frase ominosa, o Coro está augurando, mesmo sem o querer, um destino 

de escravidão para a cidade. Do mesmo modo, quando o Coro diz: “Míseras, como 

varões cuja cidade cai” (µοχθηρόν, ὥσπερ ἄνδρας ὧν ἁλῷ πόλις, Se. 257), Etéocles, 

temendo o agouro de que a cidade será tomada, repreende-o novamente: “Retratar-te-ás, 

ao tocares as estátuas?” (παλινστοµεῖς6 αὖ θιγγάνουσ' ἀγαλµάτων, Se. 258). 

Não conseguindo convencê-las a manterem-se caladas, Etéocles lhes aconselha, 

então, a reformular suas súplicas: “e pede o melhor: a aliança dos deuses” (εὔχου τὰ 

κρείσσω, ξυµµάχους εἶναι θεούς, Se. 266). Em vez de pedir aos deuses que livrem a 

cidade da destruição, uma súplica que sugere de forma explícita essa destruição, 

Etéocles lhes aconselha a pedir aos deuses que sejam seus aliados, uma súplica isenta de 

                                                
6 O verbo παλινστοµέω tem também o sentido de “pronunciar palavras de mau agouro”. Com esse 
sentido o traduzem Smyth (1922), Mazon (1995), Sommerstein (2008), Tonelli (2013).  
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palavras ominosas, de forma a não precipitar, assim, o cumprimento de um destino 

funesto à cidade. E assim conclui: 

 
Τοιαῦτ' ἐπεύχου µὴ φιλοστόνως θεοῖς, 
µηδ' ἐν µαταίοις κἀγρίοις ποιφύγµασιν· 
οὐ γάρ τι µᾶλλον µὴ φύγῃς τὸ µόρσιµον. 

Assim suplica aos Deuses, sem pranteios, 
sem esses inúteis e selvagens suspiros, 
pois por nada mais não escaparás à sorte. 

(Se. 279-81). 
 

Apesar de Etéocles mostrar respeito às palavras vaticinantes de Tirésias, apesar 

de ele mesmo ter o cuidado de evitar palavras de mau agouro ao se dirigir aos seus 

concidadãos e apesar de todo o esforço que ele faz para que o Coro de mulheres tebanas 

não pronuncie palavras ominosas em sua súplica aos deuses, por uma ironia trágica, 

imiscuem-se em seu discurso sinais divinos que, mediante uma ambiguidade 

cledomântica, prenunciam sua própria ruína. O destino funesto que pende sobre Etéocles 

e que se prenuncia desde o prólogo é consequência da maldição – outra expressão da 

palavra numinosa – que Édipo lançou sobre seus filhos.  

No prólogo, Etéocles dirige-se a seus concidadãos, incitando-os a acudir à sua 

cidade, aos altares dos deuses, “aos filhos e à Terra mãe, primeira nutriz” (τέκνοις τε, 

Γῇ τε µητρί, φιλτάτῃ τροφῷ, Se. 16); afinal, diz ele, foi a Terra mãe quem 

benevolamente os criou e os educou e agora devem pagar a dívida dessa criação 

protegendo-a do inimigo. Essa exortação para que se proteja a Terra mãe e seus filhos é 

especialmente significativa no caso dos tebanos, chamados por Etéocles de 

“concidadãos de Cadmo” (Se. 1), visto que estes são descendentes “dos homens 

semeados” (σπαρτῶν δ' ἀπ' ἀνδρῶν, Se. 412)7. Mas é igualmente significativa por 

chamar a atenção para a própria origem de Etéocles. Ele e seu irmão são fruto, como 

dirá o Coro no segundo estásimo, da ousadia de Édipo de “semear / o sacro sulco 

materno” (µατρὸς ἁγνὰν /σπείρας ἄρουραν, Se. 753-4). Portanto, essa referência que 

Etéocles faz aos filhos, à Terra mãe que cria e nutre e à dívida que se tem para com ela 

adquire um sentido ominoso, visto que alude à sua origem incestuosa e à dívida que ele 

há de pagar por isso, isto é, seu fim trágico de morrer em combate com seu irmão. 

Da mesma forma, no primeiro episódio, o Coro dirige-se a ele chamando-o não 

pelo seu nome, mas por “filho de Édipo” (Οἰδίπου τέκος, Se. 203). Aqui, a referência 

                                                
7 De acordo com Apolodoro (Bibl. III, 4, 1), quando Cadmo chegou à região de Tebas, ele matou uma 
serpente que ali habitava e, aconselhado por Atena, semeou os seus dentes. Da terra surgiram homens 
inteiramente armados que começaram a lutar entre si. Dos sobreviventes descendem as mais nobres 
famílias tebanas.  
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às origens de Etéocles faz-se tanto mais ominosa quanto mais explícita. O próprio nome 

de Édipo evoca a maldição que está para se cumprir. O mesmo acontece no início do 

segundo episódio, quando, à vista da chegada do Mensageiro com notícias do exército 

inimigo, e da chegada do próprio Etéocles, o Coro refere-se a ele novamente como “o 

rei mesmo filho de Édipo” (ἄναξ ὅδ' αὐτὸς Οἰδίπου τόκος, Se. 372). Nesse momento 

crucial, em que o Mensageiro vem relatar como o inimigo dispôs os seus líderes e 

espera saber como Etéocles disporá os seus, novamente há uma referência às origens do 

rei, que, tanto por sua natureza como pela maldição que aguarda cumprimento, torna-se 

ominosa, prenunciando sua ruína. 

O Coro só irá se dirigir a Etéocles dessa forma novamente ao fim do segundo 

episódio, quando Etéocles, sabendo que seu irmão foi designado para a sétima porta, 

decide confrontá-lo, tendo compreendido que chegou o momento da realização da 

maldição de seu pai. O Coro, em sua primeira tentativa de dissuadi-lo de combater o 

irmão, chama-o novamente de “filho de Édipo” (Οἰδίπου τέκος, Se. 677). Nesse 

momento, o sentido ominoso dessa denominação aponta não apenas para a inevitável 

ruína dos irmãos, mas também para o fracasso de qualquer tentativa das mulheres 

tebanas de dissuadirem Etéocles, pois elas apenas ecoam o inelutável: Etéocles é filho 

de Édipo e, como tal, pende sobre ele uma fatal imprecação. 

 

2.2) A maldição profética de Édipo 

 

Como se viu, a maldição é uma das formas que adquire a relação do homem 

grego antigo com a linguagem. Como observa Giordano (1999, p. 13), a maldição, “una 

volta articolata diviene una potenza, una forza, un’azione”. A palavra imprecatória é, 

por natureza, uma palavra profética. Veja-se, por exemplo, como, em Édipo em Colono, 

Antígona se refere às pragas paternas como µαντεύµατα, isto é, oráculos (S. OC. 

1425). As divindades que na tragédia grega presidem o cumprimento das maldições são 

as Erínies e há uma relação tão intrínseca entre ambas que muitas vezes confundem-se 

entre si. Nas Eumênides, o Coro de Erínies apresenta-se diante de Atena dizendo serem 

“as filhas da Noite eterna / Imprecações” (Νυκτὸς αἰανῆς τέκνα / Ἀραί ..., Eu. 416-7). 

E, nos Sete, o Coro diz que as pragas de Édipo foram uma “Erínis imprecada pelo pai” 

(πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινύν, Se. 723). 
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A maldição paterna parece ter um caráter ainda mais inelutável. É interessante 

observar essa constatação por parte de Platão. Diz o filósofo em As Leis: 

  
Οἰδίπους, φαµέν, ἀτιµασθεὶς ἐπηύξατο τοῖς αὑτοῦ τέκνοις ἃ δὴ καὶ πᾶς ὑµνεῖ τέλεα 
καὶ ἐπήκοα γενέσθαι παρὰ θεῶν, Ἀµύντορά τε Φοίνικι τῷ ἑαυτοῦ ἐπαρᾶσθαι παιδὶ 
θυµωθέντα καὶ Ἱππολύτῳ Θησέα καὶ ἑτέρους ἄλλοις µυρίους µυρίοις, ὧν γέγονε 
σαφὲς ἐπηκόους εἶναι γονεῦσι πρὸς τέκνα θεούς· ἀραῖος γὰρ γονεὺς ἐκγόνοις ὡς 
οὐδεὶς ἕτερος ἄλλοις, δικαιότατα. 
 
Segundo a narrativa, quando Édipo foi desonrado, invocou maldições sobre seus filhos, 
que, conforme atestam todos os homens, foram concedidas pelos deuses e cumpridas; e 
se conta como Amíntor em sua ira amaldiçoou seu filho Fênix e Teseu amaldiçoou 
Hipólito, e inúmeros outros pais amaldiçoaram inúmeros outros filhos, maldições 
concedidas pelos deuses que provaram claramente como estes atendem os pedidos dos 
pais contra seus filhos, pois a maldição de um pai enunciada contra seus filhos e filhas é 
mais poderosa do que qualquer maldição de uma pessoa contra qualquer outra, e com 
muito maior justiça. (Pl. Leg. XI, 931.b.5-c.3)8 
 

No que se refere à maldição de Édipo, não há, nos Sete, referência explícita ao 

motivo pelo qual Édipo amaldiçoou seus filhos e as pistas encontradas no texto desta 

tragédia de qual tenha sido o conteúdo da imprecação evocam, como se verá, a forma 

enigmática dos oráculos. No entanto, ao se examinarem os textos anteriores e 

posteriores à tragédia esquiliana, constata-se que, embora os motivos para a maldição 

variem, o conteúdo é invariavelmente a morte dos irmãos às mãos um do outro. 

No que diz respeito ao motivo que levaram Édipo a amaldiçoar Etéocles e 

Polinices, dois fragmentos da Tebaida são elucidativos. Em um fragmento (PEG 2), 

Édipo os “amaldiçoou” (κατηράσατο) porque Polinices colocou diante de Édipo uma 

mesa de prata e uma taça de ouro pertencentes a Cadmo e proibidas por Édipo de ser 

usadas. Em outro fragmento (PEG 3), Édipo os “amaldiçoou” (ἀρὰς ἔθετο) porque 

Etéocles e Polinices serviram-lhe, num banquete sacrificial, uma coxa em vez da 

espalda do animal, como costumavam fazer. Em ambos os fragmentos, as razões para a 

maldição são explícitas: derivam de atitudes inadequadas da parte de um ou de ambos 

os filhos para com Édipo, atitudes que mostrariam uma negligência à autoridade e à 

honra devida ao pai. 

Em Édipo em Colono, de Sófocles, o motivo para a maldição de Édipo é também 

bastante explícito e mais de uma vez enunciado: o fato de ter sido expulso da cidade de 

Tebas e nenhum de seus filhos terem vindo ao seu socorro ou tentado impedir o seu 

exílio, o que para ele significa ter sido expulso por seus próprios filhos (S. OC. 427-30; 

                                                
8 Tradução de Edson Bini (2010). 
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599-601; 1354-9), e que por sua vez também implica uma negligência e uma desonra 

sofrida por Édipo da parte de Etéocles e Polinices. 

Nas Fenícias, de Eurípides, no prólogo dito por Jocasta, há informações 

explícitas sobre o motivo de Édipo ter amaldiçoado seus filhos. Nessa tragédia 

euripidiana, Édipo ainda vive, mas oculto, mantido em reclusão por seus filhos, motivo 

pelo qual, diz Jocasta, ele os amaldiçoa (ἀρὰς ἀρᾶται, E. Ph. 63-68). O mesmo motivo 

é repetido por Tirésias no terceiro episódio (E. Ph. 872-7). Assim, novamente, o que 

desencadeia a maldição é uma desonra e uma negligência por parte dos filhos para com 

o pai. 

Na Biblioteca de Apolodoro, também aparece o motivo pelo qual Édipo 

amaldiçoou Etéocles e Polinices: “lançou maldições sobre os filhos, que, presenciando-

o ser expulso da cidade, não o socorreram” (ἀρὰς τοῖς παισὶ θέµενος, οἳ τῆς πόλεως 

αὐτὸν ἐκβαλλόµενον θεωροῦντες οὐκ ἐπήµυναν, III 5,9). Trata-se do mesmo motivo 

que figura em Édipo em Colono. 

Nos Sete, há apenas um par de versos a respeito dos quais se pode perscrutar a 

razão da maldição de Édipo. No segundo estásimo, o Coro de mulheres tebanas, 

temendo o pior após a decisão de Etéocles de combater seu irmão, fala do momento em 

que Édipo, tendo descoberto que desposara sua mãe, perpetrou dois males: furou seus 

próprios olhos e amaldiçoou seus filhos. Diz o Coro: 

 
τέκνοις δ' ἀραιᾶς 
ἐφῆκεν ἐπίκοτος τροφᾶς, 
αἰαῖ, πικρογλώσσους ἀράς 

e ressentido por alimento 
lançou sobre os filhos – 
aiaî! – acerbas pragas  

(Se. 785-7) 
 

Há uma controvérsia a respeito do termo τροφᾶς. Como se viu, há mais de uma 

versão para a causa da maldição de Édipo e as traduções variam de acordo com a 

interpretação de cada tradutor a respeito de qual dessas versões Ésquilo estaria 

seguindo. Há os que traduzem τροφή como alimento, refeição, nutrição, fazendo uma 

referência bastante explícita à versão de um dos fragmentos da Tebaida, em que 

Etéocles e Polinices servem ao pai uma parte do animal sacrificado indigna de sua 

honra e autoridade. Para citar alguns exemplos, vejam-se as seguintes traduções: 

 
Luego, resentido con sus hijos por aquella comida de antaño – ¡ay, ay! – profirió́ con 
amarga lengua las maldiciones. (Tradução de Bernardo Perea Morales, 1986.) 
 



 
 

67 

et, indigne d’être si maigrement servi, il lança, hélas! contre ses fils des imprécations 
amères. (Tradução de Émile Chambry, 1946) 
 

e contro i figli, furente per il rancore 
in cui era stato nutrito, aiái 
lanciò maledizioni amare (Tradução de Angelo Tonelli, 2013)  
 

Há ainda os que traduzem τροφή num sentido mais generalizado de cuidado, 

desvelo, suporte, sustento. O episódio do banquete sacrificial pode estar implícito, mas 

mais evidente é a negligência dos filhos com o pai, em descumprimento da gerotrophia. 

Vejam-se alguns exemplos: 

 
And against his sons, because of their cruel tendance, he launched malisons of wrath (ah 
me! malisons of bitter tongue). (Tradução de Herbert Weir Smyth, 1922) 

 

Et contre ses fils mêmes, indigné de leurs piètres soins, hélas! il lança des imprécations 
amères. (Tradução de Paul Mazon, 1995) 
 

against his sons, in vengeful anger  
they had not sustained him, 
he launched, alas, embittered curses (Tradução de Christopher Collard, 2008) 
 

and angered with his sons 
for their wretched maintenance of him he left fly at 
      them 
(ah, ah!) the curses of a bitter tongue (Tradução de Alan H. Sommerstein, 2008) 
 

E ai figli scagliò dall’amara 
lingua le maledizioni  
per le avare cure (Tradução de Leone Traverso, 2010) 
 

Por fim, há ainda traduções em que o termo τροφή é entendido como progênie, 

de modo que a maldição de Édipo teria sido lançada sobre os seus filhos mediante o 

horror da descoberta de que estes eram frutos do incesto, como defende Hutchinson 

(1985, p. xxv):  

 
And then, against these sons, 
in wrath at twisted lineage, 
he launched these bitter-tongued  
Curses (Tradução de Anthony Hecht e Helen H. Bacon, 1991) 
 

O que é notável nessa passagem é o fato de que Ésquilo, ao apenas aludir à razão 

pela qual Édipo lançou uma maldição sobre os filhos – condensando-a na expressão 
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ἐπίκοτος τροφᾶς, o que permite explorar toda a polissemia do termo τροφή, dando 

margem a múltiplas interpretações sem que se possa se decidir categoricamente por 

nenhum –, faz com que a ênfase recaia sobre a maldição em si mesma, distanciando-a 

de qualquer causalidade, o que lhe confere uma autonomia e um poder dignos das 

divindades que presidem o cumprimento das maldições familiares e com as quais se 

confundem: as Erínies. 

A primeira menção que se faz nos Sete a respeito da maldição de Édipo é ao 

final do prólogo, quando, após o relato do Mensageiro de que o exército inimigo está 

próximo e pronto para o ataque, Etéocles exclama:  

 
ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί, 
Ἀρά τ' Ἐρινὺς πατρὸς ἡ µεγασθενής, 
µή µοι πόλιν γε πρυµνόθεν πανώλεθρον 
ἐκθαµνίσητε δῃάλωτον (...) 

Ó Zeus e Terra, e Deuses tutelares da cidade, 
e Imprecação, Erínis do pai, a de grande força, 
não extirpeis minha cidade, toda em ruína, 
desde a raiz, pilhada (...)  

(Se. 69-72) 
 

Nessa prece, há uma identificação direta entre a Imprecação (Ἀρά) e a Erínis do 

pai (Ἐρινὺς πατρὸς), que é qualificada de “a de grande força” (ἡ µεγασθενής). Tal 

identificação se manterá em todo o decorrer da tragédia. Etéocles evoca a maldição de 

seu pai juntamente com Zeus e Terra, uma imagem da totalidade do universo, e os 

deuses protetores da cidade, para que esta não seja destruída. O seu temor não é, 

portanto, o de matar e morrer às mãos de seu irmão, mas o de ver Tebas em ruínas, 

tomada pelo exército inimigo. Aqui, Etéocles correlaciona a maldição de Édipo com o 

destino de toda a cidade de Tebas frente à iminente guerra e não com sua própria 

destruição. 

A próxima menção à maldição paterna só figura ao final do segundo episódio, 

após Etéocles ser informado pelo Mensageiro de que Polinices foi sorteado para a 

sétima porta, quando então exclama: 

 
Ὦ θεοµανές τε καὶ θεῶν µέγα στύγος, 
ὦ πανδάκρυτον ἁµὸν Οἰδίπου γένος· 
ὤµοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. 

Ó furor de Deus, grande horror de Deus! 
Ó toda pranteada nossa raça de Édipo! 
Ómoi! Cumpridoras são as pragas paternas.  

(Se. 653-5) 
 

É apenas neste momento que Etéocles parece perceber que as pragas rogadas por 

seu pai começam a se cumprir e que significam lutar diretamente contra o seu irmão. 

Após esse reconhecimento de Etéocles de que se cumpre a maldição de Édipo, vem o 
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reconhecimento de sua proximidade – “A negra Praga odiosa de meu caro pai / sem 

pranto com olhos secos se aproxima” (Φίλου γὰρ ἐχθρά µοι πατρὸς µέλαιν' Ἀρὰ / 

ξηροῖς ἄκλαυτος ὄµµασιν προσιζάνει, Se. 695-6); – o de sua inevitabilidade – “a dizer 

o lucro prévio de posterior morte” (λέγουσα κέρδος πρότερον ὑστέρου µόρου, Se. 

697), isto é, se ele inelutavelmente irá morrer, que pelo menos ele tenha o “lucro” 

(κέρδος) de morrer honrosamente em combate; – o de sua veracidade incontestável – 

“Ferveram as imprecações de Édipo, / assaz verdadeiras visões de espectros / de sonhos, 

divisoras de haveres paternos” (ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατεύγµατα· / ἄγαν δ' 

ἀληθεῖς ἐνυπνίων φαντασµάτων / ὄψεις, πατρῴων χρηµάτων δατήριοι, Se. 709-

11), ou seja, foi prenunciada por um sonho que agora ele reconhece como profético, 

como um sinal divino. 

É a partir de então que a maldição de Édipo começa a se desvelar, mas de uma 

forma bastante diferente daquela das outras fontes que explicitam qual tenha sido o 

conteúdo da maldição. Veja-se, assim, como, nos fragmentos da Tebaida, relatam-se as 

maldições. No primeiro fragmento, irado com Polinices, Édipo a seus filhos disse “que 

eles não dividiriam os bens paternos em benevolente amizade, mas para ambos haveria 

guerras e batalhas” (ὡς οὔ οἱ πατρώι᾽ ἐνηέι 〈ἐν〉 φιλότητι / δάσσαιντ᾽, ἀµφοτέροισι 

δ᾽ ἀεὶ πόλεµοί τε µάχαι τε, PEG 2). No segundo fragmento, Édipo, encolerizado, 

“Rogou ao soberano Zeus e aos outros imortais que pelas mãos um do outro desceriam à 

casa de Hades” (εὖκτο Διὶ βασιλῆϊ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν / χερσίν ὕπ᾽ ἀλλήλων 

καταβήµεναι Ἄϊδος εἴσω, PEG 3)9. Assim, uma maldição parece complementar a 

outra: Etéocles e Polinices dividiriam os bens paternos conflituosamente, o que os 

levaria à morte às mãos um do outro. Trata-se de um enunciado claro, unívoco, que não 

dá margem a equívocos e má interpretações.   

O mesmo se pode perceber em Édipo em Colono. Édipo, no quinto episódio, diz 

a Polinices, quando este lhe vem demandar que siga com ele até Tebas, pois disso 

depende a vitória na batalha que está para travar com o irmão: 

 
Τοιγάρ σ' ὁ δαίµων εἰσορᾷ µέν, – οὔ τί πω 
ὡς αὐτίκ', εἴπερ οἵδε κινοῦνται λόχοι 
πρὸς ἄστυ Θήβης. Οὐ γὰρ ἔσθ' ὅπως πόλιν 
κείνην ἐρείψεις, ἀλλὰ πρόσθεν αἵµατι   
πεσῇ µιανθεὶς χὠ ξύναιµος ἐξ ἴσου. 
 

Um olho imortal te vigia. Se não detiveres teus 
homens, marcharão para a ruína às portas  
de Tebas. Não tomarás jamais aquela cidade. 
Antes de entrares, teu sangue manchará a terra, 
misturado com o sangue do teu irmão.  

(S. OC. 1370-4)10 
                                                
9 A edição dos fragmentos é de West (2003) e a tradução é nossa. 
10 As traduções do Édipo em Colono são de Donaldo Schüler (2002), exceto quando indicado. 
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E finaliza dizendo, na sequência: “Tais são as Imprecações que lancei antes 

sobre vós / e que agora invoco a virem como minhas aliadas” (Τοιάσδ' Ἀρὰς σφῷν 

πρόσθε τ' ἐξανῆκ' ἐγώ, / νῦν τ' ἀνακαλοῦµαι ξυµµάχους ἐλθεῖν ἐµοί, S. OC. 1375-

6)11. O advérbio “antes” (πρόσθε), de acordo com Hogan (1991, p. 118), aparentemente 

se referiria a uma passagem do primeiro episódio, quando Ismene chega trazendo 

notícias de Tebas, em que Édipo faz a seguinte prece aos deuses: 

 
Ἀλλ' οἱ θεοί σφιν µήτε τὴν πεπρωµένην 
ἔριν κατασβέσειαν, ἐν δ' ἐµοὶ τέλος 
αὐτοῖν γένοιτο τῆσδε τῆς µάχης πέρι, 
ἧς νῦν ἔχονται κἀπαναίρονται δόρυ· 
ὡς οὔτ' ἂν ὃς νῦν σκῆπτρα καὶ θρόνους ἔχει   
µείνειεν, οὔτ' ἂν οὑξεληλυθὼς πάλιν 
ἔλθοι ποτ' αὖθις 

Que os deuses não extingam essa rixa 
providencial, caiba a mim pronunciar 
a última palavra sobre este conflito 
de lanças erguidas contra lanças. 
Não prospere o que agora coroado 
ocupa o trono nem o arrebate o filho 
que agora vive no exílio.  

(S. OC. 421-7) 
  

Além disso, no terceiro episódio, quando Creonte vem convencer Édipo a 

acompanhá-lo até Tebas, este lhe diz: “A sorte de meus filhos é esta: a terra que / 

herdam de mim lhes cobrirá os corpos, nada mais” (ἔστιν δὲ παισὶ τοῖς ἐµοῖσι τῆς ἐµῆς 

/ χθονὸς λαχεῖν τοσοῦτον, ἐνθανεῖν µόνον, S. OC. 789-90).  

A maldição de Édipo, portanto, em Édipo em Colono, é, por assim dizer, 

formulada em três partes, sendo que a cada vez se desvela um novo aspecto de seu 

conteúdo funesto. Assim, primeiramente, Édipo impreca que nenhum de seus filhos 

permanecerá no trono de Tebas; num segundo momento, que a herança que lhes caberá 

será somente a terra a cobrir seus corpos e nada mais; por fim, que a expedição à cidade 

de Cadmo está fadada à ruína e que o sangue de ambos, misturados, mancharia a terra; 

ou seja, morreriam às mãos um do outro. Dessa forma, a cada vez que Édipo se refere à 

maldição, ela se torna cada vez mais explícita e inequívoca.    

Em Eurípides, nas Suplicantes, há apenas uma breve menção à maldição paterna. 

Teseu pergunta a Adrasto por que Polinices deixou a cidade de Tebas e Adrasto 

responde: “Para não matar irmão por praga do pai” (ἀραῖς πατρώιαις, µὴ κασίγνητον 

κτάνοι, E. Supp. 149-50). Nas Fenícias, o conteúdo da imprecação é explicitado por 

Jocasta no prólogo: “que partilhem esta casa com afiado ferro” (θηκτῶι σιδήρωι δῶµα 

διαλαχεῖν τόδε, E. Ph. 68), o que clara e inequivocamente indica uma luta entre eles, 

                                                
11 Tradução nossa. 
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de forma que, quando, no quinto episódio, Creonte recebe a notícia da morte dos 

irmãos, ele pergunta ao Mensageiro: “Como aconteceu a morte dos dois filhos / e a luta 

imprecada por Édipo?” (πῶς καὶ πέπρακται διπτύχων παίδων φόνος / ἀρᾶς τ' 

ἀγώνισµ' Οἰδίπου; E. Ph. 1354-5). Se, após a tentativa de reconciliação entre os 

irmãos proposta por Jocasta, nenhum deles fez qualquer concessão e se manteve firme 

em seu propósito de guerrear, a única alternativa possível é dirimir a querela mediante 

uma luta até a morte. 

Bastante diferente é o tratamento dado à maldição de Édipo nos Sete. No 

segundo estásimo, tendo Etéocles saído para combater seu irmão, o Coro de mulheres 

tebanas diz, na primeira estrofe: 

 
Πέφρικα τὰν ὠλεσίοι- 
κον θεόν, οὐ θεοῖς ὁµοίαν, 
παναληθῆ, κακόµαντιν, 
πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινὺν 
τελέσαι τὰς περιθύµους 
κατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονος· 
παιδολέτωρ δ' ἔρις ἅδ' ὀτρύνει. 

Dá-me horror que a lesa-lares 
Deusa dissímil dos Deuses 
verdadeira maligna adivinha 
Erínis imprecada pelo pai 
cumpra as iracundas 
pragas de Édipo demente, 
filicida Rixa aqui ativa.  

(Se. 720-6) 
 

Retoma-se, nesta estrofe, a mesma identificação entre imprecação e Erínis. Aqui, 

a Erínis é triplamente qualificada: é lesa-lares, é dissímil dos deuses e é “verdadeira 

maligna adivinha” (παναληθῆ κακόµαντιν, Se. 722), isto é, ela prenuncia males de 

forma totalmente verdadeira. O mal que ela prenuncia é o cumprimento das pragas de 

Édipo: a filicida rixa. E como ela o prenuncia? É necessário, para responder a essa 

questão, observar antes a primeira antístrofe: 

 
Ξένος δὲ κλήρους ἐπινω- 
µᾷ, Χάλυβος Σκυθῶν ἄποικος, 
κτεάνων χρηµατοδαίτας 
πικρός, ὠµόφρων σίδαρος, 
χθόνα ναίειν διαπήλας 
ὁπόσαν καὶ φθιµένοισιν κατέχειν, 
τῶν µεγάλων πεδίων ἀµοίρους. 

Hóspede, forasteiro da Cítia, 
o aço distribui as herdades: 
divisor de bens e de posses, 
o amargo cruel ferro 
sorteou residirem na terra 
que os contenha defuntos 
sem parte nas grandes planícies.  

(Se. 727-33) 
 

Tanto a estrofe como a antístrofe supracitadas evocam alguns versos anteriores, 

em que Etéocles faz referências às imprecações de Édipo em correlação com visões 

oníricas: “Ferveram as imprecações de Édipo, / assaz verdadeiras visões de espectros / 

de sonhos, divisoras de haveres paternos” (ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατεύγµατα· / 
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ἄγαν δ' ἀληθεῖς ἐνυπνίων φαντασµάτων / ὄψεις, πατρῴων χρηµάτων δατήριοι, 

Se. 709-11). Assim como as visões oníricas são “assaz verdadeiras” (ἄγαν δ' ἀληθεῖς), 

a Erínis é uma maligna adivinha “totalmente verdadeira” (παναληθῆ). E, assim como 

as visões oníricas são “divisoras de bens” (χρηµάτων δατήριοι), o aço por sua vez 

também é “divisor de bens” (χρηµατοδαίτας). Dessa forma, enquanto “adivinha de 

males” (κακόµαντις), a Erínis prenuncia o destino funesto de Etéocles por meio de um 

sonho, as “visões de espectros de sonhos” (ἐνυπνίων φαντασµάτων ὄψεις). Como 

observa Manton (1961, p. 78):  

 

The utterance of the curse which called the Erinys into action and with which the Erinys 
is elsewhere identified (70), is itself a form of prophecy. But the Erinys may also be 
said to have acted as prophet in sending or appearing in the dream mentioned by 
Eteocles (710-1). 
 

A imagem do estrangeiro da Cítia como o árbitro da querela entre os irmãos 

sobre a divisão dos bens paternos – que se revela ser na verdade o aço, que, mediante 

um mútuo massacre, acaba determinando que o único bem que eles herdarão será a terra 

a lhe cobrir os corpos mortos – é uma imagem própria de sonhos proféticos e de 

oráculos. O fato de Etéocles, no momento em que percebe que está indo de encontro à 

realização da maldição de Édipo, isto é, indo de encontro ao mútuo fratricídio, exclamar 

como eram verdadeiras as suas visões oníricas é um indício, nas tragédias supérstites de 

Ésquilo, da compreensão da inelutabilidade e da veracidade do destino prenunciado por 

um sinal divino. Como se viu, a Rainha, nos Persas, ao saber da derrota do exército 

persa, exclama: “Ó visão noturna, manifesta em sonho, / com que clareza me mostraste 

os males!” (ὦ νυκτὸς ὄψις ἐµφανὴς ἐνυπνίων, / ὡς κάρτα µοι σαφῶς ἐδήλωσας 

κακά, Pe. 518-9). E Clitemnestra, como se verá no Agamêmnon, ao perceber que terá 

morte pelas mãos de seu filho, exclama: “Ai de mim, esta serpente pari e nutri: / era 

muito adivinho o pavor dos sonhos” (οἲ 'γὼ τεκοῦσα τόνδ' ὄφιν ἐθρεψάµην. / ἦ 

κάρτα µάντις οὑξ ὀνειράτων φόβος, Co. 928-9).  

Há, assim, um duplo reconhecimento da parte da Etéocles: o reconhecimento do 

verdadeiro sentido da maldição de seu pai e o do verdadeiro sentido das visões oníricas 

que o prenunciaram. Quando, portanto, o Coro fala do estrangeiro da Cítia como o 

divisor dos bens paternos, ele parece estar explicitando o sentido há pouco 

compreendido por Etéocles. Mas tal sentido seria o do sonho a que ele se refere, como 

indica o escoliasta (ἃ γὰρ νύκτωρ εἶπειν, ταῦτα ἐγένετο), ou o da maldição?  
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O Coro, relembrando a imprecação de Édipo, diz que este lançou a seguinte 

praga: 
 

καί σφε σιδαρονόµῳ 
διὰ χερί ποτε λαχεῖν 
κτήµατα· (...) 

de obterem no sorteio 
com a mão munida de ferro 
os haveres (...)  

(Se. 786-90) 
 

O Coro parece não estar citando verbatim a maldição paterna. Burnett (1973, p. 

359) acredita que a maldição no Édipo esquiliano fosse algo como: “May a bitter Ares 

guide you, as you portion out my property with iron-bearing hand!”. Por outro lado, 

Manton (1961, p. 78) observa que “there is no need to suppose that such imagery was 

part of the curse of Oedipus”. E, para Hutchinson (1985, p. xxix), “there are no grounds 

for believing the curse to have been not a curse but a riddling oracle. Attempts to find a 

double meaning, misapprehended by Eteocles, hold no attraction a priori, and have not 

in fact been made at all probable”.  

Não se trata, no entanto, de determinar se a maldição que foi pronunciada na 

tragédia precedente tinha um aspecto enigmático, ambíguo, tal como um oráculo, mas é 

inegável que, nos Sete, da forma como ela é aludida, a maldição tem inegavelmente um 

caráter oracular, como prova a reação de Etéocles e o subsequente canto do Coro após 

saberem que Polinices está na sétima porta e será confrontado por seu irmão. 

Qual seria, então, a chave para a interpretação dessas duas formas de 

manifestações divinas: a maldição e o sonho? De que forma esses elementos se 

combinam para formar parte de um único e mesmo diálogo divinatório? 

 

2.3) Cleromancia e a tiragem da sorte 
 

No prólogo, após a fala de Etéocles, o Mensageiro entra em cena trazendo 

notícias da movimentação da tropa argiva. O que ele vem relatar é o cumprimento do 

vaticínio de Tirésias: dissera o adivinho que o inimigo “se reúne para decidir-se / o maior 

assalto aqueu contra a cidade” (µεγίστην προσβολὴν Ἀχαιίδα / ... κἀπιβούλευσιν 

πόλει, Se. 28-9) e, de fato, o Mensageiro relata como, reunidos os sete líderes, após um 

juramento, sorteavam em quais das sete portas cada um deles se posicionaria. 

A descrição que deles faz o Mensageiro é significativa; ele os observa enquanto 

prestam um juramento:  
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ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται, 
ταυροσφαγοῦντες ἐς µελάνδετον σάκος 
καὶ θιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου, 
Ἄρη τ', Ἐνυώ, καὶ φιλαίµατον Φόβον 
ὡρκωµότησαν ἢ πόλει κατασκαφὰς 
θέντες λαπάξειν ἄστυ Καδµείων βίᾳ, 
ἢ γῆν θανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ 

Sete homens, impetuosos guias de tropas, 
degolando touro em escudo de alças negras 
e tingindo a mão com o sangue taurino, 
por Ares, por Enio e por sanguinário Pavor 
juraram: ou destruir a fortaleza e devastar 
a cidade dos cadmeus com Violência, 
ou mortos molhar esta terra com sangue. 

 (Se. 42-8)12 
 

Trata-se de um juramento solene, pronunciado enquanto se toca a vítima 

sacrificial. Como todo juramento ritual, contém a jura – “destruir a fortaleza e devastar 

a cidade dos cadmeus com Violência” (πόλει κατασκαφὰς / θέντες λαπάξειν ἄστυ 

Καδµείων βίᾳ, Se. 46-7) – e a maldição que se lança sobre si mesmo caso não se 

cumpra a jura – “mortos molhar esta terra com sangue” (γῆν θανόντες τήνδε φυράσειν 

φόνῳ, Se. 48)13. O que se sobressai, no entanto, é a violência explícita dessa cena de 

juramento, em que se ressalta o caráter sanguinário e destrutivo dos chefes argivos. Os 

sete homens são designados “impetuosos” (θούριοι, Se. 42), um epíteto de Ares. Eles 

degolam a vítima sacrificial, um touro e, com as mãos ensanguentadas, juram por três 

divindades bélicas, sendo que a última recebe o epíteto de “sanguinário” (φιλαίµατον, 

Se. 45); e, se mortos, dizem que hão de ensanguentar a terra. A destruição da cidade é 

duplamente evocada: “destruir a fortaleza” (πόλει κατασκαφάς, Se. 46) e “devastar a 

cidade” (λαπάξειν ἄστυ, Se. 47), além de ainda se agregar “com Violência” (βίᾳ, Se. 

47). Nesta cena testemunhada pelo Mensageiro, começa a se delinear o caráter hybristés 

dos sete atacantes. 

Ironicamente, apesar de todo esse furor bélico, sabe-se que os chefes argivos, à 

exceção de Adrasto, perecem em combate. Dá-se portanto que, embora eles não o 

saibam, é um juramento de morte: eles estão fadados a molhar a terra dos cadmeus com 

seu sangue. Essa ironia dramática segue à continuação do relato do Mensageiro: “Com 

lembranças suas aos pais em casa / coroavam o carro de Adrasto” (µνηµεῖά θ' αὑτῶν 

τοῖς τεκοῦσιν ἐς δόµους / πρὸς ἅρµ' Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον, Se. 49-50). No 

termo µνηµεῖα reside uma ambiguidade cledomântica. Μνηµεῖον é uma palavra que 

                                                
12 Aristófanes, em Lisístrata, menciona essa cena dos Sete; quando Lindavitória pergunta a Dissolvetropa 
que juramento deveriam prestar, esta responde: “Degolar uma vítima no escudo, / como dizem Ésquilo ter 
feito uma vez” (εἰς ἀσπίδ', ὥσπερ, φασίν, Αἰσχύλος ποτέ, / µηλοσφαγούσας, Ar. Lys. 188-9). 
Tradução de Adriane da Silva Duarte (2005). 
13 Sobre o juramento na tragédia grega, conferir Performing Oaths in Classical Greek Drama, de Judith 
Fletcher (2012), e sobre o juramento da na Grécia Antiga, conferir Oaths and Swearing in Ancient 
Greece, de A. H. Sommerstein e Isabelle Torrance (2014). 
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tanto significa lembrança, recordação, como também monumento fúnebre, túmulo. 

Trata-se, portanto, de recordações fúnebres que eles enviam aos seus através de 

Adrasto, o único sobrevivente entre eles. 

O Mensageiro prossegue seu relato dizendo que partiu enquanto os chefes 

argivos faziam o sorteio que designaria a posição de cada um em cada uma das sete 

portas da cidade: “deixava-os no sorteio de como cada um, / tirada a sorte, levaria a 

tropa às portas” (κληρουµένους δ' ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν / ἕκαστος αὐτῶν πρὸς 

πύλας ἄγοι λόχον, Se. 55-6). Esse sorteio, como o Mensageiro há de relatar no 

decorrer do segundo episódio, foi feito no bojo de um capacete (Se. 458-9). 

Note-se a ênfase do uso de vocábulos relacionados à tiragem da sorte. 

Κληρουµένους é particípio presente médio-passivo do verbo κληρόω, que significa 

“tirar a sorte”, “decidir por meio de sorteio”, “designar por sorteio”. Λαχὼν é o 

particípio aoristo ativo do verbo λαγχάνω, que significa “obter por sorte”, “ser 

designado por sorteio”, “caber por sorte”. E πάλῳ é o dativo de πάλος, que significa 

“sorte; sorteio”, “parte que cabe por sorteio; lote”. Fazem ainda parte do universo 

semântico da tiragem da sorte, o verbo πάλλω, que significa “sacudir para fazer o 

sorteio; sortear”, “sacudir, chacoalhar as sortes” e o substantivo κλῆρος, que significa 

tanto “seixos, peças de madeiras para realizar sorteio”, “sorteio”, quanto “o que se 

obtém por sorteio; parte; porção”, “oráculo” e “parte de herança; herança”. 

O termo κλῆρος aparece também utilizado em uma forma de adivinhação 

denominada cleromancia. Em Píndaro, o adivinho Mopso aparece “vaticinando por 

meios dos pássaros / e das sortes sagradas” (ὀρνίχεσσι καὶ κλά-/ροισι θεοπροπέων 

ἱεροῖς, Pi. P. 338-9). Em Eurípides, nas Fenícias, Tirésias pede à sua filha que segure 

em suas mãos “as peças / que colhi ao saber auspícios de aves” (κλήρους ... / οὓς 

ἔλαβον οἰωνίσµατ' ὀρνίθων µαθὼν, E. Ph. 838-9). Κλῆρος, como se viu, pode 

também ter o sentido de “oráculo”, “vaticínio”. Assim, no Íon, diz-se de Apolo que ele 

distribui “vaticínio” (κληροῖς, E. Ion 908) em Delfos. 

A tiragem da sorte, mesmo quando não utilizada por adivinhos, mas por pessoas 

comuns, é ainda assim uma forma de diálogo com o divino. Vejam-se, por exemplo, 

estes dois exemplos da Ilíada. No canto III, por ocasião do duelo entre Páris e Menelau, 

ante a necessidade de decidir qual dos dois lançaria primeiro a lança, dá-se um sorteio 

mediado por Heitor e Odisseu: 
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κλήρους ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 
ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος, 
λαοὶ δ' ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον. 
 

agitaram o elmo de bronze, no qual duas marcas haviam deposto, 
para que a sorte apontasse o primeiro a atirar a aênea lança. 
Súplices, todos imploraram, aos deuses as mãos elevando. (Il. III, 315-7) 
 

No canto IX, trata-se de escolher, entre noves voluntários, aquele que irá 

enfrentar Heitor; Nestor, como mediador, é quem os instrui a tirar a sorte:  

 
Ὣς ἔφαθ', οἳ δὲ κλῆρον ἐσηµήναντο ἕκαστος, 
ἐν δ' ἔβαλον κυνέῃ Ἀγαµέµνονος Ἀτρεΐδαο. 
λαοὶ δ' ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον. 
 

Obedeceram-lhe prestes, marcando cada um uma pedra, 
que, depois, no elmo vistoso lançaram do Atrida Agamémnone. 
Súplices, todos imploraram, aos deuses as mãos elevando. (Il. VII 175-6) 
 

Note-se o uso da fórmula “Súplices, todos imploraram, aos deuses as mãos 

elevando”, que aparece ao final de ambas as descrições da tiragem da sorte. Trata-se de 

uma forma de tomar decisão que repousa na expectativa de uma mediação divina. 

Assim, quiseram os deuses que fosse Páris o sorteado a atirar sua lança em primeiro 

lugar no duelo com Menelau e que fosse Ájax a confrontar-se com Heitor, vendo-se 

assim atendidas as preces que muitos fizeram: “Que seja Ájax Telamônio, Zeus pai, o 

sorteado, ou Diomedes, / ou faze a escolha cair no monarca da rica Micenas!” (Ζεῦ 

πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱόν, / ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης, 

Il. 179-80). 

Esse caráter divinatório da tiragem da sorte está presente também em seu uso, 

para diversos propósitos, na democracia ateniense. Como é sabido, tirava-se a sorte até 

mesmo para a eleição de cargos públicos (DERMONT, 2000, pp. 300-2). A respeito do 

uso do sorteio como instrumento da democracia ateniense, Bordes (1987, p. 149) diz o 

seguinte: “Certaines ressemblances, toutes proportions gardées, entre le tirage au sort et 

les oracles me paraissent dénoter une même forme de mentalité, d’utilisation du 

divin”14. 

                                                
14 Platão, n’As Leis, faz o seguinte comentário a esse respeito: “O favor dos deuses e da fortuna 
caracteriza a sétima forma de governo, na qual um homem se adianta para um lance da sorte e declara que 
se ganhar será́ com justiça o governante, e se não o conseguir assumirá seu lugar entre os governados”. 
(Θεοφιλῆ δέ γε καὶ εὐτυχῆ τινα λέγοντες ἑβδόµην ἀρχήν, εἰς κλῆρόν τινα προάγοµεν, καὶ λαχόντα 
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A imagem da tiragem da sorte é recorrente nos Sete e por isso mesmo bastante 

significativa. Viu-se como o Mensageiro, no prólogo, narrou em detalhes o sorteio entre 

os líderes do exército argivo – para saberem diante de quais portas cada um deles se 

posicionaria –, dando ênfase no uso de vocábulos relacionados à tiragem da sorte. 

No párodo, o Coro de mulheres tebanas, em meio às suas preces, faz nova 

referência ao sorteio entre os chefes argivos anteriormente descrito pelo Mensageiro: 

 
ἑπτὰ δ' ἀγήνορες πρέποντες στρατοῦ 
δορυσσόῳ σαγᾷ πύλαις ἑβδόµαις 
προσίστανται πάλῳ λαχόντες. 

Sete guerreiros seletos do exército, 
com missivas armas, tiradas as sortes, 
aproximam-se das sete portas. 

(Se. 124-6) 
 

No segundo episódio, o relato do Mensageiro consiste primeiramente em dizer a 

Etéocles qual chefe foi destinado a qual porta da cidade. Assim, ele inicia seu relato: 

“Eu diria bem ciente dos adversários / que diante das portas cada um está sorteado” 

(Λέγοιµ' ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, / ὥς τ' ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν πάλον, 

Se. 375-6). Ao falar do segundo atacante, o Mensageiro diz: “Capaneu teve no sorteio as 

portas Electras” (Καπανεὺς δ' ἐπ' Ἠλέκτραισιν εἴληχεν πύλαις, Se. 423). E Etéocles, 

quando termina de assignar o oponente de Capaneu, diz ao Mensageiro: “Diz outro 

sorteado para outras portas” (λέγ' ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα, Se. 451). 

Prosseguindo seu relato, o Mensageiro anuncia o terceiro oponente: 

 
Καὶ µὴν τὸν ἐντεῦθεν λαχόντα πρὸς πύλαις 
λέξω· τρίτῳ γὰρ Ἐτεόκλῳ τρίτος πάλος   
ἐξ ὑπτίου 'πήδησεν εὐχάλκου κράνους, 
πύλαισι Νηίστῃσι προσβαλεῖν λόχον. 

Quem depois foi sorteado para as portas, 
direi: a Etéoclo, terceiro, o terceiro lance 
saltou do revirado brônzeo elmo, 
investir a tropa nas Portas Novas. 

(Se. 457-60) 
 

Do mesmo modo, ao designar Hipérbio para combater Hipomedonte na quarta 

porta, Etéocles diz que Hipérbio “quer perscrutar a sua porção no uso da sorte” 

(ἐξιστορῆσαι µοῖραν ἐν χρείᾳ τύχης, Se. 506) e, a seguir, comenta a justeza do 

confronto entre ambos dizendo que, a Hipérbio, “Hermes bem o conduziu” (Se. 508). A 

referência a Hermes é significativa, visto que pertence ao domínio desse deus os 

encontros fortuitos, sejam estes benéficos ou maléficos, os ganhos e as perdas 

inesperadas, a sorte, o que acontece de súbito. Por essa razão, é um deus associado à 

                                                                                                                                          
µὲν ἄρχειν, δυσκληροῦντα δὲ ἀπιόντα ἄρχεσθαι τὸ δικαιότατον εἶναί φαµεν, Pl. Leg. III, 690c). 
Tradução de Edson Bini (2010). 
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cleromancia15. Reforça-se assim, nesta passagem, não apenas a ideia do sorteio, mas 

também a sua relação direta com a vontade divina. 

A tiragem da sorte como forma de revelação de desígnios divinos aparece de 

forma explícita nas palavras de Etéocles quando este percebe a realização da maldição 

paterna ao saber que seu irmão está na sétima porta e que deve combatê-lo. À tentativa 

do Coro de dissuadi-lo, Etéocles responde: 

 
Ἐπεὶ τὸ πρᾶγµα κάρτ' ἐπισπέρχει θεός, 
ἴτω κατ' οὖρον, κῦµα Κωκυτοῦ λαχὸν, 
Φοίβῳ στυγηθὲν πᾶν τὸ Λαΐου γένος. 

Quando Deus mesmo impele à ação, 
vá com o vento à onda do Cocito sorteada 
toda a estirpe de Laio odiada por Febo.  

(Se. 689-91) 
 

Ao saber que, por sorteio, coube a Polinices a sétima porta – o que significa que, 

tendo designado os demais guerreiros tebanos para as portas precedentes, resta-lhe 

ocupar a defesa da última porta –, Etéocles percebe que coube por sorteio à estirpe de 

Laio ser levada à morte. 

Essa associação entre a tiragem da sorte e o destino funesto proveniente da rixa 

entre os irmãos pela divisão dos bens paternos é retomada pelo Coro, no segundo 

estásimo, justamente quando este se refere à maldição de Édipo: “o amargo cruel ferro / 

sorteou residirem na terra / que os contenha defuntos” (πικρός, ὠµόφρων σίδαρος, / 

χθόνα ναίειν διαπήλας / ὁπόσαν καὶ φθιµένοισιν κατέχειν, Se. 730-1). O verbo aqui 

utilizado para o sorteio, διαπήλας, é derivado de πάλλω. 

O recurso à tiragem de sorte para a divisão de bens paternos entre irmãos não era 

uma prática estranha à sociedade grega antiga, embora, como ressalta Thalmann (1978, 

pp. 63-9), não se saiba nada a respeito das leis da hereditariedade no século V a.C. 

Contudo, como argumenta o autor, isso não significa que os espectadores do drama 

clássico não estivessem familiarizados com essa prática. 

Em Homero, no canto XV da Ilíada, Posídon, indignado com a ordem que 

recebera de Zeus através de Íris para que se afastasse da guerra e retornasse à 

assembleia dos deuses, explica por que não quer obedecer a Zeus:  

 

                                                
15 Em A Paz, de Aristófanes, quando Hermes diz a Trigeu que ele está perdido, Trigeu responde: “Se for o 
meu destino, assim seja. Mas afinal de contas você é Hermes e vai ter de fazer o sorteio para ver quando 
eu vou morrer” (Οὐκοῦν, ἢν λάχω· / Ἑρµῆς γὰρ ὢν κλήρῳ ποήσεις οἶδ' ὅτι, Ar. Pax 364-5). Tradução 
de Mário da Gama Kury (1968). Bouché-Leclercq (2003, p. 540), comentando sobre o Hino Homérico a 
Hermes (v. 550 et seq.), conclui: “Hermès reste donc, d’après la version adoptée par l’auteur de l’hymne 
homérique, le détenteur de la méthode cléromantique”.  
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τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ' ἔµµορε τιµῆς· 
ἤτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέµεν αἰεὶ 
παλλοµένων, Ἀΐδης δ' ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα, 
Ζεὺς δ' ἔλαχ' οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι· 
γαῖα δ' ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ µακρὸς Ὄλυµπος. 

 

Foi divido em três partes o mundo; cada um teve a sua. 
Postas em sorte, me coube morar para sempre no reino 
do mar espúmeo; a Hades forte foram as trevas sombrias entregues; 
o vasto Céu, pelas nuvens cercado e pelo éter, a Zeus. 
A terra imensa e o alto Olimpo, em comum para todos ficaram. (Il. XV, 189-93) 
   

O mesmo uso da tiragem de sorte na divisão da herança entre irmãos aparece no 

canto XIV, da Odisseia, em que Odisseu, disfarçado, narra ao porqueiro Eumeu a 

história da morte de seu falso pai e de como os filhos legítimos tiraram à sorte a divisão 

dos bens paternos: 

 
ἀλλ' ἦ τοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι   
εἰς Ἀΐδαο δόµους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο 
παῖδες ὑπέρθυµοι καὶ ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο 
 

Mas as deidades da Morte o levaram, por fim, para a casa 
de Hades, e a herança deixada foi posta, a seguir, em partilha 
pelos seus filhos altivos, que tudo por sorte dividem. (Od. XIV, 207-9) 

 

No que se refere à transmissão do poder real não há, nos Sete e em nenhum outro 

texto supérstite anterior a Ésquilo, qualquer referência à primogenitura, seja de Etéocles 

ou de Polinices. Em Édipo em Colono, de Sófocles, Polinices é o primogênito e, por 

assim sê-lo, reclama o direito ao trono de Tebas16, embora Édipo ignore esse 

argumento. Já nas Fenícias, de Eurípides, Etéocles é o primogênito17, embora ele não 

utilize a primogenitura como argumento para se manter no poder e não cedê-lo a seu 

irmão, conforme havia sido combinado. A versão do mito em que os filhos de Édipo 

concordam em revezar o poder real a cada ano, acordo este que Etéocles desfaz ao se 

                                                
16 Diz Ismene a Édipo e a Antígona: “No conflito entre os dois irmãos, o mais / jovem, contrariando a lei 
sucessória, arrebata / o trono e expulsa Polinices do país”. (Χὠ µὲν νεάζων καὶ χρόνῳ µείων γεγὼς / 
τὸν πρόσθε γεννηθέντα Πολυνείκη θρόνων / ἀποστερίσκει κἀξελήλακεν πάτρας) (S. OC. 374-6). 
Mais adiante, é o próprio Polinices que proclama sua progenitura: “Fui expulso do meu solo pátrio por 
pretender / ocupar teu assento soberano, direito que / me cabia por ser o filho mais velho. / Violando o 
direito, Etéocles, o mais jovem, / me baniu da minha terra”. (Γῆς ἐκ πατρῴας ἐξελήλαµαι φυγάς, / τοῖς 
σοῖς πανάρχοις οὕνεκ' ἐνθακεῖν θρόνοις / γονῇ πεφυκὼς ἠξίουν γεραιτέρᾳ. / Ἀνθ' ὧν µ' Ἐτεοκλῆς, 
ὢν φύσει νεώτερος, / γῆς ἐξέωσεν) (S. OC. 1292-6). E ainda reforça uma vez mais: “Fugir é 
vergonhoso. Eu, o mais velho, não posso / dar motivos de risos ao meu irmão”. (Αἰσχρὸν τὸ φεύγειν καὶ 
τὸ πρεσβεύοντ' ἐµὲ / οὕτω γελᾶσθαι τοῦ κασιγνήτου πάρα) (S. OC. 1422-3). 
17 Jocasta, no prólogo, refere-se a Polinices como “o mais novo” (τὸν νεώτερον, E. Ph. 71). 
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recusar, ao término de seu prazo como rei, a entregar o trono a Polinices, figura, entre 

os tragediógrafos, somente em Eurípides18. 

Da querela entre os irmãos nos Sete, tudo o que se sabe é a acusação que faz 

Polinices – de que Etéocles “o privou de honra e baniu” (ἀτιµαστῆρα τὼς 

σ᾽ἀνδρηλάτῃ, Se. 637)” – e a sua reivindicação – isto é, de que “terá a cidade e os 

aposentos do palácio paterno” (πόλιν / ἕξει πατρῴων δωµάτων τ' ἐπιστροφάς, Se. 

647-8). 

Sabe-se, como aponta Thalmann (1978, pp. 66-7), que, havendo discórdia entre 

irmãos quanto à partilha da herança, recorria-se à designação de um árbitro (δατητής), 

sob cuja supervisão tirava-se a sorte.  

Em um fragmento do Papiro de Lille (P. Lille 76abc e 73) atribuído a Estesícoro, 

Jocasta19 propõe a divisão da herança paterna entre Etéocles e Polinices por meio da 

tiragem da sorte; assim, um ficaria com a herança imobiliária – as terras e 

provavelmente a realeza – e o outro com a mobiliária – os tesouros, o gado etc. –, 

imigrando para outro lugar: 

 
τᾶιδε γὰρ ὔµµιν ἐγών τέλος προφα[ίνω 
τὸν µὲν ἔχοντα δόµους ναίειν πα[ρὰ νάµαισι Δίρκας,  
τὸν δ' άπίµεν κτεάνη 
καὶ χρυσὸν ἔχοντα φίλου σύµπαντα [πατρός  
κλαροπαληδὸν ὃς ἂν 
πρᾶτος λάχηι ἕκατι Μοιρᾶν. 
τοῦτο γαρ ἂν δοκέω 
λυτήριον ὔµµι κακοῦ γένοιτο πότµο[υ  
µάντιος φραδαίσι θείου 
 

Esta é a decisão que eu vos anuncio: 
que um, tendo as moradas junto às águas de Dirce, ali habite; 
e que o outro, tendo todas as possessões 
e o ouro do caro pai, parta, 

                                                
18 Diz Jocasta no prólogo das Fenícias: “concordes fixaram Polinices o mais novo / exilar-se antes de 
bom grado deste solo, / e Etéocles ficar e manter o cetro da terra, / alternando cada ano. Ao instalar-se ao 
/ timão do poder, não se move do trono, / e expulsa Polinices exilado deste solo” (ξυµβάντ' ἔταξαν τὸν 
νεώτερον πάρος / φεύγειν ἑκόντα τήνδε Πολυνείκη χθόνα, / Ἐτεοκλέα δὲ σκῆπτρ' ἔχειν µένοντα 
γῆς, / ἐνιαυτὸν ἀλλάσσοντ'. ἐπεὶ δ' ἐπὶ ζυγοῖς / καθέζετ' ἀρχῆς, οὐ µεθίσταται θρόνων, / φυγάδα 
δ' ἀπωθεῖ τῆσδε Πολυνείκη χθονός, E. Ph. 71-6). Polinices, no primeiro episódio, reforça essa ideia: 
“Saí de bom grado eu mesmo do país, / dei-lhe poder na pátria o ciclo do ano / para deter por turno de 
novo o poder, / e não vir por ódio e por recusa dele / fazer e sofrer um mal, que acontece. / Ele, que 
aprovou e jurou por Deuses, / nada fez do prometido, mas retém / ele a realeza e minha parte da casa” 
(ἐξῆλθον ἔξω τῆσδ' ἑκὼν αὐτὸς χθονός, / δοὺς τῶιδ' ἀνάσσειν πατρίδος ἐνιαυτοῦ κύκλον / [ὥστ' 
αὐτὸς ἄρχειν αὖθις ἀνὰ µέρος λαβὼν / καὶ µὴ δι' ἔχθρας τῶιδε καὶ φθόνου µολὼν / κακόν τι δρᾶσαι 
καὶ παθεῖν, ἃ γίγνεται]. / ὁ δ' αἰνέσας ταῦθ' ὁρκίους τε δοὺς θεοὺς / ἔδρασεν οὐδὲν ὧν ὑπέσχετ', 
ἀλλ' ἔχει / τυραννίδ' αὐτὸς καὶ δόµων ἐµὸν µέρος, E. Ph. 476-83). 
19 Há dúvidas quanto à sua identidade. Conferir, para uma discussão a esse respeito, o artigo de 
Antonietta Gostoli (1978) intitulado “Some Aspects of the Theban Myth in the Lille Stesichorus”.  
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aquele que, primeiro, tirando a sorte, 
obtiver esse lote, com a ajuda da Moira. 
Pois creio que isso seria  
para vós uma libertação do destino funesto 
que prediz o divino adivinho. (v. 219-228)20 
 

Nesse caso, é Jocasta quem assume o papel de árbitro para o sorteio das partes 

da herança, mas, nos Sete, o árbitro que vai presidir a tiragem da sorte é o forasteiro da 

Cítia. Descobrir a real identidade desse forasteiro é perceber quão verdadeiras eram as 

visões oníricas, “divisoras de haveres pátrios” (πατρῴων χρηµάτων δατήριοι, Se. 

711); é encontrar a chave interpretativa para resolver o enigma da maldição de Édipo, 

“o aço distribui as herdades: / divisor de bens e de posses” (κλήρους ἐπινω- / µᾷ ... 

κτεάνων χρηµατοδαίτας, Se. 727-9); é ver a ação das Erínies no cumprimento das 

pragas, “de obterem no sorteio / com a mão munida de ferro / os haveres” (σφε 

σιδαρονόµῳ / διὰ χερί ποτε λαχεῖν / κτήµατα, Se. 788-90); de modo que, no 

terceiro episódio, o Mensageiro possa assim declarar a morte dos irmãos: 

 
δισσὼ στρατηγώ, διέλαχον σφυρηλάτῳ 
Σκύθῃ σιδήρῳ κτηµάτων παµπησίαν· 
ἕξουσι δ' ἣν λάβωσιν ἐν ταφῇ χθονός 
πατρὸς κατ' εὐχὰς δυσπότµως φορούµενοι. 

os dois guias repartiram com lavrado 
ferro cita a plena posse dos haveres. 
Terão a terra que pegarem na tumba, 
levados por infelizes preces do pai. 

(Se. 816-19) 
 

2.4) Cledomancia: a cena dos escudos 
 

Como se viu, kledón é uma palavra pronunciada cuja duplicidade de sentido 

constitui um sinal divino para quem a ouve. Há casos em que o presságio contido no 

kledón realiza-se por si mesmo. Existem casos, no entanto, em que o presságio se 

realiza ao ser aceito, mas aceito de modo a, mediante uma interpretação em que se 

recontextualiza a palavra, ser favorável para quem o aceita. 

Heródoto, por exemplo, relata que os lacedemônios receberam um oráculo de 

Delfos dizendo-lhes que pedissem a Xerxes uma reparação pela morte de Leônidas e 

que aceitassem o que ele lhes desse. Enviaram então um arauto ao Grande Rei com a 

demanda de reparação. Ao ouvi-la, o Grande Rei começou a rir e, depois de um tempo 

em silêncio, apontou para Mardônio, que estava em sua companhia, e disse: “Pois bem, 

será Mardônio, aqui presente, que lhes dará a satisfação adequada” (“Τοιγάρ σφι 
                                                
20 A edição do fragmento é de Hutchinson (1985) e a tradução é nossa. 
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Μαρδόνιος ὅδε δίκας δώσει τοιαύτας οἵας ἐκείνοισι πρέπει”, VIII, 114)21, a qual o 

arauto aceitou, partindo em seguida. Inadvertidamente, Xerxes selou o destino de 

Mardônio, augurando sua morte como uma reparação pela morte de Leônidas. Tendo 

sido morto em combate pelos lacedemônios, Heródoto diz que “nesse dia Mardônio 

pagou o justo preço pela morte de Leônidas, de acordo com o oráculo dito aos 

espartanos” (Ἐνθαῦτα ἥ τε δίκη τοῦ φόνου τοῦ Λεωνίδεω κατὰ τὸ χρηστήριον τὸ 

τοῖσι Σπαρτιήτῃσι γενόµενον ἐκ Μαρδονίου ἐπετελέετο, IX, 64)22. 

Do mesmo modo, Perdicas obteve a realeza macedônica. Como pagamento pelo 

trabalho que lhe foi dedicado por Perdicas e seus irmãos, o rei, apontando para um raio 

de sol que entrava no local por um buraco de chaminé, disse: “Eis o salário digno de vós 

que vos entrego” (“Μισθὸν δὲ ὑµῖν ἐγὼ ὑµέων ἄξιον τόνδε ἀποδίδωµι”, VIII, 137). 

Enquanto seus irmãos ficaram atônitos, Perdicas disse: “Aceitamos, ó rei, o que nos 

dás” (“Δεκόµεθα, ὦ βασιλεῦ, τὰ διδοῖς”, VIII, 137)23 e, com uma adaga, traçou no 

chão um círculo em volta da luz do sol e fez o gesto de guardá-lo no bolso, repetindo-o 

três vezes. Alertado por um conselheiro sobre a gravidade do que havia dito, o rei 

mandou matá-los, mas em vão. O augúrio se cumpriu e Perdicas tornou-se rei: o sol que 

estrava pela fresta e iluminava um pedaço do chão era afinal o mesmo sol que iluminava 

toda a terra do país24. 

Na discussão entre Egisto e o Coro de anciãos, em Agamêmnon, Egisto 

empunha-lhes a espada e o Coro responde: “Empunho também, não recuso morrer” 

(ἀλλὰ κἀγὼ µὴν πρόκωπος οὐκ ἀναίνοµαι θανεῖν, Ag. 1652). Egisto, percebendo um 

kledón na fala do Coro, exclama: “Dizes morrer, seja! Aceitamos a sorte” (δεχοµένοις 

λέγεις θανεῖν σε· τὴν τύχην δ’ αἱρούµεθα, Ag. 1653). Mas Clitemnestra intervém: 

“Não, querido, não façamos novos males” (µηδαµῶς, ὦ φίλτατ' ἀνδρῶν, ἄλλα 

δράσωµεν κακά, Ag. 1654). A aceitação do kledón por Egisto acarretaria novos males, 

isto é, novas mortes; nesse caso, a morte dos anciãos. 

Nomes próprios também podem ser entendidos como kledónes, revelando um 

destino individual. O kledón contido nos nomes também pode ser aceito. Assim, 

segundo Heródoto, Leutiquides, antes as súplicas de um sâmio, perguntou qual era o seu 

nome e tendo este respondido que era Hegesístratos, isto é, condutor do exército, disse: 

                                                
21 Tradução de José Ribeiro Ferreira e Carmen Leal Soares (2002). 
22 Tradução de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). 
23 Tradução de José Ribeiro Ferreira e Carmen Leal Soares (2002). 
24 Outros exemplos de aceitação de kledónes em Heródoto: I, 63; IX, 91. 
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“Aceito o teu presságio, estrangeiro sâmio” (Δέκοµαι τὸν οἰωνὸν, ὦ ξεῖνε Σάµιε, IX, 

91), pois julgava que “seu nome era um bom augúrio” (οἰωνὸν τὸ οὔνοµα, IX, 92)25. 

Em Agamêmnon, o Coro comenta quão verdadeira é a previsão do destino 

contida no nome de Helena: “lesa-naus, lesa-varões, lesa-país” (ἑλένας, ἕλανδρος, 

ἑλέπτολις, Ag. 689-90), e, para Cassandra, o trocadilho com o nome de Apolo é 

revelador de sua relação com o deus: “aboliste-me sem esforço outra vez” (ἀπώλεσας 

γὰρ οὐ µόλις τὸ δεύτερον, Ag. 1082).  

Nos Sete, na prece de Etéocles, no prólogo, de que “Zeus defensor / epônimo 

seja para a cidade dos cadmeus!” (Ζεὺς Ἀλεξητήριος / ἐπώνυµος γένοιτο Καδµείων 

πόλει, Se. 8-9), o filho de Édipo tem a esperança de que o kledón contido no epíteto de 

Zeus se cumpra; isto é, Etéocles espera que Zeus defensor seja “fiel a seu nome” 

(ἐπώνυµος) para a cidade, ou seja, que seja seu defensor. 

Tanto Etéocles quanto o adivinho Anfiarau mostram-se cientes do kledón 

contido no nome de Polinices. No segundo episódio, ao reportar as invectivas que 

Anfiarau faz a Polinices, o Mensageiro diz que o adivinho o fez “revirando o nome / 

repartindo por fim o nome em dois” (ἐξυπτιάζων ὄµµα ... / δίς τ' ἐν τελευτῇ τοὔνοµ' 

ἐνδατούµενος, Se. 577-8): Polinices, “o de muita rixa” (πολύ νεῖκος). Igualmente para 

Etéocles, o nome de Polinices, diante da iminência do embate entre os irmãos, revela-se 

“muito fiel a seu nome” (ἐπωνύµῳ δὲ κάρτα, Se. 658). 

Também o Coro, no terceiro estásimo, lamentando a morte dos irmãos, diz que 

“Eles com o nome verdadeiro / e com muita rixa pereceram” (οἳ δῆτ' ὀρθῶς κατ' 

ἐπωνυµίαν / καὶ πολυνεικεῖς ὤλοντ', Se. 829-30). É interessante perceber que o Coro 

reconhece o cumprimento do kledón contido no nome de Polinices como revelador do 

destino de ambos os irmãos, visto que ambos, unidos pela maldição paterna, uniram-se 

na morte por causa de muita rixa. Mas qual seria o kledón contido no nome de Etéocles 

que seria igualmente um prenúncio do destino também de Polinices? Bacon (1991, p. 

14) sugere que, embora a etimologia correta do nome de Etéocles seja “o de verdadeira 

glória” (ἐτεόν κλέος), há, no entanto, uma outra possibilidade para o significado de seu 

nome: uma combinação não entre o adjetivo ἐτεός e o substantivo κλέος, mas entre o 

adjetivo ἐτεός e o verbo κλαίω, de modo que seu nome significaria “o verdadeiramente 

chorado” ou “o verdadeiro alvo de lamentos”. Essa possibilidade outra, ominosa, do 

kledón contido no nome de Etéocles seria, segunda a autora, imediatamente apresentada 

                                                
25 Tradução de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). 
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no prólogo, quando o filho de Édipo diz que, se a cidade obtém sucesso, este será 

creditado aos deuses – como de fato o será (Se. 822-4) –, mas, se fracassa,  

 
Ἐτεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν 
ὑµνοῖθ' ὑπ' ἀστῶν φροιµίοις πολυρρόθοις 
οἰµώγµασίν θ' (...) 

Etéocles só seria muito hineado na cidade 
pelos cidadãos, com proêmios multíssonos 
e com prantos (...) 

(Se. 6-8) 
 

As suas palavras se revelariam afinal proféticas: seu nome será lamentado, mas 

não por causa da destruição da cidade e sim por causa de sua própria destruição, 

cumprindo-se, dessa forma, o kledón outro, ominoso, contido em seu nome26. Ao final, 

como observou o Coro, não apenas os kledónes contidos em seus nomes se cumpriram 

individualmente, mas ambos os kledónes revelaram-se verdadeiros para ambos os 

irmãos, pois por muitas rixas são agora os dois verdadeiramente chorados. Assim, no 

êxodo, o Coro fala de seus trágicos destinos como “aflitos lutos do mesmo nome” 

(δύστονα κήδε' ὁµώνυµα, Se. 984). 

A percepção do kledón e sua aceitação constituem um fator de grande 

importância para uma mais abrangente compreensão da cena dos escudos no segundo 

episódio. Em primeiro lugar, deve-se considerar que, como observa Peradotto (1969, 

pp. 8-9), a cledomancia se aplica a momentos de crise ou de grande preocupação quanto 

ao futuro. São esses os momentos retratados pela tragédia. Portanto, prossegue o autor, 

os espectadores de Ésquilo estavam atentos às palavras que pudessem prenunciar ou 

precipitar o destino de um personagem, já que, em sua maioria, já tinham conhecimento 

desse destino. Assim, aquilo que, para o leitor moderno, pode parecer um sutil jogo de 

palavras, não apresentava maiores dificuldades de entendimento e de interpretação para 

os espectadores da tragédia. 

Na cena dos escudos, a cledomancia corrobora enormemente para o efeito 

dramático da cena. Trata-se de uma tragédia de cunho guerreiro, mas seria impossível 

representar efetivamente uma cena de batalha, tanto pelo número reduzido de atores 

como pela prerrogativa de que cenas de morte e de violência explícita não devem ser 

representadas. A batalha, portanto, dá-se verbalmente. A cada descrição do inimigo feita 

pelo Mensageiro, a batalha é perdida e, a cada resposta de Etéocles, a batalha volta a ser 

ganha. A tensão dramática, portanto, está sempre elevada, pois, nesse jogo 

                                                
26 Zeitlin (2009, p. 22) endossa a interpretação de Bacon a respeito do sentido ominoso oculto no nome de 
Etéocles. Conferir também o artigo de Hubbard, “Tragic Preludes: Aeschylus ‘Seven against Thebes’ 4-
8” (1992). 
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cledomântico de percepção, ressignificação e aceitação de presságios, a guerra está 

sendo verbalmente travada diante da plateia, principalmente se considerarmos que, para 

o homem grego à época de Ésquilo, eventos acontecem não apenas por aquilo que se 

faz, mas também por aquilo que se diz27. 

Os escudos são, na expressão de Vidal-Naquet (2005, p. 253), “objetos falantes”; 

isto é, interpelam Etéocles e o convidam a desvendar-lhes o sentido numinoso. São, 

nesse sentido, verdadeiros kledónes, mediante os quais se expressam os desígnios 

divinos. 

A cena dos escudos é estruturada em pares de discursos intercalados por um 

breve comentário do Coro. O Mensageiro indica a Etéocles qual atacante argivo foi 

sorteado para cada uma das sete portas da cidade, descrevendo sua atitude, suas bravatas 

e os emblemas em seus escudos28, e Etéocles responde comentando essa descrição e 

designando por sua vez um oponente tebano. 

O termo mais utilizado por Ésquilo para se referir ao emblema dos escudos é 

σῆµα (Se. 387, 398, 404, 432, 519, 591, 643). Note-se, porém, que σῆµα significa 

igualmente “sinal dos deuses”, “augúrio”, “presságio”. O que se pretende observar, 

portanto, é que, nessa cena, as bravatas dos argivos, assim como os emblemas e as 

inscrições sobre os escudos, são percebidas por Etéocles como kledónes, os quais ele 

aceita, ressignificando-os, de modo a profetizarem a vitória de Tebas e a derrota dos 

inimigos. Para Bacon (1991, p. 9), os escudos dos sete guerreiros argivos são na 

verdade enigmas que Etéocles tem de decifrar, assim como ele tem de decifrar o enigma 

da maldição de Édipo e assim como Édipo teve de decifrar o enigma da Esfinge. 

Portanto, para Zeitlin (2009, p. 23), “Eteokles’ best defense against the curse of his 

father and on behalf of his own name is attention to language and control of the 

discourse”.   

O Mensageiro entra em cena no início do segundo episódio e anuncia quem do 

exército argivo foi sorteado para a primeira porta, as Portas Prétides. Trata-se de Tideu, 

                                                
27 Nas Coéforas, o Coro, ao evocar Agamêmnon, pergunta-lhe: “Ó pai, mísero pai, com que / palavra ou 
com que feito / lograria trazer-te de lá / onde te retém o repouso?” (Co. 315-18). No Prometeu Cadeeiro, 
Io conta que seu pai “enviava a Delfos e a Dodona frequentes mensageiros, que consultassem o oráculo, 
para saberem o que ele devia dizer ou fazer para agradar os deuses” (Pr. 658-60). 
28 Para um meticuloso estudo sobre o assunto, conferir o artigo de George Henry Chase, “The Shield 
Devices of the Greeks”, de 1902. Como observa o autor, encontram-se já nos poemas homéricos três 
passagens em que se descrevem emblemas de escudos – na Ilíada, descrevem-se o pavoroso emblema do 
escudo de Atena (V, 739-43), o de Agamêmnon (XI, 36-40) e, extensamente, o de Aquiles (XVIII, 478-
608) – e, segundo Heródoto, foram os cários quem ensinaram os helenos “a pôr emblemas nos escudos” 
(ἐπὶ τὰς ἀσπίδας τὰ σηµήια ποιέεσθαι, I, 171). 
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que, enfurecido, vitupera o adivinho Anfiarau, em razão de sua desaprovação à travessia 

do Ismeno. Sua avidez pela batalha é comparada pelo Mensageiro à do cavalo que, 

bufando, dispara ao soar a trombeta. O seu escudo é assim descrito pelo Mensageiro: 

 
ἔχει δ' ὑπέρφρον σῆµ’ ἐπ’ ἀσπίδος τόδε, 
φλέγον’ ὑπ’ ἄστροις οὐρανὸν τετυγµένον· 
λαµπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν µέσῳ σάκει, 
πρέσβιστον ἄστρων, νυκτὸς ὀφθαλµός, πρέπει. 

Tem sobre o escudo este soberbo signo:  
o firmamento feito fúlgido de astros 
e lúcida a lua cheia no meio do escudo 
esplende, venerável astro, olho da noite. 

(Se. 384-90) 
 

Note-se que o emblema do escudo de Tideu é qualificado como “soberbo signo” 

(ὑπέρφρον σῆµ’, Se. 384). Como observa Chase (1902, p. 78), os emblemas sobre os 

escudos muitas vezes tinham por objetivo inspirar medo nos inimigos. Ora, a noite, 

como se viu, é não apenas um período do dia, mas também uma divindade que evoca 

um aspecto do mundo que é o da privação de ser. Mas Etéocles inicia sua resposta 

dizendo não temer adornos de homens e que “nem se tornam vulnerantes os signos” (τὰ 

σήµατα, Se. 398). O modo como ele desapropria esse signo de sua qualidade vulnerante 

(ἑλκοποιά, Se. 398) é ressignificando o seu sentido ominoso, de modo a se tornar um 

bom augúrio para o desfecho do embate. Etéocles percebe nesse emblema um kledón e 

o aceita; ele o faz, porém, de modo a prenunciar não a morte, a destruição, a ruína de 

Tebas, mas sim a de Tideu. Dessa maneira, por um jogo de palavras, ele inverte o mau 

augúrio: o “olho da noite” (νυκτὸς ὀφθαλµός, Se. 390), epíteto da lua, passa a 

pressagiar a morte de Tideu, em quem há de cair “a noite sobre olhos” (νὺξ ἐπ’ 

ὀφθαλµοῖς, Se. 403). O “olho” passa, de seu sentido metafórico para “lua”, para o 

sentido literal dos “olhos” de Tideu, e a “noite” passa de seu sentido literal para o 

sentido metafórico de “morte”. 

Ao ressignificar o kledón, a “demência” de Tideu revela-se “divinatória” (µάντις 

ἡ ἀνοία, Se. 402), pois a noite, para o portador desse “sobranceiro signo” (σῆµ' 

ὑπέρκοµπον, Se. 404), corretamente e com justiça, mostrar-se-á fiel a seu nome 

(ἐπώνυµον, Se. 405), isto é, fará cumprir seu sentido numinoso: no caso, a morte de 

Tideu. Assim, Tideu “contra si mesmo predirá o ultraje” (καθ' αὑτοῦ τήνδ' ὕβριν 

µαντεύσεται, Se. 406). 

Para combater Tideu, portador de “soberbo signo” (ὑπέρφρον σῆµ’, Se. 387), 

Etéocles destaca Melanipo. Curiosamente, o nome próprio Melanipo (µέλας + ἵππος) 

significa “cavalo negro” e, como adjetivo, é encontrado somente em um fragmento (69) 
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de Ésquilo, em que figura como epíteto da noite: “escapando da escuridão / da sagrada 

noite de cavalos negros” (µελανίππου προφυγὼν / ἱερᾶς νυκτὸς ἀµολγὀν)29. Seu 

nome pode também ser um bom augúrio no sentido de que Melanipo, o de negro cavalo, 

irá contrapor-se àquele que foi comparado pelo Mensageiro a um cavalo bufante (Se. 

393-4). Melanipo é um homem nobre, venerável, que tem horror às “palavras 

sobranceiras” (ὑπέρφρονας λόγους, Se. 410). A esse homem hybristés, ele contrapõe 

um homem enviado por “Justiça consanguínea” (Δίκη δ' ὁµαίµων, Se. 415). O 

comentário do Coro reforça essa ideia: para as mulheres tebanas, Melanipo “ergue-se 

com justiça / defensor da cidade” (δικαίως πόλεως / πρόµαχος ὄρνυται, Se. 418-9).    

Capaneu é o líder argivo sorteado para a segunda porta, as Portas Electras. Sua 

hýbris fala por si mesma: sua vanglória é tão blasfema que, antes mesmo de o 

Mensageiro reproduzi-la, conclui que “ele não pensa em termos humanos” (οὐ κατ' 

ἄνθρωπον φρονεῖ, Se. 425). Ele diz que não será impedido de pilhar a cidade nem 

mesmo por Zeus, cujo poder fulminante de seus raios ele compara desdenhosamente ao 

calor do meio-dia. Seu escudo é assim descrito pelo Mensageiro: 

 
Ἔχει δὲ σῆµα γυµνὸν ἄνδρα πυρφόρον,   
φλέγει δὲ λαµπὰς διὰ χεροῖν ὡπλισµένη· 
χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράµµασιν· Πρήσω πόλιν. 

Tem por signo um homem nu ignífero, 
o archote como arma nas mãos arde, 
em letras de ouro diz: “Queimarei a cidade”. 

(Se. 432-4) 
 

Quando o Mensageiro pergunta quem Etéocles enviará contra esse “soberbo” 

(κοµπάζοντα, Se. 436), isto é, contra esse vanglorioso, o filho de Édipo vê nessa 

vanglória uma vantagem, visto que, de tais pensamentos levianos, “a língua se torna o 

verdadeiro acusador” (ἡ γλῶσσ' ἀληθὴς γίγνεται κατήγοροσ᾽, Se. 439). Dessa 

forma, assim como a demência de Tideu era divinatória, prenunciando a sua própria 

ruína, a língua de Capaneu será para ele seu verdadeiro traidor, pois, sendo mortal, 

desonra os deuses e eleva sua voz a Zeus, revelando, assim, toda a extensão de sua 

hýbris, o que atrairá inevitavelmente o descontentamento divino. 

O emblema (σῆµα) em seu escudo é, por assim dizer, a reprodução pictórica de 

sua vanglória: um homem nu, isto é, que não precisa de armadura, portador de fogo 

(πυρφόρος), carregando nas mãos um archote ardente e que tem por máxima a frase 

“Queimarei a cidade” (Πρήσω πόλιν, Se. 434). Etéocles aceita o kledón contido na 

palavra “ignífero” (πυρφόρος, Se. 432) e o ressignifica, de modo que “ignífero” 
                                                
29 A edição do fragmento é de Sommerstein (2008) e a tradução é nossa.  
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(πυρφόρον, Se. 444) passe a qualificar não o homem nu, mas o raio que, “com justiça” 

(ξὺν δίκῃ, Se. 444), cairá sobre ele. Tal raio, conclui Etéocles, contrariamente ao que 

dissera Capaneu, não será em nada comparável ao calor do meio-dia. Novamente, então, 

o sentido ominoso do escudo de um atacante é revertido em um bom presságio para a 

salvação de Tebas: a morte de Capaneu pelo raio de Zeus30. Também o Coro sublinha a 

ressignificação do kledón feita por Etéocles em sua prece: “Pereça quem roga pragas à 

cidade / e fulminante raio o refreie” (Ὄλοιθ' ὃς πόλει µεγάλ' ἐπεύχεται, / κεραυνοῦ 

δέ νιν βέλος ἐπισχέθοι, Se. 452-3). 

Contra Capaneu, Etéocles envia Polifontes, um homem que ele descreve ser 

possuidor de um “árdego ânimo” (αἴθων ... λῆµα Se. 448); assim, contra aquele que 

traz em seu escudo, literalmente, um “portador de fogo”, opõe-se um homem cujo 

ânimo é descrito metaforicamente como “ardente”. Contra o hybristés Capaneu, 

Etéocles envia um homem que terá, ao guardar a segunda porta da cidade, a 

benevolência de Ártemis e dos demais deuses tutelares. 

Etéoclo é o atacante sorteado, no terceiro lance, para se posicionar ante a terceira 

porta, as Portas Novas. O Mensageiro descreve Etéoclo volteando cavalos que fremem 

sob os freios e de cujas focinheiras sai o bárbaro som dos sopros de suas narinas. Seu 

escudo é assim descrito: 

 
Ἐσχηµάτισται δ' ἀσπὶς οὐ σµικρὸν τρόπον, 
ἀνὴρ δ᾽ ὁπλίτης κλίµακος προσαµβάσεις 
στείχει πρὸς ἐχθρῶν πύργον, ἐκπέρσαι θέλων. 
βοᾷ δὲ χοὖτος γραµµάτων ἐν ξυλλαβαῖς, 
ὡς οὐδ᾽ ἂν Ἄρης σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωµάτων. 

O escudo tem efígie não humilde: 
um hoplita galga por degraus de escada 
a torre de inimigos querendo queimá-la 
e no feixe de letras ainda este grita 
que nem Ares o expulsaria do forte. 

(Se. 465-9) 
 

O kledón que aqui Etéocles aceita e ressignifica está contido tanto na imagem de 

um hoplita galgando a torre de uma cidade para queimá-la quanto no desafio a Ares 

inscrito no escudo de Etéoclo. 

Megareu, o defensor tebano designado por Etéocles para fazer frente a Etéoclo é 

descrito como “sêmen de Creonte, ser dos semeados” (Κρέοντος σπέρµα τοῦ 

σπαρτῶν γένους, Se. 474), ou seja, descendente daqueles guerreiros que surgiram 

armados da terra quando Cadmo semeou os dentes da serpente. Não há evidência no 

texto dos Sete de que Ésquilo esteja utilizando a versão do mito em que a serpente 
                                                
30 Tanto em Sófocles quanto em Eurípides, diz-se que Capaneu, ao tentar escalar as torres de Tebas, foi 
fulminado pelo raio de Zeus. Conferir, de Sófocles, Antígona (131-3), e, de Eurípides, As Suplicantes 
(496-9; 639-40; 934; 985) e As Fenícias (1180-1). 
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morta por Cadmo é considerada filho de Ares, o que faria de Megareu um descendente 

do deus. Nas Fenícias, de Eurípides, a serpente é dita “de Ares” (δράκων / Ἄρεος, Ph. 

657-8) e, segundo Tirésias, o motivo para que se sacrifique o filho de Creonte é que, 

“por antigo rancor de Ares a Cadmo, / ele pune a morte da terrígena cobra” (Κάδµωι 

παλαιῶν Ἄρεος ἐκ µηνιµάτων, / ὃς γηγενεῖ δράκοντι τιµωρεῖ φόνον, Ph. 934-5). 

Independentemente disso, trata-se de uma divindade intrinsicamente ligada à cidade de 

Tebas. O Coro, no primeiro estásimo, refere-se a Ares como “antigo terrícola” 

(παλαίχθων, Se. 104) e à cidade de Tebas como pertencente ao deus (τὰν τεάν [γᾶν], 

Se. 105). Ares é visto, assim, como protetor da raça de Cadmo (Se. 412). 

Logo, esse guerreiro protegido pelo deus que Etéoclo insulta, que não recua ante 

os relinchos dos furiosos cavalos de seu opositor, irá, diz Etéocles, ou morrer em defesa 

da cidade, pagando assim a sua dívida de criação com a terra mãe, ou pegar “os dois 

homens e o forte do escudo” (δύ' ἄνδρε καὶ πόλισµ' ἐπ' ἀσπίδος, Se. 478). 

O sentido ominoso do emblema de um hoplita galgando a torre de uma cidade 

para, queimando-a, tomá-la, ainda que contra a vontade de Ares, um dos seus deuses 

tutelares, é ressignificado por Etéocles de forma a prenunciar que Megareu, protegido (e 

talvez descendente) de Ares, tomará tanto o homem que porta o escudo, Etéoclo, quanto 

o homem e o forte representados em seu escudo. Etéocles cria assim uma equivalência 

entre a realidade em si mesma – um guerreiro portanto um escudo para atacar da cidade 

– e a realidade para qual o símbolo aponta – um homem tomando uma cidade. Dessa 

forma, não será Etéoclo que, como em seu emblema, escalará as torres da cidade para 

tomá-la, mas sim Megareu, que, tomando a ambos os homens e a cidade, com o espólio 

adornará o palácio paterno (Se. 479)31. Esse é o sentido numinoso que Etéocles aceita 

como um presságio favorável aos tebanos. 

O atacante sorteado para a quarta porta, dita de Atena Onca, é Hipomedonte. O 

Mensageiro assim descreve o seu terrível escudo: 

 
Τυφῶν᾽ ἱέντα πυρπνόον διὰ στόµα 
λιγνὺν µέλαιναν, αἰόλην πυρὸς κάσιν· 
ὄφεων δὲ πλεκτάναισι περίδροµον κύτος 
προσηδάφισται κοιλογάστορος κύκλου. 

 

Tífon a lançar pela boca ignívoma, 
fumo negro, volúvel irmão do fogo: 
por laços de víboras o redondo invólucro 
do côncavo ventre do círculo se fixa.  

(Se. 493-6) 
 
                                                
31 Segundo Cameron (1970, p. 103), quando Etéocles diz que Megareu há de enfeitar o “palácio de seu 
pai” (δῶµα ... πατρός, Se. 479) com os espólios, uma interpretação possível é a de que o pai de que fala 
seja Ares e a casa, seu templo. Mas, mesmo considerando que o pai a que Etéocles se refere não seja 
Ares, o palácio ainda pode ser interpretado como o templo do deus, enquanto protetor de Tebas. 
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O sentido ominoso da imagem de Tífon é bastante evidente. Inimigo de Zeus, foi 

uma terrível ameaça, segundo a Teogonia, à soberania do pai dos deuses e dos homens 

(Th. 820-80). A sua representação no escudo de Hipomedonte assemelha-se à do poema 

hesiódico, com as imagens do fogo e das serpentes32. 

Etéocles primeiramente diz que a própria deusa Atena Onca, vizinha das portas 

ante as quais Hipomedonte se posiciona, repelirá, por ódio a ultraje de homem, essa 

“fera serpente” (δράκοντα δύσχιµον, Se. 503). Confundem-se, então, a imagem do 

escudo, feita por um não reles “fabricante de emblemas” (σηµατουργὸς, Se. 491) – isto 

é, a imagem de Tífon com suas serpentes – com “a figura e grande vulto de 

Hipomedonte” (Ἱπποµέδοντος σχῆµα καὶ µέγας τύπος, Se. 488) – isto é, com o 

próprio portador do escudo. 

É mediante essa associação entre o signo e o seu portador que Etéocles, 

aceitando o kledón, ressignifica-o de modo a prenunciar a vitória de Tebas. Assim, 

contra Hipomedonte, Etéocles envia Hipérbio, cujo escudo tem por emblema a imagem 

de Zeus com seu raio nas mãos, de forma que não são apenas Hipomedonte e Hipérbio 

que lutarão um contra o outro, mas também “Deuses inimigos nos escudos colidirão” 

(ξυνοίσετον δὲ πολεµίους ἐπ' ἀσπίδων / θεούς ..., Se. 510-1). A hostilidade que 

Etéocles diz existir de Hipérbio contra Hipomedonte – “homem hostil a este homem 

combaterá” (ἐχθρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὶ τῷ ξυστήσεται, Se. 509) – confunde-se com a 

hostilidade existente entre Zeus e Tífon. 

Se, como afirma Etéocles, Zeus pode mais do que Tífon na batalha e ninguém 

jamais viu Zeus vencido, o combate entre o argivo e o tebano está selado: assim como 

Zeus saiu vitorioso da luta contra Tífon, também Hipérbio, “em razão do signo” (πρὸς 

λόγον τοῦ σήµατος, Se. 519), há de sair vitorioso. Etéocles, então, ressignificando o 

kledón, prenuncia que Hipérbio obterá em seu confronto com Hipomedonte o mesmo 

resultado obtido por Zeus em seu embate com Tífon. 

O Coro, expressando a sua confiança na vitória de Hipérbio, faz um jogo de 

palavras também cledomântico. Visto que o emblema do inimigo traz uma imagem 

“adversária de Zeus” (τὸν Διὸς ἀντίτυπον, Se. 521), Hipomedonte, a quem o 

Mensageiro descreveu como uma “grande figura” (µέγας τύπος, Se. 488), cairá de 
                                                
32 Dizem os versos de Hesíodo: “(...) Dos ombros / cem cabeças de serpente, de víbora terrível, / expeliam 
línguas trevosas. Dos olhos / sob cílios nas cabeças divinas faiscava fogo / e das cabeças todas fogo 
queimava no olhar” (... ἐκ δέ οἱ ὤµων / ἦν ἑκατὸν κεφαλαὶ ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος, / γλώσσῃσι 
δνοφερῇσι λελιχµότες· ἐν δέ οἱ ὄσσων / θεσπεσίῃς κεφαλῇσιν ὑπ' ὀφρύσι πῦρ ἀµάρυσσεν· / πασέων 
δ' ἐκ κεφαλέων πῦρ καίετο δερκοµένοιο, Th. 824-8). Todas as citações da Teogonia de Hesíodo 
correspondem à tradução de Jaa Torrano (2001). 
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cabeça ante as portas. Ou seja: essa grande “figura” (τύπος) é, na verdade, “adversária” 

(ἀντίτυπον) de Zeus e, conforme todos os adversários de Zeus, sucumbirá, pois, como 

dissera Etéocles, ninguém viu jamais Zeus vencido (Se. 514).  

O atacante sorteado para a quinta porta, as Portas de Bóreas, é Partenopeu, mas 

seu nome só é anunciado pelo Mensageiro após uma longa descrição. Segundo 

observações de Cameron (1970, p. 105) e Zeitlin (2009, p. 68), o nome de Partenopeu é 

apresentado pelo Mensageiro a Etéocles como um enigma a ser decifrado. Ele é descrito 

como um belo guerreiro “meio menino” (ἀνδρόπαις ἀνήρ, Se. 533), mas, cujo ânimo 

cruel e olhar gorgôneo, não o tornam fiel a seu nome de virgens (οὔτι παρθένων 

ἐπώνυµον, Se. 536): Παρθενοπαῖος, o filho da virgem. Esse enigma com o nome de 

Partenopeu é condizendo com a imagem que ele traz em seu escudo:   

 
τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ 
σάκει, κυκλωτῷ σώµατος προβλήµατι, 
Σφίγγ᾽ ὠµόσιτον προσµεµηχανηµένην 
γόµφοις ἐνώµα, λαµπρὸν ἔκκρουστον δέµας· 
φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῇ φῶτα Καδµείων ἕνα, 
ὡς πλεῖστ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἰάπτεσθαι βέλη. 

o opróbrio da cidade está no brônzeo 
escudo, circular proteção do corpo. 
Esfinge crudívora, cavilhada com arte, 
ele manejava, figura lavrada a rutilar, 
que traz sob si um homem dos cadmeus 
de modo a caírem nele muitos dardos. 

(Se. 539-44) 
 

A Esfinge no escudo de Partenopeu é um emblema particularmente ominoso 

para a cidade de Tebas. Esse jovem guerreiro pretende introduzir na cidade a imagem 

“do mais odioso fero monstro” (θηρὸς ἐχθίστου δάκος / εἰκὼ, Se. 558-9), daquela que 

é descrita pelo Coro no segundo estásimo como “a morte raptora de homens” (τὰν 

ἁρπαξάνδραν / κῆρ’, Se. 776-7). Trata-se de um claro insulto à cidade de Tebas. Além 

de evocar o antigo drama vivido pelos tebanos, a figura do cadmeu que a Esfinge traz 

sob si está posicionada de modo a receber a maior parte dos dardos. Assim, no combate, 

os tebanos se verão obrigados a atingir um concidadão, aquele representado no escudo.  

Etéocles para combater Partenopeu designa Actor, que não permitirá nem que 

suas bravatas entrem na cidade, nem que atravesse as portas aquele que carrega tão 

odioso signo. Diz Etéocles que é a Esfinge que receberá muitos dardos e, como paga por 

tal tratamento, voltar-se-á contra o próprio Partenopeu.  

Também aqui, signo e realidade se confundem, e é dessa forma que Etéocles 

aceita o kledón e o ressignifica, de modo a pressagiar a ruína de Partenopeu e a salvação 

de Tebas. 
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O sorteado para a sexta porta, as portas Homoloides, é o adivinho Anfiarau. O 

Mensageiro o descreve lançando acusações contra Tideu e Polinices. Trata-se de uma 

personagem singular, como se verá a seguir. Ele não profere ameaças contra os deuses e 

contra a cidade nem ostenta símbolo algum em seu escudo, conforme relata o 

Mensageiro: “Disse tranquilo o adivinho com o escudo / brônzeo; signo não havia no 

círculo” (Τοιαῦθ᾽ ὁ µάντις ἀσπίδ᾽ εὐκήλως ἔχων / πάγχαλκον ηὔδα· σῆµα δ᾽ οὐκ 

ἐπῆν κύκλῳ, Se. 590-1). 

Não há, portanto, para Etéocles, nenhum kledón a ser interpretado, nenhum 

presságio a ser aceito. Enquanto no caso dos demais atacantes, ao ressignificar os seus 

kledónes, Etéocles prenunciou a morte de cada um, Anfiarau, enquanto adivinho, prediz 

a sua própria morte: “Eu mesmo tornarei pingue esta terra, / adivinho oculto sob terra 

inimiga.” (ἔγωγε µὲν δὴ τήνδε πιανῶ χθόνα, / µάντις κεκευθὼς πολεµίας ὑπὸ 

χθονός, Se. 587-8). 

O último atacante, posicionado ante a sétima porta, é Polinices. O Mensageiro 

relata as ameaças de Polinices, de que, tendo conquistado a cidade, irá enfrentar 

Etéocles, para matar e morrer junto, ou puni-lo com o mesmo desonroso exílio a que ele 

foi submetido pelo irmão. Seu escudo é assim descrito pelo Mensageiro: 

 
Ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔκυκλον σάκος 
διπλοῦν τε σῆµα προσµεµηχανηµένον· 
χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεῖν 
ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουµένη· 
Δίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἶναί φησιν, ὡς τὰ γράµµατα 
λέγει· Κατάξω δ' ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν 
ἕξει πατρῴων δωµάτων τ᾽ ἐπιστροφάς. 

Tem recém-fabricado redondo escudo 
e duplo signo acrescentado com arte: 
feito de ouro se vê um varão guerreiro, 
uma mulher o guia com prudente passo, 
e diz ser Justiça como falam as letras: 
“Conduzirei este varão e terá a cidade 
“e os aposentos do palácio paterno.” 

(Se. 642-8) 
 

Diferentemente do que vinha fazendo até então, Etéocles recusa o o kledón no 

emblema do escudo de seu irmão. Etéocles poderia, como conjectura Cameron (1970, p. 

108), ressignificar o verbo κατάγω (conduzir), em cuja ambiguidade reside um kledón. 

A Justiça representada no escudo diz “Conduzirei este varão” (κατάξω δ’ἄνδρα τόνδε, 

Se. 647). Além de significar “conduzir”, κατάγω também significa “conduzir ao 

Hades”. Assim, a Justiça inscrita em seu escudo seria fiel a seu nome (ἐπώνυµος) se 

conduzisse Polinices ao Hades. No entanto, ao invés de aceitar o presságio, 

ressignificando-o, de modo a ser desfavorável a Polinices, ele o renega: “Seria sim com 

toda justiça falso nome / Justiça, se convivesse com quem tudo ousa.” (ἦ δῆτ' ἂν εἴη 

πανδίκως ψευδώνυµος / Δίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλµῳ φρένας, Se. 670-1). Ao 
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invés de considerar a Justiça figurada no emblema ἐπώνυµος, ele a considera 

ψευδώνυµος. 

O enigma que Etéocles desvenda ao saber que seu irmão seria o atacante 

posicionado à sétima porta não é mais o enigma do kledón do escudo de Polinices e sim 

o enigma da maldição de Édipo. Nesse momento, como observa Vidal-Naquet (2005, p. 

252), Etéocles compreende que “essa rede de emblemas que pretendem anunciar a 

queda de Tebas não apenas pressagia sua salvação, mas também o desastre da casa dos 

Labdácidas, a morte de Etéocles e de Polinices”. Etéocles se percebe preso na mesma 

teia em que se encontram seus inimigos: assim como eles não poderão escapar ao 

destino funesto que sua hýbris e suas palavras ominosas determinaram para si, também 

Etéocles não poderá escapar ao destino fatal engendrado pela maldição de Édipo. 

A relação cuidadosa de Etéocles com as palavras, sua crença no nume que nelas 

reside, em seu caráter profético, que o leva a reconhecer como seu dever “dizer o 

oportuno” (Se. 1), a fim de não engendrar a ruína da cidade, é a mesma relação que, por 

uma ironia trágica, leva-o à compreensão da inevitabilidade do confronto com seu irmão 

e de sua impotência para reverter o destino fatal que o aguarda. Tudo o que ele pode 

fazer, então, é insultar Polinices e constatar quão verdadeiro é o presságio contido no 

nome do irmão; a partir de agora, não lhe é mais possível ressignificar o presságio nem 

do nome de Polinices nem do emblema de seu escudo. 

Ao interpretar e ressignificar os presságios percebidos nas palavras, nas 

inscrições e nos emblemas dos escudos dos argivos, Etéocles procurou assegurar a 

salvação da cidade, mas, por uma ironia trágica, a salvação da cidade depende de sua 

própria morte e da morte de seu irmão, de “toda a estirpe de Laio odiada por Febo” (Se. 

691). Pesa, assim, sobre Etéocles e Polinices não apenas a maldição de seu pai, mas 

também o antigo oráculo entregue a Laio em Delfos. 

A primeira alusão a esse oráculo entregue a Laio encontra-se em Píndaro. Na 

Olímpica II, ao dar exemplos sobre os reveses da fortuna, Píndaro narra como o 

infortunado encontro entre Laio e Édipo: 

 
(...) ἔκτεινε Λᾷ- 
   ον µόριµος υἱός 
συναντόµενος, ἐν δὲ Πυθῶνι χρησθέν 
παλαίφατον τέλεσσεν. 
 

(...) reencontrando-se, 
o predestinado filho  
matou Laio, e cumpriu-se o antigo oráculo 
proclamado em Pito. 

 (Pi. Olymp. II, 42-4)33 

                                                
33 A edição é de Puech (1999) e a tradução é nossa.  
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Píndaro narra a morte de Laio às mãos de seu filho como o cumprimento de um 

antigo oráculo; ou seja, Édipo era um filho predestinado (µόριµος) a matar o pai. 

A versão mais conhecida de tal oráculo é a que figura no Édipo Rei de Sófocles. 

Jocasta diz: 

 
χρησµὸς γὰρ ἦλθε Λαΐῳ ποτ', οὐκ ἐρῶ 
Φοίβου γ' ἀπ' αὐτοῦ, τῶν δ' ὑπηρετῶν ἄπο,      
ὡς αὐτὸν ἥξοι µοῖρα πρὸς παιδὸς θανεῖν 
ὅστις γένοιτ' ἐµοῦ τε κἀκείνου πάρα. 

Um oráculo foi dado a Laio certa vez, 
Por Febo, não direi, mas por seus servidores: 
Seria sua sorte morrer às mãos de um filho 
Que lhe era de nascer de mim e dele.  

(S. OT. 711-4)34 
 

O oráculo pode ser assim expressado: se um filho fosse gerado de Jocasta e Laio 

(prótase), a µοῖρα para Laio seria a de ser morto por esse filho (apódose).  

No argumento de Édipo Rei, encontram-se os seguintes versos oraculares: 

 
Λάϊε Λαβδακίδη, παίδων γένος ὄλβιον αἰτεῖς. 
Δώσω τοι φίλον υἱόν· ἀτὰρ πεπρωµένον ἐστὶν 
σοῦ παιδὸς χείρεσσι λιπεῖν φάος. Ὣς γὰρ ἔνευσε 
Ζεὺς Κρονίδης, Πέλοπος στυγεραῖς ἀραῖσι πιθήνσας 
οὗ φίλον ἥπρασας υἱόν· ὁ δ᾽ ηὔξατό σοι τάδε πάντα. 

 

Ó Laio Labdácida, pedes próspera prole de filhos, 
terás sim o teu filho, mas isso para ti será a morte, 
perder a vida nas mãos do próprio filho, anuiu  
Zeus Crônida ao atender hórrida prece de Pélops 
cujo filho raptaste e ele te lançou essa praga toda.35 
 

Aqui, o oráculo apresenta um caráter bem mais inelutável: o que está destinado 

(πεπρωµένον) a Laio é ter um filho e morrer às mãos dele e isso há de acontecer 

porque Zeus anuiu dar cumprimento à maldição imprecada por Pélops quando Laio 

raptou-lhe o filho36. 

Em Édipo em Colono, Édipo, defendendo-se das acusações de Creonte, diz: 

“oráculos disseram a meu pai / que ele seria morto por um filho” (τι θέσφατον πατρὶ / 

χρησµοῖσιν ἱκνεῖθ' ὥστε πρὸς παίδων θανεῖν, E. OC. 969-70).  

                                                
34 Tradução de Ordep Serra (2007). 
35 Laurentianus XXXII-9, fol. 49. Os mesmos versos aparecem sem modificação no manuscrito das 
Fenícias e os três primeiros versos, na Antologia Palatina, XIV, 67, 1-3, conforme indica a edição da 
Belles Lettres do Édipo Rei (1994). A tradução é de Jaa Torrano (Editora Iluminuras, no prelo).  
36 Trata-se de Crisipo. Sobre a relação entre Laio e Crisipo, conferir De Dios (2008). 



 
 

95 

 Nas Fenícias, Jocasta, no prólogo, reproduz as palavras do oráculo entregue a 

Laio: 

 
Ὦ Θήβαισιν εὐίπποις ἄναξ,   
 µὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοκα δαιµόνων βίαι· 
 εἰ γὰρ τεκνώσεις παῖδ', ἀποκτενεῖ σ' ὁ φύς, 
 καὶ πᾶς σὸς οἶκος βήσεται δι' αἵµατος. 

“Ó rei de cavaleiros tebanos, 
“não semeies filial sêmen contra Numes! 
“Se fizeres filho, a ti, pai, te matará 
“e toda tua casa se irá pela matança.”  

(E. Ph. 17-20) 
 

Há primeiramente uma admoestação: não gerar filho contra a vontade dos 

numes, de modo que, se Laio gerar filhos (prótase), será não apenas morto por esse filho 

como também terá toda a sua linhagem destruída (apódose). Enquanto, nos demais 

oráculos, o destino enunciado é apenas o de Laio ser morto pelo filho, em Eurípides há 

uma maior abrangência, visto que não se trata apenas da morte de Laio, mas sim de toda 

sua linhagem. 

Ésquilo, nos Sete, inclui ainda mais um elemento: o destino da cidade de Tebas. 

Quando Etéocles sai de cena no final do segundo episódio, o Coro, no segundo 

estásimo, canta o temor de ver cumprida a imprecação de Édipo. Diante desse temor, o 

Coro rememora a origem do funesto destino dos Labdácidas, referindo-se a “antigos 

males” (παλαιοῖσι ... κακοῖς, Se. 740-1). Para o Coro, o infortúnio teve início quando 

Laio, tendo recebido um oráculo, descumpriu-o: 

 
Παλαιγενῆ γὰρ λέγω 
παρβασίαν ὠκύποινον –  
αἰῶνα δ' ἐς τρίτον µένειν – 
Ἀπόλλωνος εὖτε Λάϊος 
βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ἐν 
µεσοµφάλοις Πυθικοῖς 
χρηστηρίοις θνᾴσκοντα γέν- 
νας ἄτερ σῴζειν πόλιν 

Digo a antiga originária  
transgressão logo punida 
mas perdura por três vidas 
quando Laio, à força de Apolo 
no umbilical oráculo pítio 
três vezes lhe dizer 
se morrer sem filhos 
salvar a cidadela  

(Se. 741-9) 
 

Note-se a ênfase dada à elocução do oráculo: τρὶς εἰπόντος (três vezes 

pronunciado). Halliday (1913, p. 162-3), à parte o óbvio efeito dramático da repetição 

do oráculo, não duvida da possibilidade de este ter sido realmente dado três vezes a 

Laio. Torrance (2007, p. 60) chama atenção para o fato de que não era incomum pedir 

um novo oráculo quando o primeiro recebido era insatisfatório e conclui que “no blame 

can be attributed to Laius for returning to the oracle three times in a attempt to receive a 

different one”. Laio, porém, não recebeu uma resposta mais favorável e o fato de, 
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apesar de o mesmo oráculo ter sido três vezes pronunciado e ainda assim ele ter gerado 

filhos, agrava a transgressão (παράβασις) de Laio. Uma tal transgressão, ainda que 

rapidamente punida, perdura por três gerações, o que implica a mesma ideia encontrada 

em Sófocles, de que gerar filhos afetaria não somente o seu destino, mas também o de 

seus descendentes. No entanto, o oráculo dizia que, se ele quisesse salvar a cidade 

(prótase), deveria morrer sem filhos (apódose). A sua morte às mãos de Édipo é apenas 

uma parte da punição sofrida por Laio; a outra parte é o fato de colocar a sua cidade em 

risco, o que realmente acontece quando da chegada de Polinices e do exército argivo. 

Assim, nesse oráculo, enuncia-se não somente o destino do génos de Laio, mas também 

de sua pólis. 

Etéocles contribui para a salvação da pólis ao ressignificar os kledónes dos 

atacantes argivos na cena dos escudos e, ao mesmo tempo, sela o destino de seu génos: 

a cidade será salva, mas a estirpe de Laio perecerá37. 

 

2.5) Anfiarau: guerreiro e adivinho 

 

Anfiarau é uma personagem singular, que se destaca exercendo tanto o papel de 

adivinho quanto o de guerreiro. Em Homero, Anfiarau é denominado “condutor de 

guerreiros, / o predileto de Zeus poderoso e de Apolo, que afeto / muito extremado lhe 

tinham” (λαοσσόον Ἀµφιάρηον, / ὃν περὶ κῆρι φίλει Ζεύς τ' αἰγίοχος καὶ Ἀπόλλων 

/ παντοίην φιλότητ', Od. XV, 244-5).  

Essa menção que no texto homérico se faz a Anfiarau se insere na apresentação 

do adivinho Teoclimeno, com quem Telêmaco se encontra em Pilos e a quem acolhe em 

seu barco de partida de Pilos para Ítaca. Teoclimeno é primeiramente caracterizado por 

ser alguém de algum país distante, que fugira de Argos por causa de um assassinato, 

mas, a seguir, é apresentado como adivinho pertencente à linhagem de Melampo38 (Od. 

                                                
37 A esse respeito, Marlène Ryzman, em seu artigo “The Curse, the Oracle and the Sisters in Aeschylus’ 
Septem”, de 1989, diz o seguinte: “As to the destruction of the race, the explanation is quite simple: the 
‘race’ has become extinct, but the sister do exist. There is no contradiction or inconsistency: the family 
line has ended bacause the sons are dead. [...] It is natural for the choral members to regard the house as 
being extinguished because there are no male inheritors” (p. 26). 
38 Segundo Bouché-Leclercq (2003, pp. 288), Melampo pode ser considerado o mais antigo dos adivinhos 
da idade heróica e, na opinião de Heródoto, foi (II, 49) “um homem sábio” (ἄνδρα σοφὸν, II, 49, 9-10). 
Narra Apolodoro (I, 9, 11) que Melampo adquiriu o dom divinatório quando, num campo em Pilos, sua 
terra-natal, encontrou no tronco de um carvalho um ninho de serpentes cujos pais haviam sido mortos por 
seus servidores. Apiedando-se dos filhotes, Melampo os tomou a seu cuidado. Quando cresceram, porém, 
enquanto Melampo dormia, as serpentes lamberam-lhe as orelhas e, ao despertar, percebeu que 
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XV, 223-5). De acordo com a genealogia estabelecida por Homero (XV, 242-56), 

Melampo teve dois filhos: Mântio e Antífates. De Antífates nasceu Ecleu, pai do 

adivinho Anfiarau. De Mântio, nasceu Clito e o adivinho Polifides. De Polifides, nasceu 

Teoclimeno, também adivinho, que é acolhido por Telêmaco em seu barco. Dessa 

forma, tanto Anfiarau quanto Teoclimeno são melampodidas, isto é, adivinhos 

descendentes de Melampo. O fato de pertencerem a essa linhagem lhes confere uma 

autoridade mântica particular. 

 A qualidade de médico-adivinho, embora fizesse parte de sua herança mântica, 

parece ter sido praticada por Anfiarau somente depois de sua morte39. Em Ésquilo, 

Anfiarau é retratado exercendo a função de um adivinho militar (στρατόµαντις), 

adivinho que acompanha o exército e tem como uma de suas atribuições oferecer 

sacrifícios e averiguar se a disposição dos deuses é ou não favorável à transposição de 

fronteiras, rios e mar e à ordem de ataque. 

O poder divinatório de Anfiarau, desde as primeiras alusões literárias, como em 

Homero (Od. XV, 245), aparece ligado a Apolo40. Em Ésquilo, Anfiarau é capaz de 

conhecer o futuro graças a Apolo (Se. 618). 

Assim como Calcas está intimamente ligado à história da expedição dos gregos 

contra Troia, Anfiarau está intimamente ligado à história da expedição liderada por 

Adrasto e Polinices contra Tebas. Há, portanto, uma diferença fundamental entre 

ambos: enquanto Calcas, apesar das adversidades, prenuncia a vitória da expedição 

guerreira de que faz parte, Anfiarau prenuncia a sua derrota. Por que então, Anfiarau, 
                                                                                                                                          
compreendia a linguagem dos pássaros, passando, assim, a exercer a ornitomancia. É, no entanto, na 
qualidade de médico-adivinho que Melampo aparece em uma das narrativas mais conhecidas a seu 
respeito. Heródoto (IX, 34) narra como Melampo curou a loucura que se abateu sobre as mulheres 
argivas, obtendo para si e para seu irmão parte das prerrogativas reais de Argos. O episódio em que fica 
prisioneiro de Fílaco por haver tentado roubar seus bois é já mencionado na Odisseia (XV, 231-6), mas é 
Apolodoro (I, 9, 12) quem dá detalhes de como conseguiu se libertar através de sua arte divinatória e 
também, por meio dela, conseguiu curar a infertilidade de Íficlos, filho de Fílace, de quem por fim levou 
os bois como recompensa. Para um estudo detalhado da biografia de Melampo, conferir o artigo 
“Melampo. Breve biografia di un indovino guaritore”, de Francesca Marzari (2012). Conferir também o 
artigo “Les pouvoirs des devins et les récits mythiques: l’exemple de Mélampous”, de Emilio Suárez de 
la Torre (1992), em que o autor analisa a construção de uma complexa narrativa acerca da história de 
Melampo. 
39 No oráculo de Anfiarau, praticava-se, como acredita Bouché-Leclercq (2003, pp. 765-8), a incubação, 
isto é, a oniromancia com fins medicinais. Era essa, aliás, a forma de adivinhação comum à maioria dos 
oráculos heroicos. Após certos rituais de purificação, que poderiam compreender a abstinência de certos 
alimentos, o jejum e o sacrifício expiatório, o consulente dormia no templo sobre a pele de um animal. 
Em sonhos, o médico-adivinho, semelhantemente ao que ocorria nos famosos templos de Asclépio, 
indicava o tratamento necessário. 
40 Há, em Pausânias (II, 13, 7), um relato curioso sobre a primeira vez em que se manifestou em Anfiarau 
o poder divinatório. Em Filionte, Anfiarau, tendo passado uma noite numa casa, desde então chamada 
“oracular”, começou a profetizar. Para os habitantes da cidade, no entanto, antes de tal acontecimento 
Anfiarau não era mais do que um homem comum e desprovido de quaisquer conhecimentos divinatórios. 
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prevendo o malfadado destino da expedição contra Tebas, ainda assim encontra-se 

como um dos sete líderes do exército argivo? Exclama Etéocles ao saber que ele era o 

homem sorteado para a sexta porta: “Pheû! Que auspício associa o homem / justo aos 

outros ímpios mortais! (φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιθος βροτοῖς / δίκαιον ἄνδρα 

τοῖσι δυσσεβεστέροις, Se. 597-8). 

Em Homero, as duas referências encontradas sobre Anfiarau não dizem respeito 

nem às suas qualidades como guerreiro nem à sua atuação como adivinho; o que se 

destaca é a sua morte prematura por causa de sua esposa, fato duplamente mencionado 

na Odisseia. Ao descer ao Hades, Odisseu vê, dentre tantas almas de esposas e filhas de 

nobres guerreiros, “a odiosa Erifila, / que o ouro aceitou cobiçado, por troca do esposo 

dileto” (στυγερήν τ' Ἐριφύλην, / ἣ χρυσὸν φίλου ἀνδρὸς ἐδέξατο τιµήεντα, XI, 

326-7). E, no canto XV, diz-se que Anfiarau “não viu a velhice; / em Tebas veio a 

morrer, pela dádiva feita à consorte” (οὐδ' ἵκετο γήραος οὐδόν, / ἀλλ' ὄλετ' ἐν 

Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων, XV, 246-7).  

Também em Píndaro, Erífile aparece como a causadora da morte de Anfiarau 

(ἀνδροδάµαντ' Ἐριφύλαν, Pi. N. IX, 16). Mas o poeta apenas conta que ela foi 

entregue como esposa ao adivinho para selar o juramento que pôs fim à discórdia entre 

Anfiarau e Adrasto (Pi. N. 13-17). 

No entanto, em um escólio ao verso 326 do canto XI da Odisseia, o escoliasta 

explica que Anfiarau, tendo se casado com Erífile e se reconciliado com Adrasto, jurou 

que, em desentendimentos futuros, ela seria a juíza. À época da expedição contra Tebas, 

Anfiarau procurou dissuadir os argivos profetizando a sua derrota, mas Polinices 

subornou Erífile com o colar de Harmonia, de modo que Erífile decidisse a favor de 

Adrasto, o que obrigou Anfiarau a participar da expedição, mesmo contra sua vontade. 

Compelido, assim, pelas circunstâncias, Anfiarau juntou-se ao exército de Adrasto, 

tendo, no entanto, incumbido seu filho Alcmeon de, antes de marchar contra Tebas com 

os epígonos, matar a mãe41. 

Assim, o “ouro” (χρυσὸν), os “presentes” (δώρων) de que fala Homero se 

refeririam ao colar de Harmonia e o fato de Erífile ser considerada, tanto em Homero 

quanto em Píndaro, responsável pela morte do adivinho seria em razão de ela tê-lo 

coagido a participar de uma expedição cujo resultado seria funesto, tal como o próprio 

Anfiarau previra. 

                                                
41 Essa mesma versão figura em Apolodoro (III, 6, 2). 
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O Mensageiro, ao anunciar a Etéocles que Anfiarau encontra-se na sexta porta, 

exalta-lhe as qualidades, chamando-o “o mais sábio / exímio na luta, adivinho, o forte 

Anfiarau” (σωφρονέστατον / ἀλκήν τ' ἄριστον, µάντιν, Ἀµφιάρεω βίαν, Se. 568). 

Também Etéocles a ele se refere utilizando-se dos adjetivos mais honoríficos: “homem 

prudente, justo, bravo, piedoso” (σώφρων δíκαιος ἀγαθὸς εὐσεβὴς ανήρ, Se. 610), 

“grande profeta” (µέγας προφήτης, Se. 611). Etéocles diz até mesmo que ele não 

atacará as portas; não por falta de bravura, mas por saber que deve morrer na batalha. 

No entanto, embora ele seja justo – qualidade que o filho de Édipo menciona duas vezes 

(δίκαιον, Se. 598; δίκαιος, Se. 610) –, ainda assim, por ter se associado a homens 

ímpios, há de sucumbir, “por justiça” (ἐκδίκως, Se. 607), juntamente com eles. 

A primeira menção a Anfiarau no texto é bastante significativa. Ao reportar a 

Etéocles qual foi o guerreiro argivo sorteado para a primeira porta, o Mensageiro diz 

que o furor guerreiro de Tideu encontra a desaprovação do adivinho, pois Anfiarau 

desaconselha a travessia do Ismeno, visto que “as vítimas não se revelam propícias” (οὐ 

γὰρ σφάγια γίγνεται καλά, Se. 379); isto é, os presságios não se mostram favoráveis 

ao iminente ataque argivo. 

O fato de os presságios não se mostrarem favoráveis evidencia o caráter funesto 

da expedição, uma expedição que, de acordo com Homero e Píndaro, estava fadada ao 

fracasso desde o início. Agamêmnon, na Ilíada, conta ao filho de Tideu, Diomedes, que 

seu pai certa vez esteve em Micenas com Polinices a fim de recrutar guerreiros para o 

ataque à cidade de Tebas, mas, embora os micênios estivessem dispostos a lhes 

prestarem auxílio, foram disto dissuadidos por “funestos presságios” (παραίσια 

σήµατα, IV, 381) de Zeus. E Píndaro diz que, quando os argivos marcharam contra 

Tebas, a jornada não lhes foi favorecida por auspícios (αἰσιᾶν / οὐ κατ' ὀρνίχων ὁδόν, 

Pi. N. 18-9) e Zeus não os encorajou, fazendo brilhar seu raio, a deixarem suas casas, 

mas sim a renunciar à expedição (Pi. N. 19-20). 

Nos fragmentos da tragédia Hipsípile, de Eurípides, narra-se um incidente 

acontecido durante a passagem do exército argivo pelo vale de Nemeia. Hipsípile, ama 

do filho ainda bebê do rei Licurgo e da rainha Eurídice, levou Anfiarau a uma fonte de 

água pura para que este fizesse sacrifícios, conforme lhe solicitara. Tendo deixado o 

bebê no chão, enquanto ela colhia flores, a criança foi morta por uma serpente guardiã 

da fonte. Anfiarau, então, tomando a defesa da ama, diz à lamentosa mãe do bebê que a 

morte deste era um “auspício” (ὄρνιθα, Fr. 60.80) não destinado a ela, a rainha, mas ao 
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exército argivo, cujo único, dentre os sete líderes, a retornar vivo da expedição contra 

Tebas seria Adrasto (Fr. 60.85-7). A morte da criança seria assim um prenúncio do 

desastre da expedição, pois seu nome, Ἀρχέµορος (Fr. 60.78), pressagiava “o início do 

destino”, ou “o primeiro morto”42. 

Ainda que todos esses sinais desfavoráveis que precederam a chegada do 

exército às portas de Tebas não estejam presentes nos Sete, o desfavor divino que 

acompanhou a expedição argiva desde o seu início se revela nos desafios que os chefes 

argivos lançam aos deuses, como se cientes de seu desfavor. Assim, Tideu, acusa 

Anfiarau de covardia quando este tenta dissuadi-lo de atravessar o Ismeno em função de 

presságios não-propícios: “vitupera o hábil adivinho Eclida: / ‘Adula morte e batalha, 

sem coragem’” (Se. 382-3). Ora, insultar dessa forma Anfiarau, um adivinho sob a 

proteção de Apolo, é insultar o próprio deus. É o que acontece quando, na Ilíada, 

Agamêmnon ultraja Crises, sacerdote de Apolo. O deus responde imediatamente ao 

ultraje a seu protegido enviando ao acampamento aqueu uma peste destruidora (Il. I, 9-

12).  

Capaneu declara que há de arrasar a cidade, quer a divindade queira ou não, e 

que nem mesmo Zeus, de cujos raios ele desdenha, o impedirá: “nem a rixa de Zeus / ao 

golpear o chão trava os seus passos” (Se. 428-9). Etéoclo desafia a Ares mediante a 

inscrição em seu escudo, que diz que “nem Ares o expulsaria do forte” (Se. 469). 

Hipomedonte desafia a Zeus ao trazer em seu escudo a imagem de um de seus mais 

terríveis desafiantes, Tífon (Se. 492-3). Partenopeu jura por sua lança, venerada por ele 

mais do que os próprios deuses, que há de devastar Tebas “à força de Zeus” (Se. 531-2). 

Polinices, imprecando um destino funesto para a cidade e para seu próprio irmão, 

“invoca / Deuses pátrios da terra paterna vigias / de que suas preces aconteçam todas” 

(Se. 639-41); ora, invocar os deuses pátrios de uma cidade para que eles o ajudem a 

tomá-la é, no mínimo, um insulto a esses deuses. 

Portanto, quando o Mensageiro diz a Etéocles, logo no início do segundo 

episódio, que “o adivinho não o [Tideu] deixa passar o Ismeno: / as vítimas não se 

revelam propícias” (πόρον δ' Ἰσµηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν / ὁ µάντις· οὐ γὰρ σφάγια 

γίγνεται καλά, Se. 378-8), reatualiza-se e reforça-se o desfavor divino que marca a 

campanha militar dos argivos, de modo que, por mais que estes insultem, provoquem e 

                                                
42 Apolodoro diz que a criança se chamava Olfetes e que Anfiarau viu na morte do menino um prenúncio 
do futuro da expedição e por isso o denominaram Arquemoro. Em sua honra, foram fundados os jogos 
nemeus (III, 6, 4).  
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ameacem, a partir do momento em que é dito que as vítimas não se revelam propícias, 

significa que eles estão agindo contra a vontade divina proclamada pelo adivinho, e agir 

contra os desígnios divinos é um ato de hýbris que não há de restar impune. O filho de 

Capaneu, na Ilíada, diz a Agamêmnon que Tebas foi facilmente tomada pelos epígonos, 

“pois nos sinais dos eternos confiamos e em Zeus poderoso” (πειθόµενοι τεράεσσι 

θεῶν καὶ Ζηνὸς ἀρωγῇ, IV, 408), enquanto eles, seus pais, “morreram por ímpios se 

terem mostrado” (ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο, IV, 409); isto é, por terem desconsiderado os 

sinais divinos. 

Igualmente, nas Suplicantes, de Eurípides, Teseu pergunta a Adrasto se ele, 

antes de levar a cabo a expedição, consultou adivinhos e as chamas de pira e, quando 

Adrasto responde que não, Teseu diz: “Não foste, parece, com o favor dos deuses” (οὐκ 

ἦλθες, ὡς ἔοικεν, εὐνοίαι θεῶν, Supp. 157). Então Adrasto confessa: “Ainda mais, parti 

a despeito de Anfiarau” (τὸ δὲ πλέον, ἦλθον Ἀµφιάρεώ γε πρὸς βίαν, Supp. 158). E a 

conclusão a que chega Teseu é a seguinte: “Agiste com bravura em vez da prudência” 

(εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ' εὐβουλίας, Supp. 161).    

Prudência é, aliás, uma das características distintivas de Anfiarau nos Sete. O 

Mensageiro, após reproduzir as palavras do adivinho, diz que ele falou “tranquilo” 

(εὐκήλως, Se. 590). Em contrapartida, Tideu “troa” (βρέµει, Se. 378), “grita” (βοᾷ, Se. 

381; Se. 392), “vitupera” (ὀνείδει, Se. 382). Capaneu faz “alarde” (κόµπος, Se. 425), 

“ameaça” (ἀπειλεῖ δείν’, Se. 426), e seu escudo “fala” (φωνεῖ, Se. 434) por meio de 

suas letras de ouro. Da mesma forma, a inscrição no escudo de Etéoclo “grita” (βοᾷ, Se. 

468). Hipomedonte “lança gritos de guerra” (ἐπηλάλαξεν, Se. 497) e Partenopeu 

avança “não sem alarde” (οὐ µὴν ἀκόµπαστός, Se. 538). Polinices “impreca” (ἀρᾶται, 

Se. 633), “brada” (ἀυτεῖ, Se. 439) e as letras em seu escudo “falam” (λέγει, Se. 647.)   

Sendo assim, os chefes argivos bradam, gritam, vituperam, alardeiam, proferem 

ameaças, lançam clamores de guerra; suas armas tilintam, seus cavalos resfolegam; seus 

escudos, com seus emblemas e inscrições, falam, ameaçam, provocam. A essa 

eloquência dos chefes argivos Anfiarau contrapõe a sua fala tranquila e o silêncio de seu 

escudo sem emblema, pois “ama calar ou falar o oportuno” (φιλεῖ δὲ σιγᾶν ἢ λέγειν τὰ 

καίρια, Se. 619). Enquanto os demais são ruidosos e mostram descuido quanto às 

palavras, Anfiarau mostra-se tão ciente quanto Etéocles de que é preciso “dizer o 

oportuno” (λέγειν τὰ καίρια, Se. 1). Enquanto os demais são um reflexo da hýbris, o 

adivinho é um reflexo da sofrosýne, pois, diz o Mensageiro, ele colhe “com espírito 



 
 

102 

profunda lavra / donde florescem os cuidosos conselhos.” (βαθεῖαν ἄλοκα διὰ φρενὸς 

καρπούµενος, / ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύµατα, Se. 593-4). 

Uma vez que Anfiarau “ama calar ou falar o oportuno”, as palavras atribuídas a 

ele pelo Mensageiro têm um valor especial. Enquanto adivinho, Anfiarau mantém um 

diálogo com os deuses e, portanto, é conhecedor dos desígnios divinos. Note-se que o 

discurso de Anfiarau é o único a ser reproduzido pelo Mensageiro em discurso direto. E 

o que fala o adivinho?  

A Tideu: 

 
τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα, 
µέγιστον Ἄργει τῶν κακῶν διδάσκαλον, 
Ἐρινύος κλητῆρα, πρόσπολον φόνου, 
κακῶν τ' Ἀδράστῳ τῶνδε βουλευτήριον. 

“o homicida, o perturbador de cidade, 
“o mestre exímio dos males de Argos, 
“provocador de Erínis, servo da morte, 
“conselheiro destes males de Adrasto.” 

(Se. 572-5) 
 

E a Polinices: 

 
“Ἦ τοῖον ἔργον καὶ θεοῖσι προσφιλές, 
καλόν τ' ἀκοῦσαι καὶ λέγειν µεθυστέροις 
πόλιν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς 
πορθεῖν, στράτευµ' ἐπακτὸν ἐµβεβληκότα; 
Μητρός τε πηγὴν τίς κατασβέσει δίκη; 
Πατρίς τε γαῖα σῆς ὑπὸ σπουδῆς δορὶ 
ἁλοῦσα πῶς σοι ξύµµαχος γενήσεται; 
Ἔγω γε µὲν δὴ τήνδε πιανῶ χθόνα,   
µάντις κεκευθὼς πολεµίας ὑπὸ χθονός· 
µαχώµεθ', οὐκ ἄτιµον ἐλπίζω µόρον.” 

“Tal é a proeza, grata aos Deuses, 
“bela de ouvir e de dizer aos pósteros, 
“pilhar cidade paterna e Deuses pátrios  
“com a invasão de exército forasteiro? 
“Que Justiça extinguirá a fonte materna? 
“A terra pátria, por teu zelo capturada 
“à lança, como se tornará tua aliada? 
“Eu mesmo tornarei pingue esta terra, 
“adivinho oculto sob terra inimiga. 
“Lutemos! Não espero morte sem honra.” 

(Se. 580-9) 
 

Primeiramente, Anfiarau acusa Tideu de ser o instigador da guerra, o que faz 

referência ao combate travado entre Tideu e Polinices, ambos banidos de suas pátrias, à 

porta de Adrasto. Nas Suplicantes de Eurípides, Adrasto conta a Teseu que recebera um 

oráculo délfico de que deveria dar suas filhas em casamento ao javali e ao leão e, 

quando viu Tideu e Polinices brigando em sua porta, comparou-os na batalha a feras. 

Adrasto então fez deles seus genros e prometeu a ambos restituir-lhes a pátria. (Supp. 

131-146). Nas Fenícias, Polinices conta a Jocasta essa mesma versão da história (Ph. 

408-29). 

A outra acusação que faz o adivinho é a Polinices. Suas reprimendas deixam 

claro que não há justiça possível ao se conduzir um exército estrangeiro para dizimar a 

terra pátria. Para Moreau (1976, pp. 163-3), uma das funções da personagem de 
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Anfiarau nos Sete é designar os culpados e, portanto, “l’injustice est du côté de 

Polynice. [...] C’est Amphiaraos le sage qui le déclare. C’est donc la vérité”. Cameron 

(1968, p. 252) pensa o mesmo: “Justice is without question solely on Eteocles’ side. [...] 

The strongest evidence in Eteocles’ behalf comes from the enemy: the respected seer 

Amphiaraus specifically lays all blame on Polyneices”43. Thalmann (1978, p. 21), no 

entanto, discorda de que a justiça esteja do lado de Etéocles. Para o autor, a ênfase que 

Ésquilo dá ao fato de que os irmãos padecem de um destino comum resultante de um 

ato mútuo implica que eles dividem igualmente a responsabilidade pela guerra. 

Hutchinson (1985, pp. 142-3) acredita que, na primeira seção da tragédia, Polinices é 

apresentado como culpado e Etéocles como moralmente superior, mas, depois que 

Etéocles decide combater seu irmão, ambos adquirem uma igualdade moral. 

Sommerstein (2010, pp. 82-8) encontra no texto indícios de que Polinices é o 

primogênito, de forma que haveria justiça em sua reivindicação pelo trono, mas não em 

seu ataque à cidade; do mesmo modo, Etéocles age de forma justa ao defender sua 

cidade, mas de forma injusta ao exilar seu irmão. Para Torrance (2007, pp. 35-6), ambos 

são igualmente culpados e ao mesmo tempo não culpados, porque suas escolhas – a de 

Polinices de atacar Tebas e a de Etéocles de ir ao confronto com seu irmão – são o 

resultado tanto de seu livre-arbítrio quanto da vontade divina.  

De fato, a acusação de Anfiarau não diz respeito à reivindicação de Polinices em 

si, mas ao modo como ele leva a cabo essa reivindicação, conduzindo um exército para 

destruir a sua própria pátria. “Que Justiça extinguirá a fonte materna?” (Se. 584), 

pergunta o adivinho. De seu ponto de vista, essa guerra não é justa. Polinices, através de 

seu escudo, afirma que a justiça está ao seu lado. É ela que irá lhe restituir a cidade e o 

palácio paterno. Do seu ponto de vista, a guerra que ele move é justa. Etéocles rejeita 

isso dizendo que a justiça não preside nem as ações nem o espírito de seu irmão, que 

jamais esteve ao lado dele e certamente não estará agora que ele invade sua pátria com 

um exército inimigo. Portanto, do seu ponto de vista, tanto Polinices quanto suas ações 

não são justas. 

Não é portanto uma tarefa simples apontar nos Sete de que lado a justiça está, 

porque a justiça não se apresenta como algo único e imutável; ela sofre refrações, à 

medida que é percebida sob o ponto de vista de cada personagem. A justiça é ambígua, 

porque ao mesmo tempo em que ela é um traço do comportamento humano, ela é 

                                                
43 O autor repete o mesmo argumento em seu livro Studies on the Seven against Thebes of Aeschylus, 
1971 pp. 26-8. 
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também uma figuração do divino. Etéocles chama Justiça de “a filha virgem de Zeus” 

(ἡ Διὸς παῖς παρθένος Δίκη, Se. 662). Na Teogonia de Hesíodo, a Justiça é filha de 

Zeus e de Têmis, é uma das Hórai, as horas, as estações. De Zeus e de Têmis nasceram 

duas tríades correlatas: as Hórai – Equidade (Εὐνοµίη), Justiça (Δίκη) e Paz (Εἰρήνη) – 

e as Moírai – Fiandeira (Κλωθώ), Distributriz (Λάχεσις) e Inflexível (Ἄτροπος). 

Então, a Justiça, enquanto uma das estações, manifesta-se no horizonte temporal, no 

curso dos acontecimentos. Para Etéocles e Polinices, no curso dos acontecimentos está a 

morte de ambos às mãos um do outro, cumprindo assim a maldição de seu pai e o antigo 

oráculo de Apolo entregue a Laio; isto é, cumprindo-se assim os desígnios divinos e, 

neles, a justiça de Zeus.  

Para Anfiarau, no curso dos acontecimentos também está a morte. Ele mesmo a 

prenuncia: “Eu mesmo tornarei pingue esta terra, / adivinho oculto sob terra inimiga” 

(Se. 587-8). Não se trata, no entanto, de uma morte qualquer e sim de uma morte 

prodigiosa. Conta Píndaro que, derrotados os argivos, Anfiarau fugiu em seu carro, 

sendo perseguido por Periclimeno. Estando prestes a ser morto pelas costas por seu 

perseguidor, Zeus, não permitindo que assim sucumbisse, com um golpe de seu raio 

entreabriu a terra sob os passos do herói, que o engoliu com seu carro e seus cavalos (Pi. 

N. IX, 24-6)44. O local em que tal intervenção divina ocorreu e que acolheu o corpo de 

tão nobre personagem tornou-se a sede de um oráculo heroico: o oráculo de Anfiarau45. 

Quando o adivinho diz que, adivinho oculto sob a terra de Tebas, ele enriquecerá a 

região, alude-se tanto à sua morte prodigiosa quanto ao seu oráculo. 

Foi esse oráculo que, de acordo com Píndaro, predisse a Adrasto a morte de seu 

filho na guerra que os epígonos moveram contra Tebas (Pi. P. VIII, 39-56). Também foi 

esse oráculo que, segundo Heródoto, recebeu os enviados de Creso no episódio em que 

o rei da Lídia resolveu pôr à prova os oráculos de helenos e líbios. Embora o oráculo de 

Delfos tenha sido reconhecido como o mais fidedigno, Heródoto relata que, mesmo não 

tendo conhecimento da resposta dada aos mensageiros de Creso, o rei “reconheceu 

haver recebido também desse oráculo uma resposta não mentirosa” (I, 49)46. Heródoto 

                                                
44 Conferir também Píndaro N. X, 8-9; O. VI, 13-4; Sófocles El. 837-40; Eurípides Suppl. 500-1; 925-8; 
Apolodoro Bibl. III, 6, 8. 
45 Há, no entanto, notícia de dois oráculos de Anfiarau: um situado no caminho entre Tebas e Potniai, 
onde se encontra um pequeno santuário, próximo ao local da desaparição do guerreiro-adivinho, e outro 
na cidade de Oropos, na Eubéia. As duas sedes oraculares podem ter coexistido durante algum tempo, até 
que o oráculo de Oropos tenha sobrepujado o de Tebas em notoriedade e em número de visitantes, como 
supõe Bouché-Leclercq (2003, p. 766), ou o oráculo de Anfiarau pode ter sido transferido, por volta do 
último quarto do século V, a Oropos, como conjectura Vicaire (1979, p. 5). 
46 Tradução de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). 
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(VIII, 133-134) reporta ainda uma outra consulta ao oráculo tebano de Anfiarau: o persa 

Mardônio47, numa atitude semelhante à de Creso, mandou um enviado, Mis, testar o 

maior número de oráculos possível; dentre eles, o oráculo tebano de Anfiarau. Para 

tanto, Mis pediu que um não-tebano fizesse a consulta, pois aos tebanos lhes era 

proibido consultar o adivinho. O motivo de tal proibição se explicava pelo fato de 

Anfiarau, por meio de seu oráculo, ter ordenado que os tebanos escolhessem entre tê-lo 

como adivinho ou como aliado; tendo eles escolhido o herói como aliado, deveriam, 

pois, renunciar ao privilégio de seus dons proféticos. 

Adivinho, guerreiro, herói oracular: uma personagem de tal envergadura – a 

quem Ésquilo atribui os epítetos mais honoríficos – não poderia senão morrer 

gloriosamente e caminhar de forma tranquila e honrada para a sua morte. Para o 

Mensageiro, a ausência de emblema no escudo do adivinho significa que ele “não quer 

parecer bravo, mas ser” (οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος, ἀλλ' εἶναι θέλει, Se. 592). Enquanto 

os demais guerreiros argivos não podem perceber que os emblemas de seus escudos 

pressagiam e precipitam sua própria ruína, Anfiarau, ciente de seu destino, não necessita 

de nenhum emblema. Ele mesmo é o profeta de sua própria morte. 

 

                                                
47 Também Plutarco (De Def. 412 A-B) faz menção à consulta de Mardônio. 
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3. AS SUPLICANTES 
 
Em 1952, foi publicado um relevante fragmento do papiro de Oxirrinco 

(Oxyrhynchus Papyri XX, 2256, fr. 3), que faria parte da didascália, em que se diz que 

Ésquilo ganhou o primeiro prêmio com a tetralogia relativa ao mito das Danaides, 

ficando Sófocles com o segundo lugar. Daí conclui-se que a representação das 

Suplicantes não se realizou, como até então se supunha, em torno de 490 a.C., mas sim 

por volta de 463 a.C., o que lhe destituiu do posto da mais antiga tragédia supérstite de 

Ésquilo. As Suplicantes, de acordo com a didascália, formaria parte de uma tetralogia 

composta ainda pelas tragédias Os Egípcios e As Danaides e pelo drama satírico 

Amimone. 

Muito se especula entre os helenistas sobre a ordem das tragédias na composição 

da trilogia e, também, em que consistiria seu conteúdo. Como teria Ésquilo encenado o 

mito das Danaides? Quais elementos fariam parte dessa trilogia? Que aspectos 

fundamentais teria Ésquilo querido ressaltar? Na tentativa de responder a essas 

questões, costuma-se recorrer a outros autores que narraram ou mencionaram a história 

das Danaides e aos parcos fragmentos que restaram das outras duas tragédias perdidas. 

 Quanto aos elementos constitutivos da história das cinquentas filhas de Dânao, 

são aludidos por diversos autores de diferentes épocas. Segundo Garvie (1969, p. 164), 

tais autores apresentam uma versão diferente para quase todos os detalhes da história, 

mas se podem encontrar quatro elementos que são praticamente comuns a todas essas 

versões: 1) a existência de dois irmãos, Dânao e Egito, descendentes de Io, que possuem 

respectivamente cinquenta filhas e cinquenta filhos; 2) a ocorrência de uma querela 

entre esses dois irmãos; 3) o casamento entre os cinquenta filhos e as cinquenta filhas, 

as quais, sob as ordens de Dânao, assassinam seus esposos na noite de núpcias; 4) a 

desobediência de Hipermnestra, que poupa a vida de seu marido Linceu. Sendo assim, é 

muitíssimo improvável, pondera Garvie, que Ésquilo, uma vez que os elementos um e 

dois figuram em suas Suplicantes, não tivesse, no transcorrer de sua trilogia, incluído os 

elementos três e quatro. 

A ação trágica nas Suplicantes transcorre nas proximidades de Argos. No párodo 

(Su. 1-39), entra em cena o Coro de Danaides formulando uma prece a Zeus Suplicante, 

sob a proteção do qual se colocam essas recém-chegadas à terra argiva, aonde vêm 

fugindo de indesejadas núpcias com os Egipcíades. No primeiro episódio (Su. 176-523), 

após as Danaides se refugiarem junto ao altar dos deuses, sob as instruções de Dânao, 
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entra em cena o rei Pelasgo, indagando a origem dos forasteiros e os motivos que os 

trouxeram aos seus domínios. O Coro revela sua ligação com a terra argiva através da 

figura de Io, de quem se declara descendente, e pede que Pelasgo lhe dê asilo. 

Encontrando-se no dilema de dar asilo às Danaides e entrar em guerra com os 

Egipcíades ou não conceder asilo e incorrer na ira de Zeus Suplicante, o rei Pelasgo 

declara a necessidade de consultar o povo de Argos, saindo de cena juntamente com 

Dânao, que recomenda às Danaides formular preces aos deuses locais, o que elas fazem 

no primeiro estásimo (Su. 524-99). No segundo episódio (Su. 600-29), o rei Pelasgo 

anuncia a decisão unânime tomada pelos argivos de conceder asilo às jovens e, no 

segundo estásimo (Su. 630-709), elas formulam preces ao povo argivo. No terceiro 

episódio (Su. 710-75), Dânao anuncia ao Coro a aproximação do navio dos Egipcíades. 

No terceiro estásimo (Su. 776-824), o Coro, ante a iminente chegada de seus inimigos, 

expressa seu repúdio às núpcias indesejadas e clama pela justiça de Zeus. No quarto 

episódio (Su. 825-1017), entra em cena o Coro dos Egipcíades e seu arauto, 

confrontando o rei Pelasgo e ameaçando as Danaides de levá-las à força, atitude que 

encontra reprovação por parte do rei. No êxodo (Su. 1018-73), contrapõem-se um canto 

de repúdio ao matrimônio com os Egipcíades e um canto de louvor ao poder de 

Afrodite.  

Diferentemente das demais tragédias esquilianas supérstites, não há, nas 

Suplicantes, nenhuma menção a um oráculo, nenhuma maldição, nenhum sonho 

profético, nenhum auspício avistado, nenhum personagem que ostente o título de 

adivinho. Goward (2004, p. 56) observa que a ausência de uma narrativa proléptica 

nesta tragédia, além de chamar atenção por ser algo inusitado na tragédia esquiliana, 

torna o entendimento da trilogia muito difícil.  

No entanto, é necessário observar que a ausência de uma narrativa proléptica – 

entendida como um sonho, um vaticínio, um oráculo, um auspício – não significa 

contudo a ausência de sinais prolépticos, isto é, a ausências de sinais numinosos, como 

se irá observar. A ambiguidade esquiliana, a construção de suas imagens poéticas e os 

kledónes são, nesta tragédia, o instrumento de um diálogo divinatório que, a despeito do 

que se poderia pensar a princípio, não se encontra ausente nas Suplicantes. Por sua 

sutileza, no entanto, ao espectador e ao leitor é dada a possibilidade de contemplar de 

forma privilegiada, juntamente com os heróis desta tragédia, a impenetrabilidade do 

grande espírito de Zeus (Su. 1048-9) e a imperscrutabilidade de seu pensamento (Su. 87-
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90), e de procurar desvendar, tal qual esses heróis, os caminhos que conduzem à certa, 

ainda que imprevisível, justiça divina. 

 

3.1) Indícios e presságios 
 

No párodo, o Coro das Danaides entra em cena invocando Zeus Suplicante, para 

que seja propício às que ali chegam vindas do estuário do Nilo. Dizem elas que chegam 

a Argos na condição de fugitivas (φεύγοµεν, Su. 5). O motivo de tal fuga é então 

explicitado: não desejam unir-se em “núpcia consanguínea” (αὐτογενεῖ ... γάµον, Su. 

8-9)1 com os filhos de Egito, cujo intento de desposá-las elas descrevem como “ímpio” 

(ἀσεβῆ, Su. 9).  

Há um extenso debate a respeito do motivo pelo qual as Danaides rejeitam a 

união com os seus primos. Onde repousaria o caráter ímpio (ἀσεβής) que elas atribuem 

a esse casamento? No fato de seus pretendentes serem seus primos de primeiro grau? 

No fato de elas rejeitarem o casamento em si mesmo? Ou no fato de seus pretendentes 

insistirem numa união à revelia do consentimento das Danaides e, principalmente, à 

revelia do consentimento do pai delas?  

Como observa Bonner (1902, p. 131) em seu estudo sobre o mito das Danaides, 

o casamento entre primos de primeiro grau não era considerado ilícito nem no Egito 

nem na Grécia. Além disso, se o casamento entre primos fosse um problema, como 

explicar a união entre Hipermnestra e Linceu, que aparece em várias versões do mito e 

que, de acordo com o Prometeu Cadeeiro, deu origem a toda “prole real de Argos” (Pr. 

869)?  

Restariam, portanto, duas alternativas: as Danaides rejeitam somente seus 

primos como pretendentes ou todos os homens de uma forma geral. Garvie (2006, p. 

221) observa que muitas passagens nas Suplicantes apontam para uma hostilidade 

voltada especificamente para os Egipcíades (Su. 30; 80; 104; 223-31; 335; 741; 750; 

817; 1063), mas que um igual número de passagens aponta para uma atitude misândrica 

do Coro das Danaides (Su. 144-50; 392; 426, 528-30; 643; 790; 798-9; 804-7; 818; 

1017). Winnington-Ingram (1961, p. 144) acredita que a diferença entre o ódio a um 

casamento forçado e o ódio ao casamento enquanto tal não pode ser superestimada e 

                                                
1 Para um debate acerca das implicações e dos possíveis sentidos do adjetivo αὐτογενής nesse contexto, 
conferir, entre outros, Garvie (2006, p. 218-25), Johansen & Whittle (1980, pp. 12-5, vol. II) e Verdenius 
(1985, pp. 283-4).  
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que “the violent approach of the sons of Aegyptus has warped the feminine instincts of 

the Danaids and turned them against marriage as such”. De acordo com esses autores, 

haveria assim um movimento de uma inicial recusa a pretendentes indesejados para uma 

recusa do casamento em si mesmo. Essa visão encontra apoio no fato de que a 

misandria implicaria uma ofensa à deusa Afrodite, tal como a misoginia de Hipólito, em 

Eurípides, provocou a vingança da deusa2. A admoestação que o segundo Coro faz no 

êxodo às Danaides, para que não descuidem de Cípris (Su. 1034-40), endossa essa 

visão, bem como o belo fragmento 44 da tragédia perdida As Danaides. Nesse 

fragmento, a deusa Afrodite fala da força universal da união amorosa3 e, portanto, tal 

fragmento é visto como parte da resolução dos conflitos através de uma reconciliação 

das Danaides com o casamento e a procriação, o que aconteceria ao final da trilogia. 

Porém, se elas são assim avessas ao gênero masculino, qual seria o sentido dos versos 

em que Dânao recomenda longamente uma atitude de pudor às suas filhas quando estas, 

uma vez acolhidas pela cidade, estão sendo levadas para as suas acomodações (Su. 991-

1009)? 

Dânao, aliás, é um elemento que precisa ser considerado nessa discussão. Note-

se que, no prólogo, ele é caracterizado pelas Danaides como “guia do conselho” 

(βούλαρχος, Su. 11) e “guia do dissídio” (στασίαρχος, Su. 11-2). Ele, “ao pesar os 

dados” (πεσσονοµῶν, Su. 12), foi quem “decidiu” (ἐπέκρινεν, Su. 13) fugir do Egito e 

ir até Argos a fim de evitar a indesejada união entre suas filhas e os filhos de seu irmão. 

A recusa de Dânao em conceder as mãos de suas filhas apontaria, assim, para uma 

injunção política, ainda que nas Suplicantes não se mencione em nenhum momento a 

origem da discórdia entre os irmãos. Qual seria, porém, a natureza do desentendimento 

entre Dânao e seu irmão Egito e quais as implicações políticas trazidas pelo possível 

casamento entre seus filhos, não se pode determinar4. É mais plausível, portanto, 

                                                
2 Α respeito da misandria das Danaides, conferir ainda os artigos de Zeitlin (1996), Lévy (1985), Spier 
(1962), Alaux (2001). 
3 Diz o fragmento: “O Céu sagrado gosta de penetrar a Terra, / e o amor pela união apodera-se da Terra: / 
a chuva caindo do Céu úmido sobre ela / fá-la inchar, e produz para os mortais / alimentos para os 
rebanhos e o grão de Deméter, / e desse casamento úmido o fruto das árvores / cresce até à perfeição, e eu 
é que sou a causa.” (ἐρᾷ µὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χθόνα, / ἔρως δὲ γαῖαν λαµβάνει γάµου τυχεῖν· 
/ ὄµβρος δ’ ἀπ’ εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν / ἔκυσε γαῖαν, ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς / µήλων τε βοσκὰς 
καὶ βίον Δηµήτριον / δένδρων τ’ ὀπώραν· ἐκ νοτίζοντος γάµου / τέλειός ἔστι· τῶν δ᾽ ἐγὼ 
παραίτιος.). A edição do fragmento é de Sommerstein (2008) e a tradução é nossa. 
4 A referência mais clara a esse respeito provém de uma fonte tardia. Higino, em suas Fábulas, diz o 
seguinte: “Dânao, filho de Belo, teve de muitas esposas cinquenta filhas, o mesmo número de filhos que 
teve seu irmão Egito, o qual queria assassinar o irmão Dânao e suas filhas para obter sozinho o reino 
paterno; demandou então ao pai as filhas como esposas para seus filhos.” (Danaus Beli filius ex pluribus 
coniugibus quinquaginta filias habuit, totidemque filios frater Aegyptus, qui Danaum fratrem et filias eius 
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considerar que o caráter ímpio (ἀσεβής) que as Danaides atribuem a esse casamento 

repouse no fato de que se trata de uma união que se pretende alcançar pela força, sem o 

consentimento das jovens e de seu pai. 

Sommerstein (1996, p. 144) chama a atenção para a existência, em algumas 

versões tardias do mito das Danaides, de um oráculo entregue a Dânao que dizia que ele 

haveria de ser morto por seu genro ou, mais especificamente, por um dos filhos de 

Egito. Para o autor, isso seria uma forma bastante coerente de explicar a recusa de 

Dânao e de suas filhas ao casamento com os Egipcíades e sua fuga do Egito. Em sua 

tentativa de reconstrução da trilogia, Sommerstein conjectura que esse oráculo fora 

realmente entregue a Dânao nos Egípcios, tragédia que ele considera ter sido a primeira 

da trilogia. Um escólio ao próprio texto das Suplicantes parece apontar para o que 

poderia ser a existência de um oráculo. No párodo, as Danaides rogam que os 

Egipcíades pereçam no mar antes de usurparem o poder de Dânao e pisarem em leitos 

não consentidos, “que a lei protege” (ὧν θέµις εἴργει, Su. 37). O escólio a esse verso diz 

o seguinte: “dos quais é justo proteger-nos para que o pai não seja morto” (ὧν τὸ 

δίκαιον ἡµᾶς εἴργει διὰ τὸ µὴ θανατωθῆναι τὸν πατέρα). 

Referências a esse oráculo podem ser encontradas em outras fontes. Em um 

escólio à Ilíada I, 42, diz-se o seguinte: 

 
στασιασάντων δὲ πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς ἀρχῆς, ὕστερον Δαναὸς τοὺς τοῦ 
Αἰγύπτου παῖδας, πλὴν ἑνὸς ἢ δυεῖν, διὰ τῶν θυγατέρων ἀνεῖλε· δεδοικὼς, καθότι 
καὶ ἐκ χρησµοῦ ἠκηκόει, ὅτι φονευθήσεται ὑπὸ ἑνὸς αὐτῶν. 
 

Tendo havido uma disputa entre eles pelo poder, depois Dânao matou os filhos de Egito 
por intermédio de suas filhas, exceto um, que escapou da ruína; temia o que havia 
ouvido de um oráculo: que seria morto por um deles. 
 

Em um comentário de Eustácio ao mesmo verso da Ilíada, diz-se que: “Quando 

Dânao recebeu um oráculo dizendo que desconfiasse dos filhos de Egito, fugiu de lá [do 

Egito]” (ἐπεὶ δὲ χρησµὸς ὑπέπτησσε τὸν Δαναὸν ἐπὶ τοῖς τοῦ Αἰγύπτου παισί, 

φεύγει ἐκεῖθεν). Em um escólio ao verso 853 de Prometeu Cadeeiro, o escoliasta diz 

que “Dânao temia por fim ser morto por um dos filhos de Egito (pois certa vez lhe havia 

sido entregue um oráculo a esse respeito)” (φοβηθεὶς ὁ Δαναὸς µήπως ἀναιρεθήσεται 

ὑπὸ τῶν υἱῶν Αἰγύπτου [ἦν γὰρ χρησµὸς αὐτῷ δοθεὶς πάλαι περὶ τούτου]). A 

                                                                                                                                          
interficere uoluit ut regnum paternum solus obtineret; filiis uxores a fratre poposcit.) A edição é de Rose 
(1933) e a tradução é nossa. 
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esse mesmo oráculo encontra-se referência também em escólios à Tebaida de Estácio, 

tanto ao verso 222 do livro II – “Dânao tomou conhecimento de um oráculo, que dizia 

que ele pereceria às mãos de seu genro” (Danaus responso comperit, quod generi sui 

manibus interiret) – quanto ao verso 269 do livro VI – “Dânao soube por um oráculo 

que seria morto por um filho de seu irmão Egisto” (Danaus deprehendit oraculo se ab 

uno Aegypti fratris filio occidendum). 

Em um escólio ao verso 872 de Orestes, de Eurípides, o oráculo também é 

mencionado, mas aqui se diz que este fora entregue após o casamento entre as Danaides 

e os Egipcíades:  

 
Δαναὸς ἐγένετο Ἄργους βασιλεύς. οὗτος τὰς θυγατέρας ἑαυτοῦ πεντήκοντα 
οὔσας ἐκδίδωσι πρὸς γάµον τοῖς υἱοῖς Αἰγύπτου πεντήκοντα καὶ αὐτοῖς οὖσιν. 
οὗτος ἀπῆλθεν εἰς τὸ µαντεῖον χρησόµενος εἰ ἄρα καλῶς ἔγηµαν αἱ θυγατέρες. ὁ 
δὲ θεὸς ἔχρησεν αὐτὸν ἐκ τούτου κινδυνεύσειν. ὁ δὲ ἔπεισε τὰς θυγατέρας ἀνελεῖν 
τοὺς υἱοὺς Αἰγύπτου. µόνη δὲ Ὑπερµνήστρα ἐφείσατο τοῦ Λυγκέως, καὶ οὗτος 
ἐβασίλευσεν Ἄργους. 
 

Dânao tornou-se rei de Argos. Ele deu em casamento as suas filhas, que eram cinquenta, 
aos filhos de Egito, que também eram cinquenta. Ele foi ao oráculo perguntar se as 
filhas tinham feito um bom casamento. O deus respondeu-lhe que ele estava em perigo 
por causa disso. Ele então convenceu as filhas a matarem os filhos de Egito. Somente 
Hipermnestra poupou Linceu, e ele tornou-se rei de Argos.5  
 

Evidentemente, trata-se apenas de uma conjectura apoiada em comentários 

tardios e, por essa mesma razão, não encontra o apoio de muitos helenistas, ainda que 

estes porventura mencionem en passant a possibilidade da existência de um oráculo. No 

entanto, trata-se de uma conjectura que, embora não encontre apoio textual, baseia-se na 

acertada ideia de que há sempre uma tradição oracular associada a um acontecimento 

relevante. A ausência, particularmente em uma obra de Ésquilo, de um oráculo – ou um 

sinal divino outro tão contundente quanto um oráculo – é, por assim dizer, tão 

embaraçosa que dá margem a tais especulações. Rösler (in LLOYD, 2007, p. 180) 

acredita que o conhecimento de um oráculo na trilogia a que pertence As Suplicantes é 

um fato tão necessário para o entendimento dessa tragédia que, para o autor, “if one 

does not possess this knowledge, then the effect is not of a built-up tension but of 

misunderstanding and confusion”.  

Havendo ou, mais provavelmente, não havendo um oráculo que impedisse 

Dânao de entregar suas filhas em casamento aos Egipcíades e, a despeito de todas as 

                                                
5 A tradução dos escólios citados é nossa. 
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diferentes versões do mito das Danaides, bem como a despeito de todas as tentativas de 

reconstrução das demais peças perdidas da trilogia, há ao menos uma certeza: as 

Danaides acabam por desposar os Egipcíades e, aconselhadas pelo pai, matam-nos em 

sua noite de núpcias (exceto Hipermnestra). Para Murray (1958, p. 10), esse é o único 

acontecimento no mito que se pode assegurar com certeza ter formado parte da trilogia 

esquiliana, pois é encontrado na única fonte que o autor considera realmente confiável: 

o próprio Ésquilo. Murray refere-se a uma passagem do Prometeu Cadeeiro em que o 

Titã diz o seguinte à jovem Io: 

 
πέµπτη δ’ἀπ' αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 
πάλιν πρὸς Ἄργος οὐχ ἑκοῦσ' ἐλεύσεται 
θηλύσπορος, φεύγουσα συγγενῆ γάµον 
ἀνεψιῶν· οἱ δ’ ἐπτοηµένοι φρένας, 
κίρκοι πελειῶν οὐ µακρὰν λελειµµένοι, 
ἥξουσι θηρεύοντες οὐ θηρασίµους 
γάµους, φθόνον δὲ σωµάτων ἕξει θεός· 
Πελασγία δὲ δέξεται θηλυκτόνῳ 
Ἄρει δαµέντων νυκτιφρουρήτῳ θράσει· 
γυνὴ γὰρ ἄνδρ’ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, 
δίθηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος. 
τοιάδ’ ἐπ' ἐχθροὺς ἐµοὺς ἔλθοι Κύπρις. 
µίαν δὲ παίδων ἵµερος θέλξει τὸ µὴ 
κτεῖναι σύνευνον, ἀλλ’ ἀπαµβλυνθήσεται 
γνώµην· δυοῖν δὲ θάτερον βουλήσεται, 
κλύειν ἄναλκις µᾶλλον ἢ µιαιφόνος· 
αὕτη κατ’ Ἄργος βασιλικὸν τέξει γένος. 

Cinco gerações depois, cinquenta filhas 
virão outra vez a Argos, a contragosto, 
fêmeas sementes a fugir de congêneres 
núpcias com primos; mas eles, aturdidos, 
falcões deixados não longe de pombas, 
chegarão, caçadores de não caçáveis 
núpcias. Deus terá ciúmes dos corpos. 
Fêmeo Ares letal molhará terra pelásgia 
com os mortos por noctivígil audácia, 
pois cada mulher massacrará o marido, 
tingindo na garganta a bigúmea espada. 
Assim seja Cípris para meus inimigos. 
O desejo de filhas seduzirá só uma 
a não matar o marido, mas abrandará  
a sua mente, e ela preferirá a fama  
de inerme à de poluída por sangue. 
Ela dará à luz a prole real de Argos.  

(Pr. 853-69) 
 

Portanto, quer elas recusem o casamento motivadas por uma repulsa ao 

casamento em si ou ao gênero masculino, quer por uma injunção política, quer pela 

postura violenta de seus pretendentes de quererem forçar uma união contrária à sua 

vontade e à de seu pai; ao final, elas irão recusar de forma violenta esse casamento por 

meio de um assassinato doloso. Sendo assim, como observa Gantz (1978, p. 279), “the 

murders to come are not, of course, any part of the initial plot, yet the play’s language – 

through pun, double meaning, and innuendo – reminds us again and again of the brutal 

denouement to their suit”. 

Observe-se que, no prólogo, a explicação da finalidade de sua chegada a Argos, 

fugir de núpcias indesejadas, é precedida de uma causal de condição negativa: “não para 

o exílio por homicídio, / sentenciadas pelo voto da cidade” (οὔτιν' ἐφ' αἵµατι 

δηµηλασίαν / ψήφῳ πόλεως γνωσθεῖσαι, Su. 6-7).  
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Esses dois versos apresentam múltiplas implicações. Ao dizerem que fogem não 

por terem cometido um homicídio (ἐφ' αἵµατι), ao mesmo tempo em que se esclarece 

que chegam livres de qualquer poluência advinda de um tal crime, prenuncia-se o 

homicídio que de fato as Danaides irão cometer: um crime igualmente “consanguíneo” 

(αὐτογενής), tal como as bodas que elas rejeitam, e igualmente “ímpio” (ἀσεβής), tal 

como elas agora descrevem o intento dos filhos do Egito.  

Além disso, na alusão que se faz ao exílio “pelo voto da cidade” (ψήφῳ 

πόλεως), ao mesmo tempo em que se esclarece que elas fugiram não por coerção, mas 

por sua própria vontade, prenuncia-se a votação que o rei Pelasgo conduzirá na 

assembleia de Argos, por força da coerção de sua condição de suplicantes, para decidir 

o dilema que a chegada de Dânao e suas filhas lhe impõe: incorrer na ira de Zeus 

Suplicante (Ζεὺς ἀφίκτωρ, Su. 1) ou entrar em guerra com os Egipcíades. 

O termo ψῆφος, “voto”, “decreto”, e derivados são recorrentes a partir do 

segundo episódio: ψηφίσµατα, Su. 601; ψῆφον, Su. 640; ψῆφος, Su. 739, 943 e 965. 

Em seu contexto imediato, tais termos aludem à votação e à decisão tomada em 

assembleia a respeito do destino das Danaides. Em um contexto mais amplo, especula-

se que poderiam também aludir, prenunciando-a, a uma cena de julgamento que poderia 

ter ocorrido na última tragédia da trilogia6. A questão que se coloca é quem seria a 

personagem a ser julgada: Dânao, por ter orquestrado a morte dos filhos de Egito; 

Hipermnestra, por ter desobedecido seu pai e poupado Linceu; ou ainda as 49 Danaides, 

por terem assassinado seus maridos7? 

O julgamento a que Dânao é submetido em algumas versões do mito encontra 

respaldo em Eurípides, quando, em Orestes, o Mensageiro vem comunicar ao filho de 

Agamêmnon o que foi decidido em assembleia a respeito de seu destino e descreve o 

local em que o povo se reuniu, fazendo alusão a um primeiro julgamento, o de Dânao 

por seu irmão Egito: 

 
ὁρῶ δ' ὄχλον στείχοντα καὶ θάσσοντ' ἄκραν, 
οὗ φασι πρῶτον Δαναὸν Αἰγύπτωι δίκας 
διδόντ' ἀθροῖσαι λαὸν ἐς κοινὰς ἕδρας. 

Vejo o povo andar e sentar-se no alto, 
onde se diz Dânao primeiro unir povo 
em sede comum e ser punido por Egito.  

(Or. 871-3) 
 

                                                
6 Há um consenso entre os helenistas de que a última tragédia da trilogia é As Danaides. 
7 A conhecida punição das Danaides no Hades, a de encherem de água um vaso furado, é amplamente 
reconhecida como uma adição tardia ao mito. A esse respeito, conferir Bonner (1902). 
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Um escólio ao verso 872 procura esclarecer as circunstâncias em que ocorreram 

esse julgamento: 

 
... ὅπου φασὶ πρῶτον Δαναὸν µετὰ τὸν θάνατον τῶν υἱῶν Αἰγύπτῳ δοῦναι 
δίκας. αὐτὸς γὰρ ὁ Αἴγυπτος ἧκεν εἰς Ἄργος τιµωρήσων τὸν φόνον. Δαναὸς δὲ 
µαθὼν ἐξῆγεν εἰς ὅπλα τοὺς Ἀργείους, ἀλλὰ Λυγκεὺς πείθει λόγοις ὁρίσασθαι τὴν 
ἔχθραν, καὶ καθιστῶσι δικαστὰς αὐτοῖς Αἰγυπτίων καὶ Ἀργείων τοὺς ἀρίστους. 
 
... [o local] onde se diz primeiro Dânao ter sido julgado pelo assassinato dos filhos de 
Egito. O próprio Egito foi a Argos para vingar o assassinato. Dânao, tomando 
conhecimento, incitou os argivos às armas, mas Linceu persuadiu-o com palavras a pôr 
de lado a inimizade e foram instituídos juízes para eles, os melhores dentre os egípcios e 
os argivos.8 
 

Também em Pausânias (II, 19, 6) há um relato a respeito de um julgamento, mas 

o réu não é mais Dânao e sim Hipermnestra: 

 
ταύτην γὰρ τῶν θυγατέρων µόνην τὸ πρόσταγµα ὑπεριδοῦσαν ὑπήγαγεν ὁ 
Δαναὸς ἐς δικαστήριον [...] κριθεῖσα δὲ ἐν τοῖς Ἀργείοις ἀποφεύγει τε καὶ 
Ἀφροδίτην ἐπὶ τῷδε ἀνέθηκε Νικηφόρον. 

 
Pois, por ela ser a única das suas filhas a desobedecer o seu comando, Dânao levou-a a 
julgamento. [...] Ela foi absolvida em seu julgamento pelos argivos e, por causa disso, 
dedicou uma imagem à Afrodite Portadora da Vitória.9 
 

No que se refere a um possível julgamento, especula-se que o fragmento 44, 

acima mencionado, faria parte de um discurso de defesa feito pela deusa Afrodite, seja 

de Hipermnestra ou de Dânao. Essa possibilidade é sugerida tomando-se por 

comparação a Oresteia, cujo desfecho dá-se pelo julgamento de Orestes, nos quais os 

deuses tomam parte ativa10.  

Trata-se novamente de especulações, mas é interessante observar o princípio 

básico que as movimenta: a de que, nas tragédias de Ésquilo, principalmente quando se 

trata da primeira de uma trilogia11, os acontecimentos mais significativos são 

                                                
8 Tradução nossa. 
9 Tradução nossa. 
10 Para a possibilidade da existência de um julgamento nas Danaides e um debate sobre seu conteúdo, 
conferir as obras de Murray (1958, pp. 77-87), Garvie (2006, pp. 204-33), De Dios (2008, pp. 252-73), 
Papadopoulou (2011, pp. 15-24). 
11 As Suplicantes são geralmente aceitas como a primeira peça da trilogia, mas, como observa De Dios 
(2008, p. 177), a partir dos anos 1990, ganhou força a hipótese de que As Suplicantes seriam precedidas 
pelos Egípcios, hipótese esta que se sustenta basicamente na aceitação da possibilidade de um oráculo ter 
sido entregue a Dânao, como se observou anteriormente. 
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prenunciados, se não por sonhos, oráculos e auspícios, por imagens e palavras. Gantz, 

(1978, pp. 279-80), por exemplo, observa o seguinte a respeito das Suplicantes:  

 
The technique is not dissimilar to that at work in the Agamemnon; here as there 
language in its poetic role often tells us more about the characters than does the same 
language considered dramatically. Suggestions of the Danaids’ true nature and their 
ultimate choice of action pervade the play from its inception.12 

 

À continuação, guiadas pelos conselhos de seu pai, as Danaides dizem ter vindo 

à terra argiva por ser a pátria de Io, que, pelo toque e pelo sopro de Zeus, deu origem à 

linhagem a qual elas pertencem. É nesta região, pela qual estão ligadas por sua 

ascendência, que elas dizem vir suplicar “com súplices punhais” (σὺν τοῖσδ' ἱκετῶν 

ἐγχειριδίοις, Su. 21).  

Por “súplices punhais” (ἱκετῶν ἐγχειριδίοις), as Danaides designam os “ramos 

coroados de lã” (ἐριοστέπτοισι κλάδοισιν, Su. 22) que trazem em suas mãos, insígnias 

de sua condição de suplicantes. Há, no entanto, uma ambiguidade cledomântica no 

termo ἐγχειρίδιον, que significa tanto “aquilo que se traz na mão” quanto “punhal”. 

Como observam Johansen & Whittle (1980, p. 21, vol. II), “in Herodotus and Attic 

prose the word means exclusively ‘hand-knife’, ‘short sword’, and it is reasonable to 

assume that this was the current sense when the play was written”13.  

Há, portanto, aqui, um prenúncio da transfiguração de sua condição de 

suplicantes, trazendo às mãos um ramo envolto em lã, para a condição de assassinas, 

trazendo às mãos um punhal coberto de sangue. Gantz (1978, p. 280) chama atenção 

para o fato de que Apolodoro usa precisamente a palavra ἐγχειρίδιον para descrever a 

                                                
12 Winnington-Ingram (1961, p. 141) tem um posicionamento similar: “In the Oresteia we can see how 
themes introduced in the Agamemnon are carried over into the Choephorai and, in many cases, find their 
culmination in the closing scene of the Eumenides. It is a reasonable assumption that Aeschylus used 
similar methods in the Danaid trilogy and that themes which are developed in the Supplices were taken up 
and developed further in the succeeding plays”. Murray (1958, pp. 9-10) observa o seguinte: “There is 
little overt foreshadowing in the extant play (although much inheres in the imagery [...])”. Para 
Bednarowski (2009, p. 229), “Those who knew the Danaids’ story would have been more likely to view 
this play as the first installment in the treatment of the myth of the Danaids, who will marry and then 
murder these pursuers on their wedding night. These spectators would likely see the play as preparation 
for the impending murder and would, for obvious reasons, have been suspicious of everything the 
Danaids do. They might nevertheless be curious as to how and why Aeschylus’ Danaids will kill the 
Aegyptids and thus alert to any sign that the Danaids will end up marrying them despite indications to the 
contrary”. 
13 Curiosamente, em Heródoto (V, 20), narra-se que Alexandre, filho de Amintas, rei da Macedônia, 
decide preparar uma armadilha para os enviados persas que lhes vieram demandar submissão ao rei Dario 
e, durante um banquete, abusaram de suas mulheres. Ele então concebe o seguinte dolo: pede que as 
mulheres se retirem e envia em seu lugar jovens macedônios disfarçados de mulheres, jovens a quem ele 
havia dado “punhais” (ἐγχειρίδια) para assim assassinarem os persas. 
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arma empregada pelas Danaides em sua sangrenta noite de núpcias: “Quando sorteou os 

casamentos, [Dânao], tendo organizado uma baquete, deu punhais às suas filhas” (ὡς δὲ 

ἐκληρώσατο τοὺς γάµους, ἑστιάσας ἐγχειρίδια δίδωσι ταῖς θυγατράσιν, Bibl. II, 1, 

5). Winnington-Ingram (1961, p. 148) e Sommerstein (1996, p. 149), em suas tentativas 

de reconstrução das duas outras tragédias perdidas, especulam que, no párodo das 

Danaides, após as bodas de consequências funestas, elas entrariam em cena carregando 

dessa vez, em vez de ramos de suplicantes, os punhais manchados de sangue utilizados 

no assassínio de seus maridos.  

Todavia, mesmo se atendo exclusivamente ao horizonte dos acontecimentos nas 

Suplicantes, os “súplices punhais” mantêm a força de sua ambiguidade cledomântica, 

pois prenunciam o caráter ameaçador para o rei de Argos e seu povo que a condição de 

suplicantes das Danaides irá adquirir no decorrer da tragédia. São um símbolo da sua 

condição ambígua: os súplices ramos coroados de lã às mãos de indefesas donzelas 

revelar-se-ão afinal um poderoso instrumento de coerção para o rei e seus súditos, que, 

ao lhes dar abrigo, entrarão em guerra com os Egipcíades. 

A seguir, o Coro das Danaides invoca os pátrios numes de Argos, os deuses 

supremos, os heróis locais e Zeus Salvador, para que o acolha súplice. Nessa mesma 

prece, elas pedem que seus perseguidores – que elas qualificam de “bando transgressor 

nascido de Egito” (ἑσµὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ, Su. 30) – nunca cheguem a Argos e 

pereçam em uma violenta tempestade marítima, antes de que possam usurpar o poder de 

seu tio, Dânao, e compartilhar de leitos conjugais não consentidos. No entanto, tais 

preces, como se verá, não serão atendidas, já que, no quarto episódio, os filhos de Egito, 

incólumes, desembarcam em Argos. O desejo pela morte dos Egipcíades, no entanto, 

permanecerá igualmente incólume e, se os deuses não cuidaram da destruição de seus 

inimigos, elas mesmas o farão, assassinando-os.   

A prece das Danaides se volta então à invocação de Épafo, nascido do toque de 

Zeus, e à lembrança dos sofrimentos padecidos por Io, que elas dizem que irão oferecer 

como indícios fiéis de sua consanguinidade com os cidadãos argivos. Tais indícios 

(τεκµήρια, Su. 54), ainda que inesperados, as jovens dizem que serão reconhecidos 

(γνώσεται, Su. 56) ao longo de sua fala. Prefigura-se aqui exatamente como sua 

declaração de serem argivas vai ser recebida pelo rei: a princípio, será algo inesperado, 

mas ao longo da fala será reconhecido por Pelasgo.  
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As Danaides então se voltam para as suas próprias aflições, dizendo: 

 
εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων 
ἔγγαιος οἶκτον ἀίων, 
δοξάσει τιν' ἀκούειν ὄπα τᾶς Τηρεΐας 
†µήτιδος† οἰκτρᾶς ἀλόχου, 
κιρκηλάτου γ' ἀηδόνος 

Se há por perto algum áugure 
nativo a ouvir o lamento, 
há de crer ouvir a voz da esposa 
de Tereu, lamentosa de sua astúcia, 
rouxinol perseguido por falcão.  

 
ἅτ' ἀπὸ χώρων ποταµῶν τ' ἐργοµένα 
πενθεῖ µὲν οἶκτον ἠθέων, 
ξυντίθησι δὲ παιδὸς µόρον, ὡς αὐτοφόνως 
ὤλετο πρὸς χειρὸς ἕθεν 
δυσµάτορος κότου τυχών· 

Expulsa de campos e de rios, 
pranteia o lamento da moradia 
e assim compõe a sorte do filho: 
morto por ela pereceu por sua mão 
sob a cólera de áspera mãe.  

(Su. 58-67) 
 

De que fala a voz da esposa de Tereu? A história de Tereu parece ter sido o 

argumento de uma tragédia homônima perdida de Sófocles. A versão mais célebre é a 

que narra Ovídio nas Metamorfoses (VI, 421-674): Tereu era um rei trácio que 

desposou Procne, a filha do rei de Atenas, Pandíon. Juntos, eles tiveram um filho 

chamado Ítis. Saudosa de sua irmã, Filomela, Procne pede a Tereu que vá até Atenas 

buscá-la, porém, em sua viagem de regresso, Tereu violenta Filomela e, para que esta 

não pudesse denunciá-lo, corta sua língua. Isso não impede, todavia, que Procne 

descubra o crime do marido: através de bordados, Filomela denuncia o crime à irmã. 

Em cólera, Procne mata Ítis e serve ao marido as carnes do filho morto. Ciente do 

banquete funesto, Tereu persegue as duas irmãs, mas, antes de alcançá-las, os deuses 

transformam Tereu em falcão (ou poupa), Procne em rouxinol e Filomela em andorinha. 

E, assim, transformada em pássaro, Procne continua a ser perseguida pelo marido, agora 

na forma de falcão, e a lamentar a morte do filho através de seus gorjeios: “Ítis! Ítis!”14. 

A identificação do lamento das Danaides com o canto choroso do rouxinol é, no 

entanto, muito mais do que um tópos literário e tem mais profundas ressonâncias. Ela 

aponta para a comunidade de destinos entre as Danaides e a esposa de Tereu: tal como 

as Danaides, Procne também é perseguida; tal como elas, também é exilada de sua 

pátria; e, tal como elas, também lamenta sua sorte. Dessa figura lamentosa e digna de 

piedade que é a esposa de Tereu, emerge a autora de um terrível crime. Da figura 

súplice e lamentosa que são as Danaides, emergirão também as autoras de um crime 

igualmente terrível. Como observa Sommerstein (1977, p. 68), “both [...] have a violent 

                                                
14 Para um estudo compreensivo sobre o mito de Procne e Tereu e suas variantes, conferir o artigo de 
Fontenrose (1948). 
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as well as a piteous side to their nature”. Assim, o destino de uma prenuncia o destino 

coletivo das Danaides: assim como Procne/rouxinol respondeu à violência masculina de 

que foi vítima com o assassínio de seu filho, também as Danaides irão responder à 

violência masculina de que são vítimas com o assassínio de seus maridos. A µήτις (Su. 

61) de Procne, ao enganar seu marido com um banquete em que serviu as carnes de seu 

filho, prenuncia a µήτις das Danaides, que irão assassinar seus maridos na noite de 

núpcias, exatamente quando eles estarão mais vulneráveis aos punhais que elas trazem 

escondidos. Como observa González (2008, p. 27), “el infanticidio materno, del lado de 

Procne, se hace equivalente a un crimen que destruye toda posibilidad de descendencia, 

el de Danaides”.  

Se houvesse, pois, um “áugure” (οἰωνοπόλος, Su. 58) nativo por perto, somente 

ele poderia, ao ouvir o lamento das Danaides, que se confunde com o lamento de 

Procne/rouxinol, interpretar corretamente o sentido ominoso do auspício, a prenunciar 

sangrentos males. 

Invocando os deuses pátrios como vigilantes da justiça, as Danaides pedem que 

frustrem a tentativa dos filhos de Egito de contrair núpcias contra a sua vontade, pois 

isso seria uma transgressão e os deuses têm “real horror à transgressão” (ὕβριν δ' 

ἐτύµως στυγοῦντες, Su. 81). Somente assim, dizem elas, os deuses seriam “justos com 

as núpcias” (ἔνδικοι γάµοις, Su. 82). Pedem então a Zeus, cujos desígnios são 

imperscrutáveis, que não permita que essa nova transgressão se realize. 

O canto lastimoso por suas dores é descrito pelas Danaides como lamentações 

fúnebres que elas, ainda em vida, prestam a si mesmas, acompanhadas da dilaceração de 

suas vestes. Reconhecendo que a travessia segura por mar até Argos é um sinal divino 

propício, elas pedem que Zeus seja também propício à realização do motivo dessa 

travessia: escapar às núpcias indesejadas. Invocam também a proteção da deusa 

Ártemis, para que, irada com a perseguição de virgens, ela, também virgem, torne-se 

sua defensora.  

Por fim, as Danaides, contemplando a possibilidade de suas súplicas não serem 

atendidas pelos deuses olímpios, e principalmente por Zeus, ameaçam tornarem-se 

suplicantes de Zeus dos defuntos, enforcando-se com laços: 

 
εἰ δὲ µή, µελανθὲς 
ἡλιόκτυπον γένος 
τὸν γάιον, 
τὸν πολυξενώτατον, 

Se não, – gente de negra tez 
brunida de sol, 
junto ao térreo 
hospitaleiro de muitos, 
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Ζῆνα τῶν κεκµηκότων 
ἱξόµεσθα σὺν κλάδοις 
ἀρτάναις θανοῦσαι, 
µὴ τυχοῦσαι θεῶν Ὀλυµπίων. 

Zeus dos defuntos, 
suplicaremos com ramos, 
mortas nos laços, – 
se não tocarmos Deuses Olímpios. 

(Su. 154-61) 
 

Explicita-se aqui mais inequivocamente a ambiguidade ominosa da condição de 

suplicantes das Danaides, anteriormente simbolizadas por seus “súplices punhais”, pois 

seu caráter ameaçador para a cidade começa a tomar forma: essa ameaça de suicídio por 

parte delas – suplicar “com ramos” (σὺν κλάδοις), “mortas nos laços” (ἀρτάναις 

θανοῦσαι) –, caso suas preces não sejam atendidas, prefigura a mesma ameaça que, no 

primeiro episódio, elas farão ao rei Pelasgo caso ele não as acolha, a de enforcarem-se 

(ἀπάγξασθαι, Su. 465) com “cintos e laços” (στρόφους ζώνας, Su. 457). 

No primeiro episódio, Dânao recomenda que suas filhas sejam “prudentes” 

(φρονεῖν, Su. 176), tal como ele foi um pai “prudente” (φρονοῦντι, Su. 176) ao guiá-las 

à terra firme em que se encontram. Na poeira e no chiado dos eixos dos carros, Dânao 

percebe a iminente chegada de líderes locais a demandar quem sejam os recém-

chegados e, assim, aconselha suas filhas a buscarem asilo junto ao altar dos deuses 

sobre a colina: 

 
ἀλλ' ὡς τάχιστα βᾶτε καὶ λευκοστεφεῖς 
ἱκτηρίας, ἀγάλµατ’ αἰδοίου Διός, 
σεµνῶς ἔχουσαι διὰ χερῶν εὐωνύµων, 
αἰδοῖα καὶ γοεδνὰ καὶ ζαχρεῖ’ ἔπη 
ξένους ἀµείβεσθ’, ὡς ἐπήλυδας πρέπει, 
τορῶς λέγουσαι τάσδ’ ἀναιµάκτους φυγάς. 

Eia, vinde o mais, tendo solenes 
súplices ornamentos de Zeus Reverente 
coroados de alva lã na mão de bom nome, 
respondei falas reverentes, ternas, úteis, 
aos hóspedes, como convém a forasteiros, 
a falar claro deste exílio limpo de sangue. 

 (Su. 191-6) 
 

 Tendo na mão esquerda15 os ramos coroados de alva lã (λευκοστεφεῖς, Su. 191), 

Dânao aconselha-as, assim, a responder o que lhes for demandado e falar claramente de 

seu exílio “limpo de sangue” (ἀναιµάκτους, Su. 196). Como seu viu, as Danaides, no 

párodo, esclarecem que seu exílio não foi motivado por nenhum homicídio (ἐφ' αἵµατι, 

Su. 6). Viu-se também que nessa alusão ao homicídio residiria um prenúncio do crime 

que de fato elas irão cometer ao assassinarem seus próprios maridos. Aqui, esse mesmo 

prenúncio é reforçado através da fala de Dânao e ganha ainda implicações mais 

imediatas. “Limpo de sangue” (ἀναιµάκτους) caracteriza verdadeiramente o exílio das 
                                                
15 De acordo com o ritual da súplica, Dânao as instrui a segurar os ramos “na mão de bom nome” 
(εὐωνύµων, Su. 193), isto é, na mão esquerda. O termo εὐώνυµος é utilizado como um eufemismo para 
o lado esquerdo, pois o lado esquerdo é o lado de onde provêm os maus auspícios. Sobre os aspectos 
rituais da súplica nas Suplicantes, conferir Belfiore (2000, pp. 41-5). 
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Danaides desde o ponto de vista do momento presente: elas não carregam a mácula de 

nenhum derramamento de sangue e sua chegada, a salvo, à terra firme, após uma longa 

viagem marítima desde o Egito, elas mesmas reconhecem como um favor dos deuses, 

ao falarem de uma viagem “sem procela” (ἀχείµατον, Su. 136), em que seu navio era 

conduzido “com brisas” (σὺν πνοαῖς, Su. 136). No entanto, se considerado desde o 

ponto de vista de um futuro próximo, seu exílio não será de forma alguma ἀναίµακτος 

e sim αἱµακτός. Como o rei Pelasgo em breve irá descobrir, ambas as alternativas que 

elas lhe apresentarão serão sangrentas: ele terá as mãos sujas de sangue se, não 

atendendo às suas súplicas, for assim responsável pelo suicídio delas e se, atendendo às 

suas súplicas, der início a uma guerra com os Egipcíades, em que sangue será 

derramado. Dessa forma, os ramos coroados de alva lã (λευκοστεφεῖς, Su. 191) que elas 

carregam em suas mãos figuram uma vez mais como uma expressão da ambiguidade 

ominosa da sua condição de suplicantes. 

Acolhendo os conselhos paternos, as Danaides pedem a vigilância e a piedade de 

Zeus e, enquanto se dirigem ao altar sobre a colina, Dânao indica os demais deuses que 

também devem ser invocados de modo a lhes serem propícios: Apolo, porque, como 

elas, também já experimentou o exílio e assim poderia apiedar-se delas; Posídon, para 

que, assim como bem lhes conduziu em sua travessia marítima, bem as receba em terra 

firme; e Hermes, para que, como deus mensageiro, possa lhes anunciar a boa notícia de 

sua libertação. Por fim, Dânao aconselha suas filhas a venerar o altar comum dos 

deuses, dizendo: 

 
πάντων δ' ἀνάκτων τῶνδε κοινοβωµίαν 
σέβεσθ'· ἐν ἁγνῷ δ' ἑσµὸς ὣς πελειάδων 
ἵζεσθε κίρκων τῶν ὁµοπτέρων φόβῳ, 
ἐχθρῶν ὁµαίµοις καὶ µιαινόντων γένος. 
 

O altar comum destes deuses soberanos todos, 
venerais; no santuário, qual bando de pombas, 
pousai, por temor de gaviões também alados, 
hostis a consanguíneos e poluentes da casa. 

 (Su. 222-25) 
 

Para descrever a atitude que, ante o altar comum dos deuses, as Danaides devem 

ter, Dânao recorre a um símile: o de um bando de pombas que, temendo a perseguição 

de gaviões, buscam refúgio pousando nos altares dos deuses. Para Dumortier (1975, p. 

1), a metáfora principal nas Suplicantes é a de um voo de pombas fugindo de um 

gavião. Note-se que, no párodo, as Danaides se referem aos Egipcíades como o “bando” 
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(ἑσµόν, Su. 30) transgressor nascido de Egito16. Dânao refere-se às Danaides como um 

“bando” (ἑσµός, Su. 223) de pombas. A imagem de um pássaro perseguido por uma ave 

de rapina evoca a história de Procne/rouxinol perseguida por Tereu/falcão, com a qual 

elas próprias descreveram anteriormente a sua situação e na qual, como se viu, reside o 

prenúncio do assassinato dos Egipcíades por suas mãos.  

Porém, como se viu no primeiro capítulo, a perseguição da pomba por um 

gavião é uma imagem estritamente relacionada ao universo da ornitomancia. Na 

Odisseia (XV, 525-8), um gavião avistado à direita trazendo em suas garras uma pomba 

é considerado um bom auspício pelo adivinho Teoclimeno. Já nos Persas, um gavião 

perseguindo uma águia, uma ave hierarquicamente superior, é claramente um mau 

auspício para o povo persa (Pe. 205-10). O gavião, que, na mesma passagem 

supramencionada da Odisseia, é descrito como “o mensageiro de Apolo, veloz” 

(Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος, Od. XV, 526), recebe aqui, por ser associado aos 

Egipcíades, a caracterização de “hostis a consanguíneos” (ἐχθρῶν ὁµαίµοις, Su. 225) e 

de “poluentes da casa” (µιαινόντων γένος, Su. 225). 

Se esse símile das pombas perseguidas por gaviões – por sua estreita relação 

com o universo da ornitomancia e por sua grande significância dentro desse mesmo 

universo –, fosse interpretado como um auspício, o que ele prenunciaria? Se houvesse 

por perto um “áugure” (οἰωνοπόλος, Su. 58), como devaneou o Coro de Danaides, 

qual seria a sua interpretação? 

Dânao estabelece primeiramente uma correlação entre o bando de pombas que se 

refugia por temor no santuário com as Danaides e entre os gaviões alados com os seus 

perseguidores, os Egipcíades17. Então ele se pergunta: 

 
ὄρνιθος ὄρνις πῶς ἂν ἁγνεύοι φαγών; 
πῶς δ' ἂν γαµῶν ἄκουσαν ἄκοντος πάρα 
ἁγνὸς γένοιτ' ἄν; οὐδὲ µὴ 'ν Ἅιδου θανὼν 
φύγῃ µαταίων αἰτίας, πράξας τάδε. 
κἀκεῖ δικάζει τἀµπλακήµαθ', ὡς λόγος, 
Ζεὺς ἄλλος ἐν καµοῦσιν ὑστάτας δίκας. 

Como seria puro o pássaro voraz de pássaro? 
Como, se desposa à força contra forçado pai, 
seria puro? Nem morto, junto de Hades,  
escape à acusação de lascívia, se assim age. 
Também lá, outro Zeus, ao que se conta, 
entre mortos, juiz póstumo, julga crimes. 

(Su. 226-31) 
                                                
16 De acordo com Johansen & Whittle (1980, pp. 30-1, vol. II), a palavra ἑσµός neste contexto “properly 
means a (settling) swarm of birds”. Para os autores, a caracterização dos Egipcíades como um bando 
“foreshadows the many more or less detailed images of predatory or preyed-on creatures which are 
employed throughout the paly to describe the relations between the Danaids and their cousins”. 
17 Note-se que a imagem da pomba perseguida pelo gavião está presente também no Prometeu Cadeeiro 
com a mesma relação entre ave e personagem: “mas eles, aturdidos, / falcões deixados não longe de 
pombas / chegarão, caçadores de não caçáveis / núpcias” (οἱ δ’ ἐπτοηµένοι φρένας, / κίρκοι πελειῶν οὐ 
µακρὰν λελειµµένοι, / ἥξουσι θηρεύοντες οὐ θηρασίµους / γάµους, Pr. 856-9). 
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Os Egipcíades/gaviões são descritos, como se viu, como “hostis a consanguíneos 

e poluentes da casa” (Su. 225). Como então seria “puro” (ἁγνεύοι, Su. 226) o pássaro 

que devora o pássaro? Como poderia uma união enfaticamente descrita como pretendida 

“à força” (ἄκουσαν ἄκοντος, Su. 227) ser considerada “pura” (ἁγνός, Su. 228)? Quem 

assim age, nem morto, junto ao outro Zeus, aquele que como juiz julga crimes no 

Hades, escaparia da “acusação de lascívia” (µαταίων αἰτίας, Su. 229). Portanto, do 

ponto de vista de Dânao, esse símile exprime uma impiedade, uma hýbris por parte dos 

Egipcíades, e, enquanto auspício, prenunciaria um castigo para os perseguidores de suas 

filhas. De fato, trata-se de um auspício que se revelará verdadeiro: por justiça divina, a 

hýbris dos Egipcíades será punida com a perda da própria vida às mãos daquelas a quem 

agora eles perseguem tal qual gaviões atrás de pombas. 

Trata-se, no entanto, de apenas um aspecto desse símile/auspício. Sem que 

Dânao o saiba, a descrição dos gaviões como “hostis a consanguíneos” e “poluentes da 

casa” aplicar-se-á também às suas filhas, quando, como um “pássaro voraz de pássaro” 

(ὄρνιθος ὄρνις ... φαγών, Su. 226), elas assassinarem seus maridos na noite de núpcias. 

Invertendo-se as relações entre as aves e as personagens, o símile torna-se um auspício a 

prenunciar, com igual veracidade, o crime das Danaides. 

 

3.2) Pelasgo e o enigma das Danaides 
 

Surge, então, o rei Pelasgo, no primeiro episódio. O início da interlocução entre 

o rei e o Coro das Danaides constitui-se da tentativa de Pelasgo em saber a identidade 

das suplicantes. Assim, sua primeira fala é uma pergunta pelo “onde” (ποδαπὸν, Su. 

234), isto é, pela origem das Danaides: 

 
ποδαπὸν ὅµιλον τόνδ' ἀνελληνόστολον 
πέπλοισι βαρβάροισι κἀµπυκώµασι 
χλίοντα προσφωνοῦµεν; οὐ γὰρ Ἀργολὶς  
ἐσθὴς γυναικῶν οὐδ' ἀφ' Ἑλλάδος τόπων. 

Donde é este bando de trajes não gregos, 
com vestimentas e diademas bárbaros, 
faustoso, com quem falamos? Não de Argos 
são as vestes das mulheres, nem da Grécia. 

 (Su. 234-7) 
 

À primeira vista, chama a atenção do rei Pelasgo os trajes e os adornos utilizados 

pelas Danaides, em cujo aspecto faustoso ele reconhece uma origem bárbara; mulheres 

assim vestidas, afirma o rei, não são nem de Argos nem da Grécia.  
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A pergunta pelo “onde” é sucedida por uma consideração a respeito de “como” 

(ὅπως, Su. 238) elas ousaram até ali chegar sem arautos, sem patronos, sem guias; 

“isso”, diz Pelasgo, “é motivo de admirar” (τοῦτο θαυµαστὸν πέλει, Su. 240). A 

chegada inadvertida, e por isso mesmo ousada, desse grupo de mulheres vestido à moda 

bárbara é, do ponto de vista do rei, algo admirável (θαυµαστός); afinal, trata-se de um 

acontecimento extraordinário. 

Pelasgo reconhece, porém, nessas mulheres a condição de suplicantes pelos 

ramos que trazem consigo. Os seus ramos de suplicante são, portanto, para o rei, o único 

indício que lhes conferiria, por conjectura, uma identidade grega. Muito mais, diz 

Dânao, ele poderia especular a respeito delas se “quem explica” (ὁ σηµανῶν, Su. 245) 

fosse desprovido de voz. Assim, ele demanda às Danaides que lhe expliquem quem são 

afinal. Porém, elas adiam o desvelamento de sua identidade devolvendo a pergunta que 

lhes foi feita com outra pergunta, a indagar Pelasgo a respeito da sua posição social. 

Pelasgo então concede-lhes o beneplácito de ser ele o primeiro a identificar-se. 

Ele se identifica como filho do terrígeno Palécton e senhor soberano dessa terra, cujo 

nome advém de sua realeza e cujos vastos domínios se estendem pela Grécia 

continental. E explica por que a região foi denominada Ápia: 

 
Ἆπις γὰρ ἐλθὼν ἐκ πέρας Ναυπακτίας  
ἰατρόµαντις παῖς Ἀπόλλωνος χθόνα 
τήνδ᾽ ἐκκαθαίρει κνωδάλων βροτοφθόρων, 
τὰ δὴ παλαιῶν αἱµάτων µιάσµασι 
χρανθεῖσ' ἀνῆκε γαῖα µηνίσασ᾽ ἄκη 
δρακονθόµιλον δυσµενῆ ξυνοικίαν. 
τούτων ἄκη τοµαῖα καὶ λυτήρια 
πράξας ἀµέµπτως Ἆπις Ἀργείᾳ χθονὶ 
µνήµην ποτ᾽ ἀντίµισθον ηὕρετ' ἐν λιταῖς. 

Ápis veio do lado de lá de Naupacto, 
médico-adivinho filho de Apolo 
limpou esta terra de feras homicidas, 
que, pela poluências de antigos cruores 
conspurcada, a terra produziu furiosa, 
moradia de hostil multidão de serpentes. 
Remédios cortantes e libertadores disso 
Ápis sem vitupério deu à terra argiva 
e em paga foi lembrado em preces.  

(Su. 262-70) 
 

Como observam Johansen & Whittle (1980, p. 211, vol. II), a história de Ápis, 

médico-adivinho filho de Apolo, que libertou a região de uma multidão de serpentes, 

não é referida por nenhum outro autor antigo em nenhum outro texto supérstite, exceto 

por Eustácio (D.P. 414), que diz que “Ápis, o filho de Foroneu, vindo do Epiro libertou 

o Peloponeso das serpentes que o perturbavam” (Ἄπις ὁ Φορωνέως ἐκ τῆς Ἠπείρου 

ἐλθὼν ἀπήλλαξε τὴν Πελοπόννησον ὄφεων ὀχλούντων) 18, citando a seguir o verso 

262 das Suplicantes de Ésquilo. 

                                                
18 A edição é de Müller (1861) e a tradução é nossa. 
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Note-se que, assim como as Danaides cruzaram o mar para chegar a Argos, 

também outrora ο médico-adivinho Ápis cruzou o mar – ele veio “do lado de lá” (ἐκ 

πέρας, Su. 262) de Naupacto, isto é, de além-mar. Ele veio, no entanto, na condição de 

médico-adivinho (ἰατρόµαντις, Su. 263) e, enquanto tal, sua chegada foi benéfica para 

a região. Ápis, ali encontrando uma terra conspurcada – cuja “poluência” (µίασµα) 

advinda de antigo “sangue derramado” (αἷµα) fez com que a terra produzisse uma 

“hostil multidão de serpentes” (δρακονθόµιλον δυσµενῆ ξυνοικίαν, Su. 267) –, 

purificou-a com remédios (ἄκη, Su. 266, 268). 

Como em breve Pelasgo irá descobrir, as Danaides chegam perseguidas pelos 

Egipcíades, que serão denominados por elas de “serpentes hostis” (δρακόντων 

δυσφρόνων, Su. 511), “bípede serpente” (δίπους ὄφις, Su. 895), “víbora” (ἔχιδνα, Su. 

896), “monstro” (δάκος, Su. 898); ou seja, elas trazem novamente um mal para essa 

terra. Não há mais, no entanto, um médico-adivinho que, como outrora, possa purificá-

la. Caberá a Pelasgo e a seu povo, caso a cidade se “conspurque” (µιαίνεται, Su. 366), 

encontrar “remédios” (ἄκη, Su. 367) para purificá-la.  

Assim, a história do médico-adivinho Ápis, por seu paralelismo com a história 

das Danaides, adquire um sentido ominoso, pois é um prenúncio do que irá acontecer: 

se, antigamente, remédios (ἄκη) foram necessários para purificar a poluência (µίασµα) 

causada pelo derramamento de sangue (αἷµα), em breve serão necessários novamente 

remédios (ἄκη, Su. 268; 367), seja para a “poluência” (µιαίνεται, Su. 366; µίασµ’, Su. 

473), caso as Danaides cumpram a ameaça de se enforcarem; seja para o 

“derramamento de sangue” (αἷµα, Su. 449; αἱµάξαι, Su. 477), caso os argivos decidam 

entrar em guerra com os Egipcíades; seja para a poluência advinda do derramamento de 

sangue, quando as Danaides assassinarem seus maridos. 

Finda sua apresentação, Pelasgo demanda que as Danaides, com breves palavras, 

elucidem sua origem, pois ele já ofereceu-lhes “testemunhos” (τεκµήρια, Su. 271) de 

sua realeza. Obedecendo ao conselho do pai, que, anteriormente à chegada de Pelasgo, 

havia-lhes recomendado que falassem claramente (τορῶς λέγουσαι, Su. 196), elas, 

anuindo à demanda do rei, dizem que dirão “breve e clara palavra” (βραχὺς τορός θ’ ὁ 

µῦθος, Su. 274). Assim o fazem, declarando-se de origem argiva, por serem prole de Io, 

a nobre novilha, e nessa declaração dizem dar a conhecer “toda a verdade” (ἀληθῆ 

πάντα, Su. 276). Para Pelasgo, suas palavras são “incríveis” (ἄπιστα, Su. 277). O que 

há de incrível em as Danaides se dizerem argivas é a sua aparência, que ele diz ser 
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muito mais condizente com a das mulheres líbias, das nômades indianas e, se portassem 

arcos, das Amazonas, “sem marido e carnívoras” (ἀνάνδρους κρεοβόρους, Su. 288).  

Essa comparação das Danaides com as Amazonas é tão significativa quanto 

controversa. Alguns autores argumentam que tal comparação sugere não apenas o 

aspecto bárbaro das Danaides, mas também a natureza de seu posicionamento contra o 

casamento19. Como observa Vernant (1992, p. 30): 

 

O casamento é para a moça o que a guerra é para o rapaz: para ambos, esses 
acontecimentos marcam a realização de suas respectivas naturezas [...]. Além disso, 
uma moça que se recusa a casar, renunciando ao mesmo tempo à sua “feminilidade”, 
vê-se de alguma forma rejeitada para o lado da guerra, tornando-se paradoxalmente 
equivalente a um guerreiro. É o que se constata, o plano do mito, com os personagens 
femininos do tipo das Amazonas [...]. 
 

As Danaides teriam assim uma natureza semelhante àquela das Amazonas e, por 

se recusarem ao casamento, viveriam num universo masculino. Um fragmento de um 

poema de Melanípides, em que ele descreve as Danaides, sugere esse seu aspecto 

masculino: 

 
οὐ γὰρ †ἀνθρώπων φόρευν µορφὰν ἐνεῖδος† 
οὐδὲ †τὰν αὐτὰν† γυναικείαν ἔχον, 
ἀλλ' ἐν ἁρµάτεσσι διφρού-  
 χοις ἐγυµνάζοντ' ἀν' εὐ- 
 ήλι' ἄλσεα πολλάκις 
θήραις φρένα τερπόµεναι... 

 
Pois não apresentavam o aspecto de homens 
nem o aspecto próprio feminino, 
mas corriam com carros de duplos cavalos 
por bosques ensolarados, 
regozijando-se muitas vezes 
com a caça às feras... (Fr. 1)20 
 

Em Hécuba, de Eurípides, ante o desprezo de Agamêmnon à força feminina, a 

rainha responde: “Por quê? Elas não mataram Egipcíadas? / Não despovoaram Lemnos 

de varões?” (Hec. 886-7). Traça-se, dessa forma, um paralelo entre as Danaides e as 

mulheres de Lemnos, mulheres estas que repeliram violentamente seus maridos.  

                                                
19 Conferir os artigos de Lévy (1985, p. 42); Zeitlin (1988, p. 238); Turner (2001, p. 32); Papadopoulou 
(2011, pp. 53-4). 
20 A edição é de Page, em Poetae melici Graeci (1962), e a tradução é nossa. A respeito da caracterização 
das Danaides nesse fragmento poético de Melanípides, conferir o artigo de Moreau (1994/1995), “Las 
Danaïdes de Mélanippidès: La femme virile”. 
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Para Garvie (2006, pp. 215-6), no entanto, diferentemente das Amazonas, as 

Danaides não possuem uma natureza belicosa; além disso, as Amazonas, embora 

recusem a dominação masculina, não rejeitam a união amorosa.  

É necessário considerar, porém, que, embora essa menção às Amazonas não 

signifique uma explicitação da natureza das Danaides nesta tragédia de Ésquilo, a 

descrição das Amazonas como “sem marido e carnívoras” (ἀνάνδρους κρεοβόρους, 

Su. 288) é significativa. De acordo com Heródoto (IV, 110), os citas chamam as 

Amazonas de “Oiorpatas” (Οἰόρπατα), o que, diz ele, na língua grega significa 

“matadoras de homens” (ἀνδροκτόνοι), pois, em cita, “οἰόρ” significa “homem” e 

“πατά” significa “matar”21. Portanto, para Johansen & Whittle (1980, p. 230, vol. II), 

essa alusão que Pelasgo faz às notórias ἀνδροκτόνοι, “is pregnant with unconscious 

prophecy”. A comparação que Pelasgo faz entre elas parece ser, assim, mais acertada do 

que o rei pode perceber, uma vez que não apenas elas se recusam a aceitar os 

Egipcíades como maridos, como também irão assassiná-los para permanecerem na 

condição de “sem marido” (ἄνανδρος). 

Pelasgo, então, aceitando a premissa de que as Danaides sejam argivas, tal como 

se declaram, pergunta como poderia ser argiva sua origem e família. Ora, a presença 

imprevista dessas jovens virgens exóticas, de tez morena e com vestes e adornos 

incomuns, que se apresentam sob a proteção de Zeus Suplicante e se dizem argivas de 

origem, é uma presença numinosa a anunciar desígnios divinos que escapam à 

compreensão do rei. As Danaides são, dessa forma, para Pelasgo um enigma que ele 

tem de decifrar, mas que, uma vez decifrado, não se mostrará propício e benéfico nem 

para ele nem para seu país. Para tentar solucionar esse enigma, porém, Pelasgo deve 

tomar conhecimento de duas questões fundamentais: primeiramente, como é possível 

que as Danaides se declarem argivas e, em um segundo momento, pelo que suplicam 

junto ao altar dos deuses.  

Note-se que, no párodo, o Coro de Danaides diz que falará aos argivos dos males 

de Io, mostrando assim indícios fiéis de sua consanguinidade. Tais “indícios fiéis” 

(πιστὰ τεκµήρια, Su. 55), dizem elas, ainda que inesperados, serão claros e serão 

“reconhecidos” (γνώσεται, Su. 56) por seus interlocutores. Pelasgo, quando elas 

primeiramente se declaram argivas, diz que suas palavras são “incríveis” (ἄπιστα, Su. 

                                                
21 Narra o historiógrafo a respeito das Amazonas que, após serem vencidas pelos helenos, estes levaram 
as sobreviventes consigo em suas naus, mas que, em alto-mar, elas os atacaram e os massacraram (Hdt. 
IV, 110). 
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277). Chegou então o momento de mostrar seu conhecimento sobre Io, isto é, oferecer a 

Pelasgo “indícios fieis” (πιστὰ τεκµήρια) de que de fato são argivas. O conhecimento 

da história de Io é, portanto, um τεκµήριον da consanguinidade que elas proclamam. 

Assim, como prova de sua ascendência argiva, as Danaides oferecem o 

conhecimento de que, outrora, em Argos, Io foi uma sacerdotisa guardiã do templo de 

Hera. Pelasgo reconhece essa informação como verdadeira e a partir de então passa a 

fazer diversas perguntas – nove no total, excluindo-se os versos corrompidos – 

concernentes à história de Io, como se pusesse à prova o conhecimento que dela dizem 

ter as Danaides e, assim, a assertividade de sua declarada origem argiva.  

No decurso da esticomitia entre as Danaides e o rei, tece-se a história de Io: a 

mortal sacerdotisa de Hera atraiu os amores de Zeus, provocando a cólera da deusa, que 

transforma a jovem em novilha. Zeus, no entanto, une-se a ela em forma de touro. Hera 

designa o onividente Argo para vigiar a novilha, mas é morto por Hermes, e então envia 

um aguilhão para persegui-la em longa corrida, que termina ao chegar a Canopo e a 

Mênfis, onde Zeus com sua mão liberta-a dos sofrimentos pelo nascimento de seu filho 

Épafo, epônimo do toque de seu pai22. Filha de Épafo, Líbia gerou Belo, pai dos 

contendentes irmãos Dânao e Egito. 

Pelasgo, mediante os πιστὰ τεκµήρια, reconhece como verdadeira a antiga 

ligação entre as Danaides e a terra argiva: “Parece-me que participais desta terra / em 

princípio” (δοκεῖτέ 〈δή〉 τοι τῆσδε κοινωνεῖν χθονὸς / τἀρχαῖον, Su. 325-6). Assim, 

esclarecida a primeira parte do enigma – como é possível que as Danaides se declarem 

argivas –, resta saber pelo que suplicam junto ao altar dos deuses.  

 Pelasgo, primeiramente, pergunta por que golpe de sorte deixaram o palácio 

paterno. As Danaides respondem que fugiram de seu país por “ódio à união conjugal” 

(ἔχθει ... εὐναίων γάµων, Su. 332). Trata-se de uma resposta enigmática, pois Pelasgo, 

que não está a par dos acontecimentos, ainda não pode entender toda a implicação de tal 

ódio à união conjugal. Por essa razão, o rei reformula de forma mais específica a sua 

pergunta: “Que suplicas a estes Deuses juntos, / coroados de lã recém-colhidos ramos?”. 

O caráter ambíguo de seus recém-colhidos ramos coroados de lã (λευκοστεφεῖς ... 

νεοδρέπτους κλάδους; Su. 334), que são uma expressão da ambiguidade ominosa da 

condição de suplicantes das Danaides, está prestes a se desvelar para o rei. 

                                                
22 O nome Épafo é etimologicamente correlacionado por Ésquilo com o verbo ἐπαφάω, “tocar na 
superfície”, “tocar levemente”. Conferir Jouan (1978), “Nomen-omen chez Eschyle”.  
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À pergunta “que suplicas?” as Danaides respondem que suplicam para que não 

sejam servas na família de Egito, mas se evadem de responder à próxima questão 

proposta por Pelasgo, a de se não o desejam por “ódio” (κατ' ἔχθραν) ou por “não ser 

lícito” (µὴ θέµις, Su. 336). Evadem-se de que forma? Com uma pergunta retórica, de 

caráter generalizante: “Quem vilipendiaria os amos amigos?” (τίς δ' ἂν φιλοῦσ' ὄνοιτο 

τοὺς κεκτηµένους; Su. 337). Evadem-se por quê? Ora, a pergunta do rei pressupõe uma 

alternativa inexistente para elas: não desejam unir-se aos filhos de Egito por ódio “ou” 

(ἤ) por não ser lícito. Observe-se que, no párodo, as Danaides pedem aos deuses que 

seus perseguidores pereçam no mar antes de usurparem o poder de seu pai e pisarem em 

leitos não-consentidos (ἀκόντων, Su. 39) que a lei protege (ὧν θέµις εἴργει, Su. 37). 

Nesses versos, elas assimilam o que é consentido (ἑκων) ao que é lícito (θέµις) e, 

consequentemente, o que não é consentido (ἄκων) com o que não é lícito (οὐ θέµις). 

Dessa forma, o seu ódio (ἔχθρα) advém de uma união que se pretende alcançar sem 

consentimento e, por isso mesmo, de seu ponto de vista, ilícita. Elas assim apagam as 

fronteiras entre o que é particular – o não-consentimento seu e de seu pai a esse 

casamento – e o que é geral – os costumes, as vigências, as leis. 

Pelasgo então aborda a questão do ponto de vista da piedade, perguntando: 

“Como serei piedoso para convosco?” (πῶς οὖν πρὸς ὑµᾶς εὐσεβὴς ἐγὼ πέλω; Su 

340). Ora, elas fogem, como dizem no párodo, do intento ímpio (ἀσεβῆ, Su. 9) de seus 

primos de se casarem com elas. Dessa forma, o que seria piedoso (εὐσεβής) da parte de 

Pelasgo para com elas seria não entregá-las a seus perseguidores, como elas respondem: 

“Não nos dando aos filhos de Egito, se pedem.” (αἰτοῦσι µὴ 'κδοὺς παισὶν Αἰγύπτου 

πάλιν, Su. 341). 

Não entregá-las aos Egipcíades implica, no entanto, começar uma nova guerra e 

isso, para o rei, é algo “grave” (βαρέα, Su. 342). Para as Danaides, porém, “grave” 

(βαρύς, Su. 347) é a ira de Zeus Suplicante. As Danaides apelam à Justiça (Δίκη, Su. 

343), dizendo que esta defende os seus aliados, o que pressupõe que a Justiça está a seu 

lado, mas Pelasgo ressalva que a Justiça protege seus aliados “se realmente” (εἴπερ, Su. 

344) participa do princípio em causa, isto é, se houver realmente justiça na rejeição das 

Danaides ao casamento com seus primos. 

Respondidas as duas questões fundamentais – como é possível que as Danaides 

se declarem argivas e pelo que suplicam junto ao altar dos deuses – o rei Pelasgo vê-se 

confrontado com um terrível dilema e reconhece nos ramos de suplicantes, que cobrem 
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os altares dos deuses, a sua ambiguidade ominosa: “Estremeço ao ver estes altares 

cobertos” (πέφρικα λεύσσων τάσδ' ἕδρας κατασκίους, Su. 346). 

Diante das reiteradas súplicas das Danaides, Pelasgo adverte-as de que não estão 

a suplicar junto à sua lareira, mas sim junto a um altar público, de modo que não se trata 

de algo que ele possa decidir sozinho, uma vez que as consequências de sua decisão 

dizem respeito a todo seu povo. As Danaides respondem de forma a apagar as fronteiras 

entre o indivíduo Pelasgo, detentor do poder real, e o povo e cidade que ele representa 

na condição de rei. Elas dizem a Pelasgo: “Tu és a cidade, tu és a população” (σύ τοι 

πόλις, σὺ δὲ τὸ δήµιον, Su. 370). Sendo assim, do ponto de vista das Danaides, ele tem 

todo o poder necessário para decidir sozinho como lhe aprouver, já que não está sujeito 

à prestação de contas, de forma que cabe a ele somente evitar a poluência. À menção da 

palavra poluência (ἄγος, Su. 375), que agora se configura como uma possibilidade real 

para ele e sua cidade, o rei procura afastar o mau agouro com uma frase de caráter 

apotropaico: “Poluência tenham os meus inimigos” (ἄγος µὲν εἴη τοῖς ἐµοῖς 

παλιγκότοις, Su. 376). E assim expressa seu dilema: 

 
ὑµῖν δ᾽ ἀρήγειν οὐκ ἔχω βλάβης ἄτερ· 
οὐδ᾽ αὖ τόδ᾽ εὖφρον, τάσδ᾽ ἀτιµάσαι λιτάς. 
ἀµηχανῶ δὲ καὶ φόβος µ᾽ ἔχει φρένας 
δρᾶσαί τε µὴ δρᾶσαί τε καὶ τύχην ἑλεῖν. 

Não posso defender-vos sem dano, 
nem é prudente desprezar as preces. 
Perplexo, e pavor me toma o espírito, 
por agir e por não agir e pela sorte. 

(Su. 377-80) 
 

A resposta das Danaides à aporia do rei é novamente um apelo à ira de Zeus 

Suplicante, que, dizem elas, abate-se sobre os mortais que não alcançam a “legítima 

justiça” (δίκας ... ἐννόµου, Su. 384). Pelasgo procura, assim, uma saída justamente no 

que é legítimo (ἔννοµος) do ponto de vista das leis (νόµοι):  

 
εἴ τοι κρατοῦσι παῖδες Αἰγύπτου σέθεν 
νόµῳ πόλεως, φάσκοντες ἐγγύτατα γένους 
εἶναι, τίς ἂν τοῖσδ' ἀντιωθῆναι θέλοι; 
δεῖ τοί σε φεύγειν κατὰ νόµους τοὺς οἴκοθεν, 
ὡς οὐκ ἔχουσι κῦρος οὐδὲν ἀµφὶ σοῦ. 

Se os filhos de Egito têm poder sobre ti, 
por lei civil, como parentes próximos,  
quem poderia contrapor-se a eles? 
Deves alegar, conforme leis pátrias, 
que eles não têm autoridade sobre ti. 

(Su. 387-91) 
  

As Danaides, no entanto, evadem-se uma vez mais de responder uma pergunta 

concernente à licitude e à legalidade de sua oposição à união com os Egipcíades. A sua 

resposta consiste em expressar o desejo de nunca ser submetida ao poder dos varões e 

demandar ao rei que, tomando a Justiça como aliada, decida em favor da veneração 
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(σέβας, Su. 396) aos deuses. Para as Danaides, a questão que se impõe é a da justiça de 

Zeus; não se trata de interpretar as leis civis. Pelasgo, porém, insiste que ele não pode 

ser tomado como juiz nessa causa sem que seu povo participe da decisão; assim, ainda 

que o rei queira mostrar-se piedoso (εὐσεβής, Su. 340) para com elas, ele não pode 

subtrair-se ao seu dever cívico de consultar os argivos quanto ao curso da ação. Mas as 

Danaides voltam a expressar o ponto de vista de que a justiça está do seu lado, dizendo 

que, se Zeus distribui “punição aos maus, e pureza aos legítimos” (ἄδικα µὲν κακοῖς, 

ὅσια δ' ἐννόµοις, Su. 404), não haveria motivo para sentir remorso em se fazer “o que é 

justo” (τὸ δίκαιον, Su. 405). E insistem para que o rei pense “com toda a justiça” 

(πανδίκως, Su. 419) e se torne para elas um patrono “piedoso” (εὐσεβὴς, Su. 419). Se o 

rei pretende guardar-se da cólera divina, é necessário que ele reconheça (γνῶθι, Su. 

426) a transgressão viril (ὕβριν ἀνέρων, Su. 426), não permitindo que elas sejam 

arrastadas de junto das imagens dos deuses “contra justiça” (βίᾳ δίκας, Su. 430), pois 

“Justo é o poder de Zeus” (δίκαια Διόθεν κράτη, Su. 437). 

O dilema de Pelasgo é um dilema que está intimamente relacionado com a 

questão da justiça, como torna evidente tanto a insistência das Danaides de que sua 

causa é justa quanto a sua insistência na hýbris de seus perseguidores, a que elas se 

referem oito vezes ao longo do drama23.  

Desvendar, pois, o enigma das Danaides implica saber o que é mais justo, mas, 

para isso, é preciso penetrar “as densas e sombrias sendas” (δαυλοὶ ... δάσκιοί τε ... 

πόροι, Su. 89-90) do pensamento de Zeus, que “se prolongam imperscrutáveis” 

(τείνουσιν ... ἄφραστοι, Su. 90). Por isso, Pelasgo permanece imobilizado ante o 

terrível dilema que se lhe impõe, constatando que é coercitivo (πᾶσ' ἔστ' ἀνάγκη, Su. 

440) travar uma guerra seja com uns, os deuses, seja com outros, os Egipcíades. 

Pondera o rei que, para a perda de propriedades ou para palavras inoportunas, há 

remédio, mas, para evitar “o derramamento de sangue consanguíneo” (ὅµαιµον αἷµα, 

Su. 449), deve-se fazer muitos sacrifícios a muitos deuses.  

Do ponto de vista de Pelasgo, derramar sangue consanguíneo significa derramar 

sangue de seus concidadãos argivos em uma guerra contra os Egipcíades24, mas há um 

sentido outro, numinoso, para esse derramamento de consanguíneo sangue: a morte dos 

                                                
23 Conferir os seguintes versos: ἑσµὸν ὑβριστὴν, 30; ὕβριν, 81; ὕβριν βρότειον, 104; ὕβριν ἀνέρων, 
426; ἀνδρῶν ὕβριν, 528; ὕβριν ... ἀρσενογενὲς, 817-8; ὑβρίζοντα, 880; ὕβριν, 881. 
24 Para as possibilidades de sentido da expressão ὅµαιµον αἷµα, conferir Johansen & Whittle (1980, pp. 
354-6, vol. II); Belfiore (2000, p. 42); Bednarowski (2009, p. 289). 
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Egipcíades às mãos de suas primas. Esse sentido numinoso, que se imiscui na fala de 

Pelasgo, recobre seu dilema de uma tragicidade ainda mais excruciante, pois, ainda que, 

ao final, ele evite a poluência suscitada pelo desprezo à sacralidade das súplicas, não 

será capaz de evitar, no futuro, a poluência suscitada pelo crime que será cometido por 

essas mesmas suplicantes. 

Para tentar mobilizar o rei e tirá-lo de seu impasse, as Danaides decidem dar um 

passo a mais. Lançam então ao rei um enigma para ele desvendar, dizendo “Tenho 

cintos e laços, atavios de mantos” (Su. 457). O rei não percebe mais do que o sentido 

imediato dessas palavras e responde comentando apenas que devem ser convenientes às 

mulheres. Elas então entregam uma primeira pista para a solução do enigma, ao 

dizerem: “Desta situação, sabe, é um belo recurso” (ἐκ τῶνδε τοίνυν, ἴσθι, µηχανὴ 

καλή, Su. 459). Os cintos e os laços, que em seu uso ordinário são convenientes para o 

vestuário feminino, como observou o rei, tornam-se assim um “belo recurso” (µηχανὴ 

καλή) para que saiam da difícil situação em que se encontram, através do uso 

extraordinário que deles as Danaides ameaçarão fazer. Tal recurso, porém, será “belo” 

(καλή) para elas, que assim conseguirão coagir o rei, mas não será nada belo para 

Pelasgo.  

O rei, no entanto, ainda não desvendou o enigma, mas agora já percebe que está 

diante de algo enigmático e de que precisa de mais informação: “Diz, que palavra aqui 

pronunciarás?” (λέξον τίν’ αὐδὴν τήνδε γηρυθεῖσ’ ἔσῃ; Su. 460). Elas respondem por 

meio de uma oração condicional, mas exprimem apenas a prótase – “Se não prometeres 

algo fiel a este bando” (εἰ µή τι πιστὸν τῷδ’ ὑποστήσεις στόλῳ, Su. 461). Pelasgo, 

então, aproxima-se do cerne do enigma: “De que te serve o recurso dos cintos?” (τί σοι 

περαίνει µηχανὴ συζωµάτων; Su. 462). A resposta que elas fornecem é quase 

oracular: “Adornar estas imagens com tábuas novas” (νέοις πίναξι βρέτεα κοσµῆσαι 

τάδε, Su. 463). As “tábuas” (πίναξι) a que as Danaides se referem são os ex-votos, 

costumeiramente colocados juntos às estátuas dos deuses. Seus corpos, no entanto, é 

que, pendurados das estátuas como ornamentos, serão ex-votos “novos” (νέοις), isto é, 

inesperados. Pelasgo então reconhece a qualidade oracular de suas palavras – 

“Enigmática palavra” (αἰνιγµατῶδες τοὔπος, Su. 464), diz o rei –, mas, ainda incapaz 

de desvendá-las, pede: “Mas diz simples!” (ἀλλ' ἁπλῶς φράσον, Su. 464). As 

Danaides, então, desvelam para o rei o enigma: “Destes Deuses, rápido, enforcar-nos” 

(ἐκ τῶνδ’ ὅπως τάχιστ’ ἀπάγξασθαι θεῶν, Su. 465). Mas essa palavra (λόγον, Su. 
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466), dita simplesmente, é perturbadora e fustiga o coração do rei. E é pela reação de 

Pelasgo às suas palavras, por elas terem iluminado mais claro (ὠµµάτωσα γὰρ 

σαφέστερον, Su. 467), que elas declaram o enigma solucionado: “Compreendeste” 

(ξυνῆκας, Su. 467). 

A ameaça de suicídio, anteriormente feita a Zeus mesmo, no párodo (Su. 154-

62), configura-se como um recurso coercitivo extremo. A esse mesmo expediente 

recorreram, segundo Heródoto (VII, 140), os teoros atenienses quando, ante a iminência 

da invasão persa, receberam do oráculo de Delfos uma resposta não propícia. Fizeram 

então uma nova consulta ao oráculo, dessa vez na qualidade de suplicantes, dirigindo as 

seguintes palavras ao deus: 

 
“Ὦναξ, χρῆσον ἡµῖν ἄµεινόν τι περὶ τῆς πατρίδος, αἰδεσθεὶς τὰς ἱκετηρίας τάσδε 
τάς τοι ἥκοµεν φέροντες· ἢ οὔ τοι ἄπιµεν ἐκ τοῦ ἀδύτου, ἀλλ' αὐτοῦ τῇδε µενέοµεν 
ἔστ' ἂν καὶ τελευτήσωµεν.” 
 
“Dá-nos, Senhor, uma resposta mais favorável a respeito de nossa pátria em atenção aos 
ramos de suplicantes com os quais aqui viemos a ti, ou então não sairemos do lugar 
santo e ficaremos aqui até morrer!”25 

 

 Foi-lhes, então, entregue um segundo oráculo, mais propício, evidenciando-se, 

assim, que os teoros atenienses, mediante a ameaça de causar uma terrível poluência no 

templo de Apolo, lograram persuadir o deus. Parece tratar-se assim de um recurso 

legítimo do ponto de vista da piedade grega. Porém, enquanto os teoros atenienses 

recorreram a esse expediente para salvar a sua cidade da ameaça de destruição pelos 

persas, as Danaides, ao recorrerem a um expediente semelhante, estão na verdade 

colocando em risco a cidade de Argos e seu povo, seja mediante a poluência de seu 

suicídio coletivo, seja mediante uma guerra contra os Egipcíades. E trata-se de uma 

cidade e de um povo com os quais elas invocam um vínculo ancestral. Nesse sentido, 

como observa Murray (1958, p. 80), “the Danaids are as great a danger to the state as 

are the Egyptians”. 

As Danaides logram persuadir o rei, mas não por tê-lo convencido da justiça de 

sua causa e sim porque elas ameaçam sua cidade com uma poluência que, ao ser 

contemplada pelo rei, é qualificada de “insuperável” (οὐχ ὑπερτοξεύσιµον, Su. 473). 

Desequilibram-se, portanto, os pratos da balança e a relação entre suplicante e suplicado 

se desconfigura, uma vez que elas passam a ter poder sobre o rei. Há, dessa forma, algo 

                                                
25 Tradução de Mário da Gama Kury (1988, 2a. ed.). 
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de hybristés na ameaça das Danaides e, como elas mesmas dizem, os deuses têm horror 

à hýbris (Su. 79-71). 

Ante essa ameaça das Danaides, Pelasgo é forçado a reconsiderar os termos de 

seu dilema. O suicídio das cinquenta jovens junto às estátuas dos deuses traria uma 

insuperável “poluência” (µίασµ’, Su. 473) Terrível também seria, pondera o rei, em uma 

guerra contra os Egipcíades, “varões por mulheres ensanguentarem o chão” (ἄνδρας 

γυναικῶν οὕνεχ' αἱµάξαι πέδον, Su. 477). Note-se, como identifica Gantz (1978, p. 

282-3), a ambiguidade ominosa desse verso: o rei pensa nas Danaides como a causa 

indireta do derramamento de sangue de varões; porém, seu papel há de se mostrar muito 

mais efetivo, uma vez que varões irão morrer não somente por sua causa, em uma 

guerra inevitável contra os seus perseguidores, mas também por suas próprias mãos, 

quando elas assassinarem os Egipcíades em sua noite de núpcias. A ameaça das 

Danaides é, assim, tão ambígua quanto a sua condição de suplicantes, pois, assim como 

elas agora se mostram dispostas até mesmo a morrer para evitar as núpcias com seus 

primos, elas se mostrarão, no porvir, dispostas até mesmo a matar para evitar essas 

mesmas núpcias. Como observa Belfiore (2002, p. 42), “This threat of suicide [...] has a 

function in the characterization of the Danaïds, revealing the intensity of their fears and 

showing them to be capable of violent acts”. Igualmente, para Johansen & Whittle 

(1980, p. 37, vol. I), as repetidas ameaças de suicídio são, além de um sinal de seu 

desespero, “an inverted presage of their future crime”. 

Reconsiderados os termos de seu dilema, sob o jugo da coerção, o rei constata 

que é necessário (ἀνάγκη, Su. 478)26 temer a cólera de Zeus Suplicante. Ele solicita a 

Dânao que deposite os ramos de suplicantes em outros altares públicos, de modo a dar a 

conhecer a súplica a todos os cidadãos. Ao ver os ramos, estes se apiedariam e poderiam 

talvez odiar a “transgressão do bando viril” (ὕβριν ... ἄρσενος στόλου, Su. 487). A 

hýbris dos Egipcíades, reiteradamente apontada pelas Danaides, surge pela primeira e 

única vez reconhecida pelo rei, tal como as Danaides lhe haviam demandado: 

“Reconhece transgressão viril” (γνῶθι δ' ὕβριν ἀνέρων, Su. 426). O rei espera, então, 

que também o seu povo a reconheça e, reconhecendo-a, odeie-a. 

Dânao, dizendo ter encontrado no rei Pelasgo um patrono “reverente” (αἰδοῖον, 

Su. 491), solicita ao rei uma escolta para dirigir-se aos altares públicos, de modo que ele 

possa andar pela cidade com segurança, já que sua aparência, tão diversa da dos argivos, 
                                                
26 Conferir “Remarques sur le ‘nécessaire’ et la ‘nécessité’ chez Eschyle”, artigo de A. Rivier (1968, pp. 
17-8). 
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poderia fazer com que, por temor, alguém o matasse, ignorando tratar-se um amigo. A 

sua aparência, diz Dânao, condiz com a estirpe que o Nilo produz. A sua ousadia 

(θράσος, Su. 498) – que, em seu caso, significaria adentrar sozinho a cidade e 

aproximar-se dos altares públicos – poderia produzir “pavor” (φόβον, Su. 498) e, assim, 

alguém (τις, Su. 499), por ignorância (ἀγνοίας ὕπο, Su. 499), poderia matar um 

“amigo” (φίλον, Su. 499), isto é, um aliado da cidade, um parente distante. Ora, a 

mesma aparência têm os Egipcíades, também eles cria da terra do Nilo. A sua ousadia – 

a de pretenderem unir-se com suas primas contra a sua vontade – causa pavor na 

Danaides, que, não por ignorância, irão elas mesmas matar não apenas um amigo, mas 

seus parentes próximos, seus maridos. 

Pelasgo então instrui as Danaides a se voltarem para o bosque, deixando junto 

aos altares os seus ramos, “sinal de aflição” (σηµεῖον πόνου, Su. 506). A aflição de que 

os ramos se fazem sinal não diz respeito apenas à condição das Danaides como 

suplicantes. Os ramos são um sinal (σηµεῖον) que prenuncia sofrimento (πόνος) a todo 

o povo argivo. A guerra se impõe no horizonte dos acontecimentos e, a cada nova 

alusão, torna-se cada vez mais inelutável (Su. 341-3; 410-3; 439-40; 474-7; 740; 934-7; 

950). 

Temendo abandonar seu local de súplica, Pelasgo assegura-lhes que estarão 

protegidas, dizendo: “Não te daremos à rapinagem das aves” (οὔτοι πτερωτῶν 

ἁρπαγαῖς 〈σ’〉 ἐκδώσοµεν, Su. 510). O rei refere-se aqui aos filhos de Egito, que, como 

aves de rapina, desejam arrebatá-las. Essa referência à rapinagem (ἁρπαγαῖς) evoca o 

“pássaro voraz de pássaro” (ὄρνιθος ὄρνις ... φαγών, Su. 226), retomando o símile em 

que as Danaides são comparadas a um bando de pombas perseguidas por gaviões, os 

Egipcíades. Lá, elas, frágeis pombas, buscavam refúgio nos altares dos deuses; aqui, 

Pelasgo lhes assegura que elas não mais precisam do altar como proteção, pois ele e seu 

povo são agora o seu refúgio. E, na pergunta subsequente das Danaides – “Mas, se a 

piores que hostis serpentes?” (ἀλλ' εἰ δρακόντων δυσφρόνων ἐχθίοσιν; Su. 511) –, 

evoca-se a história do médico-adivinho Ápis, que no passado eliminou a “hostil 

multidão de serpentes” (δρακονθόµιλον δυσµενῆ ξυνοικίαν, Su. 267) da terra argiva. 

Outrora, foi preciso a intervenção desse filho de Apolo para combater as serpentes com 

seus remédios (ἄκη, Su. 268; 367); agora, é a Pelasgo e a seu povo que cabe essa difícil 

tarefa de, em conjunto, encontrar remédios (ἄκη, Su. 367) para essas novas serpentes 

que a qualquer momento trarão os cruores da guerra. Pelasgo, no entanto, precisa 
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primeiramente convocar seus concidadãos e tornar a comunidade “propícia” (εὐµενὲς, 

Su. 518). Propícia também deve ser a fala das Danaides, de forma que ele recomenda às 

jovens que observem a eufemia – “Seja boa a palavra de quem diz” (εὔφηµον εἴη 

τοὔπος εὐφηµουµένῃ, Su. 512) – e façam preces aos deuses locais, enquanto ele irá 

instruir Dânao a falar de forma conveniente aos argivos. 

 

3.3) Prece e prenúncio 
 

O rei, ao final do primeiro episódio, instrui as Danaides a fazer preces aos 

deuses para que logrem seu desejo (σ' ἔρως ἔχει τυχεῖν, Su. 521). Do ponto de vista de 

Pelasgo, o desejo das Danaides é o de que lhes seja concedido o asilo e, como isso 

depende do que for decido na assembleia argiva para onde ele e Dânao se dirigem, 

parece-lhe acertado que as jovens dediquem suas preces aos deuses locais. No entanto, 

em vez de fazer preces aos deuses locais, as Danaides dirigem suas preces a Zeus. Isso 

parece apontar para o fato de as Danaides desejarem mais veementemente outra coisa. 

Lembre-se do caso de Odisseu, disfarçado, em seu próprio palácio: após expulsar o 

impertinente mendigo Iro, os pretendentes lhe desejaram que Zeus e os demais deuses 

lhe concedessem o que fosse mais caro ao seu coração. Odisseu alegrou-se com esse 

kledón, que prenunciava a morte dos pretendentes, pois isso era o mais caro ao seu 

coração27. Do mesmo modo, o mais caro ao coração das Danaides é a morte dos seus 

perseguidores. Isso é o que elas pedem a Zeus em suas preces.  

Assim, no primeiro estásimo, as jovens invocam o deus para que se deixe 

persuadir e repila com horror a transgressão (ὕβριν, Su. 528) de seus perseguidores, 

lançando a sua nau no mar purpúreo. As Danaides reiteram, dessa forma, o pedido feito 

no párodo de que os Egipcíades pereçam durante sua travessia marítima: 

 
(...) ἀρσενοπληθῆ δ’ 
ἑσµὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ, 
πρὶν πόδα χέρσῳ τῇδ' ἐν ἀσώδει 
θεῖναι, ξὺν ὄχῳ ταχυήρει 
πέµψατε πόντονδ’· ἔνθα δὲ λαίλαπι 
χειµωνοτύπῳ βροντῇ στεροπῇ τ’ 
ὀµβροφόροισίν τ' ἀνέµοις ἀγρίας 
ἁλὸς ἀντήσαντες ὄλοιντο 

(...) mas ao masculino 
bando transgressor nascido de Egito, 
antes que ponham nesta costa limosa 
os pés, com veículo de rápido remo, 
mandai ao largo, onde tormenta 
tempestuosa, trovão e relâmpago 
e o vento chuvoso do selvagem 
mar encontrem e pereçam 

 (Su. 29-36). 

                                                
27 Conferir Homero, Od. XVIII, 112-7. 
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Aqui, também a hýbris dos Egipcíades aparece como argumento das Danaides 

para pedirem ao deus que naufraguem. A nau dos Egipcíades é descrita como “a erronia 

de bancos negros” (τὰν µελανόζυγ' ἄταν, Su. 530). Por serem hybristaí, os Egipcíades 

encontram-se sob o domínio da áte. É a áte que conduz os navios de bancos negros, que 

vem em perseguição sobre os bancos negros. Ora, o resultado da áte, essa cegueira 

moral que leva o homem a agir contra seus próprios interesses por não ser capaz de 

percebê-los, é a ruína. Dessa forma, ao virem ao encalço das Danaides, os Egipcíades 

caminham para sua própria morte. Essa ruína aqui se prenunciaria por um kledón. De 

acordo com Gantz (1978, p. 283), na expressão “mar purpúreo” (λίµνᾳ πορφυροειδεῖ, 

Su. 529), o termo λίµνη, traduzido por “mar”, significa igualmente “água parada”, 

“lago”, “poça”28. Assim, para o autor, nessa ambiguidade reside um prenúncio: os 

Egipcíades não irão se afogar no mar e chegarão ilesos a Argos, como se vê no quarto 

episódio, mas no porvir cairão na poça purpúrea de seu próprio sangue. 

Esse pedido reiterado de que os Egipcíades morram em sua travessia pelo mar 

pode ser visto, como aponta Berdnarowsky (2009, p. 257-8), não como um último 

esforço para escapar de seus perseguidores, “but as an indication of the Danaids’ deep-

seated desire to see them dead”, o que revelaria um aspecto violento do caráter das 

Danaides. O autor faz, no entanto, uma ressalva, lembrando que o Coro de mulheres nos 

Sete contra Tebas também pede aos deuses que os atacantes argivos morram (Se. 312-7) 

e nem por isso se considera que as mulheres tebanas tenham algum potencial para atos 

violentos. Deve-se considerar, no entanto, que o Coro nos Sete deseja a morte dos 

inimigos para que toda a cidade seja salva, isto é, para o bem de um destino coletivo, e 

esses inimigos são estrangeiros com os quais elas não têm nenhum grau de parentesco. 

Em contrapartida, as Danaides desejam a morte de pessoas próximas, conterrâneas e 

consanguíneas, para o bem de um destino particular, o seu próprio.  

Que destino as Danaides contemplam? O assassínio de seus maridos está, no 

momento, completamente fora de seu horizonte. Antes de saber se o exílio lhes foi 

concedido pelo povo argivo, as jovens vislumbram apenas duas possibilidades para 

escapar do casamento com seus primos: morrerem eles no mar ou morrerem elas 

enforcadas. Que eventos, que palavras, que golpes do destino fazem-nas desposar os 

                                                
28 Na obra supérstite de Ésquilo, o termo tem, na maioria das ocorrências, o sentido de “lago”. Conferir 
Italie (1964, p. 168). 
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Egipcíades e assassiná-los depois, é impossível saber; tais respostas perderam-se 

juntamente com as duas outras tragédias que compunham a trilogia esquiliana.  

Há, no entanto, um destino que elas procuram emular: o de sua ancestral Io. A 

emulação chega ao ponto da identificação. As Danaides chegam aos “relvosos prados” 

(ἐν ποιονόµοις, Su. 50) de Io, qual “novilha a fugir de lobos” (λυκοδίωκτον ὡς 

δάµαλιν, Su. 351), em uma terra que dizem ter outrora habitado (γᾶς ἀπὸ τᾶσδ' 

ἔνοικοι, Su. 537); elas se denominam um miserável “rebanho” (ποίµναν, Su. 642)29. 

Essa identificação se explica tanto por uma necessidade piedosa de obter a benevolência 

de Zeus, de quem se dizem prole (Δῖαί τοι γένος εὐχόµεθ’ εἶναι, Su. 536), como por 

uma necessidade política de obtenção de asilo junto ao povo argivo, terra mãe de Io, 

para, desse modo, conseguirem escapar da indesejada união com os Egipcíades.  

Para Murray (1958, p. 73), o mito de Io é utilizado por Ésquilo como uma 

alegoria através da qual se prenunciaria o destino das Danaides: 

 
The prophetic Io imagery performs the function of foreshadowing events to occur in the 
Egyptians and Danaids; more important, it provides one of the keys to correct 
interpretation of the trilogy, since in some cases it foreshadows not only events but the 
development of motives and character.  
  

Embora os paralelos entre Io e as Danaides sejam reconhecidos – a existência de 

pretendentes desejosos dessas virgens, a travessia por longas distâncias, a relação entre 

Argos e o Egito, o sofrimento das jovens –, a proposta de Murray encontrou a objeção 

de vários autores pelo fato de ele identificar a relação permeada de violência entre os 

Egipcíades e as Danaides com a relação entre Zeus e Io, que, nas Suplicantes, não se 

caracteriza pela violência e sim pela benevolência30. 

É para esse aspecto benevolente de Zeus que as Danaides se voltam em suas 

preces. Assim, evocando a ancestral amizade entre Zeus e Io, as Danaides, já que são 

suas descendentes, pedem que o deus lhes seja igualmente benéfico, renovando, através 

delas, sua benevolência para com Io. Elas então descrevem o itinerário das errâncias de 

Io, desde Argos até à terra banhada pelo Nilo, como se elas o tivessem percorrido ao 

inverso, seguindo “antigo vestígio” (παλαιὸν ... ἴχνος, Su. 538), de forma que, assim 

como Zeus, com seu toque libertador, pôs fim ao sofrimento de Io, o deus possa 

                                                
29 Para um meticuloso estudo sobre as imagens associadas ao mito de Io nas Suplicantes, conferir a obra 
de Murray (1958).  
30 A esse respeito, conferir Belfiore (2000, pp. 47-9); Bednarowsky (2009, pp. 266-8). 
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igualmente pôr fim a seu sofrimento ao renovar “o benévolo louvor” (εὔφρον’ αἶνον, 

Su. 534). 

O benévolo louvor de Zeus para com Io deu-se através da união sexual e da 

procriação. Io, em Argos, era uma virgem sacerdotisa de Hera. Ao ser pretendida por 

Zeus e ao, unindo-se com o deus, despertar o ciúme de Hera, foi forçada a abandonar 

sua terra natal e, em suas andanças, chegou ao Egito. Lá, os habitantes da região foram 

“tomados pelo medo” (δείµατι θυµὸν, Su. 566) e “vibraram” (πάλλοντ’, Su. 567) ante 

a “insólita visão” (ὄψιν ἀήθη, Su. 567) de Io: um ser misto, meia novilha, meia mulher. 

Ficaram “admirados do prodígio” (τέρας δ' ἐθάµβουν, Su. 570), essa rês “difícil de 

apreender” (δυσχερές, Su. 568). Zeus seguiu a seu encalço e, lá, “com benéfica força” 

(ἀπηµάντῳ σθένει, Su. 576) e “com sopros divinos” (θείαις ἐπιπνοίαις, Su. 577), fez 

cessar seu pranto, unindo-se a ela. Dessa união frutífera, nasceu Épafo.  

O renovado benévolo louvor por que as Danaides pedem é o de, acolhidas as 

súplicas pelos argivos, não serem forçadas a desposar os Egipcíades, isto é, não serem 

forçadas à união sexual e à consequente procriação. Elas, como dizem, percorrem o 

caminho inverso de Io. No Egito, são pretendidas por seus primos; para fugir deles, 

foram forçadas a abandonar sua terra natal e, atravessando o mar, chegam a Argos. A 

sua chegada provoca a admiração do rei – “é motivo de admirar” (τοῦτο θαυµαστὸν 

πέλει, Su. 240), diz Pelasgo. Sua visão é insólita: seres mistos, de aparência bárbara e 

declarada origem argiva. Suas palavras são “incríveis” (ἄπιστα, Su. 277); elas são um 

enigma difícil de apreender e que faz o rei “estremecer” (πέφρικα, Su. 346). Os 

Egipcíades seguem a seu encalço e, não se podendo determinar se pela força ou se pela 

persuasão, unem-se a elas. Mas se trata de uma união infrutífera: ao invés de uma nova 

vida, a morte.  

Se, portanto, de alguma forma, há algum prenúncio na história de Io, esse diz 

respeito ao destino que, se não esta tragédia, o mito reserva a Hipermnestra. Ela não se 

negará à união sexual e à procriação; sua união com Linceu será frutífera: dela nascerá a 

prole real de Argos. Quanto às demais Danaides, a história de Io seria, para utilizar a 

expressão de Johansen & Whittle, “an inverted presage”, como inverso é o caminho que 

elas percorrem.  

No segundo episódio, Dânao entra em cena anunciando a resolução do povo 

argivo. Reunidos em assembleia e persuadidos pelo argumento do rei Pelasgo de que, 

por temor à ira de Zeus Súplice, fossem evitados os males suscitados por uma poluência 
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dupla – “hóspeda e “cidadã” (ξενικὸν ἀστικόν θ’ ἅµα, Su. 619), já que relativa a 

hóspedes descendentes de ancestrais comuns –, os cidadãos argivos, em unanimidade, 

ergueram sua mão direita, decretando, assim, que se conceda asilo às Danaides. Ante a 

boa nova, as Danaides propõem-se pronunciar preces benéficas aos argivos, que elas 

descrevem como sendo “prêmios de benfeitores” (ἀγαθῶν ποινάς, Su. 626). 

Nessa descrição que se faz das preces como prêmios, manifesta-se um kledón: o 

termo traduzido por “prêmios” (ποινάς), como observa Torrano (2009, pp. 236-7), tem 

também o sentido de “pena”, “punição”, além de dar nome a uma figuração do divino, a 

deusa Punição31. Essas preces, ditas benéficas e a benfeitores, são, do ponto de vista das 

Danaides, uma recompensa ao povo argivo pelo benefício que lhes foi concedido. No 

entanto, do ponto de vista divino, a recompensa que elas trarão a seus benfeitores será a 

guerra e a poluência suscitada pelo crime contra seus primos – uma dupla poluência, 

hóspeda e cidadã –, e são essas “penas” que aqui se prenunciam. 

Essa descrição das preces com o ambíguo termo ποιναί é significativa. O 

segundo estásimo é composto por essas preces ditas “penas”; assim, as preces das 

Danaides aos argivos revestem-se da mesma ambiguidade ominosa que o termo que as 

descreve: constituem-se, do ponto de vista das Danaides, do pedido de prêmios a seus 

benfeitores, mas, do ponto de vista divino, constituem-se de prenúncios das penas que 

esses benfeitores sofrerão. As preces por bens, sob esse aspecto, tornam-se prenúncio de 

males32. 

Assim, invocando os deuses filhos de Zeus, as Danaides pedem que Ares não 

destrua a terra pelásgia:  

 
µήποτε πυρίφατον τάνδε Πελασγίαν  
τὸν ἄκορον βοᾶν κτίσαι µάχλον Ἄρη, 
τὸν ἀρότοις θερίζοντα βροτοὺς ἐναίµοις· 

nunca incendeie a terra pelásgia  
lúbrico Ares insaciável de gritos, 
ceifeiro de mortais nas lavras de sangue 

(Su. 634-6) 
 

Nessa imagem, o deus que se manifesta na carnificina é descrito como “lúbrico 

Ares” (µάχλον Ἄρη). Note-se que o adjetivo µάχλον – lúbrico, lascivo, luxurioso – é o 

mesmo que, em Hesíodo, descreve a excitação sexual que acomete as mulheres no 

                                                
31 Para ποινή com o sentido de “pena”, “punição”, conferir, em Ésquilo, os seguintes versos: Ag. 1223, 
1340; Co. 936; Eu. 203, 464, 543, 981; Pr. 112, 176, 223, 268, 620, 564. Para Ποινή como nome de uma 
divindade, conferir Co. 947, em que a deusa recebe o epíteto de “astuciosa” (δολιόφρων).  
32 Turner (2001, p. 36) observa que muitos comentadores percebem, nesse canto das Danaides pelos 
argivos, “an ironic foreshadowing”. Conacher (1996, pp. 94-5) fala de “sinister ironies” e de “hidden 
ironies” imiscuindo-se nessa ode. Conferir Murray (1958, pp. 79-80). 
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verão, quando, diz o poeta, “as mulheres são mais ardentes e os homens, mais 

indolentes” (µαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τοι ἄνδρες, Op. 586)33. Em 

Heródoto (IV, 154), o substantivo µαχλοσύνη descreve a lascívia de que é acusada por 

sua madrasta a jovem Fronime, que viria a ser mãe de Bato, rei da Líbia. Além disso, o 

termo traduzido por “lavras” (ἀρότοις) tem o sentido metafórico de união sexual e 

procriação. É esse sentido que, no Crátilo (406b), ao falar sobre o nome da deusa 

Ártemis, Platão emprega para dizer que a deusa “odeia a geração de filhos do homem na 

mulher” (τὸν ἄροτον µισησάσης τὸν ἀνδρὸς ἐν γυναικί). Essas “lavras”, no entanto, 

são aqui ditas “de sangue” (ἐναίµοις), o que remete ao deus cujo epíteto, desde Homero, 

é “sujo de sangue”, µιαιφόνος. Dessa forma, através dessa imagem poética, confundem-

se os domínios de Ares e Afrodite.  

Trata-se assim de uma imagem poética que prenuncia a guerra que se travará por 

desejo de núpcias e, ao mesmo tempo, as sangrentas núpcias das Danaides, visto que na 

noite de núpcias, os noivos participam de Afrodite através da excitação e da união 

sexual, mas, na noite de núpcias das Danaides, as jovens, recusando os dons de 

Afrodite, participarão de Ares através do sangrento massacre de seus maridos34. Note-se 

que, no Prometeu Cadeeiro, o morticínio dos Egipcíades é descrito como uma epifania 

de “fêmeo Ares letal” (θηλυκτόνῳ / Ἄρει, Pr. 860-1). 

Isso – que Ares não destrua a terra pelásgia – as Danaides dizem pedir “porque” 

(οὕνεκ’, Su. 639) os argivos honraram Zeus ao acatarem suas súplicas e votarem 

favoravelmente à sua causa. Assim, à causa – honra a Zeus Suplicante – segue-se o 

efeito – a ausência de Ares35. Mas, sob o ponto de vista do sinal divino que se manifesta 

através da imagem poética com que se descreve o deus da carnificina, o efeito será 

exatamente o oposto: a presença de Ares em terra pelásgia, seja sob a forma da guerra 

entre argivos e Egipcíades, seja sob a forma do assassínio cometido pelas Danaides.  

As Danaides prosseguem, dizendo que, ao terem acatado as suplicantes de Zeus 

“puro” (ἁγνοῦ, Su. 653), os argivos agradarão aos deuses com altares “puros” 

(καθαροῖσι, Su. 654). Esse reforço no caráter imaculado tanto de Zeus quanto dos 

altares dos deuses, precede o pedido das jovens de que a cidade não seja maculada pela 

peste, nem pelo derramamento de sangue, nem pela ação de Ares.  

                                                
33 Tradução de Luiz Otávio Mantovaneli (2011). 
34 Conferir Gantz (1978, p. 285); Conacher (1996, p. 94); Bednarowsky (2009, p. 318). 
35 Belfiore (2000, p. 46) observa que “The blessings of all the gods, and of Zeus in particular, will not be 
given merely as answers to the Danaïds’ prayers but will follow as effect from cause”. 
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Pedem as Danaides que “nunca a pestilência esvazie / de varões esta cidade” 

(µήποτε λοιµὸς ἀνδρῶν / τάνδε πόλιν κενώσαι, Su. 659-60). Nesse esvaziamento de 

homens da cidade, Gantz (1978, pp. 284-5) identifica uma ambiguidade a prenunciar o 

assassínio praticado pelas Danaides no porvir: não será a peste que esvaziará a cidade 

de homens, mas as Danaides esvaziarão a cidade de certos homens. Murray (1958, pp. 

31; 80) divisa uma outra ambiguidade nessa oração: o substantivo ἀνδρῶν, genitivo de 

πόλιν, poderia ser também entendido como genitivo de λοιµὸς, de modo a significar 

também “pestilência de homens” (λοιµὸς ἀνδρῶν), numa referência aos Egipcíades: 

eles seriam uma pestilência de homens que, trazendo a guerra, esvaziariam a cidade de 

homens. Turner (2001, p. 35) chama a atenção para a conexão lexical entre λοιµός e 

λῦµα, um sinônimo de µίασµα, e para o fato de que, como instrumento de punição 

divina, a peste e a poluência são afins. Para o autor, essa conexão se explicita no papel 

de Apolo tanto como o deus da peste como o deus da purificação. 

A seguir, as jovens pedem que “nem a rixa de nativos / com mortes sangre o 

chão da terra” (µηδ’ ἐπιχωρίοις 〈έρις〉 / πτώµασιν αἱµατίσαι πέδον γᾶς, Su. 661-2). 

Do ponto de vista das Danaides, as jovens, ao pedirem que não haja “rixa de nativos” 

(ἐπιχωρίοις 〈έρις〉, Su. 661), referem-se à guerra local, interna, à guerra civil. Johansen 

& Whittle (1980, pp. 29-30, vol. III), no entanto, percebem uma ironia nesses versos, já 

que foi justamente pelo fato de os argivos, ao votarem a favor causa das Danaides, 

honrarem “rixa de mulheres” (ἔριν γυναικῶν, Su. 645) – isto é, a rixa entre elas e os 

Egipcíades – que agora elas pedem que não haja “rixa” (έρις, Su, 661), o que, para os 

autores, parece improvável, já que tudo leva a crer que a rixa entre os argivos e os 

Egipcíades fará a terra sangrar. A imagem da rixa que faz a “terra sangrar” (αἱµατίσαι 

πέδον γᾶς, Su. 662) evoca por sua vez as palavras de Pelasgo ao contemplar a 

possibilidade da guerra contra os Egipcíades, varões por mulheres “ensanguentarem o 

chão” (αἱµάξαι πέδον, Su. 477).  

Na sequência, as Danaides voltam a pedir pela benevolência de Ares: “nem o 

amante de Afrodite / Ares funesto aos mortais / devaste o velo” (µηδ’ Ἀφροδίτας / 

εὐνάτωρ βροτολοιγὸς Ἄ- / ρης κέρσειεν ἄωτον, Su. 664-6). Α designação de Ares 

como “o amante de Afrodite” faz ressurgir a ominosa associação entre os domínios de 

Ares e Afrodite, o que, como se viu, constitui um prenúncio tanto da guerra contra os 

Egipcíades quanto das núpcias sangrentas das Danaides. 
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A menção a Ares é retomada na terceira estrofe: 

 
µηδέ τις ἀνδροκµὴς λοιγὸς ἐπελθέτω 
τάνδε πόλιν δαΐζων, 
ἄχορον ἀκίθαριν δακρυογόνον Ἄρη 
βοάν τ’ ἔνδηµον ἐξοπλίζων· 

Nenhum massacre homicida sobrevenha 
a dilacerar esta cidade, 
a armar lacrimoso Ares sem dança nem lira 
e a violência na região. 

(Su. 679-82) 
 

Ora, o “massacre homicida” (ἀνδροκµὴς λοιγὸς) e a “violência na região” 

(βοάν τ' ἔνδηµον) inevitavelmente sobrevirão quando do confronto entre argivos e 

Egipcíades e quando da morte destes por suas primas36.  

Na quarta estrofe, Ares é ainda uma vez mais mencionado. Desejando aos 

argivos um governo prudente, as Danaides pedem que sejam conciliadores com os 

forasteiros: “antes que armem Ares / sem dores tenham justiça” (πρὶν ἐξοπλίζειν Ἄρη, 

/ δίκας ἄτερ πηµάτων διδοῖεν, Su. 702-3), num novo prenúncio à iminente guerra 

com os Egipcíades. 

Observe-se que Ares é a segunda divindade mais evocada nas preces das 

Danaides para os argivos (Su. 635, 665, 681 e 702), ficando atrás somente de Zeus, sete 

vezes nomeado. Este segundo estásimo se compõe de quatro estrofes e de quatro 

antístrofes e Ares é citado em todas as estrofes. O nome do deus, com a violência e a 

privação de ser que ele evoca, pontua, como um refrão, o canto das Danaides, 

carregando suas preces de um sentido ominoso. Ironicamente, elas pedem que os 

cantores, junto dos altares, tornem a Musa “propícia” (εὔφηµον, Su. 694), sendo seu 

próprio canto não-propício (δύσφηµος). 

A Apolo, as Danaides pedem que seja benévolo, de modo que o “enxame” 

(ἑσµός, Su. 684) de doenças “pouse” (ἵζοι, Su. 685) longe das cabeças dos cidadãos. É 

digna de nota essa imagem das doenças como um enxame, pois evoca simultaneamente 

a descrição que as jovens fazem de seus perseguidores como um ἑσµός – o bando 

transgressor nascido de Egito (ἑσµὸν ὑβριστὴν Αἰγυπτογενῆ, Su. 30) – e a descrição 

que Dânao faz das Danaides como um ἑσµός – um bando de pombas (ἑσµὸς 

πελειάδων, Su. 223), que “pousa” (ἵζεσθε, Su. 224) no santuário. São as Danaides e 

seus perseguidores, com sua rixa, que serão, afinal, para os cidadãos de Argos como um 

enxame de doenças (νούσων δ' ἑσµός, Su. 684) a pousar-lhes sobre as cabeças. 

                                                
36 Conferir Murray (1958, p. 80), Gantz (1978, pp. 284-5); Turner (2001, p. 36); Bednarowsky (2009, p. 
318). 
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A Zeus, as jovens pedem pela fertilidade da terra e dos rebanhos e, à Ártemis 

Hécate, pelo bom parto das mulheres. Essa referência das Danaides à fertilidade e à 

procriação é vista por Conacher (1996, p. 101) como um paradoxo, já que as jovens se 

recusam à união conjugal. Belfiore (2000, p. 61) vê nessas passagens um indício da 

reconciliação das Danaides com Afrodite, que se daria o final da trilogia37. Note-se, no 

entanto, que a fertilidade do solo, dos rebanhos e das mulheres é justamente aquilo que, 

sob a perspectiva dos acontecimentos vindouros, elas irão comprometer com a 

poluência de seu crime, de modo que também essa sua prece pela fertilidade de Argos 

reveste-se de um sentido ominoso. 

As Danaides incluem ainda em suas preces um pedido pelo bom governo da 

cidade. Na segunda estrofe, dizem elas: “Assim bem se governe a cidade / dos que 

veneram o grande Zeus / e Zeus Hóspede sumamente” (τὼς πόλις εὖ νέµοιτο / Ζῆνα 

µέγαν σεβόντων, / τὸν ξένιον δ' ὑπερτάτως, Su. 670-2). E, na quarta estrofe: 

“Intrépido conserve os cargos / o povo que governa a cidade, prudente império de 

cuidados comuns” (φυλάσσοι τ’ ἀτρεµαῖα τιµὰς / τὸ δάµιον, τὸ πτόλιν κρατύνει, / 

προµαθὶς εὐκοινόµητις ἀρχά, Su. 698-700). 

A menção a Zeus Hóspede é significativa. Tendo a sua súplica sido acolhida, as 

Danaides, além de Zeus Suplicante (Ζεὺς ἀφίκτωρ, Su. 1; Ζηνὸς ἱκεσίου, 347; Ζηνὸς 

ἱκταίου, 385; Ζηνὸς ἱκτῆρος, 478-79; ἱκεσίου Ζηνὸς, 616), incluem em sua interlocução 

Zeus Hóspede (Ζεὺς ξένιος, Su. 627; Ζῆνα τὸν ξένιον, 671-2). A partir do momento em 

que a assembleia argiva votou “e Zeus decretou o termo” (Ζεὺς δ' ἐπέκρανεν τέλος, Su. 

624), às Danaides e a seu pai foi dado residirem na terra (µετοικεῖν τῆσδε γῆς, Su. 

609), isto é, foi-lhes concedido o estatuto de metecos (µετοίκῳ, Su. 994). 

Essa condição de hóspedes é ressaltada quando, no quarto episódio, Pelasgo 

oferece às Danaides a escolha de residirem em habitações reais ou em casas públicas 

(Su. 957-61), escolha esta reforçada por Dânao (Su. 1009-11). Bakewell (1997, p. 214) 

observa que “one of the primary conditions of µετοικία at Athens was that metics were 

normally barred of ἔγκτησις, ownership of a house or land. They were accordingly 

forced to stay with friends or rent dwellings”. Dânao, no entanto, ressalta que, onde 

quer que escolhessem residir, teriam moradia “sem despesa” (λάτρων ἄτερθεν, Su. 

1011); isto é, em um ou em outro caso, seriam hóspedes. 

                                                
37 Belfiore (2000, p. 61-2) observa similaridades de tema e vocabulário entre tais passagens e o discurso 
de Afrodite no fragmento 44.  
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No entanto, tradicionalmente, Dânao é tido como o sucessor de Pelasgo no 

trono. Para alguns autores, como Winnington-Ingram (1961, p. 146) e Johansen & 

Whittle (1980, pp. 48, 50, vol. I), Pelasgo morre no combate entre argivos e Egipcíades 

e Dânao se torna rei. Para outros autores, como Zeitlin (1988, p. 235, n. 5), 

Sommerstein (1996, p. 148) e Turner (2001, p. 36), Dânao ascende ao poder como 

týrannos. Como exatamente ele sai de sua condição de estrangeiro, de meteco, de 

hóspede para a condição de rei ou týrannos, é impossível determinar, dada a perda das 

demais tragédias da trilogia. Uma pista, porém, parece residir no fato de lhe ser dada 

uma escolta de lanceiros (Su. 985). Foi com uma guarda individual que, de acordo com 

Heródoto (I, 59), Pisístrato tornou-se tirano de Atenas e, de acordo com Aristóteles (Rh. 

1357b.30-6), o mesmo sucedeu também com Teágenes em Mégara.  

Mesmo adquirindo a realeza, a relação de Dânao e de suas filhas com Zeus 

Hóspede não se esgota. Winnington-Ingram (1961, p. 146) sugere que, assim como 

Zeus Suplicante preside As Suplicantes, Zeus Hóspede presidiria a segunda tragédia, Os 

Egípcios, hipótese esta apoiada por Garvie (2006, p. 182), de forma que, para ambos os 

autores, o crime orquestrado por Dânao e perpetrado pelas Danaides seria um crime 

contra Zeus Hóspede, o que resultaria numa poluência para Dânao, suas filhas e também 

para a cidade de Argos38. 

Para Turner (2001, pp. 37-8), as preces das Danaides referentes ao governo da 

cidade de Argos prenunciam a tirania de Dânao. Assim, na segunda estrofe, as jovens 

associam o bom governo da cidade com a veneração a Zeus Hóspede. Enquanto Pelasgo 

bem governa, pois venera Zeus Hóspede, acolhendo a elas e a seu pai em sua cidade, 

Dânao, enquanto týrannos, irá, ao contrário, ofender o deus. Não se podem determinar 

quais tenham sido as negociações entre as duas partes que conduziram ao casamento 

entre as Danaides e os Egipcíades, mas considera-se que, como os acontecimentos se 

dão em Argos, os Egipcíades ali estão nesse período na condição de hóspedes, de forma 

que seu assassinato é uma violação das leis da hospitalidade.  

Na quarta estrofe, o bom governo é associado à conservação das honras pela 

cidade, que é descrita como um prudente império de cuidados comuns. É exatamente 

assim que Pelasgo governa Argos, com prudência e sempre deliberando em conjunto 

com seus concidadãos, de forma que as suas decisões são um reflexo da vontade de seu 
                                                
38 Garvie (2006, p. 182): “If Danaus becomes king and the murder is committed in the royal apartments, 
then it is an offence against Zeus Xenios”; Winnington-Ingram (1961, p. 146): “If they choose – or rather 
Danaus chooses for them – the royal apartments, and if Danaus becomes king and inherits the royal 
palace, then the murder of the sons of Aegyptus is the murder of guests under his own roof”. 



 
 

146 

povo (Su. 365-9; 397-401; 517-8; 963-5). A prudência de Pelasgo está associada à sua 

capacidade de deliberar para o bem comum (εὐκοινόµητις, Su. 700). Dânao também é 

dito prudente (φρονοῦντι, Su. 176, πρόνοον, 969), mas a sua prudência está associada 

à sua capacidade de deliberar com antecedência (προµηθίαν, Su. 178; προτέρα µῆτις, 

970-1); ele é o guia do conselho (βούλαρχος, Su. 11; βούλαρχον, 970), é quem 

planeja e faz executar. Sommerstein (1977, p. 67) detecta uma ambiguidade no termo 

βούλαρχος e faz a seguinte observação: “One hints at the future plot (βουλή) to 

murder the sons of Aigyptos, which by all accounts was contrived by Danaos”. Sendo 

assim, enquanto týrannos, o que ele delibera é uma forma de assassinar seus sobrinhos, 

protegendo seus interesses e os de suas filhas, a despeito da ofensa a Zeus Hóspede e a 

despeito das consequências que os argivos irão sofrer em razão da poluência advinda 

desse crime. 

No terceiro episódio, após louvar as preces feitas por suas filhas, Dânao anuncia 

a aproximação das naus dos Egipcíades, mas, antes de fazê-lo, pede que suas filhas não 

temam o que irá em seguida dizer: “não temais, porém, ao ouvirdes do pai / estas 

inesperadas e novas palavras” (ἀπροσδοκήτους τούσδε καὶ νέους λόγους, Su. 712). 

Ora, Dânao e suas filhas sabiam que os Egipcíades viriam atrás deles. A súplica que as 

Danaides dirigem ao rei Pelasgo não é simplesmente por asilo, mas sim por não serem 

entregues aos filhos de Egito se estes a pedirem (Su. 341). O que poderia então haver de 

inesperado (ἀπροσδόκητος) na chegada dos Egipcíades? Para as Danaides, o 

inesperado só pode ser o fato de que sua reiterada súplica para que os Egipcíades se 

afogassem no mar (Su. 23-39; 524-35) não foi atendida.  

Zeus foi-lhes benevolente ao fazer com que suas súplicas fossem atendidas por 

Pelasgo e seu povo, mas nem ele nem as demais divindades evocadas pelas Danaides 

atenderam às suas preces de que seus perseguidores morressem no mar. Como observa 

Mikalson (1989, p. 93), embora ambas as preces sejam formais e dirigidas a grandes 

divindades e ambas sejam feitas por suplicantes em um santuário, nenhuma delas é 

atendida e os Egipcíades chegam pouco depois, sãos e salvos. E quanto às preces de que 

não desposem os Egipcíades? As Danaides pedem aos pátrios Numes de Argos, aos 

Deuses supremos, aos heróis e a Zeus Salvador que não permitam que elas se casem 

com seus primos (Su. 22a-39). O mesmo pedido elas fazem duas vezes a Épafo (Su. 

141-3; 151-3), duas vezes à deusa Ártemis (Su. 144-50; 1030-32) e ainda duas vezes a 

Zeus (Su. 1052-3; 1062-3). Embora elas não o saibam, também essas suas preces não 

serão atendidas: elas irão desposar os Egipcíades. 
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Como se viu, as Danaides insistem na caracterização de seus perseguidores 

como hybristaí; eles são ainda descritos como ímpios (δυσάγνοις, Su. 751; ἀνιέρῳ, 

757; ἀνοσίων, 762) e lascivos (µάργον, Su. 741; µάταισι, 820), pretendendo unirem-

se a elas à força (ἀκόντων, Su. 39; ἄκουσαν ἄκοντος, 227; ὑπ' ἀνάγκας, 1031). Mas, 

como elas declaram no párodo, os deuses, “vigilantes da justiça” (τὸ δίκαιον ἰδόντες, 

Su. 79), têm “real horror à transgressão (ὕβριν δ' ἐτύµως στυγοῦντες, Su. 81). Zeus 

“precipita das altas torres / das esperanças perdidos mortais” (ἰάπτει δ' ἐλπίδων / ἀφ' 

ὑψιπύργων πανώλεις βροτούς, Su. 96-7) e distribui “punição aos maus, e pureza aos 

legítimos” (ἄδικα µὲν κακοῖς, ὅσια δ' ἐννόµοις, Su. 404). Elas dizem claramente que, se 

os deuses pátrios frustrassem o intento dos Egipcíades, eles seriam “justos com as 

núpcias” (πέλοιτ’ ἂν ἔνδικοι γάµοις, Su. 82), isto é, os deuses seriam justos (ἔνδικοι) 

no que concerne a esse casamento, se o impedissem. 

Quanto a isso, Mikalson (1989, p. 93) faz a seguinte observação: 

 
If the Danaid trilogy developed along the lines of the Oresteia, the explanation might be 
that Zeus necessarily denied the Danaid’s immediate wishes in accomplishing his larger 
purposes for Argos and justice. If Aeschylus is what most think him to be, he would 
hardly have left unanswered and unexplained suppliants’ prayers to Zeus, Protector of 
Suppliants.  
 

As preces das Danaides, no entanto, não deixam de ser respondidas; ao 

contrário, elas são respondidas. A negação de seus pedidos são uma resposta bastante 

eloquente e, enquanto resposta divina, são uma expressão dos desígnios e da justiça de 

Zeus. Elas, ao fugirem justamente de uma união desejada à força por homens 

impiedosos, acabam por exceder-se nessa recusa com sua ameaça de suicídio, que 

comprometeria a cidade aonde elas vêm suplicar e o povo a quem elas dirigem suas 

súplicas. A justiça de Zeus, embora imperscrutável para as Danaides, revelar-se-á no 

curso dos acontecimentos. 

Ante essa chegada “inesperada”, do ponto de vista das Danaides, das naus dos 

Egipcíades, elas ficam apavoradas. Dânao diz que irá trazer auxiliares e defensores, 

enquanto aconselha as Danaides a serem prudentes e a confiarem na justiça divina, uma 

vez que o “mortal contemptor dos Deuses é punido” (θεοὺς ἀτίζων τις βροτῶν δώσει 

δίκην, Su. 733). A punição dos Egipcíades virá, é certo, mas sob a terrível e poluente 

forma de um crime consanguíneo. 
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Apavoradas, as Danaides expressam seu temor de que sua fuga tenha sido vã, 

mas Dânao, infundindo-lhes coragem, reafirma-lhes a eficiência do decreto argivo, o 

que implica que os cidadãos argivos hão de lutar para defendê-las. Mas as Danaides 

temem a sordidez e a insaciabilidade de batalha de seus perseguidores, cuja soberbia e 

impiedade não os faria, por temor e reverência aos deuses, afastarem delas suas mãos, e 

pedem que Dânao não as deixe sós, pois “mulher a sós não é nada, ausente Ares” (γυνὴ 

µονωθεῖσ’ οὐδέν· οὐκ ἔνεστ' Ἄρης, Su. 749). De fato, elas são mulheres desprotegidas 

que, em sua frágil condição, não participam de Ares. Mas essa nova menção ao deus é 

mais um prenúncio do crime que cometerão quando, em sua noite de núpcias, 

participarem de Ares através do massacre de seus maridos. 

No terceiro estásimo, as Danaides, entregues ao desespero, expressam, com 

variadas imagens, o desejo de desvanecer ou de morrer. Assim como suas preces por 

bens para os argivos são ao mesmo tempo um prenúncio dos males que eles sofrerão, 

esse desejo de morte expresso pelas jovens é ao mesmo tempo um prenúncio de morte, 

não delas mesmas, mas dos Egipcíades. 

Dizem elas que “a morte liberta / dos lúgubres males” (θανεῖν ἐλευθεροῦ- / ται 

φιλαιάκτων κακῶν, Su. 802-3). Será de fato pela morte que elas se libertarão de seus 

males, isto é, uma união conjugal indesejada, matando não a si mesmas e sim os seus 

maridos.  

Desejam as Danaides morrer “antes de ter acerbas núpcias / violentas ao 

coração” (πρὶν δαΐκτορος βίᾳ / καρδίας γάµου κυρῆσαι, Su. 797-8). Note-se que o 

adjetivo δαίκτωρ, que qualifica o casamento, um casamento que à força (βίᾳ) se 

pretende ter, é derivado do verbo δαΐζω, que significa “cortar”, “dilacerar”. Esse 

mesmo verbo aparece nas preces das Danaides quando elas pedem que nenhum 

massacre homicida venha a “dilacerar” (δαΐζων, Su. 680) a cidade de Argos. O que as 

Danaides descrevem é a profunda rejeição que elas sentem por essas núpcias, 

metaforicamente violentas e dilacerantes para o seu coração, mas, ao mesmo tempo, 

essa descrição constitui um prenúncio do que tais núpcias realmente serão, quando, 

rejeitando-as, elas literalmente se tornarão violentas e dilacerantes.  

O mesmo se dá quando as Danaides exclamam: 
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ἐλθέτω µόρος πρὸ κοί- 
τας γαµηλίου τυχών· 
ἀµφυγᾶς τίν᾽ ἔτι πόρον 
τέτµω γάµου λυτῆρα; 

Venha a morte antes  
do leito nupcial, por sorte! 
Que via de fuga ainda 
corto, livre de núpcias? 

(Su. 804-7) 
 

Observe-se o tom ominoso de suas palavras. Elas chamam pela morte: ἐλθέτω. 

Que a morte venha “antes” (πρό) do leito nupcial. A morte pela qual elas chamam para 

fugir ao leito nupcial virá, mas será a morte dos Egipcíades. E a “via de fuga” 

(ἀµφυγᾶς ... πόρον) pela qual elas se perguntam para se verem livres da indesejada 

união conjugal é o assassinato de seus primos. 

Ao fim do terceiro estásimo, as Danaides invocam Zeus para que, com olhos 

víndices, contemple a violência de seus inimigos e descrevem os Egipcíades como 

autores de uma intolerável transgressão ao persegui-las e ao constrangê-las a contrair 

forçadas núpcias. Tal transgressão ganha corpo e voz quando, no quarto episódio, o 

Coro dos filhos de Egito entra em cena, descrevendo a sim mesmo como “raptor” 

(µάρπτις, Su. 826) das virgens filhas de Dânao.  

A atitude do Coro de Egipcíades e do Arauto que fala em seu nome é um retrato 

da sua “despótica transgressão” (δεσποσίῳ ... ὕβρει, Su. 845). Eles fazem ameaças 

violentas para as Danaides irem imediatamente aos seus navios – “sangrenta sanguinária 

decapitação” (πολυαίµων φόνιος/ ἀποκοπὰ κρατός, Su. 840), “com sangue te levarei 

ao navio” (〈δί〉αιµον ἕσω σ' ἐπ᾽ ἀµᾶδα, Su. 847) –, agarram-nas pelos cabelos – o 

puxão não respeita nenhuma trança (ὁλκὴ γὰρ αὕτη πλόκαµον οὐδάµ' ἅζεται, Su. 

884) –, constrangem-nas – “à força, à força” (βίᾳ βίᾳ, Su. 863). Eles escarnecem os 

deuses locais – “Não temo os Numes desta terra” (οὔτοι φοβοῦµαι δαίµονας τοὺς 

ἐνθάδε, Su. 893) –, não respeitam a autoridade de Dânao e as leis de hospitalidade (Su. 

917-20), mostram-se belicosos e dispostos à guerra (Su. 935-7; 950). Essa atitude 

hybristés do Coro dos Egipcíades – suas palavras, suas ações – é um claro prenúncio da 

pesada punição que a justiça divina lhes reserva. 

As Danaides respondem às palavras violentas e ameaçadoras dos Egipcíades 

invocando os deuses, clamando pelo auxílio do pai e do rei, vituperando seus agressores 

– elas os chamam “bípede serpente” (δίπους ὄφις, Su. 895), “víbora” (ἔχιδνα, Su. 896), 

“monstro” (δάκος, Su. 898) – e expressando duas vezes o desejo de que eles tivessem 

perecido no mar (Su. 843-6; 867-71). Assim, a profunda rejeição das Danaides por seus 

pretendentes parece, se não se agravar, explicitar-se. E é essa rejeição, juntamente com 
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o afronte agora sofrido por elas da parte dos Egipcíades, que as tornará dispostas a 

matá-los. 

Dânao, encontrando-se a sós com suas filhas, exerce novamente o seu papel de 

guia do conselho (Su. 11; 970), instruindo longamente as Danaides a honrar a prudência 

mais do que vida (Su. 1013). Se antes a prudência (σωφροσύνη) aconselhada por 

Dânao se inscrevia no âmbito de Zeus Suplicante como moderação – era aconselhável 

ter a voz “tímida” (τὸ µὴ θρασύ, Su. 197), as falas “reverentes” (αἰδοῖα, Su. 194) e a 

“modéstia” (τὸ µὴ µάταιον, Su. 198) nas “frontes prudentes” (µετωποσωφρόνων, Su. 

198) ante aqueles a quem se suplicava –, a prudência (σωφροσύνη) agora recomendada 

por ele diz respeito ao âmbito de Afrodite e implica castidade. Dânao reconhece em 

suas filhas o “viço notável aos mortais” (ὥραν ... τήνδ' ἐπίστρεπτον βροτοῖς, Su. 

997), que, tal qual os “frutos gotejantes” (αρπώµατα στάζοντα, Su. 1001) de que 

Afrodite se faz arauto, provocam as loucuras de amor (µαίνεν ἔρῳ, Su. 1002), atraindo 

o “sedutor dardo do olhar” (ὄµµατος θελκτήριον / τόξευµ’, Su. 1004-5) daqueles que, 

passando por elas, são “vencidos de desejo” (ἱµέρου νικώµενος, Su. 1005). Como é 

difícil guardar o “tenro fruto” (τέρειν’ ὀπώρα, Su. 998) de Afrodite e, de modo a 

preservá-lo, vasto esforço foi preciso para cruzar o vasto mar, faz-se necessário que 

agora as Danaides não envergonhem seu pai (µὴ καταισχύνειν ἐµέ, Su. 996), honrando 

a prudência mais do que a vida (τὸ σωφρονεῖν τιµῶσα τοῦ βίου πλέον, Su. 1013). As 

Danaides respondem a Dânao que, quanto a seu “fruto” (ὀπώρας, Su. 1015), tenha 

confiança. 

Se a castidade, isto é, a não participação em Afrodite, deve ser preferível à vida, 

a questão que se coloca, tal como postula Zeitlin (1996, pp. 130-1), é ser preferível a 

que vida? A própria vida das Danaides ou a vida daqueles que pretendem a todo custo 

arrastá-las para o âmbito de Afrodite? Para a autora, a ênfase de Dânao na necessidade 

de σωφροσύνη enquanto preservação da castidade aponta, paradoxalmente, para uma 

perigosa falta de σωφροσύνη enquanto moderação, que se tornará explícita no crime 

por elas cometido contra seus maridos. Assim, pode-se perceber nesse conselho de 

Dânao a suas filhas mais um prenúncio do assassínio dos Egipcíades. Como crê 

Bednarowsky (2009, p. 343), as palavras de Dânao são “a thinly veiled command to kill 

the Aegyptids before submitting to them”. Igualmente, Johansen & Whittle (1980, pp. 

303, vol. III) percebe na fala de Dânao “a sinister ring”. 
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No êxodo, as Danaides louvam a cidade dos argivos, propondo-se a venerar com 

hinos não mais as vertentes do Nilo, mas os rios fecundos da região, e pedem à deusa 

Ártemis que vele por elas, de modo que as núpcias de Citereia não lhe venham “por 

coerção” (ὑπ’ ἀνάγκας, Su. 1031); se não, que “estígio seja este prêmio” (Στύγιον 

πέλοι τόδ' ἆθλον, Su. 1033). Note-se que o casamento é descrito como “prêmio” 

(ἆθλον). Na Odisseia, quando Penélope propõe aos pretendentes uma competição, diz-

se que o “prêmio” (ἄεθλον, XXI, 106) seria ela seguir “como esposa” (κουρίδιον, XXI, 

78) aquele que, dentre eles, fosse capaz de dobrar o arco de Odisseu. Para as Danaides, 

se os Egipcíades, “por coerção” (ὑπ’ ἀνάγκας), obtiverem sua mão em casamento, isso 

será para eles um prêmio “estígio” (Στύγιον). Na Teogonia de Hesíodo, Estige nomeia 

o décimo braço do Oceano; enquanto os demais nove braços circundam a terra e o dorso 

do mar, Estige precipita-se na Noite Negra (Th. 789-92). Seu palácio, como o de Hades 

e de Perséfone, situa-se no Tártaro: “aí habita a detestada deusa” (ἔνθα δὲ ναιετάει 

στυγερὴ θεὸς, Th. 775). Em contraposição aos rios fecundos da região, as Danaides 

evocam a infecunda Estige, de modo que as núpcias para os seus pretendentes sejam um 

prêmio de morte, num claro prenúncio do futuro homicídio. 

Em resposta às palavras do Coro das Danaides, o segundo Coro39 fala do poder 

de Afrodite, do qual não seria prudente descuidar. Afrodite é dita “astuciosa” 

(αἰολόµητις, Su. 1036), um epíteto de Prometeu em Hesíodo (Προµηθέα, / ποικίλον 

αἰολόµητιν, Th. 510-1). A astúcia de Afrodite neste contexto está relacionada com a 

atuação de seus filhos, Harmonia, Desejo, “a quem nada se nega” (ᾇ τ’ οὐδὲν 

ἄπαρνον, Su. 1039), e Persuasão, que é “encantadora” (θέλκτορι, Su. 1040). O poder 

persuasório e encantatório de Afrodite seria assim capaz de encantar o sem encanto (Su. 

1055). Mas as Danaides respondem dizendo ao segundo Coro: “tu não conheces o 

porvir” (σὺ δέ γ’ οὐκ οἶσθα τὸ µέλλον, Su. 1056). Para Bednarowsky (2009, p. 350; 

2011, p. 575), a astúcia de Afrodite aqui mencionada prenuncia o porvir, isto é, o plano 

executado pelas Danaides de persuadir e seduzir os Egipcíades com uma promessa de 

casamento para assassiná-los depois. 

Ante a insistência das Danaides em sua recusa à união com os Egipcíades – “O 

grande Zeus afasta-me / as núpcias com Egipcíades” (Su. 1052-3), “Zeus soberano 

                                                
39 Especula-se que esse segundo Coro poderia ser composto pelas servas das Danaides, a quem elas se 
referem (Su. 975-9), conforme a opinião de Garvie (2006, pp. 194-5), Lesky (2001, p. 115), Winnington-
Ingram (1983, p. 60), Conacher (1996, p. 99). Especula-se ainda que o segundo seria composto pela 
escolta de lanceiros a que se refere Dânao (Su. 985), conforme a opinião de Taplin (1977, pp. 230-2), 
Sommerstein (1996, p. 140), Seaford (1987, p. 114), Johansen & Whittle (1980, p. 307, vol. III).   
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frustre essas / núpcias cruéis com inimigos” (Su. 1062-3), o segundo Coro aconselha o 

comedimento em suas preces aos deuses (µέτριον ἔπος, Su. 1059; τὰ θεῶν µηδὲν 

ἀγάζειν, 1061) e que seria melhor aceitar o “quinhão” (µόρσιµον, Su. 1047) que cabe a 

toda mulher: as núpcias. Qual o sentido, pergunta-se o Coro, de os Egipcíades terem 

feito afinal uma “feliz travessia” (εὔπλοιαν, Su. 1045), vindo em perseguição ao seu 

encalço? O segundo Coro evoca assim a frustrada prece das Danaides de que seus 

perseguidores morressem em sua travessia marítima, o que, para ele, significa que elas 

devem aceitar o seu quinhão, pois não se pode transgredir de Zeus “o grande espírito 

impenetrável” (Su. 1049). Se homens tão insolentes fizeram uma feliz travessia, 

escapando à morte no mar, só pode se tratar de um desígnio divino, ainda que 

imperscrutável, pois, como as próprias Danaides dizem, “O desejo de Zeus não se pode 

caçar: / as densas e sombrias sendas / do seu pensar se prolongam imperscrutáveis” 

(Διὸς ἵµερος· οὐκ εὐθήρατος ἐτύχθη. / δαυλοὶ γὰρ πραπίδων / δάσκιοί τε 

τείνουσιν πόροι κατιδεῖν ἄφραστοι, Su. 87-90). 

A tragédia encerra-se então, num momento de grande expectativa. Na incólume 

chegada dos Egipcíades, as Danaides reconhecem a possibilidade de que os deuses 

possam ter outros planos para elas – “Se deuses não tramaram algo novo” (εἰ γάρ τι µὴ 

θεοῖς βεβούλευται νέον, Su. 1016). Considerados os sinais numinosos que perpassam 

esta tragédia, tais planos apontam para uma guerra entre argivos e Egipcíades e um 

terrível homicídio consanguíneo – com todas as implicações advindas tanto da guerra 

quanto do crime –, bem como, pelo cumprimento de tais desígnios divinos, a realização 

da muitas vezes imperscrutável, mas sempre infalível, justiça de Zeus. 
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4. ORESTEIA 

 

A Oresteia de Ésquilo é a única trilogia supérstite, sendo composta pelas 

tragédias Agamêmnon, Coéforas e Eumênides, tematicamente interligadas. Do drama 

satírico Proteu, que completava a tetralogia com que Ésquilo recebeu o primeiro prêmio 

em 458 a.C., restaram apenas escassos fragmentos. 

A Oresteia narras as desgraças que se abateram sobre o palácio dos Atridas. 

Trata-se de um tema explorado pelos três grandes poetas trágicos. Além da Oresteia, a 

Electra, de Sófocles, e as tragédias Electra, Orestes, Ifigênia em Táuris e Ifigênia em 

Áulis, de Eurípides, também versam sobre as desventuras da casa de Atreu. 

O tema das desventuras da casa dos Atridas figura já em Homero. No livro I da 

Odisseia (Od. I, 32-43), estando os deuses reunidos no Olimpo em assembleia, Zeus 

recorda-se da triste sorte de Egisto, morto pelas mãos de Orestes, vingador do assassínio 

do pai. E, no livro IV (Od. IV, 512-37), narra-se o assassinato de Agamêmnon durante 

um banquete a que, ardilosamente, Egisto convidara o recém-chegado guerreiro de 

Troia e seus companheiros. 

Na história dos Atridas narrada na Odisséia por Homero, não há, no entanto, 

nenhum elemento da arte divinatória presente. A participação e a vontade divinas estão 

indubitavelmente mais presentes na história narrada por Ésquilo. E o sinal mais evidente 

disso é a presença maciça de sinais divinatórios que, ao mesmo tempo em que 

prenunciam os acontecimentos, oferecem deles uma interpretação. 

O assassinato do líder da expedição a Troia figura na primeira tragédia, 

Agamêmnon. A ação dramática se passa em Argos. No prólogo (Ag. 1-39), o vigia, do 

alto do teto do palácio dos Atridas avista o sinal de fogo que sinaliza a tomada de Troia. 

O Coro de anciãos argivos entra em cena e, no párodo anapéstico (Ag. 40-103), ante a 

visão dos sacrifícios nos altares, pergunta a Clitemnestra o que a levou a realizar tais 

oferendas. No párodo lírico (Ag. 104-257), o Coro rememora a partida do exército 

reunida em Áulida, marcada tanto pelo auspício das aves como do terrível sacrifício da 

filha de Agamêmnon, Ifigênia. No primeiro episódio (Ag. 259-354), entra em cena a 

rainha Clitemnestra e, diante da incredulidade do Coro de que Troia tenha sido 

realmente tomada, ela descreve em detalhes o percurso do sinal do fogo e ainda a 

ocupação dos aqueus em Troia. No primeiro estásimo (Ag. 355-487), o Coro reflete 

sobre o castigo que Zeus impôs a Páris e as suas consequências, temendo que novas 
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desgraças se abatam sobre os Atridas. No segundo episódio (Ag. 488-680), um arauto 

entra em cena anunciando a tomada de Troia. Clitemnestra envia ao marido uma 

mensagem de que encontrará em casa a mesma esposa fiel que deixou quando de sua 

partida. O arauto narra ainda a tempestade que dispersou a frota em seu retorno ao lar, 

dizendo que por isso desconhece o paradeiro de Menelau. O Coro, no segundo estásimo 

(Ag. 681-781), fala das desgraças sobrevinda a gregos e troianos por causa de Helena, 

finalizando seu canto com um elogio à moderação. Entra em cena, no terceiro episódio 

(Ag. 782-974), Agamêmnon, sendo recebido pelo Coro e por Clitemnestra, que o 

persuade a entrar no palácio pisando vestes púrpuras. No terceiro estásimo (Ag. 975-

1033), o Coro expressa os maus pressentimentos de seu coração. No quarto episódio 

(Ag. 1035-330), Clitemnestra convida a adivinha Cassandra a entrar no palácio, mas 

esta, muda diante da rainha, inicia, após a saída de Clitemnestra, uma série de delírios 

proféticos nos quais vê tantos os crimes antigos do palácio dos Atridas como os que 

estão prestes a acontecer, isto é, a morte de Agamêmnon e a sua própria morte às mãos 

de Clitemnestra e Egisto. Ante as profecias de Cassandra, o Coro, em anapestos (Ag. 

1331-42), expressam mais uma vez o seu temor. Ouvindo os gritos de Agamêmnon, os 

membros do Coro, no diálogo dos coreutas (Ag. 1343-71), mostram-se indecisos quanto 

à ação e resolvem saber claramente o que está acontecendo com o rei. No quinto 

episódio (Ag. 1372-576), Clitemnestra entra em cena expondo seu crime e as razões que 

a levaram a cometê-lo e enfrenta-se com Coro, que abomina seus atos e refuta seus 

argumentos. No último episódio (Ag. 1577-673), é a vez de Egisto entrar em cena 

vangloriando-se de seu crime e explicitando seus motivos. O enfrentamento com o Coro 

é violento e Egisto desembainha sua espada, mas Clitemnestra intervém. 

A ação trágica, nas Coéforas, dá-se anos depois do assassinato de Agamêmnon. 

O prólogo (Co. 1-21) é dito por Orestes, que retorna enfim à sua terra natal para vingar 

a morte do pai. No párodo (Co. 22-83), entram em cena o Coro, composto de mulheres 

cativas que vêm trazendo libações ao túmulo de Agamêmnon enviadas por 

Clitemnestra, por causa de um sonho aterrorizante. No primeira parte do primeiro 

episódio (Co. 84-314), Electra pergunta ao Coro o que deve dizer ao derramar as 

libações e é instruída a pedir o retorno de Orestes e a ruína dos assassinos de seu pai. 

Electra depara-se, então, com sinais que apontam para a visita de Orestes ao túmulo 

paterno: uma mecha de cabelos semelhantes aos seus e pegadas no chão igualmente 

semelhantes às suas. Orestes então se revela à irmã, oferecendo, como símbolo 

inequívoco de sua identidade, uma veste bordada para ele por Electra em sua infância. 
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Orestes relata o oráculo recebido de Apolo, que olhe ordena vingar a morte do pai. 

Juntos, no kommós (Co. 315-478), os irmãos invocam o auxílio do morto na execução 

de sua vingança. Na conclusão do primeiro episódio (Co. 479-584), o Coro relata a 

Orestes o sonho de Clitemnestra e este o interpreta como um prenúncio da morte que 

dará à sua mãe. A seguir, expõe seu plano: juntamente com Pílades, aparecerão às 

portas do palácio como mensageiros fócios que vieram comunicar a morte de Orestes. 

primeiro estásimo (Co. 585-651), o Coro, estando no limiar da ação, elenca terríveis 

crimes cometidos por mulheres e correlaciona a Justiça com a atuação das Erínies. No 

segundo episódio (Co. 653-782), Orestes e Pílades são recebidos por Clitemnestra e 

comunicam a falsa morte de Orestes. A rainha finge pesar e a ama de Orestes, entrando 

em cena, exprime seu verdadeiro pesar pela morte do menino por quem teve tantos 

cuidados. O Coro pede à ama, que está a caminho de transmitir a Egisto a falsa notícia, 

que fale a Egisto que venha sem escolta ao encontro dos forasteiros. No segundo 

estásimo (Co. 783-837), o Coro invoca os deuses para que auxiliem Orestes na 

execução de sua vingança. No terceiro episódio (Co. 838-934), Egisto entra no palácio e 

ouvem-se seus gritos de morte, anunciada a seguir por um mensageiro. Clitemnestra 

entra em cena e se depara com Orestes. Suas tentativas de inspirar piedade filial no filho 

são inúteis. No único momento em que hesita, Pílades lembra o amigo das ordens de 

Apolo e este leva a mãe ao interior do palácio para matá-la. No terceiro estásimo (Co. 

935-71), o Coro celebra a justiça. No último episódio (Co. 973-1076), Orestes exibe a 

rede na qual Clitemnestra e Egisto envolveram Agamêmnon ao matá-lo e proclama a 

justiça de seu ato. As Erínies aparecem diante dele, que, atordoado, parte para o 

santuário de Apolo em Delfos. 

A ação nas Eumênides inicia-se no templo de Apolo em Delfos. A Pítia diz o 

prólogo (Eu. 1-139), em que narra a história da sucessão do oráculo délfico e, em 

seguida, entra no recinto sagrado, de onde sai horrorizada pela visão de Orestes com as 

mãos ensanguentadas e das Erínies adormecidas. A Pítia interpela Apolo e este, 

dirigindo-se a Orestes, instrui-o a dirigir-se a Atenas e abraçar a estátua de Palas como 

suplicante. Após a partida de Orestes, Clitemnestra aparece para as Erínies adormecidas 

e as incita a continuar em sua perseguição ao matricida. No párodo (Eu. 140-77), as 

Erínies despertam enraivecidas com os deuses novos e principalmente com Apolo. No 

primeiro episódio (Eu. 179-243), Apolo expulsa o Coro de Erínies de seu santuário e há 

um primeiro embate entre eles, em que as Erínies reafirmam seu dever de perseguir 

Orestes e Apolo, de defende-lo. Ao final desse episódio, há uma mudança de cenário: 
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em Atenas, Orestes suplica junto à estátua de Palas Atena. No epipárodo (Eu. 244-75), o 

Coro entre em cena farejando Orestes. No segundo episódio (Eu. 276-98), Orestes, 

dizendo-se purificado, pede a proteção de Atena. No primeiro estásimo (Eu. 299-396), o 

Coro de Erínies canta o seu poder de punir os crimes de sangue. Atena entre em cena no 

terceiro episódio (Eu. 397-489) e interroga tanto as Erínies quanto Orestes; ela decide 

então reunir os melhores cidadãos atenienses para julgar a questão. No segundo 

estásimo (Eu. 490-565), o Coro canta os males que advirão caso elas não sejam 

respeitadas em suas atribuições. No quarto episódio (Eu. 566-777), Atena conclama a 

todos para, no recém-fundado tribunal do Areópago, decidirem a causa: tanto Orestes 

quanto Apolo são ouvidos por um lado, quanto as Erínies são ouvidas por outro. A 

votação dá empate e Atena decide pela absolvição de Orestes. No kommós (Eu. 778-

880), as Erínies, indignadas, rogam pragas contra cidade de Atenas e Atena tenta 

dissuadi-las de seu furor. No último episódio (Eu. 881-1031), Atena finalmente 

persuade as Erínies de renunciar à vingança e tomarem assento na cidade de Atenas, 

onde receberão todas as honras. No êxodo (Eu. 1033-47), uma procissão segue para 

instalar as Erínies em seu novo santuário. 

A adivinhação se faz presente na Oresteia sob a forma de auspícios, de sonhos, 

de profecias, de oráculos, de pressentimentos, de palavras imprecatórias e de palavras 

cledomânticas, como se verá detalhadamente no exame de cada uma das tragédias. 

 Roisman (1986, p. 281) faz a seguinte observação a respeito dessa trilogia 

esquiliana: “a tendency observable in the trilogy as a whole: the first play is 

characterized by the most complex idioms, metaphors and syntax, all of which become 

simpler as the trilogy proceeds”. Esse movimento de maior complexidade para maior 

simplicidade na Oresteia deve-se em grande medida à presença de sinais divinos, mais 

profícuos e mais obscuros em Agamêmnon, menos profícuos e mais claros nas 

Eumênides.   
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4.1 AGAMÊMNON  

 

4.1.1) O auspício das aves 

 

O prólogo inicia-se com a fala do Vigia, que, do alto do teto do palácio dos 

Atridas, pede aos deuses que o libertem das fadigas advindas da árdua tarefa de vigiar o 

céu noturno na expectativa do sinal luminoso a anunciar a captura de Troia. A sua 

fatigável labuta descreve-se basicamente sob três aspectos; a saber: 

1) Por quem lhe foi imposta essa tarefa de vigília – pelo poder “do viril coração 

expectante da mulher” (γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ, Ag. 11), isto é, de 

Clitemnestra. 

Note-se que, em Homero, na Odisseia, o poeta menciona a existência de um 

vigia. O vigia homérico, no entanto, é ali posicionado não para tomar conhecimento da 

captura de Troia, mas sim da chegada de Agamêmnon – embora a finalidade seja a 

mesma: assassinar dolosamente o herói –, avistando-o no momento em que este pisa o 

solo da terra nativa (Od. IV, 521): 

 
τὸν δ' ἄρ’ ἀπὸ σκοπιῆς εἶδε σκοπός, ὅν ῥα καθεῖσεν 
Αἴγισθος δολόµητις ἄγων, ὑπὸ δ’ ἔσχετο µισθὸν 
χρυσοῦ δοιὰ τάλαντα· φύλασσε δ' ὅ γ' εἰς ἐνιαυτόν, 
µή ἑλάθοι παριών, µνήσαιτο δὲ θούριδος ἀλκῆς. 
 

Viu-o o vigia, do ponto em que estava escondido, postado 
lá por Egisto traiçoeiro, que em paga promete entregar-lhe 
dois belos áureos talentos. De guarda o ano todo ficara; 
não lhe escapasse a chegada, lembrado da força impetuosa. 
 

Contudo, há uma diferença muito mais significativa: em Homero, é Egisto quem 

posiciona o vigia, prometendo-lhe pagamento, enquanto aqui é Clitemnestra que, 

detendo o poder, ordena. O fato de uma mulher exercer o poder (κρατεῖ, Ag. 10), 

quando normalmente este é exercido por homens, aponta para uma ominosa inversão de 

papeis, reforçada pela descrição de Clitemnestra como uma mulher de coração viril 

(γυναικὸς ἀνδρόβουλον ... κέαρ, Ag. 11). Sommerstein (1977, p. 67) observa que o 

termo ἀνδρόβουλος, usualmente entendido como “que possui desígnios como os de um 

homem”, possui também o sentido secundário de “que conspira contra o homem, o 
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marido”, sentido este que, segundo o autor, é tão antigo como a escólio (ἀνδρόβουλον] 

τὸ κατ' ἄνδρα βουλευόµενον).  

2) Pela longa duração da vigília – longo ano no qual aprendeu a conhecer os 

astros noturnos, cujos movimentos ascendentes e descendentes indicam o passar dos 

dias e das estações1. Note-se que há uma semelhança entre Homero e Ésquilo no que 

concerne à passagem do tempo e à duração da vigília: a vigilância “de longo ano” 

(ἐτείας µῆκος, Ag. 2) do vigia esquiliano recorda “o ano todo” (εἰς ἐνιαυτόν, Od. IV, 

526) em que ficara a postos o vigia homérico. Assim como os astros noturnos 

contemplados em vigília são os que “trazem” (φέροντας, Ag. 5) o inverno e o verão 

para os mortais, num movimento cíclico harmônico, o sinal de fogo “traz” (φέρουσαν, 

Ag. 9) a “voz de Troia” (ἐκ Τροίας φάτιν, Ag. 9), que anuncia a captura da cidade, ou 

seja, a destruição, o aniquilamento, a morte, com todas as suas funestas consequências2. 

Essa longa vigília que Clitemnestra impõe ao Vigia é condizente com a descrição da 

rainha como possuidora de um “coração expectante” (ἐλπίζον κέαρ, Ag. 11). A 

expectativa pelo retorno do marido não é, porém, a expectativa da mulher que, após 

longo tempo longe do esposo, deseja seu regresso, pois Clitemnestra não é uma mulher 

como as outras; é uma mulher de coração viril e que exerce o poder, de modo que sua 

expectativa pelo regresso de Agamêmnon possui um sentido outro, ominoso. Dessa 

forma, a longa duração da vigília do Vigia ecoa tanto a longa duração da guerra de 

Troia quando a longa duração da expectativa de realização de um desejo inflexível de 

Clitemnestra por vingança.  

3) Por sua triste condição – as noites mal dormidas, sem a visita de sonhos, 

tomadas pelo pavor (φόβος, Ag. 14). O temor de que fala o Vigia, embora ele não o 

explicite, parece dizer respeito ao futuro de Agamêmnon, pois, em suas noites mal 

dormidas, ele geme e chora pela conjuntura do palácio, cuja atual administração ele 

julga não ser tão boa quanto à de outrora, visto que agora quem exerce o poder é uma 

rainha de coração expectante e de desígnios viris. 

Como se atendesse diretamente à sua prece, o sinal de fogo surge nas trevas 

celestes, motivo de júbilo para o Vigia, que vê nesse sinal não apenas a tomada de 

Troia, mas também o fim de suas fadigas, o retorno do rei e, consequentemente, da boa 
                                                
1 Para um possível sentido ominoso dessa referência às Plêiades, que seria retomado mais explicitamente 
no discurso de chegada de Agamêmnon, conferir: Fisher & Lewis (1984) “Agamemnon, Troy and the 
Pleiades”. 
2 Para uma correlação entre os sinais de fogo anunciando a tomada de Troia e os sinais de fogo 
anunciando a captura de Atenas pelos persas, conferir o artigo “Darkness from Light: The Beacon Fire in 
the Agamemnon”, de Tracy (1986). 
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administração do palácio. Com um grito comunica à rainha que se levante de seu leito e 

transmita ao reino as boas novas – elevando pelo palácio “o alarido álacre” 

(ὀλολυγµὸν εὐφηµοῦντα, Ag. 28)3 –, enquanto ele mesmo diz haver de dançar e 

comemorar a libertação de sua vigilância noturna, fazendo votos de que lhe seja dado 

apertar na sua a mão amiga do rei em seu regresso ao lar.  

Toda essa alegria libertadora de que o fogo mensageiro se faz sinal adquire, 

subitamente, um tom sinistro, quando, refreando o júbilo, o Vigia declara haver de 

calar-se quanto ao mais, de que fala com os que sabem e oculta dos que não o sabem. À 

eloquência do sinal de fogo, que é “a voz de Troia” (ἐκ Τροίας φάτιν, Ag. 9), do grito 

de vitória da rainha (ὀλολυγµός, Ag. 28) e da casa mesma, que, “se tivesse voz / falaria 

bem claro” (εἰ φθογγὴν λάβοι, / σαφέστατ' ἂν λέξειεν, Ag. 37-8), o Vigia contrapõe 

o seu silêncio e, sem dizê-lo, diz quase tudo: há algo de errado, a respeito do que não se 

pode falar abertamente, acontecendo no interior do palácio dos Atridas4.  

O que há de enigmático, de sinistro e de temível na fala do Vigia obscurece a 

claridade luminosa do sinal de fogo, tornando-o um σύµβολος (Ag. 8) ambíguo. Como 

irá ficar cada vez mais evidente ao longo da tragédia, o sinal de fogo que sinaliza a 

vitória em Troia também sinaliza a destruição que se prepara em Argos por vontade de 

Clitemnestra. Sendo assim, esse σύµβολος, que, do ponto de vista do Vigia, é o indício 

de um “afastamento de fadigas” (ἀπαλλαγὴ πόνων, Ag. 1; 20), é também o prenúncio 

de uma aproximação de πόνοι: problemas, sofrimentos, dores. As dúvidas do Coro ao 

entrar em cena no párodo reafirmam essa ambiguidade do sinal de fogo. 

O Coro de anciãos entra em cena e inicia o párodo anapéstico descrevendo, com 

um símile, o grande exército liderado pelos reis irmãos Agamêmnon e Menelau, que 

partiu há dez anos para Troia5 a fim de punir o rapto de Helena por Alexandre, infrator 

de mesa hóspede:  

                                                
3 No segundo episódio, Clitemnestra diz que “lançou um alarido” (ἀνωλόλυξα, Ag. 587) de alegria ao 
ver o sinal de fogo e que, em cada canto da cidade, cada um, à maneira de mulher, “lançava o alarido 
álacre” (ὀλολυγµὸν ἄλλος ... ἔλασκον εὐφηµοῦντες, Ag. 595-6). Porém o ὀλολυγµός que o Vigia 
pretende que ela lance e que os demais cidadão lançam são em agradecimento pelo triunfo da expedição 
contra Troia, enquanto que o alarido de Clitemnestra é na verdade em agradecimento pela oportunidade 
que ela terá de executar a sua vingança matando Agamêmnon. 
4 Vaughn (1976, p. 336), em seu artigo “The Watchman at Agamemnon”, faz a seguinte observação: “it is 
in the parenthetical or unobtrusive remarks of the Watchman that Aeschylus hides information or creates 
foreboding”. 
5 Raeburn & Thomas (2011, p. 72) sugerem que o Coro, ao mencionar o décimo ano (δέκατον ... ἔτος, 
Ag. 40), mostra-se ciente da profecia de Calcas segundo a qual Troia seria capturada no décimo ano, tal 
como figura na Ilíada (II, 329), e que esse seria o motivo da apreensão do Coro quanto às notícias 
trazidas pelo fogo mensageiro. No entanto, a profecia do Calcas esquiliano está, como se verá, muito 
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τρόπον αἰγυπιῶν, οἵτ’ ἐκπατίοις 
ἄλγεσι παίδων ὕπατοι λεχέων 
στροφοδινοῦνται 
πτερύγων ἐρετµοῖσιν ἐρεσσόµενοι, 
δεµνιοτήρη 
πόνον ὀρταλίχων ὀλέσαντες· 
ὕπατος δ' ἀίων ἤ τις Ἀπόλλων 
ἢ Πὰν ἢ Ζεὺς οἰωνόθροον 
γόον ὀξυβόαν τῶνδε µετοίκων 
ὑστερόποινον 
πέµπει παραβᾶσιν Ἐρινύν. 

como abutres com erradias dores 
por sobre os ninhos dos filhos 
rodopiam 
remando com remos de asas, 
perdida a cuidosa 
fadiga com filhotes. 
Nos súperos, Apolo ou Pã  
ou Zeus, ouvindo o trilado 
pranto agudo destes metecos, 
envia aos transgressores 
depois punitiva Erínis.  

(Ag. 49-59) 
 

Nesse símile, os reis figuram como aves de rapina, que, dolorosamente privadas 

de seus filhotes, rodopiam sobre seus ninhos, e cujo trilado não passa despercebido aos 

ouvidos dos deuses6. Tal como os deuses enviam punitiva Erínis aos que roubaram os 

filhotes dos abutres, assim também Zeus envia os Atridas para punir os que roubaram 

Helena7. Dessa forma, essa Erínis, enviada como punição aos transgressores, manifesta-

se sob a forma do exército liderado pelos Atridas e, mediante sua atuação, cumprir-se-á 

a justiça de Zeus Hóspede, cuja cólera inflexível não se pode abrandar nem com 

sacrifícios nem com libações. Sendo assim, nas tramas dessa imagem poética de que 

Ésquilo se vale aqui, articula-se uma identificação direta entre o exército enviado a 

Troia para punir Páris, infrator de mesa hóspede, e uma Erínis punitiva enviada por 

Zeus. A palavra Erínis aparece no caso acusativo (Ἐρινύν, Ag. 59), porque é objeto de 

um verbo (πέµπει, Ag. 59) cujo sujeito é Zeus (Ζεύς, Ag. 56), de forma que, apoiando-se 

na cumplicidade poética e sintática, apresenta-se aqui a ideia de que a justiça de Zeus se 

manifesta, em sua face punitiva, na ação das Erínies, bem como na ação das Erínies se 

cumpre a justiça de Zeus. 

Diante do ardor colérico do exército e de seus líderes, o Coro, já muito idoso 

para atividades bélicas, descreve-se vagueando como um “sonho à luz do dia” (ὄναρ 

                                                                                                                                          
distante da profecia do Calcas homérico e o motivo do estado apreensivo do Coro diz mais respeito às 
possíveis consequências dessa conquista do que da conquista em si mesma. 
6 Observe-se que esse símile assemelha-se a um símile homérico: na Odisseia, diz-se que, no reencontro 
entre Odisseu e Telêmaco, ambos, emocionados, choram ruidosamente “como aves barulhentas / a águia 
marinha ou os abutres de garras recurvas, privados / por camponeses dos filhos, que, implumes, voar não 
conseguem” (ἤ τ' οἰωνοί, / φῆναι ἢ αἰγυπιοὶ γαµψώνυχες, οἷσί τε τέκνα / ἀγρόται ἐξείλοντο πάρος 
πετεηνὰ γενέσθαι, Od. XVI, 216-8). Para uma análise desse símile – e dos demais símiles de pássaros na 
Odisseia – e sua implícita relação com a vingança, conferir o artigo de Rood (1982), “Implied Vengeance 
in the Simile of Grieving Vultures (Odyssey 16.216-19)”.  
7 Schein (in: GRETHLEIN & RENGAKOS, 2009, p. 390) faz a seguinte observação a respeito desse 
símile: “This humanizing of the vultures’ stolen chicks and their parents’ feelings is more appropriate to 
the loss of children by Thyestes (and the citizens of Argos) than to Menelaos’ loss of Helen”.  
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ἡµερόφαντον, Ag. 82), numa metáfora que revela a fragilidade pertinente não só à sua 

avançada idade, mas também à própria condição humana. 

Tendo assim, por meio dessas imagens, descrito o exército, seus líderes e a si 

mesmo, o Coro indaga à Rainha Clitemnestra, cuja presença se manifesta mediante a 

ordem que se cumpriu: a de que todos os altares se cobrissem de oferendas e sacrifícios 

fossem realizados. Tais ações de graça trazem perplexidade ao Coro, pois este se 

encontra entre a aflição pelo exército que partiu há tanto tempo e a esperança que reluz 

nos altares da cidade. 

É nesse momento que, para encontrar um sentido para a presente situação e para 

sua própria perplexidade diante desta, o Coro relembra, no párodo lírico, o auspício das 

aves que marcou a partida do exército a Troia:  

 
ὅπως Ἀχαιῶν δίθρονον κράτος, Ἑλλάδος ἥβας 
    ξύµφρονα ταγάν, 
πέµπει ξὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι 
    θούριος ὄρνις Τευκρίδ' ἐπ' αἶαν, 
οἰωνῶν βασιλεὺς βασιλεῦσι νε- 
     ῶν, ὁ κελαινός, ὅ τ’ ἐξόπιν ἀργᾶς, 
φανέντες ἴκταρ µελάθρων χερὸς ἐκ δοριπάλτου   
παµπρέπτοις ἐν ἕδραισι, 
βοσκόµενω λαγίναν, ἐρικύµονα φέρµατι γένναν, 
βλάψαντε λοισθίων δρόµων. 

Impetuoso pássaro envia à terra têucrida 
o poder aqueu de dois tronos, 
o prudente império da juventude grega, 
com lança e braço atuante. 
Os reis das aves, ante os reis das naves, 
– o negro e o outro alvacento atrás, – 
vistos perto do palácio à mão da lança 
em bem evidentes posições, 
devorando a lebre prenhe com sua cria 
tolheram-lhe últimas corridas.  

(Ag. 109-20) 
 

O auspício (ὄρνις) diz-se “impetuoso” (θούριος), isto é, relativo à guerra, visto 

que θούριος é um epíteto do deus Ares. Esse auspício belicoso envia (πέµπει, Ag. 111) 

o exército aqueu à terra têucrida assim como, no símile das aves, Zeus “envia” (πέµπει, 

Ag. 59; 61) uma Erínis punitiva, isto é, os Atridas, contra Alexandre. Conecta-se assim 

o auspício à manifestação direta da vontade de Zeus. 

Trata-se de uma visão clara. A descrição da espécie (águias), da coloração da 

plumagem dos pássaros (uma negra e outra de rabo branco), do local (perto do palácio) 

e da direção (à direita) de sua aparição, bem como de seu comportamento (devorando a 

lebre prenhe) – elementos sob cuja observação se apoia a arte augural –, deveria, a 

princípio, assegurar também a clareza da interpretação do auspício. Contudo, como se 

irá observar, essa clareza se turva com as palavras de Calcas, cuja interpretação soa tão 

enigmática e plurissignificativa quanto um oráculo. 

Há um debate entre os helenistas a respeito do local geográfico da aparição do 

auspício. Sommerstein (2010, pp. 171-7) defende, na contramão de grande parte dos 
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comentadores, que o auspício é avistado em Argos e não em Áulida8, onde, na Ilíada, 

localiza-se nomeadamente um prodígio interpretado por Calcas (ἐς Αὐλίδα, II, 303). 

Contudo, como observa Schein (in: GRETHLEIN & RENGAKOS, 2009, p. 390), o que 

realmente importa na narrativa do Coro não é o local geográfico de sua aparição e sim 

que o auspício foi avistado “perto do palácio” (ἴκταρ µελάθρων, Ag. 116) e, portanto, 

seus destinatários são os reis; que apareceu “à mão da lança” (χερὸς ἐκ δοριπάλτου, 

Ag. 116), e, assim, diz respeito à guerra; que a mão que carrega a lança é a mão direita 

e, dessa forma, o auspício deve ser propício, um δεξιὸς ὄρνις. 

É a Calcas que aqui cabe a interpretação do auspício. Calcas é descrito pelo Coro 

como um sábio στρατόµαντις, isto é, o adivinho que acompanha as expedições 

militares. “Sábio” traduz o adjetivo κεδνός (Ag. 122): “bom”, “sábio”, “prudente”. Esse 

seu qualificativo influencia positivamente a apreciação que se deverá fazer a respeito de 

sua predição, conferindo-lhe uma marca de confiabilidade, de veracidade.  

Calcas é um dos grandes adivinhos da Antiguidade e sua atuação, 

principalmente como áugure, está intimamente relacionada à expedição contra Troia. 

Sua participação na Ilíada, ainda que esporádica, é de suma importância. Como nota 

Bouché-Leclercq (2003, p. 306), “il est, en quelque sorte, le moteur de cette vaste ligue 

dont Agamemnon est le chef nominal”. É descrito por Homero como o filho de Téstor, 

“de longe o melhor áugure, / que conhecia o passado o presente e o futuro / e que 

conduziu os navios dos acaios para Ílion, / graças à arte divinatória que Febo Apolo lhe 

concedeu” (οἰωνοπόλων ὄχ' ἄριστος, / ὃς ᾔδη τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόµενα πρό τ' 

ἐόντα, / καὶ νήεσσ' ἡγήσατ' Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω / ἣν διὰ µαντοσύνην, τήν οἱ πόρε 

Φοῖβος Ἀπόλλων, Il. I, 69-72)9. Durante os dez anos da expedição, o adivinho 

aconselhou e incitou os aqueus. Nada mais se sabe a respeito da origem de seu dom 

profético além de que este lhe foi outorgado por Apolo10. 

                                                
8 Heath (2001), em seu artigo, “The Omen of the Eagles and Hare: From Aulis to Argos and Back Again” 
rebate os argumentos utilizados por Sommerstein, defendendo a aparição do auspício em Áulida. Conferir 
ainda Fraenkel (1982, p. 70, vol. II); Bollack (1981, pp. 139-42, vol. I); Raeburn & Thomas (2011, p. 80). 
9 Tradução nossa. 
10 Sobre sua morte, no entanto, há vários relatos tardios recolhidos por Bouché-Leclercq (2003, pp. 306-9) 
em sua obra. Segundo o autor, há divergências sobre qual teria sido o local de sua morte: na Daunia, onde 
havia uma tumba e um oráculo de Calcas, ou, como aponta outra tradição, próximo a um oráculo, seja de 
Claros, de Malos ou de Grinion. Em Eurípides, em Ifigênia em Táurida, Orestes responde à pergunta de 
Ifigênia sobre o destino de Calcas dizendo apenas: “Morreu, ao que diziam os micênios” (I.T. 531-2). 
Ainda segundo Bouché-Leclercq (2003, pp. 773-4), o oráculo de Calcas na Daunia parece ter sido um 
oráculo de origem tardia, em que se praticava a incubação de forma muito semelhante ao oráculo de 
Anfiarau em Óropos. 



 
 

165 

Note-se que o discurso de Calcas é reproduzido pelo Coro em discurso direto, o 

que, conforme aponta De Jong (1991, p. 174), confere à narrativa um imediatismo e 

uma proximidade, como se fosse a voz do próprio Calcas que os espectadores 

estivessem ouvindo. E essa voz diz o seguinte: 

 
 ‘χρόνῳ µὲν ἀγρεῖ Πριάµου πόλιν ἅδε κέλευθος, 
     πάντα δὲ πύργων 
κτήνη πρόσθετα δηµιοπληθῆ 
     µοῖρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον· 
οἶον µή τις ἄγα θεόθεν κνεφά- 
     σῃ προτυπὲν στόµιον µέγα Τροίας 
στρατωθέν. οἴκτῳ γὰρ ἐπίφθονος Ἄρτεµις ἀγνὰ 
πτανοῖσιν κυσὶ πατρὸς 
αὐτότοκον πρὸ λόχου µογερὰν πτάκα θυοµένοισι· 
στυγεῖ δὲ δεῖπνον αἰετῶν.’ 
[...] 
‘τόσον περ εὔφρων ἁ καλά, 
δρόσοις ἀέπτοις µαλερῶν λεόντων   
πάντων τ’ ἀγρονόµων φιλοµάστοις 
θηρῶν ὀβρικάλοισι τερπνά, 
τούτων αἰτεῖ ξύµβολα κρᾶναι, 
δεξιὰ µὲν κατάµοµφα δὲ φάσµατα. 
ἰήιον δὲ καλέω Παιᾶνα, 
µή τινας ἀντιπνόους Δαναοῖς χρονί- 
     ας ἐχενῇδας ἀπλοίας 
τεύξῃ, σπευδοµένα θυσίαν ἑτέραν, ἄνοµόν τιν', 
ἄδαιτον, 
νεικέων τέκτονα σύµφυτον, οὐ δει- 
     σήνορα· µίµνει γὰρ φοβερὰ παλίνορτος 
οἰκονόµος δολία, µνάµων Μῆνις τεκνόποινος.’ 

“A tempo esta incursão pilha o país de Príamo, 
Ruína espoliará com violência 
todas as tropas que o povo pôs 
copiosas diante das muralhas. 
Que a ira dos deuses não entenebreça 
por precipitado o grande freio de Troia 
acampado; por dó Ártemis pura se recusa 
aos alados cães do Pai sacrificadores 
de mísera lebre prenhe antes do parto 
e tem horror ao repasto das águias.” 
[...] 
“A Bela, porquanto benévola 
com filhotes inermes de árdegos leões 
e prazerosa com lactentes crias 
de todos os animais selvícolas, 
pede que deles se cumpram sinais, 
destras mas repreensíveis visões. 
Invoco Ieio Peã, 
que ela não faça aos dânaos ventos adversos 
tardios travantes inavegáveis, 
a urgir sacrifício outro insólito impartilhável, 
inato artesão de rixas por não temer marido, 
pois permanece pavorosa ressurgente 
Caseira astuta: mêmore Cólera filivíndice.” 

(Ag. 126-58) 
 

Ao interpretar o auspício, Calcas cria uma identificação entre as duas águias, 

ditas “reis das aves” (οἰωνῶν βασιλεὺς, Ag. 114) e os dois Atridas, ditos “reis das 

naves” (βασιλεῦσι νεῶν, Ag. 114), identificação esta que já havia sido prenunciada no 

símile que o Coro utilizou para descrever os dois reis (διθρόνου ... δισκήπτρου, Ag. 

43), que, como aves de rapina (αἰγυπιῶν, Ag. 49) privadas de sua ninhada, partem para 

a guerra em busca de reparação. Como se viu, a águia está entre os pássaros mais nobres 

no imaginário grego e é a ave mais diretamente associada a Zeus. Nesta passagem, as 

cores das plumagens das aves as distingue. Uma é dita “negra” (κελαινός, Ag. 114) e a 

outra, “alvacenta atrás” (ἐξόπιν ἀργᾶς, Ag. 115). Aristóteles (HA. 618b 26-31), a 

respeito das diversas espécies de águias, distingue a águia negra (µελανάετος) como “a 

mais poderosa de todas” (κράτιστος τούτων) e diz que é também chamada de “mata-

lebres” (λαγωφόνος). A outra águia a que alude o auspício é denominada por 

Aristóteles de “águia-rabalva” (πύγαργος), devido à coloração alva de seu rabo, e, 
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embora seja hierarquicamente inferior à águia negra, a esta não falta “ousadia” (τὸ 

θάρσος)11. Essa distinção entre as aves corresponde à “dupla índole” (λήµασι δισσοὺς, 

Ag. 122) que o adivinho identifica nos reis irmãos12. Apesar da dupla índole, como 

distinta é a coloração das águias, ambos são ditos igualmente “belicosos, vorazes de 

lebre” (µαχίµους ... λαγοδαίτας, Ag. 124).  

Para Calcas, assim como as duas águias do auspício capturaram e devoraram a 

lebre prenhe, Agamêmnon e Menelau conquistarão e destruirão a cidade de Troia. Isso, 

“ao ver” (ἰδών, Ag. 122), o adivinho “soube” (ἐδάη, Ag. 124). Porém, adverte o 

adivinho, o fato de as águias capturarem e devorarem uma lebre prenhe poderia 

sinalizar o perigo de o exército argivo incorrer na ira divina, porque Ártemis, ciosa dos 

filhotes de animais silvestres, ressente-se do festim das águias, que lhe causa horror. 

Assim, se por um lado, o auspício assegura a vitória argiva – as águias surgiram 

na direção da mão que segura a lança, isto é, à direita, o que denota seu aspecto 

favorável –, por outro, o desfavor de Ártemis poderia manifestar-se em ventos 

impróprios à navegação, os quais criariam a necessidade de um terrível e inusitado 

sacrifício, fazendo que novos males se abatam sobre o palácio através do ressurgimento 

de uma pavorosa Cólera que não se esquece de vingar os filhos (Ag. 157-8). 

A alusão que o texto faz ao iminente sacrifício de Ifigênia e ao futuro assassinato 

de Agamêmnon por Clitemnestra, ainda que bastante eloquente, constitui apenas um dos 

fios que compõe a intrincada trama da fala profética de Calcas. Nesse discurso do 

adivinho, de tão complexa urdidura, o desvelamento de fatos futuros é somente uma das 

dimensões de suas palavras, que abarcam não apenas o futuro, mas também o presente e 

o passado, cancelando-lhes as fronteiras. E, assim, o auspício alude igualmente ao 

pretérito crime de Atreu contra os filhos de seu irmão Tiestes, à maldição que impende 

sobre o palácio, ao sacrifício de Ifigênia em um futuro próximo e ao futuro assassinato 

de Agamêmnon. A imprecisão da localização geográfico-espacial em que o auspício foi 

avistado corresponde à imprecisão temporal de seu significado. 

Nessa complexa trama, uma das muitas questões que a enigmática fala de Calcas 

suscita e que tem há muito provocado o debate entre os helenistas, é o motivo da cólera 

                                                
11 Arnott (1979, pp. 7-8), em seu artigo “The Eagle Portent in the Agamemnon: An Ornithological 
Footnote”, defende a ideia de que se trata da mesma espécie de águia e que as águias são distintas porque 
uma é mais jovem que outra. Para Fraenkel (1982, p. , vol. II), “precise zoological identification of the 
species of eagle named by Aeschylus must not be attempted”.  
12 Alguns comentadores veem na águia rabalva uma alusão ao caráter supostamente covarde de Menelau, 
visto que o termo λευκόπυγος pode denotar “covardia”. Para uma discussão a esse respeito, conferir 
Fraenkel (1982, p. 69-70, vol. II) e Bollack (1981, p. 135-8, vol. I). 
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de Ártemis, visto que este, ao confundir-se com a própria manifestação do auspício, não 

tem, para os estudiosos, seu sentido suficiente explicitado pelas palavras do adivinho, 

criando dessa forma a necessidade de uma hermenêutica da hermenêutica de Calcas. 

Antes, porém, de se considerar a interpretação que disso oferecem os estudiosos, 

observe-se primeiramente como esse mitologema da demanda do sacrifício de Ifigênia 

por uma Ártemis encolerizada aparece nas fontes antigas.  

Em outros autores, além de Ésquilo, encontra-se alusão a esse significativo 

episódio e, de sua leitura e análise, podem-se destacar dois pontos: 

1) O sinal divinatório tradicionalmente associado à ocasião do agrupamento dos 

exércitos em Áulida antes da partida para Troia é aquele que o mesmo Calcas 

testemunha e interpreta no livro II da Ilíada de Homero e que é reproduzido por Odisseu 

em seu discurso à assembleia de guerreiros: enquanto faziam sacrifícios aos deuses num 

altar situado à sombra de um plátano, surgiu uma serpente, que, subindo até o ramo 

mais alto da árvore e encontrando ali abrigados oito filhotes de pardais mais a mãe 

destes, devorou-os todos, sendo a seguir transformada em pedra (Hom. Il. II, 303-19). A 

interpretação do Calcas homérico é de que se trata de um prodígio enviado por Zeus 

prenunciando a conquista de Troia (Hom. Il. II, 323-29). 

No resumo de Proclo dos Cantos Cíprios, há uma referência ao mesmo sinal 

divino, que se manifestou também em Áulida (εἰς Αὐλίδα, Chr. 122) e que foi 

igualmente interpretado por Calcas como prenúncio da vitória argiva: “Depois disso, 

tendo-se reunido em Áulida, ofereceram sacrifícios. E os acontecimentos relativos à 

serpente e aos pardais manifestaram-se e Calcas predisse-lhes o sucesso da expedição” 

(καὶ µετὰ ταῦτα συνελθόντες εἰς Αὐλίδα θύουσι. καὶ τὰ περὶ τὸν δράκοντα καὶ τοὺς 
στρουθοὺς γενόµενα δείκνυται καὶ Κάλχας περὶ τῶν ἀποβησοµένων προλέγει 

αὐτοῖς, Chr. 122-4)13. Apolodoro, na Epítome (Epit. 3, 15-16), mantém-se fiel ao 

prodígio homérico – a serpente que devora os pardais –, às suas circunstâncias – a 

reunião do exército em Áulida – e à interpretação dada por Calcas – a vitória sobre os 

troianos. Diz Apolodoro: 

 
ὅτι ὄντος ἐν Αὐλίδι τοῦ στρατεύµατος, θυσίας γενοµένης Ἀπόλλωνι, ὁρµήσας 
δράκων ἐκ τοῦ βωµοῦ παρὰ τὴν πλησίον πλάτανον, οὔσης ἐν αὐτῇ νεοττιᾶς, τοὺς 
ἐν αὐτῇ καταναλώσας στρουθοὺς ὀκτὼ σὺν τῇ µητρὶ ἐνάτῃ λίθος ἐγένετο. Κάλχας 
δὲ εἰπὼν κατὰ Διὸς βούλησιν γεγονέναι αὐτοῖς τὸ σηµεῖον τοῦτο, τεκµηράµενος ἐκ 
τῶν γεγονότων ἔφη δεκαετεῖ χρόνῳ δεῖν Τροίαν ἁλῶναι. 
 

                                                
13 A edição é de Severyns (1963) e a tradução é nossa. 
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Quando o exército estava reunido em Áulida, depois de terem feito um sacrifício a 
Apolo, uma serpente se lançou do altar para junto de um plátano, onde havia um ninho 
de pássaros, e, tendo devorado oito pardais com a mãe, o nono, transformou-se em 
pedra. Calcas, dizendo que esse sinal lhes havia aparecido por vontade de Zeus e 
conjecturando sobre o fato ocorrido, anunciou que Troia seria tomada dentro de um 
período de dez anos. (Epit. III, 15)14 

 

2) Encontram-se diferentes versões para justificar a cólera de Ártemis e a sua 

demanda pelo sacrifício de Ifigênia. Na poesia homérica não há qualquer referência a 

ventos adversos em Áulida, ou a Ártemis, ou ao sacrifício da jovem filha de 

Agamêmnon. A única alusão à Ifigênia – problemática, diga-se de passagem, visto que 

seu nome ali aparece como sendo Ifianassa – dá-se quando Agamêmnon oferece a 

Aquiles a possibilidade de desposar uma de suas filhas. Ele diz apenas: “Três filhas 

tenho em meu bem-construído palácio: Crisótemis, / Ifianassa e Laódice. Aquela que 

for do seu gosto, / sem que se veja obrigado a pagar dote algum, para casa / leve ao 

velho Peleu” (τρεῖς δέ µοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ µεγάρῳ εὐπήκτῳ / Χρυσόθεµις καὶ 
Λαοδίκη καὶ Ἰφιάνασσα, / τάων ἥν κ' ἐθέλῃσι φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω / πρὸς 

οἶκον Πηλῆος, Il. 9, 144-7). E isso é tudo. 

Na poesia trágica, na Electra sofocliana, figura um motivo pelo qual a deusa se 

encoleriza e exige a vida de Ifigênia. Discutindo com a mãe, a quem acusa de assassina, 

Electra, no segundo episódio, dirige-se a Clitemnestra com estas palavras: 

 
Ἐροῦ δὲ τὴν κυναγὸν Ἄρτεµιν τίνος 
ποινὰς τὰ πολλὰ πνεύµατ' ἔσχ' ἐν Αὐλίδι· 
ἢ 'γὼ φράσω; κείνης γὰρ οὐ θέµις µαθεῖν. 
Πατήρ ποθ' οὑµός, ὡς ἐγὼ κλύω, θεᾶς 
παίζων κατ' ἄλσος ἐξεκίνησεν ποδοῖν 
στικτὸν κεράστην ἔλαφον, οὗ κατὰ σφαγὰς 
ἐκκοµπάσας ἔπος τι τυγχάνει βαλών. 
Κἀκ τοῦδε µηνίσασα Λητῴα κόρη 
κατεῖχ' Ἀχαιούς, ὡς πατὴρ ἀντίσταθµον 
τοῦ θηρὸς ἐκθύσειε τὴν αὑτοῦ κόρην. 
Ὧδ' ἦν τὰ κείνης θύµατ'· οὐ γὰρ ἦν λύσις 
ἄλλη στρατῷ πρὸς οἶκον οὐδ' ἐς Ἴλιον. 

Pergunta então a Ártemis caçadora que 
erros [castigou ao] parar os abundantes ventos em Áulis; 
ou melhor, te direi eu, pois não é lícito sabermos por ela. 
Meu pai, segundo ouvi, caçando certa vez 
no bosque da deusa, desentocou com seus passos 
malhada e galhuda corça; por tê-la ferido,  
aconteceu de ele lançar uma palavra de vanglória. 
Encolerizada por isso, a filha de Letó 
reteve os aqueus e assim meu pai, em compensação 
pelo animal, ofereceu a própria filha em sacrifício.  
Por isso foi ela sacrificada, pois não seria liberado 
de outra forma o exército, nem para casa, nem para Ílion. 

(El. 563-73)15 
 

Aqui, Ártemis se encoleriza (µηνίσασα) devido à atitude soberba, hybristés, de 

Agamêmnon ao vangloriar-se (ἐκκοµπάσας), rivalizando assim com a deusa em um de 

seus principais âmbitos de atuação, a caça. Trata-se de um tópos na literatura grega 

                                                
14 A edição é de Frazer (1921) e a tradução é nossa. 
15 Tradução inédita de Wilson Alves Ribeiro Jr. 
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antiga: o mortal que se vangloria de ser superior a um deus em determinada atividade ou 

habilidade e, por essa razão, por essa hýbris, é duramente castigado pela divindade, 

como é o caso também de Níobe, por exemplo, que, tendo-se vangloriado de ter mais 

filhos que Leto, como punição, acabou privada de toda a sua prole. 

Em Eurípides, dentre as suas tragédias supérstites, quatro tematizam as 

desventuras dos Atridas: Ifigênia em Táurida, Electra, Orestes e Ifigênia em Áulida. 

Mas, somente na primeira destas, atribui-se um motivo à demanda de Ártemis pelo 

sacrifício de Ifigênia. Nesse drama, a jovem, tendo sido salva do sacrifício, no último 

momento, pela própria deusa, vive desde então como sua sacerdotisa na região da 

Táurida. No prólogo, ela mesma narra as circunstâncias em que seu pai se viu 

confrontado com a demanda de seu sacrifício: 

 
δεινῆι δ' ἀπλοίαι πνευµάτων τ' οὐ τυγχάνων 
ἐς ἔµπυρ' ἦλθε, καὶ λέγει Κάλχας τάδε· 
Ὦ τῆσδ' ἀνάσσων Ἑλλάδος στρατηγίας, 
Ἀγάµεµνον, οὐ µὴ ναῦς ἀφορµίσηις χθονὸς 
πρὶν ἂν κόρην σὴν Ἰφιγένειαν Ἄρτεµις  
λάβηι σφαγεῖσαν· ὅτι γὰρ ἐνιαυτὸς τέκοι 
κάλλιστον, ηὔξω φωσφόρωι θύσειν θεᾶι. 
παῖδ' οὖν ἐν οἴκοις σὴ Κλυταιµήστρα δάµαρ 
τίκτει – τὸ καλλιστεῖον εἰς ἔµ' ἀναφέρων –  
ἣν χρή σε θῦσαι. 

Na terrível calmaria sem lograr ventos 
consultou a pira e Calcas lhe diz isto: 
“Ó soberano chefe do exército grego 
“Agamêmnon, não te zarparão do solo 
“antes que imoles a Ártemis tua filha 
“Ifigênia; prometeste à Deusa lucífera 
“sacrificar o mais belo produto do ano. 
“Tua esposa Clitemnestra em casa teve 
“a filha – referindo-se a mim o mais belo – 
“que deves sacrificar.” 

(IT. 15-24) 
 

Nesses versos, encontra-se uma versão diferente para o motivo da demanda de 

Ártemis: o não-cumprimento de uma antiga promessa feita à deusa. A promessa feita à 

deusa de lhe sacrificar o mais belo fruto do ano revelou-se afinal amarga, pois a sua 

filha foi o mais belo fruto produzido naquele ano. Este é também um tema comum à 

literatura grega: o mortal que promete algo a certa divindade e, por não cumprir sua 

palavra, quer intencionalmente, quer por negligência, quer por não compreender o 

alcance de sua promessa, é castigado pelo deus. É o caso de Cassandra, que, como a 

própria profetisa irá contar ao Coro no quarto episódio do Agamêmnon, prometeu unir-

se a Apolo em troca da vidência e, não cumprindo sua promessa, foi castigada pelo deus 

com a perda do poder de persuasão (Ag. 1202-12).  

Na Epítome de Apolodoro, figura uma dupla causalidade para a cólera da deusa: 
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ἀναχθέντων δὲ αὐτῶν ἀπ᾽ Ἄργους καὶ παραγενοµένων τὸ δεύτερον εἰς 
Αὐλίδα,τὸν στόλον ἄπλοια κατεῖχε: Κάλχας δὲ ἔφη οὐκ ἄλλως δύνασθαι πλεῖν 
αὐτούς, εἰ µὴ τῶν Ἀγαµέµνονος θυγατέρων ἡ κρατιστεύουσα κάλλει σφάγιον 
Ἀρτέµιδι παραστῇ, διὰ τὸ µηνίειν τὴν θεὸν τῷ Ἀγαµέµνονι, ὅτι τε βαλὼν ἔλαφον 
εἶπεν: οὐδὲ ἡ Ἄρτεµις, καὶ ὅτι Ἀτρεὺς οὐκ ἔθυσεν αὐτῇ τὴν χρυσῆν ἄρνα.  
 
Mas quando, de Argos, eles se lançaram ao mar e se dirigiram pela segunda vez a 
Áulida, a frota ficou impedida de navegar, e Calcas disse que eles não poderiam fazê-lo, 
a menos que a mais bela das filhas de Agamêmnon fosse dada em sacrifício a Ártemis, 
pois a deusa estava irada com Agamêmnon, porque ele, tendo matado um veado, disse: 
“Nem mesmo Ártemis [faria melhor]!”, e porque Atreu não sacrificou a ela uma ovelha 
dourada. (Epit. 3, 21)16 
 

Aqui, como justificativa para a cólera da deusa (τὸ µηνίειν τὴν θεὸν) reaparece 

o motivo da vanglória de Agamêmnon durante a caça – o rei, ao matar uma corça, diz: 

“Nem mesmo Ártemis!” (οὐδὲ ἡ Ἄρτεµις). Soma-se, no entanto, a essa atitude hybristés 

de Agamêmnon, uma antiga infração cometida por seu pai, Atreu, infração esta que é, 

como em Eurípides, o não cumprimento de um voto, pois ele não sacrificou à deusa 

uma ovelha dourada. 

No resumo dos Cantos Cíprios, Proclo apresenta basicamente o mesmo motivo 

para a cólera de Ártemis que se viu na Electra de Sófocles: 

 
καὶ τὸ δεύτερον ἠθροισµένου τοῦ στόλου ἐν Αὐλίδι Ἀγαµέµνων ἐπὶ θηρῶν βαλὼν 
ἔλαφον ὑπερβάλλειν ἔφησε καὶ τὴν Ἄρτεµιν. µηνίσασα δὲ ἡ θεὸς ἐπέσχεν αὐτοὺς 
τοῦ πλοῦ χειµῶνας ἐπιπέµπουσα. Κάλχαντος δὲ εἰπόντος τὴν τῆς θεοῦ µῆνιν καὶ 
Ἰφιγένειαν κελεύσαντος θύειν τῇ Ἀρτέµιδι.  
 

E quando a expedição se reuniu em Áulida pela segunda vez, Agamêmnon atingiu uma 
corça durante uma caçada e disse ter superado até mesmo a Ártemis. Encolerizada, a 
deusa impediu a navegação, enviando tempestades. Calcas, então, falou da cólera da 
deusa e exortou-os a sacrificar Ifigênia a Ártemis. (Chr. 135-40)17 

 

A cólera da deusa (τὴν τῆς θεοῦ µῆνιν, µηνίσασα) é motivada pela a atitude 

hybristés de Agamêmnon, que, matando uma corça, disse ter superado (ὑπερβάλλειν) 

Ártemis. 

Pode-se assim observar que, em nenhuma dessas narrativas, há uma conexão 

direta entre o sinal divino avistado em Áulida prenunciando a tomada de Troia e o 

motivo da cólera de Ártemis a demandar o sacrifício de Ifigênia18. O local e a 

                                                
16 A edição é de Frazer (1921) e a tradução é nossa. 
17 A edição é de Severyns (1963) e a tradução é de Wilson Alves Ribeiro Jr. (2006). 
18 A esse respeito, observa Peradotto (1969, p. 243): “Two things are noteworthy about these versions in 
their treatment of Artemis’ anger. First, the various inciting causes are altogether prior to and wholly 
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circunstância parecem ser os mesmos: o acampamento grego em Áulida19, de onde o 

exército parte em suas naus para conquistar Troia, mas se trata de acontecimentos 

distintos e até mesmo, como em Apolodoro e em Proclo, separados por uma distância 

temporal que pode chegar até a oito anos, visto que ambos os autores circunscrevem os 

acontecimentos relativos ao sacrifício de Ifigênia à “segunda vez” (τὸ δεύτερον, Apoll. 

Epit. 3, 21; τὸ δεύτερον, Procl. Chr. 135) em que o exército se reuniu em Áulida20.   

Pode-se observar também que, apesar das variações, a versão mais recorrente 

para a cólera da deusa – considerando-se obviamente as pouquíssimas e muitas vezes 

imprecisas fontes de que se dispõe –, diz respeito a uma atitude inadequada, do ponto de 

vista da piedade grega, de Agamêmnon (ou de Atreu) perante Ártemis, em sua 

qualidade de deusa da caça, dos bosques intocados, dos animais silvestres. Agamêmnon 

adentra um espaço a ela consagrado – um bosque –, mata um animal sob sua proteção – 

geralmente uma corça – e rivaliza com a deusa no manejo do arco, vangloriando-se de 

sua superioridade. E, como retribuição por sua atitude transgressiva, a cólera de Ártemis 

manifesta-se na ausência de ventos ou em ventos impróprios à navegação. 

Ainda que haja geralmente uma tradicional sequência de eventos que 

compreendem (1) a manifestação de um sinal divino antes da partida a Troia, (2) a 

reunião da expedição nas praias da Áulida, (3) a cólera de Ártemis e (4) o sacrifício de 

Ifigênia; e ainda que essa sequência de eventos esteja indubitavelmente presente no 

párodo esquiliano, a forma como Ésquilo conjuga esses elementos causa um grande 

embaraço para os estudiosos de Agamêmnon, pois muitos helenistas procuram atribuir 

um sentido unívoco a uma passagem que é uma das mais representativas da tragédia 

esquiliana justamente por ser obscura, ambígua, complexa, polissêmica, ou seja, não-

unívoca. 

Veja-se, a título de exemplo e em linhas gerais, algumas interpretações que 

foram propostas pelos helenistas para explicar a cólera de Ártemis. Fraenkel (1983, p. 

98-9) argumenta que Ésquilo e seus espectadores certamente tinham em mente a versão 

mais comum da história, isto é, a vanglória de Agamêmnon como causa da cólera de 

Ártemis, mas que Ésquilo omite intencionalmente essa informação para enfatizar a 

responsabilidade de Agamêmnon pelo sacrifício de sua filha e porque a vanglória do rei 
                                                                                                                                          
unrelated to the war; second, there is not the remotest resemblance between them and the Aeschylean 
omen of the eagles and the hare (unless it be in the killing of an animal)”. 
19 Isto é, assumindo-se, juntamente com a maioria dos comentadores, que de fato o auspício tenha sido 
avistado em Áulida. 
20 De acordo com esses autores, a expedição argiva, após sua primeira reunião em Áulida, perdeu-se em 
sua viagem a caminho de Troia. 
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representaria um motivo muito pequeno diante da grandeza dos temas que a Oresteia 

explora. Sommerstein (1980, p. 165-169) conclui que a cólera de Ártemis não é dirigida 

a Agamêmnon, mas a Zeus, pois são deste as águias que devoraram a lebre prenhe, 

cujos filhotes estão sob a proteção da deusa. Para Whallon (1961), em artigo dedicado 

exclusivamente ao tema, a deusa se encoleriza por causa do vindouro massacre em 

Troia, mas também pelo pretérito assassínio dos filhos de Tiestes. Lloyd-Jones (1962, p. 

187-199) atribui a ira de Ártemis ao significado do auspício, que é a tomada de Troia, 

porque se trata de uma deusa que, na Ilíada, aparece tradicionalmente ao lado dos 

troianos. Já para Peradotto (1969, p. 237-263), Ártemis também se ressente por causa do 

significado do auspício, mas não pelo fato de as vítimas dos reis Atridas serem troianas, 

mas sim por serem jovens e inocentes e a deusa sabe que uma guerra conduzida por tais 

reis causará o massacre de muitos. Lawrence (1976, p. 97-110), por sua vez, acredita 

que a causa do ressentimento de Ártemis é irrelevante, uma vez que se deve ver a deusa 

não como um princípio metafísico e sim como um recurso dramático utilizado por 

Ésquilo a fim de acomodar a tradição mítica à sua visão de mundo. 

Ora, se a cólera de Ártemis é motivada pelo que Agamêmnon fez – a sua 

vanglória ou o não-cumprimento de um voto – ou se é motivada pelo que ele ainda irá 

fazer – o massacre de inocentes, a desmedida do ardor guerreiro; se a morte da lebre 

prenhe significa o sacrifício de Ifigênia num futuro próximo, ou as futuras vítimas 

inocentes da guerra de Troia ou as vítimas passadas, isto é, os filhos assassinados de 

Tiestes –, é importante, todavia, levar em consideração que o olhar do adivinho e a arte 

do poeta manifestam aqui uma característica própria do pensamento mítico: a 

capacidade sinóptica de, sem excluir os elementos distintos do conjunto, apreender a 

sua totalidade: apreender passado, presente e futuro e, assim, a intrincada configuração 

numinosa de que fala o auspício. 

Em um segundo artigo sobre o tema, Lloyd-Jones (1983, p. 87) afirma que 

acreditar que Ártemis está irada contra os Atridas, porque estes são simbolizados pelas 

águias e estas águias matam a lebre prenhe, um animal sob sua proteção, seria confundir 

o mundo dos sinais divinos com o mundo real que estes simbolizam. Mas, na verdade, é 

justamente isso que a poética esquiliana faz. É nisso que reside a força dramática dessa 

passagem. Na obra de Ésquilo, entre a imagem poética, a imagem profética e a realidade 

que esta simboliza não há interrupção, descontinuidade, distinção (VERNANT, 2005, p. 

230). Não é possível, portanto, separar, no discurso de Calcas, o mundo do auspício do 

mundo real a que ele aponta. Essas duas realidades são indissociáveis. O que as mantém 
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unidas é o olhar sinóptico do adivinho e a maestria da poética esquiliana. Não há, pois, 

como definir qual seja o motivo da cólera de Ártemis. A sua cólera é parte integrante do 

auspício das aves e, por isso mesmo, é obscura, ambígua, complexa e polissêmica. 

Nesse mesmo artigo supracitado de Lloyd-Jones (1983), o autor acrescenta, no 

entanto, um dado relevante à sua argumentação, ao dizer que o ressentimento de 

Ártemis é sempre associado ao aspecto benéfico da deusa enquanto protetora dos 

jovens, fracos e inocentes, e que dessa forma não se leva em consideração um aspecto 

menos dócil da deusa, a quem se costumava fazer um sacrifício sangrento preliminar à 

qualquer ação guerreira; geralmente, sacrificava-se uma cabra, mas, em época arcaica, 

segundo o autor, esses sacrifícios podiam muito bem ser humanos, como no caso de 

Ifigênia.  

Lloyd-Jones parece resgatar assim uma abordagem fundamental quando se está 

diante dessa passagem de Agamêmnon: é necessário olhar para a figura da deusa e para 

esse aspecto fundamental do mundo de que ela se faz imagem sensível e, então, 

procurar perceber que questões se apresentam ao ser humano quando ele entra em 

interlocução com essa deusa ao adentrar os espaços ou as áreas de atividade humana 

que ela preside.  

Vernant, em um estudo dedicado a Ártemis (1988b)21, diz que o exército 

espartano regularmente fazia suas expedições acompanhado de um rebanho de cabras, 

que eram sacrificadas a cada limite natural a ser transposto. Primeiramente, quando se 

estava para transpor os muros da cidade e penetrar no campo, sacrificava-se uma cabra e 

esperava-se, dentre um determinado repertório de sinais divinos, um que significasse a 

aceitação do sacrifício pela deusa e portanto a sua permissão para se realizar essa 

passagem do território da cidade, urbano, para o campo selvagem, seu domínio. Depois, 

realizava-se novo sacrifício quando haviam quaisquer limites naturais a serem 

transpostos, como um curso d’água, por exemplo. Por fim, quando se estava ante a 

iminência da guerra, fazia-se outro sacrifício, na linha de batalha. Igualmente, 

perscrutavam-se os sinais do animal sacrificado para saber se havia anuência da deusa à 

ordem de ataque e, assim, permissão para se atravessar essa fronteira entre a civilidade e 

a selvageria na qual se equilibra e se desequilibra a atividade guerreira. E Vernant 

(1988a, p. 29) conclui: “Ártemis opera sempre como divindade das margens, com o 

                                                
21 Trata-se do artigo “Artémis et le sacrifice préliminaire au combat”, publicado na Revue des études 
grecques, 101. 
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duplo poder de preparar as necessárias passagens entre a selvageria e a civilização e de 

preservar estritamente suas fronteiras, ainda quando estão sendo atravessadas”22. 

Desse modo, a partir dessa perspectiva, a necessidade do sacrifício de Ifigênia 

em Ésquilo parece justificar-se por si mesma: à grandeza da expedição guerreira parece 

corresponder a grandeza do sacrifício – não uma cabra, como era usual, mas o mais belo 

dom do exército, isto é, a virgem filha de seu comandante. Agamêmnon se encontra em 

uma dúplice fronteira: uma fronteira física entre terra firme e mar – pois Áulida é a 

praia de onde as naus zarparão – e uma fronteira metafísica entre a civilidade e a 

selvageria – pois, se o auspício das aves prenuncia a vitória bélica e, como anuncia o 

adivinho, Ártemis pede que dele se cumpram sinais, isto é, que ele se realize; então, 

esse auspício equivale a uma ordem de ataque na linha de batalha. 

A grande ironia trágica aqui é o fato de que o valoroso sacrifício humano que 

Agamêmnon realiza como um sacrifício preliminar a Ártemis, ainda que seja uma forma 

de preparar a passagem entre a selvageria e a civilização, tal como sugere Vernant, não 

é, no entanto, capaz de preservar as suas fronteiras, visto que a violência, a matança, a 

sede de sangue se disseminam e contaminam todos os acontecimentos da Oresteia, 

fazendo sucumbir, um a um, os membros da estirpe dos Atridas. A cólera de Ártemis 

não prenuncia apenas o sacrifício de Ifigênia, mas também todo o ciclo de violência 

retributiva que se inicia ou se reatualiza com esse sacrifício. 

Essa relação inadequada com os limites, que obscurece as fronteiras, apagando 

suas margens e tornando difícil discerni-las, pode-se ver refletida na recusa de Ártemis. 

Afinal, não deixam de ser questões de limites que a Oresteia irá problematizar: as 

fronteiras entre o que é próprio dos deuses e o que é próprio dos homens, os limites do 

exercício do poder, as fronteiras entre justiça divina e justiça humana, os limites entre 

os domínios dos antigos deuses e os dos novos deuses; os limites, enfim, da própria 

condição humana. 

É preciso ainda considerar que o auspício das aves fala de desígnios divinos e, 

portanto, Calcas, ao interpretá-lo, expressa um ponto de vista divino, muitas vezes 

inacessível ou de difícil compreensão para os homens mortais. Não é de se admirar, 

portanto, que a interpretação oferecida pelo adivinho seja complexa, polissêmica, 

ambígua. É necessário, porém, seguir os caminhos sinalizados pelas palavras do 

adivinho e procurar, o mais bem possível, perscrutar-lhes o sentido. 

                                                
22 Estudo sobre Ártemis publicado em A Morte nos Olhos – Figurações do Outro na Grécia Antiga: 
Ártemis, Gorgó, traduzido para o português por Clóvis Marques. 
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O auspício é, antes de tudo, ambíguo. Calcas fala dessa ambiguidade ao 

caracterizar o auspício como “destras mas repreensíveis visões” (δεξιὰ µὲν κατάµοµφα 

δὲ φάσµατα, Ag. 145). Dizem-se “destras” (δεξιά), pois surgiram do lado da mão que 

segura a lança, portanto, são auspiciosas. O aspecto favorável do auspício pertence ao 

domínio de Zeus, que, por meio de suas águias, dá anuência à conquista de Troia pelos 

Atridas. No entanto, além de destras, tais visões são também ditas “repreensíveis” 

(κατάµοµφα), isto é, sujeitas à censura. O aspecto desfavorável do auspício diz respeito 

à necessidade, diante da recusa de Ártemis, de obter sua anuência ao prosseguimento da 

expedição guerreira mediante ventos propícios. Ventos adversos, impeditivos à 

navegação, trariam consigo a necessidade de um sacrifício “outro, insólito, 

impartilhável” (ἑτέραν, ἄνοµόν τιν', ἄδαιτον, Ag. 150), de modo a suscitar a “mêmore 

Cólera filivíndice” (µνάµων µῆνις τεκνόποινος, Ag. 155). 

O auspício deixa, assim, entrever uma intrincada configuração numinosa. Tal 

configuração, como se viu, abrange tanto o passado quanto o futuro, pois esse terrível 

nume que habita o palácio dos Atridas é descrito como uma “caseira astuta: mêmore 

Cólera filivíndice” (οἰκονόµος δολία µνάµων µῆνις τεκνόποινος, Ag. 155), referindo-

se, portanto, tanto à maldição de Tiestes, consequência da morte de seus filhos, quanto 

ao assassinato perpetrado por Clitemnestra para vingar a morte de sua filha Ifigênia, 

terrível sacrifício que as palavras do adivinho inscrevem no horizonte dos 

acontecimentos.  

A ambiguidade do auspício é ainda sublinhada pelo estribilho três vezes 

repetido: “Lúgubre lúgubre canta, mas vença o bem” (αἵλινον αἵλινον εἰπέ, τὸ δ' εὖ 

νικάτω, Ag. 121, 139 e 159). “Lúgubre” traduz o termo grego αἵλινον, que significa 

também “canto fúnebre”. Esse canto fúnebre, a prantear todos os males e todos os 

mortos passados e prenunciados, é seguido pelo voto de que o bem vença. A narrativa 

do auspício das aves é pontuada por esse estribilho, que tem um caráter ritualístico. 

Além de sublinhar a ambiguidade do auspício, apresenta também uma função 

apotropaica: “mas vença o bem” (τὸ δ' εὖ νικάτω, Ag. 121, 139 e 159). 

O auspício é também complexo. Um presságio favorável, a prenunciar a 

vitória do exército argivo, manifesta-se, mas, ao manifestar-se numa determinada 

forma, a da devoração de uma lebre prenhe por duas águias, gera o em nada 

favorável descontentamento de uma divindade, a qual deverá ser apaziguada, por 

meio de um terrível sacrifício de funestas consequências, de modo a garantir o 
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andamento da expedição guerreira e, desse modo, o cumprimento auspicioso do 

presságio. 

O auspício é ainda polissêmico. Na imagem das águias e a lebre prenhe, cuja 

aparição e comportamento compõem o auspício, há uma sobredeterminação de 

presságios característica de Ésquilo. Assim, a lebre prenhe é Troia capturada, mas 

também é, ao mesmo tempo, Ifigênia sacrificada por seu pai e os filhos de Tiestes 

oferecidos a este em banquete por Atreu. Às imagens advindas do auspício soma-se 

ainda a imagem poética na qual os reis são descritos pelo Coro como aves de rapina, 

raivosas e doloridas, por terem sido privadas de suas crias. Os reis, vitimados pelo 

rapto de Helena por Páris, assim como aves de rapina que têm roubada sua prole, 

sacrificam Ifigênia e atacam com excessiva violência a cidade de Príamo, assim 

como as águias atacam uma lebre que ainda está prenhe. Mas essa ave de rapina 

cujos filhotes foram roubados é também Clitemnestra. Assim, a rainha, vitimada 

pelo sacrifício de sua filha, age de forma excessiva em busca de vingança e comete 

novo crime ao assassinar seu marido. Do mesmo modo, Atreu, vitimado pelo 

adultério cometido por seu irmão com sua esposa, age de forma excessiva, 

cometendo novo crime ao assassinar seus sobrinhos e oferecê-los em banquete a 

Tiestes. E assim, nessa sobreposição de imagens poéticas e proféticas, delineia-se o 

destino da raça dos Atridas: uma sucessão brutal de crimes consanguíneos. 

 É interessante comparar o auspício das aves do texto esquiliano com o 

prodígio da serpente e dos pardais do texto homérico. De ambos aparece a descrição 

seguida de sua interpretação. Ambos se referem a um mesmo acontecimento, a 

conquista de Troia. Ambos são interpretados pelo mesmo adivinho, Calcas. Em 

Homero, o prodígio se dá nominalmente em Áulida; em Ésquilo, como se viu, não se 

nomeia o local geográfico de sua aparição23. 

No livro II da Ilíada, Odisseu, em um inflamado discurso para conter as 

tropas gregas, que, saudosas de casa, desejavam abandonar o cerco a Troia, relembra 

o prodígio que lhes aparecera há dez anos quando as naus se encontravam reunidas 

em Áulida:  

 
ἡµεῖς δ' ἀµφὶ περὶ κρήνην ἱεροὺς κατὰ βωµοὺς 
ἕρδοµεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόµβας  
καλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ· 

                                                
23 A respeito da influência homérica no auspício das aves esquiliano, conferir o artigo de Heath (1999), 
“The Serpent and the Sparrows: Homer and the Parodos of Aeschylus’ Agamemnon”. 
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ἔνθ' ἐφάνη µέγα σῆµα· δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς 
σµερδαλέος, τόν ῥ' αὐτὸς Ὀλύµπιος ἧκε φόως δέ, 
βωµοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. 
ἔνθα δ' ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, νήπια τέκνα, 
ὄζῳ ἐπ' ἀκροτάτῳ πετάλοις ὑποπεπτηῶτες 
ὀκτώ, ἀτὰρ µήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα· 
ἔνθ' ὅ γε τοὺς ἐλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας· 
µήτηρ δ' ἀµφεποτᾶτο ὀδυροµένη φίλα τέκνα· 
τὴν δ' ἐλελιξάµενος πτέρυγος λάβεν ἀµφιαχυῖαν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτήν, 
τὸν µὲν ἀρίζηλον θῆκεν θεὸς ὅς περ ἔφηνε· 
— λᾶαν γάρ µιν ἔθηκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλοµήτεω· 

 
Junto das aras sagradas ao pé duma fonte nós todos 
às divindades do Olimpo hecatombes perfeitas fazíamos 
sob a frescura dum plátano donde fluía água límpida. 
Nisso um prodígio nos veio: uma serpe com dorso sanguíneo 
monstro terrível que à luz fora enviado por Zeus poderoso. 
Do supedâneo surgindo do altar subiu logo pela árvore 
onde a ninhada se achava dum pássaro míseros seres 
sob as folhinhas ocultos no ramo mais alto do plátano; 
oito eram eles incluindo-se a mãe que os gerou nove ao todo. 
Por entre pios sentidos ali devorou todos eles 
e à própria mãe que gemente esvoaçava ao redor dos filhinhos: 
o bote atira-lhe o monstro apanhando-a por uma das asas. 
Mas após haver o dragão os filhotes e a mãe devorado 
foi pelo deus que o enviaram mudado num grande prodígio; 
petrificou-o ali mesmo o nascido de Cronos tortuoso. (Il. II, 305-19) 
 

Odisseu prossegue em seu discurso narrando como esse acontecimento 

deixou perplexos e mudos a todos os presentes e conta que Calcas proferiu 

imediatamente sua interpretação do sinal divino:  

 
ἡµῖν µὲν τόδ' ἔφηνε τέρας µέγα µητίετα Ζεὺς 
ὄψιµον ὀψιτέλεστον, ὅου κλέος οὔ ποτ' ὀλεῖται.  
ὡς οὗτος κατὰ τέκνα φάγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν 
ὀκτώ, ἀτὰρ µήτηρ ἐνάτη ἦν ἣ τέκε τέκνα, 
ὣς ἡµεῖς τοσσαῦτ' ἔτεα πτολεµίξοµεν αὖθι, 
τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσοµεν εὐρυάγυιαν. 
 
Esse prodígio por Zeus grande e sábio nos foi enviado. 
Vai demorar; veio tarde; mas a fama vai ser sempiterna. 
Do mesmo modo que o drago os filhotes matou e a mãe deles – 
oito eram eles, incluindo-se a mãe, que os gerou, nove ao todo – 
o mesmo número de anos devemos passar nesta guerra, 
mas no dezeno, haveremos de entrar a cidade espaçosa. (Il. II, 324-9) 

 

A interpretação de Calcas é claríssima e unívoca. Zeus enviou um prodígio 

(τέρας µέγα, v. 324) como um grande sinal (µέγα σῆµα, v. 308) a prenunciar a 

conquista de Troia e a cada pássaro devorado pela serpente corresponde um ano de 
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duração da guerra, sendo, portanto, apenas no décimo que se obterá a almejada 

vitória, cuja fama será eterna. 

Note-se que, na descrição que faz Odisseu, enfatiza-se o aspecto patético do 

portento: a fragilidade e a desproteção da ninhada de pardais e, principalmente, a dor 

da mãe e sua impotência para salvar sua prole. Como observa Schein (In: 

GRETHLEIN & RENGAKOS, 2009, p. 391), nessa descrição de Odisseu, os 

pássaros figuram como vítimas e não como agressores, como ocorre no párodo do 

Agamêmnon. Observe-se ainda a clareza e a univocidade que caracterizam a 

interpretação do auspício homérico. A cada elemento corresponde um único 

significado e todos falam do mesmo: da duração e do resultado do cerco de Troia. 

Não há, portanto, nem ambiguidade nem polissemia e, embora a descrição feita por 

Odisseu enfatize o desamparo dos pequenos filhotes e principalmente o desespero e 

a impotência de sua mãe, não há nenhuma identificação entre a serpente e os pardais 

com os seres humanos que testemunham o prodígio, tal como ocorre em Ésquilo. 

Enquanto no texto esquiliano as fronteiras que separam homens e animais, 

passado e futuro, vítima e agente, perdem a nitidez, no texto homérico esses 

elementos se encontram definitivamente separados. Por razões que só a arte 

divinatória conhece, o ataque da serpente aos pardais prenuncia a vitória sobre Troia 

após dez anos de batalha24. Cada pardal significa um ano de guerra. Podem-se ver 

refletidas na morte dessas aves as vítimas da guerra entre gregos e troianos, mas não 

há qualquer menção no discurso de Odisseu que induza a essa interpretação. 

As aves, a relação entre pais e filhos, a perda da prole, o sofrimento gerado, a 

impotência dos vitimados, todos esses elementos presentes em Homero estão 

presentes em Ésquilo de forma pulverizada nesse diálogo divinatório que se dá 

mediante o símile das aves, o auspício e, como se verá, a posterior descrição do 

sacrifício de Ifigênia. Porém, além de o portento se configurar de forma bastante 

diferente, aquela interpretação clara e unívoca do Calcas homérico dá espaço a uma 

                                                
24 Cícero, em De divinatione, questiona a correlação que Calcas faz entre o número de pardais e a 
duração da guerra: “Enfim, que predição é essa, a partir de pássaros, de anos, e não meses ou dias? 
Mas por que faz uma conjectura sobre passarinhos, nos quais nada monstruoso havia, e se cala sobre 
a serpente que, coisa que não pode ter acontecido, diz-se que se tornou pedra? Por último, que 
semelhança tem o pássaro com os anos?” (Quae tandem ista auguratio est ex passeribus annorum 
potius quam aut mensuum aut dierum? Cur autem de passerculis coniecturam facit, in quibus nullum 
erat monstrum, de dracone silet, qui, id quod fieri non potuit, lapideus dicitur factus? postremo quid 
simile habet passer annis?, II, 65). A edição é de Appuhn (s/d) e a tradução é de Beatris Ribeiro 
Gratti (2009). 
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complexa, ambígua e polissêmica rede de significados tecida pelas palavras do 

Calcas esquiliano. 

Observe-se ainda que Odisseu recorre à rememoração do prodígio num 

momento crítico como o argumento final de um discurso cujo objetivo é persuadir os 

guerreiros gregos a permanecer em solo inimigo e estimulá-los a obter uma vitória 

que, como prenunciou Calcas, encontra-se tão próxima. Odisseu, ao terminar sua 

fala, é calorosamente aplaudido e os guerreiros, persuadidos e entusiasmados, dão 

continuidade ao cerco de Troia. A lembrança do auspício ajudou a trazer confiança 

na vitória e entusiasmo para obtê-la. 

Em Homero, portanto, a narração do prodígio e de sua interpretação 

desempenha, no discurso de Odisseu, uma função motivacional. Ao relembrar os 

guerreiros de que Zeus prometeu-lhes e prenunciou-lhes a vitória, Odisseu busca 

estimulá-los e alertá-los para o fato de que juraram não abandonar o cerco a Troia 

sem antes tê-la conquistado. Relembrar o prodígio traria, assim, uma espécie de 

conforto, renovando-se a esperança, o entusiasmo e o comprometimento com a 

expedição, pois muitos anos já se passaram e, dessa forma, a vitória está próxima. 

Em Ésquilo, por outro lado, a narração do auspício e de sua interpretação não traz 

qualquer conforto ou estímulo, haja vista a ambiguidade do sinal divino, o seu difícil 

entendimento, a sua pluralidade de sentido. 

Prosseguindo em sua fala, Calcas, diante de tais “destras mas repreensíveis 

visões” (Ag. 145), invoca Apolo, deus que lhe patrocina o dom divinatório, mas o 

invoca em seu aspecto curador, que também lhe é próprio, mediante o epíteto de “Ieio 

Peã” (ἰήιον ... Παιᾶνα, Ag. 146), de modo que tal situação encontre cura, ou seja, que 

Ártemis não mande ventos adversos a urgir consequências funestas para o palácio real. 

O Coro, por sua vez, ante a aflição provocada pela rememoração do que foi 

pressagiado, invoca Zeus com um hino, mediante o qual busca alcançar serenidade de 

ânimo, pois Zeus é o deus dos deuses, o fundamento dos fundamentos, o único que o 

Coro pode imaginar para se livrar do peso das aflições. E, ao celebrar Zeus, fala da 

importância da prudência, essa prudência que, mesmo não desejada, impõe-se pela 

experiência, pois Zeus instaurou o “saber por sofrer” (πάθει µάθος, Ag. 178), ou seja, o 

homem aprende pela experiência de que ele é sujeito paciente e, assim, mesmo que não 

o queira, aprende a ter prudência em tudo. 

Prossegue-se, então, a narrativa do que se seguiu à manifestação do auspício e o 

que se segue ao auspício das aves é o início de sua realização: ventos adversos 
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impediam a partida do exército do porto de Áulida. A longa espera por ventos propícios 

era corrosiva: os víveres diminuíam, o ânimo guerreiro e a disciplina dos soldados 

diminuíam, as cordas e os navios deterioravam. 

Trata-se de uma situação numinosa, porque é a exata realização da previsão feita 

por Calcas quando da hermenêutica do auspício. Assim, ante a recusa de Ártemis, que 

se manifesta nos ventos tempestivos que retardam a expedição guerreira, o adivinho 

proclama um “outro remédio mais grave” (ἄλλο µῆχαρ / βριθύτερον, Ag. 199-200), 

que provoca o pranto dos Atridas. A menção a esse “outro remédio” (ἄλλο µῆχαρ, Ag. 

199) alude ao “sacrifício outro” (θυσίαν ἑτέραν, Ag. 150,) mencionado na interpretação 

do auspício. Assim, esse outro remédio é mais grave porque se trata de um sacrifício 

“outro, insólito, impartilhável” (ἑτέραν, ἄνοµόν τιν’, ἄδαιτον, Ag, 150).  

Como se viu, no sacrifício comumente realizado em campanhas militares, 

procurava-se obter a anuência divina à transposição de fronteiras, rios e mar e à ordem 

de ataque. O sacrifício esperado – ou seja, que não fosse “outro” (ἑτέραν, Ag. 150) –, 

que estivesse de acordo com os costumes – e portanto não fosse “insólito” (ἄνοµόν, Ag. 

150) – e que fosse partilhável em um banquete – e, dessa forma, não fosse 

“impartilhável” (ἄδαιτον, Ag. 150) – seria o de uma cabra em honra a Ártemis. Mas 

aqui não se está diante de uma situação ordinária a requerer um sacrifício ordinário, de 

modo que, para se obter a anuência de Ártemis e, dessa forma, a vitória favoravelmente 

prenunciada em Troia, faz-se necessário o sacrifício de algo muito mais valioso: 

Ifigênia, a virgem filha do grande líder da expedição. 

O Coro descreve então o dilema de Agamêmnon ante essa situação numinosa, 

em que a prenunciada recusa de Ártemis manifesta-se nos ventos tempestivos que 

retardam a expedição guerreira, e ilustra como ele, ponderando entre dois males – 

frustrar a aliança bélica, tornando-se um desertor das naus, ou sacrificar Ifigênia, 

poluindo suas mãos com o sangue da própria filha – decide pela realização do sacrifício: 

 
‘βαρεῖα µὲν κὴρ τὸ µὴ πιθέσθαι, 
βαρεῖα δ', εἰ 
τέκνον δαΐξω, δόµων ἄγαλµα, 
µιαίνων παρθενοσφάγοισιν 
ῥείθροις πατρῴους χέρας πέλας βω- 
µοῦ. τί τῶνδ' ἄνευ κακῶν; 
πῶς λιπόναυς γένωµαι 
ξυµµαχίας ἁµαρτών; 
παυσανέµου γὰρ 
θυσίας παρθενίου θ' αἵµατος ὀργᾷ 
περιόργως ἐπιθυµεῖν 

Grave cisão é não confiar, 
grave cisão, se eu trucidar 
a filha, adorno do palácio, 
poluindo de filicidiais fluxos 
paternas mãos ante altar. 
Que há sem estes males? 
Como ser desertor das naus 
por frustrar o bélico pacto? 
O sacrifício de cessar-vento 
e o virgíneo sangue, desejá-los    
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θέµις. εὖ γὰρ εἴη.’ com superfurioso furor, 
é lícito, pois que bem seja!  

(Ag. 206-17) 
 

Trata-se, assim, de um reconhecimento, por parte de Agamêmnon, da 

inelutabilidade da situação em que se encontra: é necessário escolher entre dois males e 

ele faz a sua escolha. Ao fazê-lo, curvando-se assim ao “jugo da coerção” (ἀνάγκας 

λέπαδνον, Ag. 218), desejar o sacrifício da filha com “superfurioso furor” (ὀργᾷ 

περιοργῷ, Ag. 216) é “lícito” (θέµις, Ag. 217), pois aquilo contra o que não se pode 

lutar, aquilo que não pode ser evitado, passa então a ser querido, desejado, e o que resta 

é o voto de que para o bem seja (εὖ γὰρ εἴη, Ag. 217).  

Agamêmnon é assim confrontado com essa situação numinosa em que o 

sacrifício de sua filha lhe é demandado como o único, embora amargo, remédio. 

Enquanto o Agamêmnon esquiliano, diante das palavras de Calcas, não vitupera o 

adivinho, como indica o Coro (µάντιν οὔτινα ψέγων, Ag. 186), o Agamêmnon de 

Eurípides, em Ifigênia em Áulida, expressa desprezo pelos adivinhos, dizendo que 

“Todo ser divinatório é má honraria” (τὸ µαντικὸν πᾶν σπέρµα φιλότιµον κακόν, IA. 

520), o que evoca seu comportamento em Homero. No canto I da Ilíada, quando Calcas 

revela aos guerreiros reunidos em assembleia o motivo da peste enviada por Apolo, 

Agamêmnon levanta-se colérico e o injuria, acusando-o de profetizar somente males aos 

gregos (Il. I, 101-120). Apesar das invectivas do Agamêmnon homérico e euripidiano, 

ambos não deixam de cumprir os desígnios divinos que se expressam por meio do 

adivinho: na Ilíada, Agamêmnon ordena que Criseida seja restituída a seu pai e, em 

Ifigênia em Áulida, após muito relutar, o Atrida decide sacrificar sua filha25. 

                                                
25 Essa decisão do Agamêmnon euripidiano advém igualmente do reconhecimento do jugo da 
necessidade; assim como o Agamêmnon esquiliano, o Agamêmnon euripidiano vê-se confrontado com 
uma situação numinosa, cuja inexorabilidade ele descreve em termos semelhantes: “Mísero! Que dizer? 
Começar donde? / Em que jugo coercivo estamos caídos?” (οἴµοι, τί φῶ δύστηνος; ἄρξωµαι πόθεν; / ἐς 
οἷ' ἀνάγκης ζεύγµατ' ἐµπεπτώκαµεν, IA. 442-3). E, no inevitável confronto com sua esposa e filha, 
ponderando a respeito de sua situação, as palavras de Agamêmnon também ecoam os versos com que, em 
Ésquilo, o rei explicita seu dilema: “Terrível para mim esta ousadia, mulher, / terrível ainda é não ter, 
assim devo ser” (δεινῶς δ' ἔχει µοι ταῦτα τολµῆσαι, γύναι, / δεινῶς δὲ καὶ µή· ταὐτὰ γὰρ πρᾶξαί µε 
δεῖ, IA. 1257-8). Todavia, diferentemente do que se vê no texto esquiliano, o enunciado profético de 
Calcas – que nessa tragédia é descrito apenas como ὁ µάντις, “o adivinho” (IA. 89) – é bastante claro e 
objetivo: “Calcas o vate diante deste impasse / vaticinou sacrificar Ifigênia minha / filha a Ártemis 
residente neste solo / e termos navegação e ruínas frígias / se sacrificarmos; não, sem sacrifício.” 
(Κάλχας δ' ὁ µάντις ἀπορίαι κεχρηµένοις / ἀνεῖλεν Ἰφιγένειαν ἣν ἔσπειρ' ἐγὼ/ Ἀρτέµιδι θῦσαι τῆι 
τόδ' οἰκούσηι πέδον, / καὶ πλοῦν τ' ἔσεσθαι καὶ κατασκαφὰς Φρυγῶν / θύσασι, µὴ θύσασι δ' οὐκ 
εἶναι τάδε, IA. 89-93). O conteúdo oracular é composto assim de uma prótase positiva – “se 
sacrificarmos” (θύσασι) – cuja apódose, “navegaremos e será a destruição dos Frígios” (πλοῦν τ' 
ἔσεσθαι καὶ κατασκαφὰς Φρυγῶν), é o prenúncio de condições propícias à navegabilidade e também à 
vitória sobre os troianos; e de uma prótase negativa – “se não sacrificarmos” (µὴ θύσασι) – cuja apódose, 
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Aquilo que, sob o jugo da necessidade e do ponto de vista heroico, Agamêmnon 

considera lícito (θέµις, Ag. 217), o Coro considera uma gravíssima ousadia 

(παντότολµον, Ag. 221), a negar três modalidades do sagrado, pois que não é nem pia 

(δυσσεβῆ, Ag. 219), nem pura (ἄναγνον, Ag. 22o), nem sacra (ἀνίερον, Ag, 220). E 

assim o considerando, descreve com grande dramaticidade o momento em que Ifigênia 

é levada ao altar “ao modo de cabra” (δίκαν χιµαίρας, Ag. 232). Tem-se o cuidado de 

amordaçar-lhe a boca para conter “voz imprecatória” (φθόγγον ἀραῖον, Ag. 237) 

contra o palácio, embora, como explicitará Egisto ao fim da tragédia, seu pai Tiestes já 

tenha lançado imprecações contra os Atridas (Ag. 1600-1). Os apelos da jovem ao 

amado pai, suas belas vestes açafroadas a cobrir o chão, seus brilhantes olhos súplices a 

trazer a lembrança aos seus presentes sacrificadores das inúmeras vezes em que cantou 

e encantou os salões do palácio real, nada impediu os belicosos guerreiros. 

O sacrifício em si, o Coro não ousa descrevê-lo, finalizando abruptamente o 

comovente relato dos últimos momentos de Ifigênia com a assertiva de que o que 

aconteceu depois ele não viu e não dirá. E, de tudo o que até agora foi rememorado em 

seu canto, o Coro chega a duas conclusões: “artes de Calcas não são sem efeito” 

(τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐκ ἄκραντοι, Ag. 249) e “Justiça impõe que a saibam / os que 

a sofrem” (Δίκα δὲ τοῖς µὲν παθοῦ- / σιν µαθεῖν ἐπιρρέπει, Ag. 250-1). 

Essa justiça divina é ineludível. O Coro, ao afirmar que as previsões de Calcas 

são efetivas, refere-se tanto ao que já se realizou do que fora prenunciado pelo adivinho 

no auspício das aves – a recusa de Ártemis e a necessidade de um sacrifício outro –, 

quanto ao que ainda está por se realizar, pois, uma vez garantida a continuidade da 

expedição, garante-se também a vitória argiva, tal como o auspício anunciara. Mas resta 

ainda por se cumprir um aspecto da previsão feita pelo adivinho: as consequências 

funestas que esse sacrifício outro poderia trazer ao palácio. Dessa forma, a justiça há de 

se impor e se dar a conhecer tanto àqueles que, desrespeitando Zeus Hospitaleiro, 

raptaram Helena, quanto àquele que, nas palavras do Coro, “concebeu pensar toda 

ousadia” (τὸ παντότολµον φρονεῖν µετέγνω, Ag. 221) e “ousou fazer o sacrifício / da 

filha” (ἔτλα δ' οὖν θυτὴρ γενέσθαι / θυγατρός, Ag. 224-5). É o que deixa claro todo o 

                                                                                                                                          
“tal não acontecerá” (δ’ οὐκ εἶναι τάδε), frustra, por sua vez, tanto a possibilidade de navegar quanto de 
conquistar a vitória. Sendo assim, ainda que o sacrifício de Ifigênia seja apresentado como uma condição 
sine qua non para a tomada de Troia, as palavras proféticas de Calcas dão margem, de forma bastante 
clara, à possibilidade de a expedição não acontecer, já que Ifigênia deve ser sacrificada somente se a 
expedição for levada a cabo. E essa possibilidade – tanto de não haver sacrifício quanto de não haver 
expedição – diferentemente do que acontece em Ésquilo, é explorada ao máximo por Eurípides ao longo 
dessa tragédia. 
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desenvolvimento subsequente desta tragédia e das demais tragédias que compõem a 

Oresteia. 

O Coro, no entanto, abandona essa reflexão e, desse modo, os caminhos 

tenebrosos a que tal reflexão conduz, despedindo-se do pranto antecipado e fazendo 

votos de que o porvir, quando vier, seja um feliz acontecimento. Mas, porque a arte 

divinatória de Calcas é efetiva e a justiça de Zeus é ineludível, o porvir se tinge de 

fatalidade. 

 

4.1.2) Palavras, imagens, sentimentos pressagos 

 

No primeiro episódio, o Coro tem enfim a oportunidade de perguntar 

diretamente à Clitemnestra se os sacrifícios que estão sendo realizados mediante sua 

ordem, e que lhe causaram tal perplexidade de modo a fazê-lo refletir sobre 

acontecimentos passados, são sacrifícios de ação de graças – “Se sacrificas por saberes 

de algo bom” (εὐαγγέλοισιν ἐλπίσιν θυηπολεῖς, Ag. 262) – ou propiciatórios – “ou se 

por esperanças de boas novas” (σὺ δ' εἴ τι κεδνὸν εἴτε µὴ πεπυσµένη, Ag. 261). A tal 

questionamento, Clitemnestra responde anunciando as boas novas: “argivos capturaram 

o país de Príamo” (Πριάµου γὰρ ᾑρήκασιν Ἀργεῖοι πόλιν, Ag. 267). Porém, os 

sacrifícios ordenados por Clitemnestra são tão ambíguos quanto o sinal de fogo 

anunciando a captura de Troia: se, por um lado, são de ação de graças pela conquista da 

cidade, por outro lado, são propiciatórios para a armadilha que ela prepara para o 

conquistador. 

O Coro recebe a notícia da captura de Troia com incredulidade, indagando se a 

Rainha não haveria sido enganada por “visões de sonhos” (ὀνείρων φάσµατ’, Ag. 274) 

ou falsos rumores. Mas Clitemnestra refuta tais conjecturas do Coro, alegando não ser 

criança para acreditar em palavras inconsistentes nem tampouco possuir o espírito 

dormente de modo a se deixar iludir por visões de sonhos. Ironicamente, a Rainha há de 

experimentar, nas Coéforas, quão verdadeiras podem ser essas agora desprezadas visões 

de sonhos. 

Ainda incrédulo, o Coro indaga que mensageiro seria capaz de trazer tão 

rapidamente tal notícia. Pelo prólogo, sabe-se que o mensageiro a anunciar a tomada da 

cidadela de Príamo foi um muito aguardado sinal de fogo. Clitemnestra, no entanto, 

responde que foi Hefesto. Hefesto, neste contexto, significa obviamente fogo, uma vez 
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que esse elemento pertence ao deus metalúrgico, mas a palavra fogo não é usada aqui, 

pois não se trata de um fogo banal, mas sim de um fogo em cuja aparição se manifesta o 

cumprimento de um desígnio divino: a captura de Troia, tal como Calcas previra. 

Trata-se, de fato, de um sinal eloquente. O que o fogo sinaliza não se esgota na 

mensagem da vitória argiva, assim como na vitória argiva não se esgota a realização do 

auspício das aves interpretado por Calcas. Dessa forma, ao mesmo tempo em que o 

sinal de fogo anuncia a conquista de Troia, ele também prenuncia o ressurgimento da 

“caseira astuta: mêmore cólera filivíndice” (οἰκονόµος δολία µνάµων µῆνις 

τεκνόποινος, Ag. 155) na forma da tão esperada vingança de Clitemnestra, ou seja, o 

assassinato de Agamêmnon. 

É com grande domínio das distâncias espaciais que a Rainha descreve, então, o 

caminho percorrido pelo fogo de Hefesto, nomeando os noves cumes em que o 

reluzente núncio brilhou: o monte Ida, a pedra de Hermes na ilha de Lemno e o monte 

Atos; em seguida, o mirante do Macisto, o monte Messápio e o monte Citéron; por fim, 

o monte das cabras errantes, o monte Aracneu e o teto do palácio dos Atridas. O seu 

domínio sobre esse processo é tão completo que ela sabe dizer até mesmo a qualidade 

da madeira queimada no monte Messápio, “velha urze” (γραίας ἐρείκης, Ag. 295), a 

prontidão dos que acendem o luzeiro no monte Macisto (“sem tardar”, οὔτι µέλλων, 

Ag. 290) e que o fogo no monte Citéron ardeu “mais que o mandado” (πλέον ... τῶν 

εἰρηµένων, Ag. 301) (BARRETT in DE JONG et al., 2004, p. 246). Esse controle tão 

absoluto sobre a notícia da tomada de Troia, e, consequentemente, sobre a notícia do 

regresso de Agamêmnon, através de um elaborado sistema de sinais de fogo, revela a 

astúcia de Clitemnestra, fazendo assim refletir sobre sua figura a “caseira astuta” 

(οἰκονόµος δολία, Ag. 155) de que fala a interpretação do auspício por Calcas. 

Mediante esse catálogo, de clara tradição épica, vê-se o fogo percorrendo seu 

caminho e aproximando-se cada vez mais do palácio – “Facho envia facho de 

mensageiro fogo / para cá” (φρυκτὸς δὲ φρυκτὸν δεῦρ' ἀπ' ἀγγάρου πυρὸς / 

ἔπεµπεν, Ag. 282-3) –, assim como também se aproxima o iminente retorno do grande 

conquistador de Troia e, com ele, o momento em que Clitemnestra terá a oportunidade 

de vingar o sacrifício de sua filha. Como conjectura Gantz (1977, p. 31), na imagem da 

sucessão de sinais de fogo, que se acendem um após o outro, pode-se perceber um 
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prenúncio para a sucessão de crimes e retribuição, que, como o fogo que passa de um 

monte para o outro, passa de geração a geração na raça dos Atridas26. 

Admirado com o relato do trajeto percorrido pelo mensageiro de fogo, o Coro 

pede à Rainha que prossiga. Clitemnestra demonstra uma vez mais domínio das 

distâncias espaciais, pois descreve acontecimentos que, mesmo ela estando em Argos, 

não se ocultam à sua percepção. Diz ela: “Neste momento aqueus ocupam Troia” 

(Τροίαν Ἀχαιοὶ τῇδ' ἔχουσ' ἐν ἡµέρᾳ, Ag. 320), e, faz, então, uma acurada descrição 

do dia da queda de Troia: ouvem-se os gritos de júbilo dos vencedores e os gritos de 

dores dos vencidos, assim como o pranto dos que se prostram junto aos corpos de seus 

entes queridos; para os sobreviventes, submetidos à escravidão, só resta a fome e o caos, 

pois o que há de víveres e habitações pertence agora aos conquistadores. 

E, assim como não se oculta para ela o que a distância espacial encobre, também 

não se oculta para ela o que a distância temporal encobre, pois Clitemnestra demonstra 

também um domínio temporal ao falar do futuro, quando declara que os vencedores só 

permanecerão nessa condição e farão um seguro retorno ao lar se, não atraindo para si a 

cólera divina, não pilharem, movidos pela ganância, os templos, os altares e as estátuas 

dos deuses tutelares da cidade conquistada (Ag. 338-44). Suas palavras são mais do que 

uma admonição; trata-se de um prenúncio: a rainha prenuncia o comportamento 

sacrílego das tropas, tal como será confirmado pelas palavras do Arauto no segundo 

episódio.  

Clitemnestra acrescenta: “Se viesse o exército sem ofensa aos Deuses, / poderia 

ser desperto o suplício dos mortos, / se não irrompessem repentinos males” (θεοῖς δ' 

ἀναµπλάκητος εἰ µόλοι στρατός, / ἐγρηγορὸς τὸ πῆµα τῶν ὀλωλότων / γένοιτ' 

ἄν, εἰ πρόσπαιά πη τεύχοι κακά, Ag. 345-7). Note-se a ambiguidade do “suplício dos 

mortos” (τὸ πῆµα τῶν ὀλωλότων) a que a rainha se refere. Tais mortos aludem tanto 

às vítimas da guerra, sejam gregos ou troianos, como também à morte de Ifigênia, 

mortes estas que cobram vingança, como aponta a imagem de “despertar o suplício dos 

mortos” 27. Dessa necessidade de vingança não há escapatória: nessa oração, ela é a 

única apódese a duas prótases. Igualmente ambíguos são os “repentinos males” 

(πρόσπαιά ... κακά) a que Clitemnestra se refere: são a tempestade marítima que 

                                                
26 Para uma análise da imagem do fogo na Oresteia e suas implicações, conferir o artigo de Gantz (1977), 
“The Fires of the Oresteia”.  
27 Para uma interpretação aprofundada desses versos de sentido ominoso, considerados por Fraenkel 
(1982, p. 177, vol. II) como “a very difficult passage”, conferir o artigo de Roisman (1986), 
“Clytaemnestra’s Ominous Words: Aeschylus, Agamemnon 345-347”.  
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atingiu a grota argiva em seu retorno e, ao mesmo tempo, o assassinato de Agamêmnon. 

O Coro, no entanto, não alcança essa dimensão velada e profética do discurso de 

Clitemnestra e, elogiando-o pela prudência, põe-se a orar aos deuses, crendo, por fim, 

na veracidade da notícia da tomada de Troia. 

No entanto, mesmo depois de se mostrar convencido, o Coro, ao final do 

primeiro estásimo, volta a desconfiar de que tal notícia seja realmente verdadeira. O que 

o leva a retroceder em sua convicção? 

No primeiro estásimo, o Coro faz uma análise do crime de Páris, da guerra e das 

suas consequências. Nessa análise, torna-se manifesta a doutrina, particularmente 

evidente em Ésquilo, de que o excesso de riqueza, a opulência produz a hýbris, a 

transgressão. Como se viu, a hýbris, por sua vez, suscita a recusa dos deuses, que 

enviam a áte, impossibilitando aos mortais o discernimento e os fazendo agir contra 

seus próprios interesses, para assim conduzi-los à ruína. Dessa forma, o crime de Páris é 

caracterizado como uma hýbris, fruto da opulência de sua cidade, “por arderem palácios 

em excessos / além do que é melhor” (φλεόντων δωµάτων ὑπέρφευ / ὑπὲρ τὸ 

βέλτιστον, Ag. 377-8). Cegado pela áte, tal como “quando / criança persegue alado 

pássaro” (ἐπεὶ / διώκει παῖς ποτανὸν ὄρνιν, Ag, 393-4), Páris desrespeitou mesa 

hóspede, “com rapto de mulher” (κλοπαῖσι γυναικός, Ag. 402). A justiça de Zeus 

cumpriu-se na guerra que, movida contra Troia, destruiu-a inteiramente. 

A guerra, no entanto, tem consequências funestas. O luto de Menelau por sua 

esposa roubada – prenunciado pelos “intérpretes do palácio” (δόµων προφῆται, Ag. 

409)28 – transbordou as fronteiras de seu palácio e se converteu no luto pela morte de 

                                                
28 De acordo com Thomson (1936, p. 105), “δόµων προφῆται may mean ‘the interpreters attached to the 
palace’, ‘the royal interpreters’, or, if you like, ‘the king’s prophets’”. Tais adivinhos, a serviço do 
palácio, são consultados sempre que necessário e é plausível associá-los com os intérpretes de sonhos 
κριταί ὀνειράτων (Co. 38), que, nas Coéforas, interpretam o sonho de Clitemnestra. Quando o Coro fala 
da partida de Helena, ele reproduz as palavras desses adivinhos, que lamentam a sorte do palácio e de 
seus senhores. Essa passagem é controversa por vários motivos e um deles é o fato de que os adivinhos 
falam mais do estado mental e emocional de Menelau do que prenunciam algum acontecimento. Para 
Athanassaki (1993/1994, p. 153), “while the speech is mainly a description of Menelaus’ state of mind, it 
does contain at least one prediction, namely, Menelaus’ future visions of Helen, as is evident from the 
future δόξει” (Ag. 415). A autora propõe, no entato, que o fim do dicscurso indireto reproduzido pelo 
Coro se dê ao final da terceira estrofe: “If we attribute the description of the evil consequences of war to 
the prophets, the resulting prophecy ranges far and wide. The prophecy begins with a prediction of the 
misfortune of Menelaus and Agamemnon and their house (ἰὼ ἰὼ δῶµα δῶµα καὶ πρόµοι, 410) and 
continues with an account of evils, which illustrates the nature and the extent of the initially prophesied 
misfortune. Menelaus, abandoned and dishonored, will have to content himself with dreams of Helen 
only to wake up and realize that they are vain (ὀνειρόφαντοι δὲ πειθήµονες / πάρεισι δόξαι φέρουσαι 
χάριν µαταίαν, 420-21). This is one aspect of his sufferings, but there are evils to come which go 
beyond Menelaus’ personal grief (τὰ µὲν κατ’ οἴκους ἐφ’ ἑστίας ἄχη / τάδ’ ἐστὶ καὶ τῶνδ’ 
ὑπερβατώτερα, 427-28). The Argive army will suffer great human losses in war”. 
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tantos homens perdidos na guerra. Da dor do luto, surge o ressentimento contra os 

Atridas, responsáveis pela guerra “por alheia mulher” (ἀλλοτρίας διαὶ γυναικός, Ag. 

448-9), os quais se acusam com vozes veladas29. E a imprecação pública deve ser 

temida, pois, tal qual uma maldição, traz consigo um nume que faz com que ela se 

cumpra. 

Assim, os Atridas, ao punirem a hýbris de Páris, tornaram-se “matadores de 

multidão” (τῶν πολυκτόνων, Ag. 461), um excesso que, por sua vez, também 

configura uma hýbris e, como tal, necessita igualmente de punição, atraindo para si a 

cólera divina. Portanto, de acordo com a reflexão do Coro, aceitar a notícia da vitória 

em Troia é também aceitar o preço que se tem de pagar por ela. Dessa forma, recusando 

o temor que essa reflexão lhe inspira, uma vez que põe em risco o rei, a quem o Coro 

mostra fidelidade, ele volta a desconfiar da veracidade da notícia trazida pelo fogo 

mensageiro. 

No entanto, a chegada do Arauto no segundo episódio do Agamêmnon confirma 

o que a rainha Clitemnestra tão seguramente afirmara até então e o Coro de anciãos 

argivos tão relutantemente aceitara: Troia foi enfim tomada pelo exército argivo. Mas 

essa notícia, se, por um lado, põe fim às incertezas do Coro quanto ao sinal de fogo, por 

outro lado, torna ainda mais sombrio, a seus olhos e aos olhos dos espectadores, o 

destino do herói conquistador da cidade de Príamo. 

O discurso do mensageiro se divide em três partes. Na primeira parte (Ag. 503-

37), ele inicia sua fala com uma saudação aos deuses, à sua terra e aos seus heróis, 

seguida da notícia do iminente retorno de Agamêmnon e da captura e da destruição de 

Troia. Na segunda parte (Ag. 551-82), ele descreve seus sofrimentos no curso da guerra, 

mas termina rejubilando-se da vitória por fim conquistada. Na terceira parte (Ag. 634-

80), respondendo à pergunta do Coro sobre o paradeiro de Menelau, ele relata o que 

sucedeu após a tomada de Troia: a terrível tempestade que destruiu e dispersou a frota 

grega em seu retorno à pátria. 

O mensageiro chega em cena sendo extensamente anunciado pelo Coro ao longo 

de quatorze versos, mediante os quais os anciãos argivos reformulam suas dúvidas 

quanto à veracidade do sinal de fogo, prolongado e ampliando assim a expectativa sobre 

                                                
29 Leahy (1974, p. 14) faz a seguinte observação a esse respeito: “The people are not pictured as planning 
revolt against their rulers but as cursing them. And as a consequence the loyal Chorus fear not political 
action but something shrouded in night; and what gives shape to their anxiety is the thought that the gods 
mark those who are responsible for the deaths of many [...], which has sinister implications for 
Agamemnon”. 
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as notícias a serem proclamadas pelo Arauto. A referência à poeira que levanta sob seus 

passos alude à pressa e à urgência do que ele vem narrar. 

Antes porém de fazer seus anúncios, o Arauto faz uma emotiva saudação à sua 

terra, aos deuses, aos heróis, ao palácio de seus senhores e às estátuas sagradas, 

saudação esta em que se exprimem a gratidão pelo retorno à pátria e os votos de 

melhores dias e de boa acolhida a seu senhor, o rei Agamêmnon. 

O solo de sua pátria é seu primeiro interlocutor. Nesse ansiado retorno, o Arauto 

vê cumprir-se a esperança de que, “morto, teria parte no túmulo dos meus” (θανὼν 

µεθέξειν φιλτάτου τάφου µέρος, Ag. 507). Nessa expressão emotiva de júbilo e 

gratidão, o particípio “morto” (θανὼν) em posição inicial de verso e a expressão 

“túmulo dos meus” (φιλτάτου τάφου) ecoam as expectativas sombrias que pairam 

desde o início da tragédia sobre o retorno de Agamêmnon, carregando-se, dessa forma, 

de um sentido ominoso. 

Em seguida, o Arauto dirige-se à terra, ao Sol, a Zeus e a Apolo, denominando-o 

de Rei pítio (ὁ Πύθιός τ' ἄναξ, Ag. 509), epíteto que evoca a sua atuação como deus 

adivinho, senhor do oráculo de Delfos, uma atuação fundamental no desenvolvimento 

da trilogia. O Arauto roga que o deus não seja tão adverso quanto fora em Troia – numa 

alusão a acontecimentos passados, que evocam os relatados no livro I da Ilíada, quando 

Apolo com suas flechas disseminou a peste entre o exército – e que “agora” (νῦν, Ag. 

512), ele seja “salvador” (σωτὴρ, Ag. 512) e “médico” (παιώνιος, Ag. 512). 

Como observa Roberts (1984, p. 65), nestes versos do Arauto se justapõem duas 

faces do deus: uma funesta – que aqui vemos que encontra referência num 

acontecimento passado: a peste que assolou o exército argivo – e uma benévola – que é 

a que se espera que ele mostre agora, quando do retorno à pátria desse mesmo exército. 

Ambos os aspectos do deus a que neste momento o Arauto alude – tanto o benfazejo 

quanto o funesto – irão estar presentes ao longo da Oresteia, de modo que essa 

evocação de Apolo pelo Arauto é bastante significativa, porque prefigura a importância 

e a atuação do deus na trilogia. 

Prosseguindo, o Arauto interpela o próprio palácio, os assentos dos reis e as 

estátuas sagradas voltadas para o nascente, que adornam a fachada do palácio, pedindo-

lhes que recebam bem, depois de tanto tempo, o rei. Só então o Arauto se dirige aos 

seus interlocutores em cena, exortando o Coro de anciãos argivos a bem saudar o rei, 

pois que, levando justiça e auxiliado por Zeus, ele destruiu Troia: 
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ἀλλ' εὖ νιν ἀσπάσασθε, καὶ γὰρ οὖν πρέπει, 
Τροίαν κατασκάψαντα τοῦ δικηφόρου 
Διὸς µακέλλῃ, τῇ κατείργασται πέδον. 
βωµοὶ δ' ἄιστοι καὶ θεῶν ἱδρύµατα, 
καὶ σπέρµα πάσης ἐξαπόλλυται χθονός. 

Eia, bem o saudai, pois assim convém, 
ele revolveu Troia com a enxada de Zeus 
portador de justiça, lavrado está o solo. 
Altares desaparecidos e estátuas de Deuses, 
e semente da terra toda está perecendo:  

(Ag. 524-8) 
 

O Arauto anuncia finalmente a tomada de Troia e o faz mediante o uso de uma 

metáfora agrícola, em cujas imagens, quase que inadvertidamente, evidencia-se e 

enuncia-se uma grave ofensa aos deuses: o comportamento sacrílego do exército e de 

seu comandante30, conforme prenunciara Clitemnestra no primeiro episódio (Ag. 338-

44). Em vista disso, pode-se dizer que o Arauto, sem o saber e utilizando-se de uma 

mesma imagem poética, anuncia simultaneamente a vitória e a condenação de seu rei: o 

solo está lavrado, mas a semente da terra toda, em vez de brotar, perece. A destruição de 

Troia é tão completa que, através de suas palavras, vê-se um triste retrato da cidade 

conquistada: apenas a terra, estéril e revolvida, no lugar onde outrora estava construída 

uma cidade com seus templos e estátuas de deuses. 

Seu discurso, no entanto, como porta-voz do rei, é feito da perspectiva da 

conquista guerreira, de modo que, para ele, o fato de ter obtido a vitória em Troia 

significa favor divino, por isso ele afirma que seu rei retorna à pátria com “bons 

Numes” (εὐδαίµων ἀνήρ, Ag. 530) e interpela o Coro para que honre “o mais digno dos 

mortais” (ἀξιώτατος βροτῶν, Ag. 531). 

Ora, da perspectiva de seus interlocutores – o Coro e a rainha –, dificilmente se 

poderia crer que Agamêmnon, em vista do que acabou de ser dito, retorna ao palácio 

com bons numes e a exaltação excessiva que o Arauto faz do rei soa mais ominosa que 

auspiciosa, porque, conforme o Coro refletira no primeiro estásimo, “grave é o grande 

alarde / de glória” (τὸ δ' ὑπερκόπως κλύειν εὖ / βαρύ, Ag. 468-9); isto é, a grandeza 

excessiva é vista como intrinsecamente má, suscitando a recusa dos deuses. 

O motivo, porém, de o Arauto solicitar que assim se honre Agamêmnon é 

porque Páris e seu país foram duplamente castigados tanto ao perderem sua presa, isto 

é, Helena, como ao terem sua cidade devastada: 

 
(...) Πάρις γὰρ οὔτε συντελὴς πόλις 
ἐξεύχεται τὸ δρᾶµα τοῦ πάθους πλέον. 
ὀφλὼν γὰρ ἁρπαγῆς τε καὶ κλοπῆς δίκην  
τοῦ ῥυσίου θ' ἥµαρτε καὶ πανώλεθρον 

(...) Nem Páris nem o consorciado país 
alardeiam feito maior que o sofrido, 
pois condenado por rapina e furto 

                                                
30 É esse mesmo comportamento sacrílego que, nos Persas, figura como causa dos males sofridos e ainda 
por sofrer pelo exército comandado por Xerxes em seu retorno à pátria (Pe. 809-14). 
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αὐτόχθονον πατρῷον ἔθρισεν δόµον. 
διπλᾶ δ' ἔτεισαν Πριαµίδαι θἀµάρτια. 

perdeu sua presa e colheu devastados 
o palácio ancestral e a terra mesma: 
os Priâmidas tiveram duplo castigo.  

(Ag. 532-7) 
 

Uma vez mais, há um vislumbre da totalidade da devastação de Troia: vê-se 

novamente uma cidade vazia, uma cidade-fantasma, em que o palácio – isto é, a 

moradia dos Priâmidas e também a sede do governo – assim como a terra mesma estão 

devastados. Porém, da mesma forma que Páris e os troianos foram tão violenta e 

completamente punidos por sua transgressão, não seria a violência e a completude dessa 

punição uma transgressão em si mesma? Agamêmnon estaria assim retornando à sua 

pátria tanto na condição do rei vitorioso que pune a transgressão como na condição do 

transgressor aguardando punição31. 

Note-se que o Arauto diz que nem Páris nem sua cidade poderiam alardear “feito 

maior que o sofrido” (τὸ δρᾶµα τοῦ πάθους πλέον, Ag. 533). Nesses versos ecoam a 

doutrina do πάθει µάθος, “saber por sofrer” (Ag. 177), explicitada pelo Coro ao final do 

párodo lírico (Ag. 250-1); e que, ao final da tragédia, no quinto episódio, adquire um 

valor legal nos seguintes versos do Coro: “sofre quem faz: essa é a lei” (παθεῖν τὸν 

ἔρξαντα· θέσµιον γάρ, Ag. 1564). Os Priâmidas fizeram (τὸ δρᾶµα) e sofreram (τὸ 

πάθος): a justiça de Zeus lhes foi imposta e tiveram seu duplo castigo. Tudo parece 

apontar para que também Agamêmnon pague por seus feitos: essa é a lei. 

O Arauto, no entanto, inadvertido das funestas consequências que suas palavras 

prenunciam, considera a chegada à pátria a salvo junto de seu vitorioso rei um bem tão 

grande que aceitaria de bom grado a morte, como informa ao Coro: “Alegro-me e a 

morte aceito aos Deuses” (χαίρω, 〈τὸ〉 τεθνάναι δ' οὐκέτ᾽ ἀντερῶ θεοῖς, Ag. 539) 

Na breve esticomitia entre o Arauto e o Corifeu, este último transmite uma 

mensagem velada, a de que, ausentes rei e tropas, a situação no palácio é tal que o 

silêncio tem sido a melhor forma de evitar o mal. Quando o Arauto pergunta se o 

Corifeu temia alguém durante a ausência de Agamêmnon e o Coro, retomando a frase 

dita pelo Arauto, mas ressignificando-a, responde “A ser, disseste, grande graça a morte 

agora” (ὡς νῦν, τὸ σὸν δή, καὶ θανεῖν πολλὴ χάρις, Ag. 550), o Arauto não 

                                                
31 A esse respeito, Goldhill (2004, p. 26) faz a seguinte observação: “Paris’ crime has led to his 
destruction. The Greek fleet’s crime has led to its destruction. Agamemnon’s killing of his daughter 
awaits requital. As Agamemnon returns to Clytemnestra’s trap, then, he has been depicted both as a victor 
punishing transgression and as a transgressor awaiting punishment. From the first ode’s representation of 
the sacrifice of Iphigeneia, Agamemnon is locked into a narrative of revenge and reversal: revenge which 
punishes wrongdoing, but which, in turn, establishes the revenger as a wrongdoer in need of punishment”. 
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compreende o novo sentido das palavras do Corifeu e interrompe o diálogo, ignorando 

os temores do Coro. 

O Arauto inicia então a segunda parte de seu discurso com a assertiva de que 

“está bem feito” (εὖ γὰρ πέπρακται, Ag. 551) e, fazendo uma reflexão, de caráter geral 

e que veicula uma visão trágica do mundo, sobre a instabilidade da condição humana, 

pergunta quem, exceto os deuses, não está sujeito, com o passar do tempo, às 

vicissitudes da vida e aos revezes da sorte. Essa reflexão é sinistramente apropriada ante 

a atual conjuntura: nada é estável para os mortais; como bem prevenira ou previra 

Clitemnestra, o vencedor, vencendo, pode se tornar por sua vez vencido (Ag. 340). Mas 

essa consideração a respeito das vicissitudes a que estão sujeitos os mortais serve 

também de ocasião para que o Arauto relate os seus próprios padecimentos durante a 

guerra e, através desse relato, narra-se, em breves cenas sucessivas que se alteram 

rapidamente, a expedição a Troia32. 

Apesar de narrar as mazelas sofridas, o Arauto faz uma reflexão acerca desses 

males e os relativiza: “Por que pranteá-lo? Pretéritos males, / pretéritos, de modo a nem 

importar / aos mortos nunca mais ressurgir” (τί ταῦτα πενθεῖν δεῖ; παροίχεται πόνος· 

/ παροίχεται δέ, τοῖσι µὲν τεθνηκόσιν / τὸ µήποτ' αὖθις µηδ' ἀναστῆναι µέλειν·, Ag. 

567-9). A repetição é enfática: do ponto de vista do Arauto, trata-se de males passados. 

Todavia, como notabilizou Jacqueline de Romilly em seu estudo sobre o tempo na 

tragédia grega (1971, p. 28), “dans le théâtre d’Eschyle [...] le passé n’est pas 

entièrement passé”. Essa asserção do Arauto contrasta ironicamente com os temores do 

Coro, que, justamente pelos fatos passados, teme o porvir, e contrasta com as palavras 

pronunciadas por Calcas na sua interpretação do auspício das aves, nas quais se diz que 

“permanece pavorosa ressurgente / Caseira astura: mêmore Cólera filivíndice” (Ag. 154-

5); ou seja, os males estão longe de encontrar seu termo e de serem esquecidos no 

passado. E, quanto ao fato de os mortos nem se importarem em não mais ressurgir, é 

preciso lembrar que entre esses mortos está Ifigênia, de cuja morte Clitemnestra está 

prestes a se vingar, e que, curiosamente, essa declaração do Arauto encontrará refutação 

nas palavras do servo no terceiro episódio das Coéforas ao comunicar a morte de 

Egisto: “Digo que os mortos matam os vivos” (τὸν ζῶντα καίνειν τοὺς τεθνηκότας 

λέγω, Co. 886). 
                                                
32 O relato do Arauto da guerra de Troia é considerado “realista” por muitos comentadores. A respeito do 
realismo do discurso do Arauto e quais os efeitos que acarreta para o segundo episódio e para a tragédia 
como um todo, conferir o artigo de Leahy (1974), “The Representation of the Trojan War in Aeschylus’ 
Agamemnon”. 



 
 

192 

Para os que sobreviveram, observa o Arauto, “o ganho prevalece, dor não 

contrapesa” (νικᾷ τὸ κέρδος, πῆµα δ' οὐκ ἀντιρρέπει, Ag. 574), sendo inútil contar os 

mortos e lamentar-se da sorte. Note-se que, ao ponderar sobre os dissabores da vida 

humana e da guerra, mas ao final concluir que tudo valeu a pena em vista da vitória 

conquistada, o Arauto expressa a perspectiva dos vencedores, que vai tomar forma e voz 

na entrada em cena do próprio Agamêmnon. E, assim, o Arauto finaliza o seu discurso 

dizendo “Tenho dito” (πάντ' ἔχεις λόγον, Ag. 582), ou numa tradução literal, “Tens a 

palavra toda”33. 

Clitemnestra entra então em cena, escarnecendo dos que não acreditaram, como 

ela, na veracidade do sinal de fogo a anunciar a vitória argiva e, desdenhando da 

mensagem trazida pelo Arauto, diz que do próprio rei há de ouvir “a palavra toda” 

(πάντα ... λόγον, Ag. 599). Ou seja, o relato completo ela ouvirá do próprio rei e não 

de um mensageiro, pois tem a convicção da veracidade do sinal de fogo. No momento, 

em vez de ouvir a mensagem enviada por Agamêmnon através do Arauto, ela prefere 

enviar uma mensagem a Agamêmnon através dele. Ela então comanda: “Anuncia ao 

marido” (ταῦτ' ἀπάγγειλον πόσει, Ag. 604). 

A mensagem que Clitemnestra ordena que seja entregue ao marido, como se 

sabe, é marcada pela ambiguidade. Vernant, com relação a este e ao discurso de boas-

vindas a Agamêmnon feito pela rainha, demonstrou sua exemplaridade para entender 

um tipo de ambiguidade trágica: “Trata-se de subentendidos utilizados de maneira 

plenamente consciente por certas personagens do drama, para dissimular, no discurso 

que elas dirigem a seu interlocutor, um segundo discurso, contrário ao primeiro, cujo 

sentido é perceptível por aqueles que dispõem, na cena e no público, dos elementos de 

informação necessários” (2005, p. 75). 

Na mensagem de Clitemnestra a Agamêmnon, a ambiguidade de suas palavras34 

reveste seu discurso de um sentido ominoso. Ela pede que se anuncie ao marido que 

venha o mais rápido “o amor do país” (ἐράσµιον πόλει, Ag. 605). Vislumbra-se, assim, 

a sua falta de comprometimento com o marido, visto que Agamêmnon é o amor do país 

e não o seu amor. Ao chegar, diz Clitemnestra, Agamêmnon encontrará no palácio “fiel 

mulher / tal qual deixou” (γυναῖκα πιστὴν ... / οἵανπερ οὖν ἔλειπε, Ag. 606-7), isto é, 
                                                
33 Como aponta Barrett (2002, p. 25-6; 56), uma das marcas do mensageiro épico que sobrevive no 
trágico é a de que ele diz, disse ou dirá tudo. A completude da mensagem transmitida é um sinal tanto de 
que o mensageiro executou apropriadamente a sua missão quanto um indicativo da veracidade de suas 
palavras. Dizer tudo é dizer toda a verdade. 
34 Conferir o capítulo 10, “Agamêmnon”, da obra de Stanford (1939), Ambiguity in Greek literature: 
studies in theory and practice, em que o autor analisa a ambiguidade da fala de Clitemnestra. 
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ainda desejosa de vingança e fiel somente a esse propósito; “cão do palácio” 

(δωµάτων κύνα, Ag. 607), mas não o cão de guarda e sim a cadela que trai o 

companheiro; “leal a ele” (ἐσθλὴν ἐκείνῳ, Ag. 608), em que esse “ele” (ἐκείνῳ) se 

refere ao seu amante Egisto e não ao marido; “inimiga dos desafetos” (πολεµίαν τοῖς 

δύσφροσιν, Ag. 608), dentro os quais se inclui Agamêmnon, de quem se declara assim 

inimiga. Diz por fim que de prazeres adúlteros e de má reputação sabe tanto quanto de 

“banho de bronze” (χαλκοῦ βαφάς, Ag. 612), sobre cujo significado metalúrgico, o 

procedimento da têmpera do aço, sobrepõe-se o sentido do assassinato por arma de 

bronze, prenunciando-se, assim, a morte de Agamêmnon. Como observa Roisman 

(1986, p. 282) “the ambiguity of her language is part of her larger murder-plan”.  

Note-se que ela encerra seu discurso reclamando a veracidade de suas palavras: 

“Tal é o alarde: cheio de verdade (τοιόσδ' ὁ κόµπος, τῆς ἀληθείας γέµων, Ag. 613). A 

ambiguidade ominosa da fala de Clitemnestra não passa despercebida ao Coro, que diz: 

“Ela assim falou transparente palavra / se por claros intérpretes a entendes” (αὕτη µὲν 

οὕτως εἶπε µανθάνοντί σοι / τοροῖσιν ἑρµηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον, Ag. 615-6). O 

Coro, dessa forma, compara o discurso dela a um enigma, cujo sentido verdadeiro só se 

poderia perscrutar mediante o recurso a “claros intérpretes” (τοροῖσιν ἑρµηνεῦσιν). 

Curiosamente, o Coro, ante o silêncio enigmático de Cassandra, no quarto episódio, 

acredita que também a profetisa precisaria de um intérprete, ao dizer que ela parece 

carecer de “intérprete claro” (ἑρµηνέως ... τοροῦ Ag. 1062). E, assim como 

Clitemnestra, Cassandra também reclama a veracidade de suas palavras. Ela quer provar 

ao Coro que ela não é uma “falsa adivinha” (ψευδόµαντις, Ag. 1195) e sim uma 

“adivinha veraz” (ἀληθόµαντις, Ag. 1241). Ambas falam por enigmas, ambas 

reivindicam a verdade de seu discurso, ambas falam do mesmo: a morte do rei. 

O Coro, no entanto, ainda que ciente do que existe de ameaçador e sombrio nas 

palavras de Clitemnestra – assim como o Vigia, no prólogo, mostra-se ciente do que 

existe de ameaçador e sombrio no palácio –, prefere, como aquele, calar-se, pois, como 

afirma: “Há muito tenho o calar por remédio do mal” (πάλαι τὸ σιγᾶν φάρµακον 

βλάβης ἔχω, Ag. 548). 

Apesar de o Arauto ter afirmado que entregou a “palavra toda” a seus 

interlocutores, há mais a ser dito. Quando o Coro pergunta se Menelau retorna 

juntamente com o exército, o Arauto titubeia, mas informa que Menelau e seu navio se 

perdeu do restante da esquadra argiva. O Coro, certeiro, pede que o Arauto narre o que 
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aconteceu, perguntando “Procela veio à esquadra / e deu-lhe fim, pelo rancor dos 

Numes? (χειµῶνα ναυτικῷ στρατῷ / ἐλθεῖν τελευτῆσαί τε δαιµόνων κότῳ; Ag. 

634-5). O Arauto irá confirmar isso: “procela por ira divina contra aqueus” (χειµῶν' 

Ἀχαιῶν οὐκ ἀµήνιτον θεοῖς, Ag. 649)35. 

O Arauto inicia então a terceira parte do seu discurso, relutando conspurcar um 

dia fausto, propício (εὔφηµον ἦµαρ, Ag. 636), com uma língua que traz más notícias 

(κακαγγέλῳ γλώσσῃ, Ag. 636-7). Ele se encontra, pois, em uma situação difícil e esse 

é o principal objeto de sua reflexão: como um bom mensageiro como ele, um 

εὐάγγελος (Ag. 646), isto é, o mensageiro que traz boas novas, pode misturar males 

aos bens que veio anunciar ao falar da tempestade que, por cauda da ira divina, abateu-

se sobre os aqueus? Essa foi a dificuldade em que a pergunta do Coro sobre o paradeiro 

de Menelau o colocou. Ele próprio, no diálogo com o Coro que antecede esse seu 

terceiro discurso, falara da inutilidade de dizer “belas mentiras” (τὰ ψευδῆ καλὰ, Ag. 

620) e o Coro mesmo mencionou a cisão entre “o bom e o verdadeiro” (κεδνὰ τἀληθῆ, 

Ag. 622). E isso após o discurso de Clitemnestra, que nada mais é que “belas mentiras” 

e que se fundamenta na cisão entre “o bom e o verdadeiro”.  

Note-se que o temor do Arauto de conspurcar com más notícias um dia jubiloso 

pelas boas notícias que ele traz é um temor que, dentro de tudo que foi dito até então, é 

ironicamente dramático. Sem o perceber, ele já conspurcou o dia com más notícias ao 

narrar a destruição dos templos e das estátuas dos deuses. Ele já fez o que agora mais 

teme ter de fazer: misturar bens aos males, dizer o “peã das Erínies” (παιᾶνα τόνδ' 

Ἐρινύων, Ag. 645). Essa difícil tarefa de trazer a notícia da vitória e em seguida ter de 

falar de uma tragédia marítima que se abateu sobre o exército vitorioso e fez 

desaparecer Menelau, separando o “par de Atridas honrado / por Zeus com dois tronos e 

dois cetros” (διθρόνου Διόθεν καὶ δισκήπτρου / τιµῆς, Ag. 43-4), vem ressaltar e 

                                                
35 A ideia de que aqueles que ofenderam os deuses de alguma forma encontram punição durante uma 
viagem marítima com uma tempestade que destrói os navios e afoga os homens é um tópos na literatura 
grega antiga e um tópos particularmente associado ao retorno à pátria dos heróis conquistadores de Troia 
como castigo por comportamento sacrílego. Assim, na Odisseia, Nestor narra a Telêmaco a destruição da 
frota argiva como punição por um comportamento nem “sensato” nem “justo” (οὔ τι νοήµονες οὐδὲ 
δίκαιοι, III, 135); Proteu narra a Menelau a morte de Ájax, que teria sobrevivido ao naufrágio, apesar do 
ódio que Atena lhe tinha, “se não deixasse escapar termos feios e grande blasfêmia” (εἰ µὴ ὑπερφίαλον 
ἔπος ἔκβαλε καὶ µέγ’ ἀάσθη, IV, 503); e Hermes conta a Calipso que, na viagem de volta, os heróis 
conquistadores de Troia “ofenderam a Palas Atena” (Ἀθηναίην ἀλίτοντο, V, 108), que lançou sobre eles 
uma tempestade marítima. Nas Troianas, de Eurípides, o mesmo motivo aparece no diálogo entre Atena e 
Posídon, no prólogo, em que a deusa lhe pede que, juntamente com a tempestade e os raios de Zeus, 
cause a ruína da esquadra grega no mar, pois os gregos, principalmente Ájax, tiveram um comportamento 
hybristés para com ela e seus templos. A deusa pergunta a Posídon: “Ignoras o ultraje a mim e ao 
templo?” (οὐκ οἶσθ' ὑβρισθεῖσάν µε καὶ ναοὺς ἐµούς; Tro. 69). 
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reafirmar a ambiguidade da vitória grega sobre Troia, uma ambiguidade que está 

presente desde o início da tragédia, tanto nas reflexões do Coro quanto no auspício das 

aves interpretado por Calcas. 

O Arauto passa então à narrativa propriamente dita dos fatos: a cólera divina se 

manifestou na fúria dos elementos – fogo e mar –, que, agindo conjuntamente, 

destruíram a esquadra argiva, fazendo “florir o mar Egeu com cadáveres / de aqueus e 

com restos de naufrágios” (ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς / ἀνδρῶν Ἀχαιῶν 

ναυτικοῖς τ' ἐρειπίοις Ag. 658-9). Ele atribui a própria salvação e a salvação de seu rei 

e companheiros à intervenção divina: “um deus” (θεός τις, Ag. 663), a “Sorte salvadora” 

(τύχη ... σωτὴρ, Ag. 664), ou simplesmente a sorte (τύχῃ, Ag. 668) possibilitou sua 

sobrevivência. Mas ele afirma desconhecer o paradeiro de Menelau e do restante de 

seus companheiros, restando-lhe apenas os votos de que aconteça o melhor e de que, se 

Menelau ainda vive, Zeus permita que ele regresse ao palácio. 

O Arauto finaliza seu discurso com a assertiva: “Tanto ouviste e sabe: ouviste a 

verdade” (τοσαῦτ' ἀκούσας ἴσθι τἀληθῆ κλυών, Ag. 680)36. É interessante observar 

que, até o início do segundo episódio, o Coro questiona a veracidade dos sinais de fogo 

controlados por Clitemnestra que trazem a mensagem da conquista de Troia, de modo 

que, para os anciãos argivos, o Arauto é quem determinará de uma vez por todas se os 

sinais de fogo são verazes (ἀληθεῖς, Ag. 491), como o Coro diz ao avistar o Arauto: 

“Logo saberemos se o fulgor dos lampejos / luminosos e as transmissões do fogo / são 

verazes” (τάχ’ εἰσόµεσθα λαµπάδων φαεσφόρων / φρυκτωριῶν τε καὶ πυρὸς 

παραλλαγάς, / εἴτ’ οὔν ἀληθεῖς, Ag. 489-92). O Arauto vem e “diz toda a palavra”, 

de forma que, quem ouve, ouve a verdade, e opõe-se assim à incerteza e à falta de 

confiabilidade que o Coro atribui ao sinal de fogo, ao qual faltam palavras. A 

mensagem que ambos trazem é a mesma: a vitória do exército argivo em Troia. 

Ironicamente, mesmo após ouvir o confiável Arauto e de ter portanto se certificado da 

veracidade dos sinais de fogo, o temor pelo destino de Agamêmnon, ao invés de 

diminuir, aumenta, porque o que o Coro pode perceber em suas palavras, mas do que o 
                                                
36 Como observa Barrett (2002, p. 11), essa conclusão sugere que a alegação de que sua narrativa é 
verdadeira (ἀληθῆ) se baseia num dado quantitativo (τοσαῦτ', tanto, tão numeroso). Na conclusão da 
segunda parte de seu discurso, ele havia dito: “Tens a palavra toda” (πάντ' ἔχεις λόγον, Ag. 582). Ainda 
que agora, ao concluir a terceira parte de seu discurso, ele não declare ter contado a história toda, ele no 
entanto continua a basear o valor de sua narrativa em seu aspecto quantitativo. A verdade de seu discurso 
se apoia na completude de sua narrativa, que por sua vez se baseia na sua condição de testemunha ocular 
dos fatos narrados: por ele ter visto (ὁρῶµεν, Ag. 658) os acontecimentos, ele é capaz de dizer tudo 
quanto aconteceu (πάντ' e τοσαῦτ', Ag. 582 e 680) e por isso seu discurso é verdadeiro (ἀληθῆ, Ag. 
680). 
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Arauto mesmo mostra-se profundamente inconsciente, são os sinais divinos que 

prenunciam males para o Atrida e, consequentemente, para o palácio. 

Através do Arauto expressa-se, assim, um ponto de vista humano e mortal, que 

anuncia uma grande conquista, narrando a vitória esmagadora de seu rei e que, apesar 

dos males padecidos, veicula uma perspectiva otimista da guerra e de suas 

consequências, mas expressa-se também, de forma inadvertida, um ponto de vista 

numinoso, que prenuncia o destino de Agamêmnon, o cumprimento da justiça divina e 

as consequências funestas para o rei, consequências estas que já começaram a se 

revelar, como o confirma a narrativa da tempestade que atingiu as naus em seu retorno à 

pátria e fez desaparecer Menelau. 

O Coro então, no segundo estásimo, volta-se às causas da guerra – à figura de 

Helena, responsável por tantos males padecidos e pressentidos –, constatando quão 

verdadeiramente (ἐς τὸ πᾶν ἐτητύµως, Ag. 682) se nomeou a “belinubente e litiginosa” 

(δορίγαµβρον ἀµφινεικῆ, Ag. 686) Helena. O Coro fala a partir de uma percepção de 

que a palavra – ou, no caso, o nome próprio – possui, como se viu, um nume que se 

cumpre e se revela no curso dos acontecimentos e o Coro aqui confirma a veracidade 

dessa percepção: “não o vemos a dirigir / com previsão do destino / a acertada língua?” 

(µή τις ὅντιν' οὐχ ὁρῶµεν προνοί- / αισι τοῦ πεπρωµένου / γλῶσσαν ἐν τύχᾳ 

νέµων; Ag. 683-5).  

Assim, na etimologia que o Coro faz do nome de Helena37, revela-se nitidamente 

como se cumpriu a previsão do destino expresso por meio dele. Helena (Ἑλέναν, Ag. 

687) é, assim, lesa-naus (ἑλένας, Ag. 689), como o constata o relato do Arauto sobre a 

perda dos navios ocasionada pela terrível tempestade em seu retorno ao lar; é lesa-

varões (ἕλανδρος, Ag. 689), em virtude da perda de tantos homens na guerra que por 

ela se moveu; e é lesa-país (ἑλέπτολις, Ag. 689-90), como o atesta a implacável 

destruição a que seu país foi submetido (Ag. 688-90)38. 

Também na ambiguidade do termo κῆδος, com que se designam as núpcias entre 

Páris e Helena, o Coro aponta a veracidade do kledón: diz-se da “aliança” (κῆδος, Ag. 

699) entre os dois “com reto nome” (ὀρθώνυµον, Ag. 699-700), porque κῆδος significa 

                                                
37 Skutsch (1987), em seu artigo “Helen, Her Name and Nature”, analisa com minúcia as possiblidades 
etimológicas do nome de Helena e suas implicações. 
38 Eurípides, nas Troianas, retoma esse jogo etimológico de palavras que associa o nome de Helena com o 
verbo αἱρέω. Hécuba, a respeito de Helena, diz o seguinte a Menelau: “Evita vê-la, não te domine pelo 
desejo! / Pilha as vistas de varões, devasta urbes” (ὁρᾶν δὲ τήνδε φεῦγε, µή σ' ἕληι πόθωι. / αἱρεῖ γὰρ 
ἀνδρῶν ὄµµατ', ἐξαιρεῖ πόλεις, Tr. 891-2). E, em Ifigênia em Áulida, Ifigênia, rumo ao sacrifício, clama 
para si a destruição de Troia, atribuindo a si mesma o epíteto de ἑλέπτολις (IA. 1476). 
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tanto “aliança”, “núpcias”, quanto “funerais”, “luto”, e o aspecto funesto dessa união 

faz-se visível na transformação do himeneu (ὑµέναιον, Ag. 707) cantado pelos parentes 

na celebração do casamento em um “um hino plangente” (ὕµνον ... πολύθρηνον, Ag. 

709-11) cantado pelo país de Príamo. Assim, a bela Helena, filha de Zeus, ao chegar a 

Troia levando atrás de si o terrível e destruidor exército argivo, mostra sua face 

sombria, que é a Erínis (Ἐρινύς, Ag. 749), pois que ela leva morte, ruína e destruição a 

Troia. 

De caráter pressago é também a parábola, contada pelo Coro, do homem que 

trouxe para sua casa um filhote de leão. Gracioso e afável quando pequeno, o leão 

mostrou na maturidade a índole de seus pais, banqueteando-se com o rebanho da casa e 

retribuindo dessa maneira todos os cuidados que lhe foram dispensados pelos seus 

donos. O contexto em que essa parábola é contada sugere que o leãozinho é Helena. 

Páris ou Troia inteira seriam o homem para cuja casa se trouxe esse adorável filhote de 

leão. Assim como o leãozinho trouxe destruição e dor para a casa de seu dono, também 

Helena trouxe destruição e dor para aqueles que a acolheram.  

No entanto, como bem observa Knox (1952, p. 17-25), esse homem que acolhe 

o filhote de leão é também Menelau, pois, ao tomar Helena como esposa, trouxe para 

sua casa incontáveis males. É ainda Agamêmnon, que, tomando Clitemnestra como 

esposa, trouxe para dentro de casa sua futura assassina. Do mesmo modo, o leãozinho é 

não somente Helena, mas também Agamêmnon, que trouxe ruína aos seus ao devastar 

Troia e ao sacrificar a sua filha. É ainda Egisto, que, vindo habitar o palácio de 

Agamêmnon, conspira sua morte. E também é Orestes, que, sendo introduzido para 

dentro do palácio, comete matricídio. Há, dessa forma, uma semelhança entre a 

parábola do leãozinho e o auspício das aves, uma vez que, na tragédia de Ésquilo, as 

imagens poéticas se revestem continuamente de um aspecto profético. Em ambos, pois, 

encontra-se a mesma polissemia significativa, a mesma sobredeterminação de 

presságios, e através de ambos se prenuncia o mesmo destino para o palácio dos Atridas 

– uma cadeia de sucessivos crimes consanguíneos. 

O Coro, ao fim de suas reflexões sobre o poder destruidor de Helena, faz um 

elogio à moderação, ao condenar o excesso, aqui visto sob forma de uma “grande 

opulência” (µέγαν ... ὄλβον, Ag. 752-3). Essa opulência excessiva não é inócua; ela 

traz consequências – “procria e não morre sem filho” (τεκνοῦσθαι µηδ' ἄπαιδα 

θνῄσκειν, Ag. 753) –, pois dá margem à impiedade. E o “ato ímpio” (δυσσεβὲς ... 
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ἔργον, Ag. 758), por sua vez, multiplica-se “símil à sua origem” (εἰκότα γέννᾳ, Ag. 

760): 

 
φιλεῖ δὲ τίκτειν ὕβρις 
    µὲν παλαιὰ νεά- 
    ζουσαν ἐν κακοῖς βροτῶν 
ὕβριν τότ' ἢ τόθ', ὅτε τὸ κύ- 
    ριον µόλῃ φάος τόκου,  
δαίµονά τε τὰν ἄµαχον ἀπόλε- 
    µον ἀνίερον θράσος µελαί- 
    νας µελάθροισιν ἄτας, 
εἰδοµένα τοκεῦσιν. 

Soberbia antiga sói 
parir soberbia nova 
entre os males dos mortais 
cedo ou tarde, ao vir 
o dia próprio do parto: 
o Nume indômito invicto, 
a ímpia audácia 
da negra fúria no palácio 
parecida com seus pais.  

(Ag. 763-71) 
 

A hýbris, cedo ou tarde, gera nova hýbris. Assim, a hýbris de Páris, ao ofender 

mesa hóspede, gerou por sua vez a hýbris de Agamêmnon. Note-se que o Coro 

descrevera a decisão de Agamêmnon de sacrificar sua filha como ímpia (δυσσεβῆ, Ag. 

219), como não-sacra (ἀνίερον, Ag. 220), como uma ousadia (παντότολµον, Ag. 221), 

isto é, com os mesmos termos com que agora ele faz essa reflexão de caráter geral e, por 

ser uma reflexão de caráter geral, é aplicável tanto a Páris e aos seus quanto a 

Agamêmnon. O problema é que, como observa o Coro, a hýbris, cedo ou tarde, gera 

nova hýbris; assim, o que o Coro não diz, mas teme, é que a transgressão de 

Agamêmnon dê margem a uma nova transgressão, a de Clitemnestra. Observe-se que as 

relações de causa e consequência e de sucessão são descritas mediante a imagem da 

procriação – a grande opulência “procria” (τεκνοῦσθαι, Ag. 753), a soberbia “pare” 

(τίκτειν, Ag. 763) – e da similaridade entre pais e filhos – o ato ímpio é “símil à sua 

origem” (εἰκότα γέννᾳ, Ag. 760), a áte é “parecida com seus pais” (εἰδοµένα τοκεῦσιν, 

Ag. 771). Essas imagens de maternidade e de parentesco evocam a figura de 

Clitemnestra, cujo rancor pela morte da filha gerada legitimamente dentro de um 

casamento, e por isso símil aos pais, irá levá-la a perpetrar o assassinato de seu marido, 

de forma que essa reflexão do Coro, ao mesmo tempo em que aponta para a 

transgressão de Páris e de Agamêmnon, prenuncia a de Clitemnestra. 

No terceiro episódio, a tão aguardada chegada de Agamêmnon finalmente 

acontece: o rei conquistador de Troia entra em cena. O Coro, ao procurar a justa medida 

ao saudar Agamêmnon, faz uma condenação daqueles que preferem as aparências e a 

adulação, dissimulando seus reais sentimentos: “os de aparência benévola / adulam com 

aguada amizade” (τὰ δοκοῦντ' εὔφρονος ἐκ διανοίας / ὑδαρεῖ σαίνειν φιλότητι, Ag. 
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797-8). Trata-se de um aviso. O Coro mesmo confessa ter condenado o feito de 

Agamêmnon como uma demência (παρακοπά, Ag. 223), de quem não bem dirige o 

leme da mente (οὐδ' εὖ πραπίδων οἴακα νέµων, Ag. 802). A atitude de condenação do 

Coro, no entanto, passa a ser de louvor e a façanha de Agamêmnon, antes vista como 

uma demência, passa a ser vista como um “benefício” (χάριτος, Ag. 787), uma vez 

conquistada a vitória. Quanto aos demais, porém, o Coro recomenda ao rei procurar 

saber quais, dentre os cidadãos, agem e falam com justiça, de modo a conhecê-los “com 

o tempo” (χρόνῳ, Ag. 807). Ironicamente, tempo é justamente aquilo de que 

Agamêmnon não dispõe e, sendo incapaz de perceber por trás da aparência benévola de 

Clitemnestra os seus reais intentos, tal como o Coro dissimuladamente o adverte, 

sucumbirá. 

Do discurso de Agamêmnon, ressalta-se o retrato de um homem cuja confiança 

em seu próprio poder e na amizade que os deuses lhe devotam é perigosamente 

excessiva. E esse perigo assoma novamente quando ele descreve o ataque do exército a 

Troia como um “carnívoro leão” (ὠµηστὴς λέων, Ag. 827) que “lambeu e saciou-se do 

sangue real” (ἄδην ἔλειξεν αἵµατος τυραννικοῦ, Ag. 828), posto que a imagem do leão 

em um banquete sangrento remete à parábola do leãozinho e, assim como este, 

Agamêmnon também se revela um “sacerdote de Furor” (ἱερεύς τις ἄτας, Ag. 735-6). 

Tendo em vista essa excessiva confiança, mais trágica se torna a ironia quando, 

aceitando o conselho do Coro, Agamêmnon diz que, reunindo o povo em assembleia, há 

de deliberar “como o que está bem / ficará bem com o passar do tempo” (καὶ τὸ µὲν 

καλῶς ἔχον / ὅπως χρονίζον εὖ µενεῖ βουλευτέον, Ag. 846-7). Novamente, tempo é 

tudo que o rei não tem. 

Clitemnestra, em seu discurso de saudação a seu marido, dirigido primeiramente 

ao Coro e só depois a Agamêmnon, fala do sofrimento pelo qual passou durante a 

ausência do esposo: a solidão, os constantes rumores sobre a morte de Agamêmnon que 

a levaram a tentar cometer suicídio, a preocupação com a segurança de Orestes frente à 

possível morte do rei e a derrubada do Conselho, motivo pelo qual o filho encontra-se 

na Fócida, do choro e das noites mal dormidas, e, por fim, do grande alívio e alegria que 

a volta de Agamêmnon traz. Diante disso, ela deseja homenageá-lo, cobrindo o chão a 

ser pisado por seus pés com vestes púrpuras. 

Trata-se de um discurso plenamente condizente com uma esposa fiel e uma mãe 

zelosa que vê no tão ansiado retorno de seu marido o fim de todos os seus sofrimentos. 
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Clitemnestra, no entanto, não é essa esposa e nem essa mãe: ela é uma mulher de “viril 

coração expectante” (ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ, Ag. 11), para o qual o único alívio é 

a realização da vingança que, por uma década, vem sendo ardentemente almejada e 

traiçoeiramente planejada. Por isso o seu discurso não é apenas mentiroso, ao omitir 

seus verdadeiros sentimentos e a verdadeira causa da ausência de Orestes, mas também 

é repleto de uma ominosa ambiguidade. 

Assim, ao falar das angústias padecidas durante a ausência do marido, diz que, 

se Agamêmnon tivesse recebido tantas feridas quanto insinuavam os rumores, ele teria 

“furos a contar mais que rede” (τέτρηται δικτύου πλέω λέγειν, Ag. 868). Essa 

imagem que aqui Clitemnestra usa das feridas como furos em uma rede tem um sentido 

ominoso, uma vez que é justamente dessa forma que o rei será assassinado: envolto em 

uma rede (Ag. 115-6, 1382; Co. 984). 

Dando continuidade ao seu discurso, Clitemnestra, ao convidar Agamêmnon a 

descer do carro, diz: “desce desse carro, sem pôr no chão / o teu pé devastador de Ílion, 

ó rei” (ἔκβαιν' ἀπήνης τῆσδε, µὴ χαµαὶ τιθεὶς / τὸν σὸν πόδ', ὦναξ, Ἰλίου 

πορθήτορα, Ag. 906-7). Aqui também se pode perceber uma ambiguidade ominosa, 

pois “sem pôr no chão o teu pé” não significa apenas pisar nas vestes púrpuras em vez 

de no chão nu, mas também não ter apoio para o pé, não poder firmar-se, estabelecer-se 

com firmeza. 

Igualmente, a rainha, dando ordem às servas, pede que “rápido se cubra de 

púrpura o acesso / à casa inopina a que Justiça o guia” (εὐθὺς γενέσθω 

πορφυρόστρωτος πόρος / ἐς δῶµ’ ἄελπτον ὡς ἂν ἡγῆται Δίκη, Ag. 910-11). O 

sentido literal é de que se cubra de vestes cor púrpura o caminho até a casa, ou seja, o 

palácio dos Atridas, ao qual o rei é guiado pela Justiça, isto é, a justiça da qual 

Agamêmnon se fez executor ao punir os troianos pelo rapto de Helena. Mas das 

entrelinhas assoma o sentido ominoso de suas palavras: cobrir o caminho de púrpura 

(πορφυρόστρωτος πόρος) é cobri-lo com o sangue de Agamêmnon39; “a casa” (ἐς 

δῶµ’) a que se tem acesso não é o palácio dos Atridas, mas sim o de Hades; e a Justiça 

(Δίκη) que o guiará ao Hades é a justiça da qual Clitemnestra se fará executora ao 

vingar o sacrifício de sua filha em prol da expedição guerreira. 

Agamêmnon, no entanto, não é capaz de perceber os males que se prenunciam 

através das palavras ambíguas da rainha. O rei não consegue interpretar os sinais que 
                                                
39 Note-se, em Homero, o adjetivo πορφύρεος, “rubro”, “púrpura” para qualificar θάνατος, “morte”: 
assim, πορφύρεος θάνατος (Il. V, 83; XVI, 334, XX, 477). 
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povoam a sua chegada – não capta a dimensão do aviso que o Coro lhe dá à sua chegada 

para que desconfie da adulação e da aparente benevolência, não distingue a 

ambiguidade do discurso de boas-vindas de Clitemnestra, não percebe todas as 

implicações do símbolo do tapete de púrpura. Ele é, por assim dizer, um mau intérprete 

de sinais.  

Para o Coro, ele responde dizendo que “poucos entre os homens têm congênito / 

respeito sem inveja por amigo fausto” (παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἐστι συγγενὲς τόδε, / 

φίλον τὸν εὐτυχοῦντ' ἄνευ φθόνων σέβειν, Ag. 832-3), sendo que o verdadeiro perigo 

não são os homens (ἀνδρῶν) nem a inveja (φθόνων), e sim uma mulher e seu desejo 

de vingança; diz que irá em assembleia deliberar “como o que está bem / ficará bem 

com o passar do tempo” (καὶ τὸ µὲν καλῶς ἔχον / ὅπως χρονίζον εὖ µενεῖ 

βουλευτέον, Ag. 846-7), sendo que nada está bem, nada ficará bem nem ele terá tempo; 

diz por fim que, se alguma questão tiver de ser remediada, será preciso tentar “reverter o 

mal da doença” (πῆµ’ ἀποστρέψαι νόσου, Ag. 850), sendo que o mal (πῆµα) será 

proveniente não da doença e sim da morte, e, como dirá o Coro no terceiro estásimo, 

não há encantamentos que possam chamar o morto de volta à vida (Ag. 1019-21). 

 Para Clitemnestra, de seu discurso ele diz apenas que é conveniente, ainda que 

extenso, à sua prolongada ausência. Quanto a ser honrado pisando um caminho de 

vestes púrpuras, ele diz não crer ser conveniente, pois se trata de uma honraria que deve 

ser prestada somente aos deuses e correria, portanto, o risco de, ao aceitá-la, incorrer na 

cólera divina. Ora, ele sabe que “Deuses assim se devem honrar” (θεούς τοι τοῖσδε 

τιµαλφεῖν χρεών, Ag. 922); ele sabe que, “sendo mortal” (θνητὸν ὄντα, Ag. 923), não 

poderia pisar em tais ornamentos “sem pavor” (ἄνευ φόβου, Ag. 924); ele sabe que a 

ele cabem “honras de homem, não de Deus” (κατ’ ἄνδρα, µὴ θεόν, σέβειν, Ag. 925); 

ele sabe que “o não pensar mal” (τὸ µὴ κακῶς φρονεῖν, Ag. 927) é “o maior dom de 

Deus” (θεοῦ µέγιστον δῶρον, Ag. 928). Mas, ainda sabendo de tudo isso, ele se deixa 

convencer por Clitemnestra e pisa nas vestes púrpuras, selando por fim o seu destino de 

morte. 

Clitemnestra não precisa de muito esforço para persuadir Agamêmnon a 

satisfazer seu desejo. Ela rebate as razões apresentadas por Agamêmnon para não se 

deixar honrar dessa forma – o temor aos deuses (θεοῖς δείσας, Ag. 933), o clamor do 

povo (φήµη ... δηµόθρους, Ag. 938) – e, por fim, pede-lhe: “Deixa-te persuadir, 

concede-me o poder” (πιθοῦ· κρατεῖς µέντοι παρεὶς ἑκὼν ἐµοί, Ag. 943). Note-se a 
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ambiguidade de suas palavras: conceder-lhe o poder significa satisfazer, nessas 

circunstâncias, o seu capricho de fazê-lo caminhar sobre vestes púrpuras, mas o sentido 

ominoso é o de que esse poder lhe será concedido por usurpação mediante a morte do 

rei. 

Por que Agamêmnon, que se mostra tão ciente das consequências do gesto de 

pisar vestes púrpuras, deixa-se convencer a fazê-lo? Porque Agamêmnon está, afinal, 

cegado pela áte40. E esse domínio da áte sobre si se explicita na sua aquiescência em 

pisar as purpúreas vestes tirando, para isso, as sandálias – “descalcem-me logo / os 

sapatos” (ὑπαί τις ἀρβύλας / λύοι τάχος, Ag. 944-5), como se o fato de tirar as 

sandálias diminuísse a gravidade de seu ato sacrílego – “não me atinja de longe a inveja 

do olho” (µή τις πρόσωθεν ὄµµατος βάλοι φθόνος, Ag. 947); e também se explicita na 

recomendação que ele faz à sua esposa para conceder benévola acolhida à sua amante – 

“E esta estrangeira, acolhe-a / com bondade” (τὴν ξένην δὲ πρευµενῶς / τήνδ' 

ἐσκόµιζε, Ag. 950-1).  

Enquanto o marido comete o sacrilégio de caminhar pelo tapete de púrpura, 

Clitemnestra continua a discursar e, uma vez mais, pode-se perscrutar em suas palavras 

um sentido ominoso, quando diz que muito mais tecidos tingidos de púrpura ela pisaria 

se, instruída por oráculos, isso significasse “o resgate desta vida” (ψυχῆς κόµιστρα 

τῆσδε, Ag. 965), pois a vida a ser resgatada não é a de Agamêmnon e sim a de Ifigênia, 

ao se executar a sua vingança. Igualmente, ao se referir ao marido como “o perfeito 

senhor” (ἀνδρὸς τελείου, Ag. 972), em “perfeito” (τελείου) se expressa o sentido 

ominoso de “acabado”, “morto”. E em sua prece a Zeus – “Zeus, Zeus Perfectivo, 

perfaz-me as preces” (Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐµὰς εὐχὰς τέλει, Ag. 973), as preces dizem 

respeito à morte de Agamêmnon; é a morte dele que a rainha pede que seja cumprida. 

As palavras de Clitemnestra, repletas de uma ambiguidade ominosa, têm um 

valor oracular, prenunciando o iminente assassinato de Agamêmnon41. Mas o rei é um 

                                                
40 Leahy (1974, p. 22) faz a seguinte observação a esse respeito: “For one desperate moment, when 
Agamemnon rebuffs Clytemnestra, it appears that he may perhaps after all refute the misgivings which 
the audience have been made to feel; but the hope passes as quickly as it came, and Agamemnon finally 
demonstrates for all to see that he can recognize hybris for what it is and yet, possessed by Ate, still 
choose to commit it. The sense of uneasiness which Aeschylus has so carefully built up is at last seen to 
be justified, and disaster is now inevitable”. 
41 McClure (1997, p. 132), analisando o último discurso de Clitemnestra, chama a atenção para o aspecto 
encantatório de sua fala: “one of the salient characteristics of Clytemnestra’s speech is the polysemy 
created by an abundance of metaphors. But this stylistic feature can be specifically linked to the 
incantatory nature of the speech. Metaphor allows Clytemnestra to say what she means in a way that 
eludes the other characters, particularly the chorus, who are continually baffled by her words. Given the 
belief in the efficacy of language which reappears at several critical junctures in the play, the repeated use 
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mau intérprete de sinais e, assim, cegado pela áte e preso na rede tecida pelas palavras 

ominosas de Clitemnestra, caminha para dentro do palácio e para a sua inevitável morte. 

O Coro, no entanto, não deixa de perceber em Clitemnestra uma ameaça e, 

diante da ação sacrílega perpetrada por Agamêmnon, tem mais um motivo para temer 

pelo pior. Assim, no terceiro estásimo, o Coro de anciãos fala de seu temor: 

 
τίπτε µοι τόδ' ἐµπέδως 
δεῖµα προστατήριον 
καρδίας τερασκόπου πωτᾶται, 
µαντιπολεῖ δ' ἀκέλευστος ἄµισθος ἀοιδά, 
οὐδ' ἀποπτύσαι δίκαν 
δυσκρίτων ὀνειράτων 
θάρσος εὐπειθὲς ἵ- 
    ζει φρενὸς φίλον θρόνον; 

Por que este perpétuo 
temor diante do vaticinante 
coração esvoaça? 
Um canto sem convite nem paga profetiza 
e para desprezá-lo 
como a indiscerníveis sonhos 
nenhuma audácia persuasiva 
senta-se no trono do espírito.  

(Ag. 975- 983) 
 

O temor do Coro se deve a um coração que é descrito como “vaticinante”. 

Vaticinante traduz o termo grego τερασκόπου (Ag. 977), isto é, que sonda signos. 

Sendo o coração aquele que sonda signos, o Coro se refere, portanto, a um sentimento 

divinatório. Trata-se, portanto, da descrição de uma forma de adivinhação em que, 

como se viu, os sinais divinatórios manifestam-se por meio de um sentimento 

vaticinante que possui e domina a quem o tem e de que o homem não é o sujeito agente, 

e sim o sujeito paciente. Esse sentimento divinatório é descrito pelo Coro como um 

canto, canto este que, sem ter sido convidado ou pago, profetiza (µαντιπολεῖ, Ag. 978), 

e, por mais que se deseje, não se pode desprezá-lo como se fossem “indiscerníveis 

sonhos” (δυσκρίτων ὀνειράτων, Ag. 980). 

De que fala esse coração vaticinante? O que canta esse sentimento divinatório 

descrito como um canto (ἀοιδά, Ag. 979)? O Coro diz que seu “íntimo ímpeto” 

(ἔσωθεν / θυµός, Ag. 991-2) hineia “sem lira” (ἄνευ λύρας, Ag. 990) a “nênia de 

Erínis” (θρῆνον Ἐρινύος, Ag. 991), isto é, um canto destituído de toda esperança (οὐ τὸ 

πᾶν ἔχων / ἐλπίδος, Ag. 993-4), porque o seu íntimo (“as víceras”, σπλάγχνα, Ag. 

995) não fica impassível diante do “espírito de justiça” (ἐνδίκοις φρεσὶν, Ag. 996); ao 

contrário, ele volteia. Essa justiça, conforme ele dissera, “impõe que a saibam / os que a 

sofrem” (δὲ τοῖς µὲν παθοῦ- / σιν µαθεῖν ἐπιρρέπει, Ag. 250-1), e o Coro pressente 

que Agamêmnon irá “saber por sofrer” (πάθει µάθος, Ag. 177). Assim, se esse canto 
                                                                                                                                          
of metaphors centered on themes of death suggests that more than flowery rhetoric is at work here. 
Metaphor allows Clytemnestra both to spell out Agamemnon’s death and set in action the disastrous 
events of the end of the play, while keeping her intentions concealed from him and the chorus”. 
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vaticinante do coração é associado pelo Coro a uma nênia de Erínis, esse sentimento 

divinatório fala, pois, de morte: 

 
τὸ δ' ἐπὶ γᾶν πεσὸν ἅπαξ 
θανάσιµον πρόπαρ ἀνδρὸς 
µέλαν αἷµα τίς ἂν 
πάλιν ἀγκαλέσαιτ' ἐπαείδων; 

Caído por terra, morto precoce, 
o negro sangue viril, 
quem de volta o chamaria por encantos?  

(Ag. 1019-21) 
 

A imagem do corpo morto caído cujo sangue é irresgatável é uma antevisão da 

morte de Agamêmnon. O Coro, no entanto, crê estar falando da morte de uma maneira 

geral, pois ele não deseja que o seu coração se antecipe à sua língua (Ag. 1028) e que os 

signos sondados por seu coração vaticinante se cumpram. 

 

4.1.3) Cassandra, a voz do palácio 

 

Ao fim do terceiro episódio, Agamêmnon introduz a personagem de Cassandra, 

que, silenciosa, permanecera junto ao rei em seu carro: 

 
[...] τὴν ξένην δὲ πρευµενῶς 
τήνδ' ἐσκόµιζε· [...] 
αὕτη δὲ πολλῶν χρηµάτων ἐξαίρετον 
ἄνθος, στρατοῦ δώρηµ', ἐµοὶ ξυνέσπετο. 

(...) E esta estrangeira, acolhe-a 
com bondade. (...) 
Escolhida dentre muitas riquezas 
esta flor, dom do exército, veio comigo.  

(Ag. 950-1; 954-5) 
 

Cassandra é a profetisa de Apolo, filha de Príamo, a “flor” (ἄνθος) escolhida 

dentre os ricos despojos de guerra por Agamêmnon. Sua beleza já chamara a atenção do 

poeta da Ilíada, que a chama de “a filha mais bela” de Príamo (Πριάµοιο θυγατρῶν 

εἶδος ἀρίστην / Κασσάνδρην, Il. XIII, v. 365-6), “tão bela quanto a áurea Afrodite” 

(Κασσάνδρη ἰκέλη χρυσῇ Ἀφροδίτῃ, Il. XXIV, 699)42. O dom profético de Cassandra, 

no entanto, é desconhecido de Homero. Mesmo quando a sombra de Agamêmnon narra, 

na Odisseia (XI, 421-4), o triste fim que encontrou ao lado da profetisa, não há qualquer 

menção a seus poderes divinatórios. Portanto, em Homero ela é apenas Cassandra, a 

bela princesa troiana, cuja mão fora prometida por Príamo a Otrioneu, de Cabeso, em 

troca de uma grande façanha guerreira (Il. XIII, 363-69).  

                                                
42 A beleza de Cassandra também é destacada num fragmento de Íbico: “Cassandra, a de olhos glaucos e 
de adoráveis madeixas, filha de Príamo” (γλαυκώπιδα Κασσάνδραν / ἐρασιπλόκαµον Πριάµοιο 
κόραν, Fr. 22a.1-2). A edição é de Page, em Poetae melici Graeci (1962), e a tradução é nossa. 
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É Píndaro quem, pela primeira vez, relaciona a bela filha de Príamo à arte 

divinatória, chamando-a de “virgem profetisa” (µάντιν ... κόραν, P. XI, v. 33). Em 

Ésquilo, como observa Mason (1959, pp. 84-5),  

 

Kassandra is first and foremost the µάντιν κόραν of Pindar, and she is a full-length 
portrait by a master hand, and almost certainly the first in Greek literature, of the 
inspired prophetess who, like the Pytho at Delphi, becomes in her trance the vehicle of 
the god she serves. [...] A leitmotif of the scene is the word µάντις, since for Aeschylus 
it is Kassandra's special gift which is to the fore in her portrayal. 
 

Assim, Apolo, o adivinho (ὁ µάντις, Ag. 1275), fez dela uma adivinha (µάντις, 

Ag, 1275), mas, ao privar-lhe do poder de persuasão, ela passa a ser considerada uma 

falsa adivinha (ψευδόµαντις, Ag. 1195); no entanto, no curso dos acontecimentos, por 

meio de seu veraz vaticínio (ὀρθοµαντεία, Ag. 1215), ela se revelará uma adivinha 

veraz (ἀληθόµαντις, Ag. 1241), fazendo jus às insígnias divinatórias (µαντεῖα, Ag. 

1265) que traz consigo43. 

Todavia, diferentemente de Tirésias, de Anfiarau e de Calcas, Cassandra é uma 

adivinha que exerce um tipo de adivinhação que ficou conhecida como “inspirada”, 

“extática”, “intuitiva”, isto é, em que a divindade se comunica diretamente com o 

adivinho, que se torna ἔνθεος44. 

Na primeira cena do quarto episódio, Clitemnestra convida Cassandra para, 

entrando no palácio, participar das “lustrações” (χερνίβων, Ag. 1037). A ironia de tal 

convite encontra-se no fato de que Cassandra não está sendo chamada a participar das 

lustrações como conviva, mas sim como vítima sacrificial. Cassandra, porém, ignorando 

o convite da rainha, permanece em silêncio, como em silêncio permanecera durante a 

cena de boas-vindas a Agamêmnon. 

                                                
43 Mason (1959, pp. 89-90) observa que, diferentemente de Ésquilo, Eurípides retrata Cassandra tanto 
como uma profetisa de Apolo quanto como uma mênade. Em Hécuba, no párodo, o Coro se refere a 
Cassandra como “adivinha Baca” (τῆς µαντιπόλου Βάκχης, Hec. 121). No párodo das Troianas, Hécuba 
se refere à filha como uma mênade (µαινάδ’, Tr. 172) e, aos seus delírios, como um frenesi báquico 
(ἐκβακχεύουσαν, Tr. 170). No primeiro episódio, Hécuba anuncia a Taltíbio a chegada de “Cassandra 
louca” (µαινὰς ... Κασσάνδρα, Tr. 307) e o Coro, diante do delírio da jovem, pergunta a Hécuba se ela 
não deterá “a filha bacante” (βακχεύουσαν ... κόρην, Tr. 341). Nota-se, assim, em Eurípides, como 
observa o autor, uma ênfase em “the new Dionysiac vocabulary of possession which is Euripides’ 
substitution for the µάντις-terminology of Aeschylus”. 
44 Conferir, entre outros, Bouché-Leclercq (2003), Halliday (2003), Dodds (1951), Flacelière (1965), 
Bloch (1991). Como observa Mazzoldi (2002, p. 145), “[...] it is true that Cassandra's figure falls 
consistently within the divination, historically attested, of the ecstatic and visionary type, and that some 
texts, which describe her or attribute her prophecies, become a precious reflection of an historical 
phenomenon – so prominent in the Mediterranean and Near East cultures”. 
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O Coro então se dirige à silente jovem: “Contigo ela acaba de dizer clara 

palavra” (σοί τοι λέγουσα παύεται σαφῆ λόγον, Ag. 1047). Ironicamente, a palavra 

de Clitemnestra, sempre impregnada de sentidos ocultos, é, no entanto, de fato clara 

(σαφῆ) para Cassandra, que, dentre os interlocutores da rainha nesta tragédia, é a única 

que conhece realmente seus intentos e pode, por isso, perscrutar-lhes o sentido oculto, 

de modo que a profetisa sabe que está sendo chamada para a morte. 

O Coro prossegue: “Presa dentro de fatídica armadilha / atenderias, se 

atendesses; talvez não” (ἐντὸς δ' ἁλοῦσα µορσίµων ἀγρευµάτων / πείθοι' ἄν, εἰ 

πείθοι'· ἀπειθοίης δ' ἴσως, Ag. 1048-9). Note-se que nessa imagem da condição escrava 

de Cassandra como presa numa armadilha fatal, menciona-se a “rede” (ἄγρευµα), que é 

o instrumento utilizado por Clitemnestra para imobilizar Agamêmnon e matá-lo. O 

mesmo termo, ἄγρευµα, é utilizado por Orestes, tanto nas Coéforas quanto nas 

Eumênides, quando ele fala do ignóbil assassinato do pai: “malha de caçar fera” 

(ἄγρευµα θηρός, Co. 998), “astuto véu” (ποικίλοις ἀγρεύµασι, Eu. 460). Assim, o 

Coro, inadvertidamente, fala mais claro do que ele poderia imaginar: essa rede em que 

Cassandra, na condição de escrava, encontra-se presa, é também a rede que se mostrará 

verdadeiramente “fatídica” (µόρσιµος) para Agamêmnon.  

 O persistente silêncio de Cassandra é entendido por Clitemnestra e pelo Coro 

como desconhecimento da língua grega, quando a rainha a compara a uma “andorinha / 

dona de voz bárbara ininteligível” (χελιδόνος ... / ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον 

κεκτηµένη, Ag. 1050-1)45, ou como um comportamento de quem não aceita a 

submissão, quando o Coro a compara a uma fera recém-capturada. O Coro expressa a 

opinião de que Cassandra carece de “intérprete claro” (ἑρµηνέως ... τοροῦ, Ag. 1062). 

Sim, o silêncio da jovem é de fato enigmático e suas palavras se mostrarão tão 

enigmáticas para o Coro quanto as de Clitemnestra, para as quais o Coro também disse 

ser necessário “claros intérpretes” (τοροῖσιν ἑρµηνεῦσιν, Ag. 616).  

Clitemnestra, todavia, diz não ter tempo a perder, pois as ovelhas já estão 

prontas para o sacrifício, como nunca antes esperava obter essa “graça” (χάριν, Ag. 

1058). A graça obtida é o retorno de Agamêmnon, mas esse retorno é uma graça apenas 

                                                
45 A língua bárbara costuma ser poeticamente associada ao canto dos pássaros. Aristófanes, nas Rãs (v. 
679-82), diz de um certo estrangeiro que uma andorinha trácia estava empoleirada em seus lábios. 
Também Heródoto, sobre a chegada de uma mulher bárbara em Dodona, diz que “em minha opinião essa 
mulher foi chamada de ‘pomba’ pelos dodônios por ser bárbara, e os dodônios pensavam que a língua por 
ela falada era semelhante ao gorjeio dos pássaros” (Πελειάδες δέ µοι δοκέουσι κληθῆναι πρὸς 
Δωδωναίων ἐπὶ τοῦδε αἱ γυναῖκες, διότι βάρβαροι ἦσαν, ἐδόκεον δέ σφι ὁµοίως ὄρνισι φθέγγεσθαι, 
II, 57). 
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no sentido de que representa a oportunidade de matá-lo e de se obter assim a tão 

acalentada vingança. O sacrifício a que ela se refere, no entanto, tem conotações mais 

sinistras: assim como Agamêmnon sacrificou Ifigênia no lugar de uma cabra, como 

costumeiro, também Clitemnestra sacrificará Agamêmnon e Cassandra, no lugar de 

ovelhas. Assim, sem mais delongas, a rainha se retira de cena em direção ao palácio e à 

realização de sua vingança. 

A sós com o Coro, que se mostra piedoso ante a situação da jovem cativa – o 

Coro declara “Eu me apiedo” (ἐγὼ ... ἐποικτίρω, Ag. 1069) –, Cassandra rompe 

bruscamente o silêncio, invocando repetidamente e plangentemente o deus Apolo46: 

“Ototototoî pópoi dâ! / Ó Apolo, ó Apolo” (ὀτοτοτοτοῖ πόποι δᾶ· / ὦπολλον 

ὦπολλον, Ag. 1072-3; 1076-7)47. Mas essa invocação do deus em tom lamurioso 

surpreende o Coro, pois, tal como ele afirma, trata-se de um deus “a quem não convém 

presidir lamúrias” (οὐδὲν προσήκοντ' ἐν γόοις παραστατεῖν, Ag. 1079). O motivo de 

tal lamúria se revela quando, invocando-o novamente, Cassandra faz um jogo de 

palavras etimológico com o nome do deus: 

 
ὦπολλον, ὦπολλον, 
ἀγυιᾶτ', ἀπόλλων ἐµός. 
ἀπώλεσας γὰρ οὐ µόλις τὸ δεύτερον. 

Ó Apolo, ó Apolo 
viário, abolitivo meu, 
aboliste-me sem esforço outra vez.  

(Ag. 1080-2) 
 

 

Nesse trocadilho, em que se associa o nome do deus (Ἀπόλλων) ao verbo 

“abolir”, “destruir” (ἀπόλλυµι)48, explicita-se o aspecto destrutivo da relação de 

Cassandra com Apolo e prenuncia-se, veladamente, a morte que ela em breve 
                                                
46 De acordo com Mazzoldi (2002, p. 146), esse seria o primeiro momento do processo divinatório de 
Cassandra: “The first stage, preceded by silence and immobility, is characterized by the phenomenon of 
glossolalia, which in fact appears usually in the ecstatic states; its function is to put the person in 
communication with the divinity and to give expression to his non-mediate presence. In Cassandra’s 
divining process this stage constitutes the initial part of the clairvoyance, that is the contact with divinity, 
and it introduces the mantic visions. The cries, only apparently incoherent, seem to mark out the 
beginning of her clairvoyance; they develop into invocations to Apollo of ritual type and then into 
rhetorical questions characterized by monological modulation”. 
47 Heirman (1975, pp. 250-261), a respeito da glossolália de Cassandra, observa o seguinte: “In general 
ὀτοτοτοτοῖ seems to introduce a lamentation over death and destruction, out of fear and sorrow. When, 
however, in Aeschylus’ Agamemnon Kassandra utters these shouts, they do not arise as unintentional 
surges of horror or gushes of fear and dismay, i.e. as mere interjections. [...] Kassandra utters these 
syllables [...] not as a pathetic expression of an emotional breakdown foreboding her violent death, but as 
a device which serves to change the quality and level of her own consciousness into clairvoyance”. 
48 No Crátilo (404e), de Platão, alude-se a essa etimologia popular que associa o nome de Apolo com o 
verbo ἀπόλλυµι, de modo que “muitos têm receio do nome deste deus, como se ele indicasse uma coisa 
terrível” (πολλοὶ πεφόβηνται περὶ τὸ ὄνοµα τοῦ θεοῦ, ὥς τι δεινὸν µηνύοντος). A tradução é de 
Maria José Figueiredo (2001). 
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encontrará às mãos de Clitemnestra e Egisto. Essa destruição ela diz sofrer “outra vez” 

(τὸ δεύτερον, Ag. 1082), pois, como ela irá dar a conhecer ao Coro, o deus já a destruiu 

quando, tendo lhe concedido o dom divinatório, privou-a da capacidade de persuasão 

(Ag. 1012). 

O Coro então diz: “Parece vaticinar seus próprios males: / o divino perdura no 

espírito escravo” (χρήσειν ἔοικεν ἀµφὶ τῶν αὑτῆς κακῶν. / µένει τὸ θεῖον δουλίᾳ περ 

ἐν φρενί, Ag. 1083-4). Há de se lembrar que Cassandra traz consigo as insígnias do deus 

– “cetro e fitas divinatórias” (σκῆπτρα καὶ µαντεῖα ... στέφη, Ag. 1265), a que ela se 

refere ao final do episódio –, de modo que o Coro reconhece nela uma adivinha. O fato 

de ela agora vaticinar (χρήσειν) significa, para o Coro, que o divino (τὸ θεῖον) não 

abandonou seu espírito (ἐν φρενί), mesmo que nas atuais circunstâncias ela se encontre 

submetida à condição de escrava, tendo perdido a sua liberdade e suas prerrogativas 

principescas. Porém, o que o Coro em breve irá descobrir é que ela não vaticina apenas 

“seus próprios males” (τῶν αὑτῆς κακῶν), mas também os males do palácio a que ela 

foi levada.  

Cassandra então, interpelando novamente Apolo, pergunta-lhe: “â! Onde me 

trouxeste? A que palácio?” (ἆ ποῖ ποτ’ ἤγαγές µε; πρὸς ποίαν στέγην; Ag. 1087). A 

jovem profetisa não está perguntando pelo lugar físico a que ela chegou, mas sim pelo 

sentido de sua vida: que sentido tem a sua vida para que Apolo a levasse até ali? 

Somente Apolo poderia lhe esclarecer esse sentido, uma vez que ela é sua sacerdotisa e, 

assim, sua vida é presidida pelo deus, de modo que, se ela chegou até esse lugar, foi por 

desígnio de Apolo. O Coro, no entanto, responde que ela chegou ao palácio dos Atridas 

(πρὸς τὴν Ἀτρειδῶν, Ag. 1088), pois, ao entender literalmente a pergunta da profetisa, 

ele responde sob a perspectiva de quem vê o que está sob o olhar de todos: trata-se 

evidentemente do palácio dos Atridas. Evidencia-se, assim, o contraste entre o ponto de 

vista de Cassandra, que é um ponto de vista divino, e o ponto de vista do Coro, que é 

um ponto de vista humano. E esse contraste, aqui explicitado pela primeira vez, é uma 

característica marcante do longo diálogo que se dá entre esses dois personagens. 

Cassandra aceita e confirma a resposta dada pelo Coro: sim, trata-se do palácio 

dos Atridas, mas o que ela vê, a partir de seu ponto de vista divino, não é apenas o 

aspecto físico do palácio e sim o seu aspecto numinoso: 
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µισόθεον µὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα, 
αὐτόφονα κακὰ †καρτάναι† 
ἀνδροσφαγεῖον καὶ πέδον ῥαντήριον. 

Sim, odeia Deus e conhece muitos 
malignos massacres dos seus,  
com homicídios e umedecido chão.  

(Ag. 1090-3) 
 

Nessa referência a crimes consanguíneos – os “massacres dos seus” (αὐτόφονα 

... καρτάναι), sob cuja forma se manifesta um desrespeito ao divino, e por isso diz-se 

do palácio que “odeia Deus” (µισόθεον) –, Cassandra mostra-se ciente dos homicídios 

(ἀνδροσφαγεῖον) já cometidos no seio dessa família: o chão está úmido (ῥαντήριον) 

de sangue. Esse conhecimento profético não limitado temporalmente é explicitamente 

atribuído a Calcas em Homero, do qual se diz conhecer o presente, o passado e o futuro 

(Il. I, 60-70). No entanto, como observa Schein (1982, p. 11), diferentemente de Calcas, 

que conhece o presente, o passado e o futuro por intermédio do voo dos pássaros, 

Cassandra vê sem mediação o presente, o passado e o futuro. Essa menção ao chão do 

palácio umedecido de sangue descreve uma visão numinosa, em que crimes 

consanguíneos pretéritos se presentificam ante os olhos da profetisa49. 

O Coro então compara Cassandra a um cão sagaz que fareja morticínios e que 

acabará por encontrá-los. De fato, a visão da profetisa de antigos crimes consanguíneos, 

antes geral – apenas o sangue derramado no chão –, agora se focaliza: 

 
µαρτυρίοισι γὰρ τοῖσδ’ ἐπιπείθοµαι  
κλαιόµενα τάδε βρέφη σφαγὰς 
ὀπτάς τε σάρκας πρὸς πατρὸς βεβρωµένας. 

Por estas testemunhas acredito 
que estas crianças prateiam a morte 
e carnes cozidas devoradas pelo pai. 

(Ag. 1095-7) 
 

Assim, Cassandra vê o crime de Atreu, que, assassinando os filhos do irmão 

Tiestes, serviu suas carnes ao próprio pai em um banquete funesto. Ela vê as crianças 

pranteando – note-se o uso do particípio presente: κλαιόµενα – a própria morte e como 

essa morte se deu: as suas carnes cozidas e devoradas pelo pai. O uso dos dêiticos 

                                                
49 Esse seria, de acordo com Mazzoldi (2002, pp. 146-7), um segundo estágio do processo divinatório de 
Cassandra: “The second stage consists of the visionary-access, which allows the knowledge of the past 
and of the future. In this stage the clairvoyant perceives the past and future reality through her whole 
person and her senses (sight, hearing, smelling, taste, touch) and she conveys it without mediation and 
interpretation, that is without using rationality. The conveyance of the visions is simultaneous with the 
perception; so the visions themselves seem present and actual, and there is no separation between the 
different temporal levels. [...] Since the difference between the divine language and the human language 
is by no means minimized, the oracular message appears obscure and ambiguous in the highest degree 
and so any interlocution with the chorus is impossible: in fact the verbal modulation of Cassandra appears 
substantially monological”.  
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τοῖσδ’ e τάδε aponta para o imediatismo da sua visão. Mas essa menção explícita ao 

crime de Atreu faz o Coro recuar, dizendo: “De tua glória como adivinha estamos / 

cônscios, não buscamos nenhum profeta” (ἦ µὴν κλέος σου µαντικὸν πεπυσµένοι / 

ἦµεν· προφήτας δ᾽ οὔτινας µατεύοµεν, Ag. 1098-9). Ao reconhecer a sua glória como 

adivinha, o Coro parece reconhecer a veracidade da visão numinosa de Cassandra, mas 

o Coro não quer tomar conhecimento das profecias de Cassandra – tal como afirma: 

“não buscamos nenhum profeta” (Ag. 1099) –, assim como não quer escutar o canto 

vaticinante de seu coração, ou como prefere se calar quando suas reflexões o levam à 

conclusão de que a justiça divina tem contas a acertar com seu rei. 

De uma visão do passado, Cassandra passa para uma visão do futuro: 

 
ἰὼ πόποι, τί ποτε µήδεται; 
τί τόδε νέον ἄχος; µέγα 
µέγ’ ἐν δόµοισι τοῖσδε µήδεται κακόν, 
ἄφερτον φίλοισιν, δυσίατον, ἀλκὰ δ’ 
    ἑκὰς ἀποστατεῖ. 

Iò pópoi! O que se trama? 
Que nova dor é esta? Grande, 
grande mal se trama neste palácio 
insuportável para os seus, incurável, 
a defesa ausente está longe. 

(Ag. 1100) 
 

Nesse primeiro momento, ela pressente um novo mal – enfaticamente dito 

“grande” (µέγα, Ag. 1101; µέγ’, Ag. 1102) –, um mal que é tanto insuportável quanto 

incurável (δυσίατον, Ag. 1103); ou seja, ao contrário do que pensa Agamêmnon, para 

esse mal não há “saneadores remédios” (φαρµάκων παιωνίων, Ag. 848). E esse mal é 

tanto mais inevitável pelo fato de a “defesa” (ἀλκά, Ag. 1104) encontrar-se ausente 

(ἀποστατεῖ, Ag. 1104). Há assim uma referência a Orestes. Note-se que, em seu 

discurso de boas-vindas, Clitemnestra, justificando a seu recém-chegado marido a 

ausência do filho, diz a Agamêmnon que Orestes está ausente (οὐ παραστατεῖ, v. 877), 

sendo criado em terra estrangeira por Estrófio da Fócida.  

A referência ao crime de Atreu o Coro reconhece como verdadeira, mas declara 

ignorar qual seja esse grande novo mal que se prenuncia mediante as palavras da 

profetisa; ele, ao contrário dela, desconhece a instância do futuro. Esse novo mal 

pressentido por Cassandra começa a se delinear e tomar a forma de uma visão: 

 
ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς; 
τὸν ὁµοδέµνιον πόσιν 
λουτροῖσι φαιδρύνασα – πῶς φράσω τέλος; 
τάχος γὰρ τόδ’ ἔσται· προτείνει δὲ χεὶρ’ ἐκ 
    χερὸς ὀρεγοµένα. 

Iò! Mísera, isto farás? 
Ao lavares no banho 
o teu marido – como direi o fato? 
Logo isto será: ela estende mão 
após mão alcançando. 

(Ag. 1107-11) 
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Nessa visão, a profetisa vê a ocasião do crime: o banho (λουτροῖσι)50; a vítima: 

identificada como o marido (τὸν ὁµοδέµνιον πόσιν); que quem perpreta o crime é uma 

mulher: os particípios se encontram na forma feminina (φαιδρύνασα; ὀρεγοµένα); o 

gesto assassino: o estender de uma mão após a outra para alcançar a vítima (προτείνει 

δὲ χεὶρ ἐκ χερὸς ὀρεγοµένα); e, por fim, quando ocorrerá: logo (τάχος). Esse futuro 

próximo, no entanto, na visão numinosa de Cassandra, faz-se presente a seus olhos, 

como se estivesse acontecendo nesse momento: a assassina “estende” (προτείνει, 

presente do indicativo) mão após mão “alcançando” (ὀρεγοµένα, particípio presente). 

O ponto de vista numinoso expresso por Cassandra é, porém, incompreensível 

para o Coro, que declara: “Ainda não entendi” (οὔπω ξυνῆκα, Ag. 1112). Para os 

anciãos, limitados por seu ponto de vista, o prenúncio de que um grande mal se trama 

no palácio é percebido como “enigmas” (αἰνιγµάτων, Ag. 1112) e as palavras 

visionárias de Cassandra sobre o assassinato de Agamêmnon no banho, como “oráculos 

obscuros” (ἐπαργέµοισι θεσφάτοις, Ag. 1113). 

Cassandra, ignorando as palavras do Coro, prossegue: 

 
ἒ ἔ, παπαῖ παπαῖ, τί τόδε φαίνεται;  
δίκτυόν τί γ’ Ἅιδου; 
ἀλλ’ ἄρκυς ἡ ξύνευνος, ἡ ξυναιτία 
φόνου· στάσις δ’ ἀκόρετος γένει 
κατολολυξάτω θύµατος λευσίµου. 

È è papaî papaî! O que se vê aqui? 
É um laço de Hades? 
Mas é a rede é o seu cônjuge, a co-autora 
do massacre. Sedição sôfrega da família 
alarideia pelo apedrejável sacrifício. 

(Ag. 1114-8) 
 

Nessa nova irrupção de uma visão numinosa, a profetisa vê uma rede (ἄρκυς), 

mas essa rede é descrita metaforicamente: ela é “um laço de Hades” (δίκτυόν τί γ’ 

Ἅιδου), isto é, um instrumento fatal; ela é também a esposa (ἡ ξύνευνος), que, como 

“co-autora do massacre” (ἡ ξυναιτία φόνου), torna-se igualmente fatal. Note-se que, ao 

se descrever Clitemnestra como co-autora, faz-se uma velada alusão a participação de 

outra pessoa nesse assassinato, ou seja, Egisto. O crime, descrito como sacrifício 

(θύµατος), é percebido, por ser perpetrado por um cônjuge, como uma sedição (στάσις) 

                                                
50 Para uma associação entre o momento do banho aqui descrito e o banho como parte do ritual fúnebre, 
conferir o artigo de Seaford (1984), “The Last Bath of Agamemnon”. Para uma relação com outros 
assassinatos igualmente perpetrados durante o banho, conferir “Agamemnon’s Death in the Bath: Some 
Parallels”, uma breve nota de Bremmer (1986), e “Murder in the Bath: Reflections on the Death of 
Agamemnon”, artigo de Duke (1954). 
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no âmbito da família (γένει), a demandar punição, visto que é digno de apedrejamento 

(λευσίµου). 

Ante o imperativo de Cassandra51, “Alarideia pelo apedrajável sacrifício”, o 

Coro pergunta à jovem: “Que Erínis mandas tu estrondar / no palácio?” (ποίαν Ἐρινὺν 

τήνδε δώµασιν κέλῃ / ἐπορθιάζειν; Ag. 1119-20), identificando assim o mal que a 

profetisa prenuncia com uma Erínis. Isso não alegra: “Não me alegra a palavra” (οὔ µε 

φαιδρύνει λόγος, Ag. 1120), diz o Coro. Ao contrário, produz em seu coração 

(καρδίαν, Ag. 1121) um sentimento próximo à morte. E assim constata: “Rápida vem a 

ruína” (ταχεῖα δ’ ἄτα πέλει, Ag. 1124), ecoando-se assim as palavras de Cassandra: 

“Logo isto será” (τάχος γὰρ τόδ’ ἔσται, Ag. 1110). 

Cassandra prossegue descrevendo mais uma visão: 

 
ἆ ἆ, ἰδοὺ ἰδού, ἄπεχε τῆς βοὸς 
τὸν ταῦρον· ἐν πέπλοισιν 
µελαγκέρῳ λαβοῦσα µηχανήµατι 
τύπτει· πίτνει δ’ 〈ἐν〉 ἐνύδρῳ τεύχει·  
δολοφόνου λέβητος τύχαν σοι λέγω. 

Â â! Olha, olha! Põe longe da vaca 
o touro. Na túnica 
com negricórnio ardil ela captura e fere 
e ele tomba na banheira cheia d’água. 
Narro-te o caso de dolosa homicida bacia. 

(Ag. 1125-9) 
 

Numa vã tentativa, ela pede que vejam como ela vê: “Olha, olha!” (ἰδοὺ ἰδού). 

Ela vê a assassina próxima de sua vítima e por isso pede que se ponha o touro longe da 

vaca. A imagem do touro e da vaca e a do ardil como negricórnio fazem parte da 

linguagem profética de Cassandra, enigmática por natureza52. A profetisa então vê a 

consumação do assassinato de Agamêmnon e o descreve em uma linguagem clara. A 

rede, aqui dita “túnica” (πέπλοισιν), não é mais percebida em seu sentido metafórico e 

sim literal, pois com ela se captura a vítima, que, ferida, cai na banheira cheia d’água. 

Novamente, ela descreve o crime como se ele estivesse acontecendo na sua frente: 

Clitemnestra “fere” (τύπτει, presente do indicativo) e o corpo “tomba” (πίτνει, presente 

do indicativo) na banheira. Dessa forma, em visões que se sucedem e se clarificam, 

Cassandra passa do prenúncio de uma grande mal que se trama no palácio para a 

afirmação de que acontecerá um homicídio entre cônjuges que será perpetrado durante o 

banho: “Narro-te o caso de dolosa homicida bacia”. 

                                                
51 Mason (1959, p. 84) chama a atenção para o fato de que é somente a partir deste momento que 
Cassandra mostra-se consciente da presença do Coro. 
52 Como observa Mazzoldi (2002, p. 148), “the use of metaphors and similes in her communication, 
typical of oracular language represents the claivoyant’s attempt to approach the meaning of visions step 
by step and through the association of ideas”. 
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A atitude do Coro ante as palavras de Cassandra permanece a mesma: a sua fala 

ainda é percebida como “oráculos” (θεσφάτων, Ag. 1130), mas, embora o Coro diga 

não ser um “agudo intérprete de oráculos” (θεσφάτων γνώµων ἄκρος, Ag. 1130), ele 

reconhece o que a profetisa diz como um mal (κακῷ, Ag. 1131). Como se viu, 

entretanto, o Coro não busca por profeta; dessa maneira, como uma forma de negar o 

mal que as profecias de Cassandra tornam cada vez mais fatídico, o Coro desdenha da 

arte divinatória:  

 
ἀπὸ δὲ θεσφάτων τίς ἀγαθὰ φάτις 
βροτοῖς τέλλεται; κακῶν γὰρ διαὶ 
πολυεπεῖς τέχναι θεσπιῳδῶν 
φόβον φέρουσιν µαθεῖν. 
 

De oráculos, que bom anúncio 
vem aos mortais? Por meio de males 
as multíloquas artes dos vaticinadores 
trazem a compreensão do pavor.  

(Ag. 1132-5) 
 

Mas essas afirmações fazem parte da sua recusa em conhecer o futuro, por temê-

lo; pois, ao fim do párodo lírico, após rememorar o auspício das aves, ele conclui que 

“artes de Calcas não são sem efeito” (τέχναι δὲ Κάλχαντος οὐκ ἄκραντοι, Ag. 249), 

ou seja, confirma a arte divinatória como algo válido e efetivo. Além disso, deve-se 

considerar que o Coro encontra-se numa situação extremamente desconfortável. Mesmo 

tendo silenciado a voz de seu coração pressago e de suas reflexões, encontra-se diante 

de uma profetisa e essa profetisa não apenas ignora o desejo do Coro de manter o futuro 

velado como também tem a urgência de se fazer acreditar, uma vez que sua própria vida 

está implicada nesse futuro que ela insiste em desvelar: 

 
ἰὼ ἰὼ ταλαίνας κακόποτµοι τύχαι·  
τὸ γὰρ ἐµὸν θροῶ πάθος †ἐπεγχέασα†. 
ποῖ δὴ µε δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες, 
οὐδέν ποτ᾽ εἰ µὴ ξυνθανουµένην; τί γάρ; 

Iò iò! Malfadada sorte da mísera! 
Clamo minha própria dor a transbordar. 
Por que aqui me conduziste a mim, infeliz, 
para nada senão para morrer junto? Por quê? 

(Ag. 1136-9) 
 

Cassandra lamenta sua própria sorte e interpela Apolo, perguntando-lhe 

novamente pelo sentido da sua vida, e, ao fazê-lo, prenuncia a sua própria morte. Note-

se que, nesse prenúncio de sua própria morte, a morte de Agamêmnon está implicada: 

ela diz “morrer junto” (ξυνθανουµένην). Aponta-se aqui para um destino comum entre 

ela, a escrava troiana, e Agamêmnon, seu argivo senhor. Do mesmo modo, quando 

Cassandra prenuncia o retorno de Orestes, diz que ele será o vingador que há de vir por 

ela e por Agamêmnon: “por nós há de vir” (ἥξει ... ἡµῶν, Ag. 1280). E, para Cassandra, 
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a futura morte de Clitemnestra será um pagamento pela sua morte e, a de Egisto, pela 

morte de Agamêmnon (Ag. 1318-9). 

Note-se que, no início do episódio, o Coro diz que Cassandra, em cujo espírito 

ele identifica a permanência do divino (µένει τὸ θεῖον ... ἐν φρενί, Ag. 1084), vaticina 

seus próprios males (τῶν αὑτῆς κακῶν, Ag. 1083). Agora, identificando o estado de 

profético de Cassandra como “de espírito louco” (φρενοµανής, Ag. 1140) e “guiada por 

Deus” (θεοφόρητος, Ag. 1140), diz que ela clama por si mesma – “por ti mesma 

clamas” (ἀµ- / φὶ δ' αὑτᾶς θροεῖς, Ag. 1140-1). O Coro, portanto, não percebe esse 

destino comum entre a jovem e seu senhor, que se expressa, mediante o delírio profético 

de Cassandra, no prenúncio da morte de ambos pelos mesmos assassinos53.  

O Coro compara o canto lamentoso da profetisa ao canto triste do rouxinol, 

evocando-se assim a história de Procne, Tereu e Filomela, mas, para Cassandra, os seus 

males são muito maiores, porque, enquanto os deuses deram ao rouxinol asas e um 

viver isento de lágrimas, aguardam-na “cortes ... de bigúmea arma” (σχισµὸς ἀµφήκει 

δορί, Ag. 1149). Nesse novo prenúncio de sua morte, Cassandra explicita como esta se 

dará: por cortes provocados pelos golpes de bigúmea arma. 

A reação do Coro ante essa afirmação é perguntar pela origem, pela causa 

(πόθεν, Ag. 1150, 1154) de suas profecias (θεσπεσίας, Ag. 1154), que, para o Coro, 

manifestam-se como “aflições” (δύας, Ag. 1151), triplamente qualificadas: são 

“súbitas” (ἐπισσύτους, Ag. 1150), são “divinais” (θεοφόρους, Ag. 1150) e são “inúteis” 

(µαταίους, Ag. 1151). Observe-se a assertividade nessa descrição do Coro dos delírios 

proféticos de Cassandra. Como a própria profetisa observa, seus vaticínios são 

experienciados como aflições: são uma “terrível fadiga” (δεινὸς ... πόνος, Ag. 1215), 

são como um “fogo” (τὸ πῦρ, Ag. 1256). São súbitas porque subvertem-na (στροβεῖ, 

Ag. 1216), revolvem-na (ταράσσων, Ag. 1216), invadem-na (ἐπέρχεται δέ µοι, Ag. 

1256). São divinais, porque têm sua origem em Apolo (Ag. 1202), por quem ela 

insistentemente clama (ὦπολλον, ὦπολλον, Ag. 1073, 1077, 1080, 1085; Λύκει’ 

Ἄπολλον, 1257) e a quem mais de uma vez interpela (Ag. 1082, 1087, 1038-9). E são 

                                                
53 Fraenkel (1982, p. 539, vol. III) observa que, após ter prenunciado o momento da morte de 
Agamêmnon (Ag. 1128), “from now onwards to the end of the lyrical part the lamentations of the 
prophetess are solely concerned with herself and her kin”. Deve-se, no entanto, levar em consideração 
que, como se viu, o destino de Cassandra e Agamêmnon encontra-se intimamente relacionado e que os 
lamentos da profetisa sobre as núpcias funestas de Páris e sobre a destruição de Troia implicam 
igualmente a atuação do rei, visto que foi ele quem, para punir Páris, destruiu Troia.  
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inúteis, porque, privada do poder de persuasão por Apolo (Ag. 1212), ninguém nunca 

acreditou nelas (Ag. 1269-74). 

Cassandra, porém, não responde às perguntas do Coro e segue prenunciando sua 

própria morte – “à beira do Cocito e das ribas / do Aqueronte creio logo vaticinarei” 

(ἀµφὶ Κωκυτόν τε κἀχερουσίους / ὄχθους ἔοικα θεσπιῳδήσειν τάχα, Ag. 1160-1), 

“eu ardorosa logo cairei por terra” (ἐγὼ δὲ θερµόνους τάχ' ἐν πέδῳ βαλῶ, Ag. 1172). 

O prenúncio de sua morte, no entanto, vem acompanhado do lamento pela sua sorte, 

pela destruição de seu país, ao qual ela nunca há de retornar, pelas núpcias funestas de 

Páris54. Esse lamento o Coro pode compreender claramente – ele diz: “Que palavra tão 

clara proferiste? / Criança ouvindo entenderia” (τί τόδε τορὸν ἄγαν ἔπος ἐφηµίσω; / 

νεογνὸς ἂν ἀΐων µάθοι, Ag. 1062-3) –, porque os anciãos do Coro sabem exatamente 

quão funestas foram as consequências das núpcias de Páris (como deixam claro no 

segundo estásimo), eles sabem quão completa e excessiva foi a destruição de Troia 

(como ouviram do Arauto no segundo episódio), e, dessa forma, podem apiedar-se da 

dolorosa sorte de Cassandra (Ag. 1164-6). No entanto, das “deploráveis dores mortais” 

(πάθη γοερὰ θανατοφόρα, Ag. 1176) de que fala a profetisa, pela atuação de um 

“malévolo Nume grave ao surgir” (κακοφρονῶν ... / δαίµων ὑπερβαρὴς ἐµπίτνων, 

Ag. 1174-5), ele ignora o término (τέρµα δ' ἀµηχανῶ, Ag. 1177). 

Cassandra então abandona seu canto lírico e dá início a uma rhésis. Essa 

mudança no ritmo de sua fala corresponde a uma mudança no estilo de seu discurso 

profético, uma mudança para a qual ela mesma chama a atenção ao dizer: “O oráculo 

agora não mais através de véus / estará fitando” (καὶ µὴν ὁ χρησµὸς οὐκέτ' ἐκ 

καλυµµάτων / ἔσται δεδορκὼς, Ag. 1178) e “darei instruções não mais por enigmas” 

(φρενώσω δ' οὐκέτ' ἐξ αἰνιγµάτων, Ag. 1183)55. Cassandra, então, retorna ao passado, 

ao falar novamente de crimes outrora perpetrados no palácio: 

                                                
54 Em Eurípides, as profecias de Cassandra remontam ao nascimento de Páris. Assim, em Andrômaca, o 
Coro conta como a profetisa vaticinou os males que o recém-nascido príncipe causaria a seu país: 
“Lançasse-o por cima da cabeça / a que o gerou com má sorte, / antes que habitasse o monte Ida, / quando 
perto de loureiro vaticinante / Cassandra clamou que o matassem / por grande dano à urbe de Príamo! / A 
quem ela não foi? A que ancião / não suplicou que matasse o rebento?” (εἰ γὰρ ὑπὲρ κεφαλὰν ἔβαλεν 
κακὸν / ἁ τεκοῦσά νιν µόρον / πρὶν Ἰδαῖον κατοικίσαι λέπας, / ὅτε νιν παρὰ θεσπεσίωι δάφναι / 
βόασε Κασσάνδρα κτανεῖν, / µεγάλαν Πριάµου πόλεως λώβαν. / τίν' οὐκ ἐπῆλθε, ποῖον οὐκ 
ἐλίσσετο / δαµογερόντων βρέφος φονεύειν; Andr. 293-300).  
55 Para Mazzoldi (2002, p. 148), esse seria o momento da real profecia: “Cassandra turns ail her attention 
to the communication and intervenes by rationality to render the message as understandable as possible. 
The exposition of prophecies in a clear style is the result of programmatic choices and statements and 
corresponds to the return of a normal use of verbal tenses and to a complete autonomy of interpretation 
and judgement. The predicted events are connected by strong temporal and causal consequence. The 
dialogue with the chorus becomes closer and closer”.  
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τὴν γὰρ στέγην τήνδ’ οὔποτ’ ἐκλείπει χορὸς 
σύµφθογγος οὐκ εὔφωνος· οὐ γὰρ εὖ λέγει. 
καὶ µὴν πεπωκώς γ’, ὡς θρασύνεσθαι πλέον, 
βρότειον αἷµα κῶµος ἐν δόµοις µένει, 
δύσπεµπτος ἔξω, συγγόνων Ἐρινύων. 
ὑµνοῦσι δ' ὕµνον δώµασιν προσήµεναι 
πρώταρχον ἄτην, ἐν µέρει δ’ ἀπέπτυσαν 
εὐνὰς ἀδελφοῦ τῷ πατοῦντι δυσµενεῖς. 

Um coro nunca abandona esta morada 
consoado, não suave, pois suave não fala. 
Para maior ousadia, bêbado de sangue 
humano, o bando perdura no palácio, 
cortejo difícil de sair, congêneres Erínies. 
Assíduas na moradia, hineiam num hino 
o primeiro error, e uma após outra abominam 
o leito do irmão, hostis a quem o pisou. 

(Ag. 1186-93) 
 

Cassandra identifica o nume que habita o palácio com um coro de Erínies. Esse 

coro de Erínies, bêbado de sangue, em vez de vinho, permanece no palácio, em vez de ir 

bebendo de casa em casa, sendo portanto um cortejo difícil de sair. As Erínies são ditas 

congêneres (συγγόνων), o que implica tanto que elas são irmãs quanto que elas são 

congênitas ao palácio56. Esse coro canta – em uníssono, mas de fala áspera – o primeiro 

error (πρώταρχον ἄτην): o adultério de Tiestes com a esposa de seu irmão Atreu. 

Assim, a profetisa, cônscia da veracidade de suas palavras, pede que o Coro seja 

testemunha de que ela tem conhecimento desse antigo crime ocorrido no palácio: 

 
ἥµαρτον, ἢ †τηρῶ† τι τοξότης τις ὥς; 
ἢ ψευδόµαντίς εἰµι θυροκόπος φλέδων; 
ἐκµαρτύρησον προυµόσας τό µ’ εἰδέναι 
λόγῳ παλαιὰς τῶνδ' ἁµαρτίας δόµων.  

Falhei ou atinjo algo qual um arqueiro? 
Ou sou falsa adivinha mendiga faladeira? 
Sê testemunha jurada de que conheço 
os prístinos desacertos deste palácio. 

(Ag. 1194-7) 
 

O Coro responde afirmativamente dizendo admirar-se com o conhecimento de 

que ela, recém-chegada estrangeira, tem do país. Trata-se de fatos cujo conhecimento, 

como anteriormente afirmara o Coro, “todo o país proclama” (πᾶσα γὰρ πόλις βοᾷ, 

Ag. 1106). Ante a admiração do Coro com o conhecimento de Cassandra dos antigos 

desacertos (ἁµαρτίας) do palácio, a profetisa fala a respeito da origem de seu dom 

profético: “O adivinho Apolo me pôs neste ofício” (µάντις µ’ Ἀπόλλων τῷδ’ 

ἐπέστησεν τέλει, Ag. 1202). Do diálogo entre Cassandra e o Coro, narra-se a história da 

relação da profetisa com o deus: Apolo, atingido pelo desejo, requisitou favores 

amorosos de Cassandra, aos quais a jovem deu consentimento, mas, uma vez agraciada 

com o dom divinatório que lhe fora presenteado pelo deus, recusou-se a unir-se a ele: 

                                                
56 Raeburn & Thomas (2011, p. 195) acreditam que o termo σύγγονος implica parcialmente o fato de 
elas serem irmãs, mas principalmente o fato de elas serem responsáveis por vingar crimes consanguíneos.  
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“Dei consentimento e enganei Lóxias” (ξυναινέσασα Λοξίαν ἐψευσάµην, Ag. 1208)57. 

Assim enganado e tomado pelo rancor, Apolo puniu a jovem privando-a do poder de 

persuasão, de modo que, a partir de então, ninguém acreditasse em suas profecias. 

Após o Coro lhe conceder um voto de fé, Cassandra volta a ser tomada pelo 

delírio profético. Nesse novo delírio, a primeira imagem que a profetisa vê é a do crime 

de Atreu: 

 
ὁρᾶτε τούσδε τοὺς δόµοις ἐφηµένους 
νέους, ὀνείρων προσφερεῖς µορφώµασιν; 
παῖδες θανόντες ὡσπερεὶ πρὸς τῶν φίλων, 
χεῖρας κρεῶν πλήθοντες οἰκείας βορᾶς· 
σὺν ἐντέροις τε σπλάγχν’, ἐποίκτιστον γέµος, 
πρέπουσ’ ἔχοντες, ὧν πατὴρ ἐγεύσατο. 

Vede sentados perto do palácio estes 
jovens similares a figuras de sonhos: 
crianças como se morta pelos seus,  
as mãos cheias de carnes, pasto próprio, 
com intestinos e víceras, mísero peso, 
parecem ostentar o que o pai desgustou. 

(Ag. 1217-22) 
 

O crime de Atreu é uma vingança pelo adultério de Tiestes. O que Cassandra vê 

é o resultado dessa vingança: um crime hediondo, como hediondas são as imagens 

descritas por Cassandra. As crianças estão perto do palácio, figuras mudas, 

fantasmagóricas, segurando em suas mãos as próprias vísceras, como se, com esse gesto 

eternalizado, demandassem, por sua vez, vingança. E é justamente dessa vingança de 

que fala a seguir Cassandra, indo do passado para o futuro: 

 
ἐκ τῶνδε ποινάς φηµι βουλεύειν τινά, 
λέοντ' ἄναλκιν, ἐν λέχει στρωφώµενον  
οἰκουρὸν ὠµὸν τῷ µολόντι δεσπότῃ  
ἐµῷ· φέρειν γὰρ χρὴ τὸ δούλιον ζυγόν· 

Digo que trama punição por isto 
um leão covarde a rolar no leito, 
caseiro, contra o recém-vindo senhor 
meu, pois devo suportar o jugo servil. 

(Ag. 1223-6) 
 

Esse leão a que a profetisa se refere é Egisto. Covarde, ele rola no leito, imagem 

que evoca a relação adúltera entre Egisto e Clitemnestra, e permanece em casa, 

enquanto os demais vão à guerra, tramando punição pela morte de seus irmãos. Essa 

imagem de Egisto como um leão “caseiro” (οἰκουρός) evoca ainda o sentido ominoso 

da parábola do leãozinho: trazido para dentro de casa e ali permanecendo, Egisto, tal 

qual o filhote de leão, revela-se, com o tempo, uma verdadeira fonte de males. 

                                                
57 A esse respeito, Debnar (2010, p. 133) faz a seguinte observação: “Exactly how she deceived him, 
Cassandra never explicitly reveals. The usual (and most plausible) interpretation of this exchange is that 
she lied: she agreed to have sexual intercourse with him and then broke her word. That is to say, she 
never had sex with Apollo, at least in any usual, human sense of the act”. Note-se que a pergunta do Coro 
a respeito da natureza da relação entre Cassandra e Apolo é bastante específica: “Foram ambos juntos ao 
ato gerativo?” (ἦ καὶ τέκνων εἰς ἔργον ἠλθέτην ὁµοῦ; Ag. 1207). 
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Se, para descrever Egisto, a imagem de um leão covarde parece adequada, para 

descrever Clitemnestra e seus ímpios intentos, Cassandra encontra dificuldade: trata-se 

de um monstro tão odioso que se faz difícil nomeá-lo com justeza, pois tem a ousadia 

de, sendo mulher, matar um homem (Ag. 1231). Esse inominável monstro, para cobrir 

seus intentos, utiliza sua “língua de odiosa cadela” (γλῶσσα µισητῆς κυνὸς, Ag. 1228) 

e, assim ludibriando sua vítima, parecendo alegre com o retorno do marido, “logrará 

latente dano com maligna sorte” (ἄτης λαθραίου τεύξεται κακῇ τύχῃ, Ag. 1230). E 

Cassandra finaliza: 

 
καὶ τῶνδ’ ὅµοιον εἴ τι µὴ πείθω· τί γάρ; 
τὸ µέλλον ἥξει. καὶ σύ µ’ ἐν τάχει παρὼν 
ἄγαν γ’ ἀληθόµαντιν οἰκτίρας ἐρεῖς. 

Dá no mesmo, se disto não vos persuado. 
O futuro virá. E tu presente logo me dirás 
por lástima adivinha por demais veraz. 

(Ag. 1239-41) 
 

O Coro reconhece como verídicas e é capaz de compreender as palavras da 

adivinha que dizem respeito ao crime de Atreu, ou seja, ao passado, mas não consegue 

compreender as que dizem respeito ao assassinato de Agamêmnon, isto é, ao porvir – 

“Quanto ao mais, perdi a pista na corrida” (τὰ δ’ ἄλλ’ ἀκούσας ἐκ δρόµου πεσὼν 

τρέχω, Ag. 1245). Além da categórica recusa do Coro em conhecer o porvir, há de se 

considerar ainda que o que define a arte divinatória exercida por Cassandra é a falta do 

poder de persuasão: essa é a punição de Apolo pela falta cometida pela profetisa. Como 

ela mesma diz, “Não persuadi ninguém após esta falta” (ἔπειθον οὐδέν’ οὐδέν, ὡς τάδ’ 

ἤµπλακον, Ag. 1212). Mas aqui ela se refere à persuasão – “se disto não vos persuado” 

(εἴ τι µὴ πείθω) – como se ainda houvesse esperança de que ela pudesse persuadir 

alguém e, finalmente, ser reconhecida como uma adivinha veraz (ἀληθόµαντιν). Como 

observa Mason (1959, p. 85): “all she says is meant to convince the chorus that this 

time, as always, she has spoken truly, as if the one thing she must do before her death is 

to break through the barrier of disbelief which has always been her fate”. 

Diante dessa necessidade de persuadir o Coro, Cassandra afirma: “Digo que 

verás a morte de Agamêmnon” (Ἀγαµέµνονός σέ φηµ’ ἐπόψεσθαι µόρον, Ag. 1246). 

Observe-se que, nesse momento, Cassandra abandona a linguagem oracular mediante a 

qual vinha profetizando até então. Trata-se de uma enunciação, uma denúncia, uma 

afirmação categórica. A enunciação clara e direta dos fatos é algo, na maior parte das 

vezes, estranho à linguagem oracular, uma vez que esta tende mais comumente a 

descrever o sentido geral de uma determinada situação. 
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Confrontado com esse anúncio da morte de Agamêmnon, o Coro primeiramente 

pede que ela modere sua fala, não pronunciando palavras de mau augúrio a engendrar 

males futuros. Para neutralizar o que há de ominoso nas palavras de Cassandra, o Coro 

lhes contrapõe uma fórmula verbal apotropaica: “Mas que não aconteça!” (ἀλλὰ µὴ 

γένοιτό πως, Ag. 1249). Em seguida, pergunta-lhe: “Por que homem é preparada esta 

aflição?” (τίνος πρὸς ἀνδρὸς τοῦτ' ἄχος πορσύνεται; Ag. 1251), ao que a profetisa 

responde: “Extraviaste muito de oráculos meus” (ἦ κάρτα χρησµῶν παρεκόπης ἐµῶν 

ἄρα, Ag. 1252), já que o que ela vem prenunciando até então é que um crime será 

cometido por uma mulher – “fêmea mata macho” (θῆλυς ἄρσενος φονεύς, Ag. 1231). E 

o Coro mostra-se realmente extraviado: “Não entendi o ardil de quem executa” (τοῦ 

γὰρ τελοῦντος οὐ ξυνῆκα µηχανήν, Ag. 1252), sendo que “quem executa” é dito na 

forma masculina, τοῦ τελοῦντος.  

Aqui se explicita uma vez mais a disparidade do ponto de vista divino, de que 

fala Cassandra, e do ponto de vista humano, de que fala o Coro. Se em momentos 

coincidem e se confundem, em outros momentos, como agora, tornam-se radicalmente 

distintos, impossibilitando, neste caso, a comunicação entre Cassandra e o Coro. Ciente 

disso, a profetisa ironiza: “Contudo conheço bem a língua grega” (καὶ µὴν ἄγαν γ’ 

Ἕλλην’ ἐπίσταµαι φάτιν, Ag. 1254). Não se trata, portanto, como anteriormente 

conjecturaram Clitemnestra e o Coro, de um desconhecimento da língua grega (Ag. 

1050-3; 1060-3). E o Coro retruca: “Também o oráculo pítio, difícil todavia” (καὶ γὰρ 

τὰ πυθόκραντα· δυσµαθῆ δ’ ὅµως, Ag. 1255). Também o Coro reconhece que não se 

trata de uma ignorância da língua grega, mas do modo de sua elocução, difícil de 

apreender (δυσµαθής), como os oráculos pítios (τὰ πυθόκραντα). Dessa forma, para o 

Coro, as palavras de Cassandra têm a qualidade própria da enunciação oracular 

délfica58.  

Acometida por mais um delírio profético, Cassandra volta a descrever as 

imagens com que se prenunciam a sua morte e a de Agamêmnon: 

 
αὕτη δίπους λέαινα συγκοιµωµένη 
λύκῳ, λέοντος εὐγενοῦς ἀπουσίᾳ, 
κτενεῖ µε τὴν τάλαιναν· ὡς δὲ φάρµακον 
τεύχουσα κἀµοῦ µισθὸν ἐνθήσει ποτῷ 

Essa leoa bípede junto com o lobo 
deitada na ausência do nobre leão 
matar-me-á mísera: como remédio 
porá ainda a minha paga na poção. 

                                                
58 Dodds (1951, pp. 70-3) observa que a diferença entre os enunciados proféticos de Cassandra, e de 
outras figuras semelhantes, e os da Pítia em Delfos é que, enquanto os primeiros ocorrem sob a forma de 
visões espontâneas e imprevisíveis, os enunciados pítios advém do “entusiasmo”, que se atinge mediante 
um processo de autoindução. 
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ἐπεύχεται, θήγουσα φωτὶ φάσγανον, 
ἐµῆς ἀγωγῆς ἀντιτείσεσθαι φόνον. 

Aguçando o gládio para o marido gloria-se 
de puni-lo com morte por ter-me trazido. 

(Ag. 1258-63) 
 

A linguagem de Cassandra torna-se novamente enigmática. A imagem do leão 

reaparece, desta vez aplicada tanto a Clitemnestra, a bípede leoa (δίπους λέαινα), como 

a Agamêmnon, o nobre leão (λέοντος εὐγενοῦς). Egisto, previamente descrito como 

um leão, reaparece dessa vez como um lobo (λύκῳ), diferindo-se, na imagética animal, 

de Agamêmnon e Clitemnestra, pois ele é tanto o outro, o elemento discordante na 

relação entre marido e mulher, como aquele que é hierarquicamente inferior. A morte de 

Cassandra surge como um pagamento (µισθός) na poção que Clitemnestra prepara para 

o marido enquanto afia a espada (φάσγανον) com que vai matá-lo59 como punição por 

ter trazido a profetisa de Troia.  

Cassandra, confrontada uma vez mais com a imagem de sua própria morte, 

destrói suas insígnias divinatórias. Nesse gesto de desespero se vê representada sua 

própria destruição. Cassandra diz que é Apolo mesmo quem a despe de suas insígnias –

“Eis Apolo mesmo despindo-me / as vaticinas vestes” (ἰδοὺ δ’, Ἀπόλλων αὐτὸς 

ἐκδύων ἐµὲ / χρηστηρίαν ἐσθῆτ’, Ag. 1269-70) –, o que significa que é por desígnios 

do deus, ao conduzi-la diretamente às mãos de sua assassina, que ela será destruída: “O 

Adivinho cobrou de mim a adivinha” (ὁ µάντις µάντιν ἐκπράξας ἐµέ, Ag. 1275). E sua 

morte será tão cruel quanto terrível foi a sua vida de adivinha, tendo de suportar o 

escárnio e a hostilidade dos amigos e sendo chamada de pedinte e de famélica. 

A destruição de suas insígnias, no entanto, não representa o fim de seu dom 

divinatório. Assim, Cassandra profetiza a chegada de um futuro em que sua morte e a de 

Agamêmnon encontrarão justa vingança: 

 
οὐ µὴν ἄτιµοί γ' ἐκ θεῶν τεθνήξοµεν. 
ἥξει γὰρ ἡµῶν ἄλλος αὖ τιµάορος, 
µητροκτόνον φίτυµα, ποινάτωρ πατρός· 
φυγὰς δ' ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 
κάτεισιν, ἄτας τάσδε θριγκώσων φίλοις· 
ὀµώµοται γὰρ ὅρκος ἐκ θεῶν µέγας, 
ἄξειν νιν ὑπτίασµα κειµένου πατρός. 

Não sem honra aos deuses morreremos: 
um outro punidor por nós há de vir, 
matricida rebento, vingador do pai. 
Exilado errante estranho a esta terra 
voltará para coroar a ruína dos seus. 
Há de conduzi-lo o pai supino em jazigo.  

(Ag. 1279-84) 
 

Note-se que o que Cassandra descreve é exatamente o que irá acontecer nas 

Coéforas: Orestes é o punidor que há de vir para vingar a morte do pai, em cujo túmulo 

                                                
59 Há uma discussão a respeito da arma utilizada por utilizada por Clitemnestra para matar Agamêmnon. 
A esse respeito, conferir Sommerstein (1989).  
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ele pede auxílio, voltando à sua terra na condição de exilado, errante, estranho à terra, 

pois de fato ele foi exilado de sua pátria, volta para ela ainda na condição de estranho, 

visto que chega disfarçado de estrangeiro, e, após o matricídio, tem de se exilar 

novamente60. 

Resta à trágica profetisa suplicar por um golpe certeiro às portas de Hades – o 

limite inerente à vida dos mortais –, aqui representadas pelas portas do palácio ao qual, 

adentrando, ela perderá sua vida. A sua determinação em caminhar para a morte causa a 

admiração do Coro, para quem, afinal, Cassandra revelou ser uma “demasiado sábia 

mulher” (πολλὰ ... σοφὴ / γύναι, Ag. 1295-6). 

Algo, no entanto, refreia momentaneamente seus passos: “O palácio respira 

sangrento massacre” (φόνον δόµοι πνέουσιν αἱµατοσταγῆ, Ag. 1309), diz a profetisa. 

Cassandra fala de uma percepção olfativa de caráter numinoso: ela sente o cheiro do 

sangue de crimes passados e futuros recender pelo palácio e esse cheiro se assemelha ao 

odor que emana do túmulo. Essa percepção, no entanto, é inacessível ao Coro, que tem 

uma percepção olfativa ordinária e para quem o cheiro que ela distingue é apenas o que 

emanam os sacrifícios no altar. 

Antes de prosseguir em seu caminho para o interior do palácio, Cassandra 

profetiza ainda a morte de Clitemnestra e de Egisto, pedindo então ao Coro que, 

“quando por mim, mulher, a mulher morrer / e, por malcasado homem, o homem cair” 

(ὅταν γυνὴ γυναικὸς ἀντ᾽ ἐµοῦ θάνῃ, / ἀνήρ τε δυσδάµαρτος ἀντ᾽ ἀνδρὸς πέσῃ, 

Ag. 1318-9), eles, como um presente de hospitalidade, sejam testemunhas de que ela 

profetizara acertadamente. 

As últimas falas da profetisa são um lamento pela precariedade de sua condição 

humana e um pedido de vingança: “suplico que os inimigos paguem / aos vingadores do 

senhor o massacre” (ἐπεύχοµαι / ... †τοῖς ἐµοῖς τιµαόροις / ἐχθροῖς φονεῦσι τοῖς 

ἐµοῖς τίνειν ὁµοῦ†, Ag. 1323-5). 

Cassandra revela-se, assim, ser a voz do palácio, a que o Vigia, no prólogo, 

aludiu (Ag. 37-8). Por meio de sua voz, passado, presente e futuro se descortinam, 

lançando luz no que até então permanecia obscuro e desfazendo as ambiguidades de 

todos os sinais numinosos, tanto os que já se manifestaram quanto os que ainda estão 

por vir. E o que essa súbita claridade advinda de sua voz profética ilumina e revela é a 
                                                
60 Observe-se como o verso 1282 – φυγὰς δ’ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος – é repetido quase 
integralmente por Orestes no verso 1043 das Coéforas – ἐγὼ δ’ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος. Nas 
Coéforas, no entanto, o exílio a que Orestes se refere é o exílio após o assassínio de Clitemnestra e de 
Egisto. 
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compleição do nume que habita o palácio. Para percebê-lo, no entanto, é necessário 

olhá-lo através dos olhos de Cassandra. 

 

4.1.4) O prenúncio da vingança 

 

Após a saída de cena de Cassandra, o Coro faz uma breve reflexão sobre a 

precariedade da condição humana, na qual o destino de Agamêmnon é contemplado: 

honrado pelos deuses, que lhe concederam a captura de Troia e um seguro retorno ao 

lar. No entanto, pondera o Coro,  

 
νῦν δ’ εἰ προτέρων αἷµ’ ἀποτείσῃ 
καὶ τοῖσι θανοῦσι θανὼν ἄλλων 
ποινὰς θανάτων ἐπικράνῃ, 
τίς τἂν εὔξαιτο βροτῶν ἀσινεῖ 
δαίµονι φῦναι τάδ᾽ ἀκούων; 

Se agora responder por sangue antigo 
e morto pelas mortes cobrar punição 
com outras mortes, 
que mortal ouvindo isso alardearia 
ter nascido com incólume destino? 

(Ag. 1338-42) 
 

Ainda que o Coro não tenha podido compreender as profecias de Cassandra, é 

notável como, nessa sua reflexão sobre a precariedade da condição humana, o Coro 

sintetiza de certo modo tudo que foi dito pela profetisa, só que sob a forma de uma 

oração condicional: se (εἰ) agora Agamêmnon tiver de responder por “sangue antigo” 

(προτέρων αἷµ’), ou seja, pelos filhos de Tiestes, por Ifigênia, pelas vítimas de Troia, 

e, uma vez morto, “pelas mortes” (τοῖσι θανοῦσι), isto é, a sua e a de Cassandra, cobrar 

punição “com outras mortes” (ἄλλων ... θανάτων), isto é, com a de Clitemnestra e a 

de Egisto, nenhum mortal, ouvindo isso, poderia dizer ter nascido com um destino 

incólume. Assim, o que Cassandra vê, através de seu dom profético, o Coro apreende 

mediante seu raciocínio, mas, enquanto, para Cassandra, o ciclo de morte e retribuição 

que assola o palácio dos Atridas é uma realidade nua e crua, para o Coro, é uma temível 

possibilidade. 

Essa possibilidade, todavia, imediatamente se faz real quando as reflexões do 

Coro são interrompidas pelos gritos moribundos de Agamêmnon: “Ómoi! Um golpe 

certeiro golpeou-me dentro” (ὤµοι, πέπληγµαι καιρίαν πληγὴν ἔσω, Ag. 1343), 

“Ómoi! Outra vez outro golpe me atingiu” (ὤµοι µάλ’ αὖθις, δευτέραν πεπληγµένος, 

Ag. 1345) Claramente ineptos para a ação, os membros do Coro debatem entre si de 

forma a descobrir qual seria a melhor atitude a tomar e chegam à conclusão de que é 
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necessário, antes de tudo, saber claramente o que está acontecendo com o rei. Observe-

se que, nessa confusão em que se encontram os anciãos do Coro, explicita-se uma vez 

mais a sua incapacidade de compreender as profecias de Cassandra61: eles associam a 

morte do rei não a uma vingança de Clitemnestra e de Egisto por questões familiares, 

mas a um golpe de estado, a uma tentativa de instauração de tirania. Assim, eles falam 

de sinais de tirania no país (τυραννίδος σηµεῖα ... πόλει, Ag. 1355), de violadores que 

dominam o palácio (δόµων καταισχυντῆρσι τοῖσδ’ ἡγουµένοις, Ag. 1363), da 

necessidade de conclamar os cidadãos em prol do palácio (πρὸς δῶµα δεῦρ’ ἀστοῖσι 

κηρύσσειν βοήν, Ag. 1349).  

É nesse momento que, no quinto episódio, Clitemnestra entra em cena 

anunciando o assassinato de Agamêmnon. Primeiramente, ela admite que suas palavras 

quando da chegada do rei eram enganosas, “ruinosas redes” (πηµονῆς ἀρκύστατ’, Ag. 

1375)62 para capturar o inimigo63. Ela então não apenas declara ter matado o marido, 

mas também narra como o fez: 

 
ἄπειρον ἀµφίβληστρον, ὥσπερ ἰχθύων, 
περιστιχίζω, πλοῦτον εἵµατος κακόν· 
παίω δέ νιν δίς, κἀν δυοῖν οἰµώγµασιν 
µεθῆκεν αὐτοῦ κῶλα, καὶ πεπτωκότι 
τρίτην ἐπενδίδωµι, τοῦ κατὰ χθονός 
Διὸς νεκρῶν σωτῆρος εὐκταίαν χάριν. 
οὕτω τὸν αὑτοῦ θυµὸν †ὁρµαίνει† πεσών, 
κἀκφυσιῶν ὀξεῖαν αἵµατος σφαγὴν 
βάλλει µ᾽ ἐρεµνῇ ψακάδι φοινίας δρόσου, 
χαίρουσαν οὐδὲν ἧσσον ἢ διοσδότῳ 
γάνει σπορητὸς κάλυκος ἐν λοχεύµασιν. 

Inextricável rede, tal qual a de peixes, 
lanço-lhe ao redor, rica veste maligna. 
Firo-o duas vezes e com dois gemidos 
afrouxou membros ali mesmo e prostrado 
dou-lhe o terceiro golpe, oferenda votiva 
a Zeus subterrâneo salvador de mortos. 
Assim caído expele o seu espírito 
e ao jorrar agudo jacto de sangue 
o sombrio borrifo de cruentas gotas 
bate-me grato como orvalho de Zeus 
ao broto na parturição de sementes. 

(Ag. 1382-92) 
  

Clitemnestra descreve o regicídio como um sacrifício: o terceiro golpe é uma 

oferenda votiva (εὐκταίαν χάριν) a Zeus subterrâneo (τοῦ κατὰ χθονός Διὸς), o que o 

torna uma contrapartida do sacrifício de Ifigênia, feito por Agamêmnon a Ártemis, uma 

deusa olímpica. No entanto, assim como o sacrifício de Ifigênia trouxe a morte a seu 

                                                
61 A essa incapacidade do Coro de compreender as profecias de Cassandra parece corresponder a sua 
capacidade de adivinhar. O Coro, ouvindo os gemidos de Agamênon, diz: “Por indícios vindos de 
gemidos / adivinharemos que é morto o rei?” (ἦ γὰρ τεκµηρίοισιν ἐξ οἰµωγµάτων / µαντευσόµεσθα 
τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος; Ag. 1366-7). Como observa Goldhill (2004, p. 57), “The inability to make the 
gestures of foretelling with certainty is depicted as leading to an inability to act. [...] Lack of knowledge – 
an inability to prophesy accurately from the evidence – leads to an incapacity for action”. 
62 Para Raeburn & Thomas (2011, p. 213), “here, Clytemnestra makes it clear that words have been her 
prime weapon in the entrapment of Agamemnon”.  
63 Note-se, porém, que Clitemnestra não usa a palavra δὀλος para descrever a sua ação, que é claramente 
dolosa. 
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executor, também esse sacrifício trará a morte a seus executores. Observe-se que, 

enquanto o sacrifício de Ifigênia não é descrito, o de Agamêmnon é descrito em 

pormenor: a rede (ἀµφίβληστρον) que imobiliza a vítima, o número de golpes (δίς, 

τρίτην), o momento da morte (θυµὸν ὁρµαίνει), o sangue que jorra em abundância 

(κἀκφυσιῶν ὀξεῖαν αἵµατος) e cai sobre Clitemnestra (βάλλει µ’). Essa descrição, em 

que se ressalta a natureza dolosa, violenta e cruel do assassinato de Agamêmnon, é 

comparável com a descrição feita por Cassandra do crime de Atreu, de forma que, assim 

como aquele crime clamava por vingança, uma vingança que por fim se realizou, 

também este crime clama por vingança. 

O Coro acusa a audácia (θρασύστοµος, Ag. 1399) das palavras de Clitemnestra, 

que lhe causam espanto, mas Clitemnestra desdenha da opinião do Coro e se reafirma 

como a autora da morte de Agamêmnon: “façanha desta mão / destra, justo artífice” 

(τῆσδε δεξιᾶς χερός, / ἔργον δικαίας τέκτονος, Ag. 1405-6). Ela não só reafirma a 

autoria do crime como o justifica, falando de como Agamêmnon, 

 
οὐ προτιµῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ µόρον, 
µήλων φλεόντων εὐπόκοις νοµεύµασιν, 
ἔθυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐµοὶ 
ὠδῖν’, ἐπῳδὸν Θρῃκίων ἀηµάτων. 

desatento como da sorte de uma rês, 
sobejando ovelhas nos lanosos rebanhos, 
sacrificou a própria filha, meu dileto 
parto, encantador dos ventos trácios. 

(Ag. 1415-8) 
 

O sacrifício de Ifigênia, que desde o párodo não foi mais explicitamente 

mencionado, ressurge neste momento como uma atitude mundana e inconsequente da 

parte de Agamêmnon, visto que Clitemnestra desconsidera as conjunturas divinas e 

humanas que levaram o rei a sacrificar a filha. Toda aquela intrincada configuração 

numinosa de que o Coro fala no párodo reduz-se, do ponto de vista de Clitemnestra, a 

um encantamento (ἐπῳδός) de ventos. Ela então acusa o Coro, que agora se contrapõe 

a ela, de não ter na ocasião se contraposto a Agamêmnon. Mas, para o Coro, o crime de 

Clitemnestra é injustificável e suas palavras à rainha são proféticas: “Retaliada, carecida 

de amigos, / deves ainda pagar golpe por golpe” (ἄντιτον ἔτι σε χρὴ στεροµέναν 

φίλων / τύµµα τύµµατι τεῖσαι, Ag. 1429-30). 

Clitemnestra, no entanto, diz não temer, porque ela tem Egisto ao seu lado e, ao 

falar de seu amante, fala também da amante de Agamêmnon: 

 
κεῖται, γυναικὸς τῆσδ’ ὁ λυµαντήριος, 
Χρυσηίδων µείλιγµα τῶν ὑπ᾽ Ἰλίῳ, 

Jaz quem ultrajou esta mulher, 
quem deleitava as Criseidas em Ílion, 
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ἥ τ᾽ αἰχµάλωτος ἥδε καὶ τερασκόπος 
καὶ κοινόλεκτρος τοῦδε, θεσφατηλόγος 
πιστὴ ξύνευνος, ναυτίλων δὲ σελµάτων 
†ἰσοτριβής†. ἄτιµα δ᾽ οὐκ ἐπραξάτην· 
ὁ µὲν γὰρ οὕτως, ἡ δέ τοι κύκνου δίκην 
τὸν ὕστατον µέλψασα θανάσιµον γόον  
κεῖται φιλήτωρ τοῦδ’ (...). 

jaz esta prisioneira e adivinha, 
sua concubina e profetisa, 
fiel consorte e co-usuária dos bancos 
do navio, obtiveram ambos o devido, 
ele desse modo, ela como o cisne 
entoou o último lamento de morte 
e jaz amante sua (...). 

(Ag. 1438-46) 
 

Clitemnestra injuria Cassandra sob três aspctos: a catividade (αἰχµάλωτος), o 

concubinato (κοινόλεκτρος, ξύνευνος, φιλήτωρ)64 e a arte divinatória (τερασκόπος, 

θεσφατηλόγος). Ela descreve a morte de Cassandra comparando-a com o cisne que, 

presciente de sua morte, canta um triste lamento, de forma que também Cassandra, 

presciente de sua morte, entoou o último lamento65. No entanto, o “lamento do cisne” de 

Cassandra é um canto profético que fala mais do que de sua própria morte: ele fala de 

morte e retribuição. Assim, o lamento de morte (θανάσιµον γόον) da profetisa é 

também o prenúncio da vingança de que serão vítimas Clitemnestra e Egisto. 

 O Coro, lamentando a sorte de Agamêmnon, evoca o nume que surge no palácio 

e preside o destino dos Atridas, assim descrito por Clitemnestra: 

 
τὸν τριπάχυντον 
δαίµονα γέννης τῆσδε κικλήσκων· 
ἐκ τοῦ γὰρ ἔρως αἱµατολοιχὸς 
νείρᾳ τρέφεται· πρὶν καταλῆξαι 
τὸ παλαιὸν ἄχος, νέος ἰχώρ. 

(...) o Nume  
trinutrido desta estirpe: 
por ele o desejo sanguinolento 
na víscera se cria, antes de cessar 
a antiga dor, novo cruor. 

(Ag. 1476-80) 
 

Clitemnestra qualifica o nume da estirpe de “trinutrido” (τριπάχυντον), numa 

alusão à morte dos filhos de Tiestes, de Ifigênia e de Agamêmnon. No entanto, como a 

própria rainha observa, esse nume é insaciável, sendo sempre acometido pelo desejo de 

sangue, um desejo que se manifesta na “víscera” (νείρᾳ) e que se concretiza como 

“novo cruor” (νέος ἰχώρ). O Coro reforça esse aspecto do nume, dizendo-o “grave na 

                                                
64 Em Eurípides, a relação amorosa entre Agamêmnon e Cassandra é bastante explícita. Nas Troianas, 
Taltíbio, no primeiro episódio, anuncia a Hécuba o destino de sua filha: coube como escrava a 
Agamêmnon, pois “o Amor da moça divina o alvejou” (ἔρως ἐτόξευσ’ αὐτὸν ἐνθέου κόρης, Tr. 255). 
Em Hécuba, a esposa de Príamo, no terceiro episódio, diz a Agamêmnon: “Junto às tuas costelas dorme 
minha filha, / a profetisa que frígios chamam Cassandra” (πρὸς σοῖσι πλευροῖς παῖς ἐµὴ κοιµίζεται / ἡ 
φοιβάς, ἣν καλοῦσι Κασσάνδραν Φρύγες, Hec. 826) A respeito da relação entre Agamêmnon e 
Cassandra em Ésquilo, conferir o artigo de Debnar (2010), “The Sexual Status of Aeschylus’ Cassandra”. 
65 Para uma análise sobre essa comparação entre Cassandra e o cisne que canta sua própria morte, conferir 
o artigo de Harris (2012), “Cassandra’s Swan Song: Aeschylus’ Use of Fable in Agamemnon”.  
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cólera” (βαρύµηνιν, Ag. 1482) e “insaciável de funesta sorte” (ἀτηρᾶς τύχας 

ἀκόρεστον, Ag. 1484). 

A rainha, então, identifica-se com esse nume: 

 
αὐχεῖς εἶναι τόδε τοὔργον ἐµόν· 
†µὴ δ' ἐπιλεχθῇς† 
Ἀγαµεµνονίαν εἶναί µ' ἄλοχον. 
φανταζόµενος δὲ γυναικὶ νεκροῦ 
τοῦδ' ὁ παλαιὸς δριµὺς ἀλάστωρ 
Ἀτρέως χαλεποῦ θοινατῆρος 
τόνδ' ἀπέτεισεν, 
τέλεον νεαροῖς ἐπιθύσας. 

Julgas ser minha esta façanha 
mas não contes que seja 
eu a esposa de Agamêmnon, 
mas, na figura da mulher deste morto, 
o antigo áspero Nume, sem oblívio 
de Atreu cruel festeiro, 
fez deste homem feito a paga 
dos jovens, noutro sacrifício.  

(Ag. 1497-504) 
 

Dessa forma, a ação de Clitemnestra se converte na atuação do terrível nume que 

habita o palácio. Porém, esse nume que se manifesta através de Clitemnestra não se 

esgota nela, visto que possui um “desejo sanguinolento” (ἔρως αἱµατολοιχὸς, Ag. 

1478), é “insaciável de funesta sorte” (ἀτηρᾶς τύχας ἀκόρεστον, Ag. 1484), e, antes 

que a dor antiga cesse, provoca “novo cruor” (νέος ἰχώρ, Ag. 1480). 

Mas a rainha quer fazer um pacto com esse nume que ela percebe estar atuando 

por meio dela, de modo que, abandonando o palácio, cause a ruína de outros com 

crimes recíprocos (Ag. 1568-76): “a loucura das mortes mútuas” (µανίας ... 

ἀλληλοφόνους, Ag. 1576). Porém, como explicita o Coro, “Pêgo quem pega, quem 

mata paga. / Detendo o trono Zeus, / sofre quem faz: essa é a lei” (φέρει φέροντ’, 

ἐκτίνει δ’ ὁ καίνων· / µίµνει δὲ µίµνοντος ἐν θρόνῳ Διὸς / παθεῖν τὸν ἔρξαντα· 

θέσµιον γάρ, Ag. 1561-4). Sendo assim, se essa é a lei, também Clitemnestra deverá 

sofrer as consequências pelo que fez. Essa lei divina evocada pelo Coro prenuncia o que 

ainda está por vir: a morte de Clitemnestra e de Egisto. 

Embora Clitemnestra defenda a justiça de seu ato – “justo, mais do que justo” 

(δικαίως ..., ὑπερδίκως, Ag. 1396) –, pois, para a Clitemnestra, Agamêmnon bebeu das 

taças que ele mesmo encheu de ominosos males ao sacrificar sua própria filha para 

encantar os ventos em Áulida e, ao mesmo tempo, pagou pelo crime de seu pai, Atreu; 

para o Coro, conforme ele canta em estribilho, a morte de Agamêmnon foi uma morte 

ímpia (ἀσεβεῖ, Ag. 1493, 1517), por seu aspecto indigno (ἀνελεύθερον, Ag. 1494, 1518) 

e doloso (δολίῳ, Ag. 1494, 1519).  

Também Egisto, ao entrar em cena no último episódio, reivindica justiça para 

seu ato. Ele primeiramente saúda a luz benévola do “dia justiceiro” (ἡµέρας δικηφόρου, 
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Ag. 1577), pois nesse dia Agamêmnon morreu “em paga de ardis da paterna mão” 

(χερὸς πατρῴας ἐκτίνοντα µηχανάς, Ag. 1582). Egisto então narra as circunstâncias 

do banquete de Atreu e a maldição lançada por Tiestes – “assim pereça toda a prole de 

Plístenes!” (οὕτως ὀλέσθαι πᾶν τὸ Πλεισθένους γένος, Ag. 1602) –, de modo que ele 

agora se declara “com justiça” (δίκαιος, Ag. 1604) o tecelão da morte de Agamêmnon. 

Foi a Justiça (δίκη, Ag. 1607) que o trouxe, já adulto, de volta do exílio em que passou 

sua infância, e tramando o ardil, pode agora ver o rei pego “nas redes da Justiça” (τῆς 

δίκης ἐν ἕρκεσιν, Ag. 1611). Para o Coro, no entanto, o ato de Egisto configura uma 

hýbris (ὑβρίζοντ᾽, Ag. 1612), de forma que ele não poderá “com justiça” (ἐν δίκῃ, Ag. 

1615) livrar-se das pragas do povo.  

Note-se que o próprio destino de Egisto – a infância passada no exílio, o retorno 

à terra pátria depois de adulto, a trama executada para vingar a morte do pai – prenuncia 

o destino de Orestes. O Coro também prenuncia o destino do filho de Agamêmnon 

como uma ameaça a Egisto: “Orestes algures vê a luz, / há de regressar com próspera 

sorte / e vitorioso matar a ambos os dois” (Ὀρέστης ἆρά που βλέπει φάος, / ὅπως 

κατελθὼν δεῦρο πρευµενεῖ τύχῃ / ἀµφοῖν γένηται τοῖνδε παγκρατὴς φονεύς, Ag. 

1646-8). 

Irritado, Egisto ameaça o Coro com sua espada, mas Clitemnestra intervém: 

“Não, querido, não façamos novos males” (µηδαµῶς, ὦ φίλτατ’ ἀνδρῶν, ἄλλα 

δράσωµεν κακά, Ag. 1654). Mas, uma vez que “atrelou-se a estirpe à perdição” 

(κεκόλληται γένος πρὸς ἄτᾳ, Ag. 1566), novos males são inevitáveis. O nume que 

preside o destino dos Atridas e se revela na consumação de recíprocos crimes 

consanguíneos ainda não abandonou o palácio, pois, conforme profetizou Cassandra, 

um vingador há de por eles vir (Ag. 1280). 
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4.2. COÉFORAS 

 

4.2.1) O sonho de Clitemnestra 

 

Os últimos versos de Agamêmnon são ditos por Clitemnestra a Egisto, quem, no 

êxodo, discute com o Coro de anciãos e ameaça puni-los por suas palavras insolentes. A 

rainha, tentando aplacar a contenda, diz a seu companheiro: “Não cuides mais destes 

vãos latidos. Eu / e tu no poder bem disporemos do palácio” (µὴ προτιµήσῃς µαταίων 

τῶνδ’ ὑλαγµάτων· 〈ἐγὼ〉 / καὶ σὺ θήσοµεν κρατοῦντε τῶνδε δωµάτων 〈καλῶς〉, 

Ag. 1672-3). 

De fato, Clitemnestra e Egisto tomaram o poder e dispuseram do palácio como 

bem lhes aprouve. Há, porém, uma ironia nesses últimos versos: o que Clitemnestra 

despreza como “vãos latidos” (µαταίων ὑλαγµάτων) são os votos por parte do Coro 

de que Orestes, auxiliado pelo nume, regresse para vingar a morte de Agamêmnon: “se 

o Nume conduzir Orestes para cá” (ἐὰν δαίµων Ὀρέστην δεῦρ' ἀπευθύνῃ µολεῖν, Ag. 

1667). Ora, esses votos são pronunciados pelo Coro, que é composto de anciãos argivos 

cujo coração é acertadamente descrito como “vaticinante” (καρδίας τερασκόπου, Ag. 

977). Trata-se, portanto, da expressão de um voto que é ao mesmo tempo um vaticínio: 

“Orestes algures vê a luz, / há de regressar com próspera sorte / e vitorioso matar a 

ambos os dois” (Ὀρέστης ἆρά που βλέπει φάος, / ὅπως κατελθὼν δεῦρο πρευµενεῖ 

τύχῃ / ἀµφοῖν γένηται τοῖνδε παγκρατὴς φονεύς, Ag. 1646-8). Essas palavras do 

Coro são ainda mais expressivas porque ecoam as predições de Cassandra, que, como se 

viu, prenunciou o retorno de Orestes: “um outro punidor por nós há de vir, / matricida 

rebento, vingador do pai” (ἥξει γὰρ ἡµῶν ἄλλος αὖ τιµάορος, / µητροκτόνον 

φίτυµα, ποινάτωρ πατρός, Ag. 1280-1). 

O fragmentário prólogo das Coéforas1 inicia-se com a presença em cena de 

Orestes, que retorna enfim à sua terra pátria: “venho a esta terra e assim retorno” (ἥκω 

γὰρ ἐς γῆν τήνδε καὶ κατέρχοµαι, Co. 3). Em Agamêmnon, Orestes faz-se presente 

                                                
1 Os primeiros nove versos que compõem o prólogo das Coéforas encontram-se ausentes do manuscrito 
Mediceu e provêm de citações de outros autores. Os quatro versos iniciais são citados pelo personagem de 
Ésquilo nas Rãs de Aristófanes – e seu sentido é debatido entre os personagens de Ésquilo, Eurípides e 
Dioniso (Ra. 1119-74) –, enquanto os demais provêm de escólios ao verso 145 da Pítia IV de Píndaro e 
ao verso 786 de Alceste de Eurípides.  
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através de sua ausência. Ele é o filho que está sendo criado no exílio, é aquele que está 

ausente (οὐ παραστατεῖ, Ag. 877; ἑκὰς ἀποστατεῖ, Ag. 1104); é a criança sobre a qual 

impende o destino profeticamente enunciado de ser o vingador do pai. Assim, nas 

Coéforas, sua própria presença reveste-se de um caráter numinoso, uma vez que o seu 

retorno foi determinado por Apolo, como será relatado por Orestes no primeiro 

episódio2, e põe em ação o cumprimento de um destino a que, por desígnios divinos, o 

palácio dos Atridas está fadado. 

Junto ao túmulo de seu falecido pai, Orestes pede a Hermes Ctônio (Ἑρµῆ 

χθόνιε, Co. 1) que seja seu “salvador” (σωτήρ, Co. 2) e “aliado” (ξύµµαχος, Co. 2) na 

tarefa que se lhe impõe: vingar a morte de Agamêmnon. Essa invocação inicial a 

Hermes é significativa, pois evoca as várias facetas do deus que são contempladas ao 

longo desta tragédia. Ele, como arauto dos deuses súperos e ínferos – “dos sobre e dos 

sob” (τῶν ἄνω τε καὶ κάτω, Co. 124a) – desempenha um papel importante no ritual 

de libação executado por Electra, transmitindo aos numes subterrâneos as suas preces, 

assim como no kommós; em seu papel de deus do engano, ele auxiliará Orestes na 

execução de seu plano (Co. 727-8; 813-4), ao ajudá-lo a ludibriar Clitemnestra e Egisto; 

além disso, em seu papel de guia (ποµπαῖος, Eu. 91), Hermes é quem, nas Eumênides, 

conduzirá Orestes de Delfos a Atenas3.  

Orestes, tendo sido exilado de sua terra, lamenta o fato de não poder ter estado 

presente (οὐ παρὼν, Co. 8) quando da morte de seu querido pai, motivo pelo qual lhe 

dedica agora uma mecha de seus cabelos, um sinal concreto de sua numinosa presença 

em solo pátrio: “Ofereci trança a Ínaco pelo alimento / e esta segunda, por lutuoso 

lamento” (πλόκαµον Ἰνάχῳ θρεπτήριον, / τὸν δεύτερον δὲ τόνδε πενθητήριον, Co. 

6-7)4. 

Nesse momento, Orestes avista um grupo de mulheres vestidas de preto – entre 

as quais distingue, por sua dor, a presença de sua irmã – trazendo libações funerárias ao 
                                                
2 Especula-se que uma menção ao oráculo de Apolo tenha sido feita, provavelmente, já no prólogo. 
3 Garvie (1986, p. 48) observa ainda o seguinte: “Belonging then to both the lower and the upper worlds, 
he [Hermes] is appropriate to this transition from the world of Agamemnon, dominated as it was by Zeus, 
to that of Choephori, in which the chtonic powers have so large a part to play”. Note-se, no entanto, que 
Orestes, alguns versos depois, pede a aliança também de Zeus na execução de sua vingança. Ele pede 
tanto a Hermes que seja seu aliado (ξύµµαχος, Co. 2) quanto a Zeus (σύµµαχος, Co. 9), estabelecendo-se 
assim uma relação entre os deuses súperos e os deuses ínferos.    
4 A dedicação de uma mecha de seus cabelos ao deus-rio Ínaco representa o fato de Orestes ter atingido a 
puberdade. Era costume entre os jovens gregos dedicarem uma mecha de cabelo a um deus ou a uma 
divindade fluvial como forma de recompensa por sua criação. Esse gesto simboliza, dessa forma, o fim da 
infância. A esse respeito, conferir Nilsson (1949, pp. 96-7); Garvie (2002, pp. 50-1); Mikalson (2010, p. 
185). Como Orestes a dedica a Ínaco, rio da Argólida, expressa-se a ideia de retorno e reintegração à sua 
terra natal, da qual fora exilado. 
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túmulo de Agamêmnon. Ante essa visão inusitada, Orestes suplica a Zeus que, sendo 

para ele um “aliado” (σύµµαχος, Co. 9), tal como Hermes Ctônio, conceda-lhe punir a 

morte de seu pai: “Ó Zeus, dá-me punir a morte / do pai, sê aliado anuente comigo!” (ὦ 

Ζεῦ, δός µε τείσασθαι µόρον / πατρός, γενοῦ δὲ σύµµαχος θέλων ἐµοί, Co. 18-9). E, 

assim, juntamente com Pílades, o silencioso amigo que lhe acompanha, afasta-se para 

informar-se melhor sobre essa procissão de mulheres. 

No párodo, o Coro, composto de mulheres cativas, exprimindo o seu luto5, 

enuncia o motivo pelo qual veio ao túmulo do falecido rei portar-lhe libações fúnebres: 

 
τορὸς γὰρ ὀρθόθριξ δόµων 
ὀνειρόµαντις, ἐξ ὕπνου κότον πνέων 
ἀωρόνυκτον ἀµβόα- 
   µα µυχόθεν ἔλακε περὶ φόβῳ, 
γυναικείοισιν ἐν  
   δώµασιν βαρὺς πίτνων· 
κριταί 〈τε〉 τῶνδ’ ὀνειράτων 
θεόθεν ἔλακον ὑπέγγυοι 
µέµφεσθαι τοὺς γᾶς νέρθεν περιθύµως 
τοῖς κτανοῦσί τ’ ἐγκοτεῖν. 

Claro, arrepiante, no palácio, 
o Adivinho de sonho, tirando sono, a respirar rancor, 
alta noite, no recôndito, bramiu 
um grito terríssono, 
grave ao reboar 
nos aposentos femininos. 
Os intérpretes deste sonho 
garantidos pelo Deus bramiram 
que os ínferos irados repreendem 
os que mataram e lhes têm rancor. 

(Co. 32-43) 
 

Uma questão que se coloca com relação a essa primeira antístrofe é a da 

identidade desse “Adivinho de sonho” (ὀνειρόµαντις) a que se refere o Coro. Trata-se 

de uma questão debatida, em virtude de um problema de estabelecimento textual do 

verso inicial (Co. 32). Quem ou o que é ὀνειρόµαντις? Uma notação marginal a esse 

trecho do texto, comumente suprimida pelos editores, pois torna o verso metricamente 

problemático, traz a palavra Φοῖβος, criando-se assim uma identidade entre Φοῖβος e 

ὀνειρόµαντις. Incorporado ao verso, ter-se-ia: τορὸς γὰρ Φοῖβος ὀρθόθριξ.  

Para Garvie (1986, p. 57), contudo, “Apollo has nothing to do with the 

interpretation of dreams in the palace of Argos, or with the uttering of cries through 

Clytaemestras’s mouth”. O autor considera, no entanto, mais pertinente a emenda em 

que se corrige Φοῖβος por φόβος, sendo planteadas, de acordo com alguns editores, as 

seguintes possibilidades para o verso: τορὸς γὰρ φόβος ὀρθόθριξ ou τορὸς γὰρ 

ὀρθόθριξ φόβος. Essa identificação entre φόβος e ὀνειρόµαντις encontra respaldo, 
                                                
5 Embora sejam cativas (a princípio, tendo sido trazidas de Troia por Agamêmnon, sendo, no entanto, 
impossível determinar com segurança sua origem), elas, como Cassandra, demonstram lealdade e 
compaixão a seus senhores, o que aqui se explicita pelo sincero luto que elas demonstram. O fato de que 
elas, ainda que estrangeiras, sejam leais à memória de Agamêmnon e a seus filhos acentua a frieza e a 
crueldade de Clitemnestra e Egisto, aos quais, tanto como compatriotas quanto como membros da família, 
caberia lealdade e compaixão. 
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segundo Garvie, no fato de que Clitemnestra, ao perceber a veracidade de seu sonho, 

diz: “era muito adivinho o pavor dos sonhos” (ἦ κάρτα µάντις οὑξ ὀνειράτων φόβος, 

Co. 929)6. Para Bowen (1986, p. 36), a identidade do ὀνειρόµαντις é suficientemente 

clara: “Probably fear itself, implicit, not mentioned till περὶ φόβῳ and then almost 

casually, as if obvious”. E assim explica a emenda do verso: “M has Φοῖβος in the 

sentence, appropriate subject of ἔλακε, but it mars the metre, and may derive from the 

marginal comment of someone who saw that fear is effectively the subject and made 

himself a little note: φόβος” 7. Meneses (2002, p. 119), a esse respeito, faz a seguinte 

observação: “Phoibos/Phobos: importaria precisar qual o termo originalmente 

empregado? É irretorquível que as duas ideias, de oráculo e de medo, em sua 

interassonância no original grego, estão intensamente presentes e respaldadas pelo 

contexto”. Lloyd-Jones (1979, p. 134), por outro lado, afirma que se trata simplesmente 

do nume do palácio: “the ‘dream-prophet’ is the Daimon of the house, the personified 

curse upon it, who has caused the dream”8. A tradução dessa passagem por Mazon 

(1949) vem acompanhada de uma nota explicativa em que o tradutor identifica 

ὀνειρόµαντις com o remorso de Clitemnestra: “Ce ‘prophète’, c’est le remords anxieus 

qui habite Clytemnestre”9. Outra possibilidade, que se depreende da tradução de 

                                                
6 Além disso, há duas possíveis edições para um escólio ao verso 35, que diz: “O claro Febo, profetizando 
através de sonhos, fez Clitemnestra berrar e gritar” (ἀναλακεῖν καὶ βοῆσαι τὴν Κλυταιµήστραν 
ἐποίησεν ὁ σαφὴς Φοῖβος δι’ ὀνείρων µαντευόµενος) ou “O claro medo, profetizando através de 
sonhos, fez Clitemnestra berrar e gritar” (ἀναλακεῖν καὶ βοῆσαι τὴν Κλυταιµήστραν ἐποίησεν ὁ σαφὴς 
φόβος δι’ ὀνείρων µαντευόµενος). 
7 Essa interpretação revela-se presente nas traduções de Grene & Lattimore (1991): “Terror, the dream 
diviner of / this house, belled clear, shuddered the skin, blew wrath / from sleep, a cry in night’s obscure 
watches, / a voice of fear deep in the house, / dropping deadweight in women’s inner chambers”. Embora 
os autores traduzam a partir da edição de texto de Smyth (1960), que mantém Φοῖβος no verso 32, 
“Terror” é o sujeito da oração principal e ὀνειρόµαντις aparece como um aposto. O mesmo se dá na 
tradução de Burian & Shapiro (2003): “For terror, dream-seer of the house / with every hair-end bristling, 
every / sleeping breath now breathing wrath, / cried out its shrill cry in the dead / of night, deep from 
within the palace / falling heavy on the women’s quarters”. 
8 Essa interpretação de Lloyd-Jones não afeta, no entanto, a sua tradução desses versos: “For shrill, 
making the hair to stand on end, / the dream-prophet of the house, in sleep breathing anger, / uttered a 
midnight shriek / of terror from the heart of the palace / in grievous assault upon the women’s chambers”. 
Morales (1986) parece seguir a mesma interpretação de Lloyd-Jones, o que se reflete mais claramente na 
sua tradução desses versos: “Con voz estridente que eriza el cabello, el genio maléfico de esta morada, 
profetizando en pesadillas, salió a deshora del sueño y exhaló ira en plena noche. Y, de pavor, lanzó un 
grito que se elevó desde lo hondo del palacio y fue cayendo con terror en las estancias de las mujeres”. 
9 A tradução de Mazon (1949) diz o seguinte: “En un trop clair langage, auquel se dressent les cheveux, le 
prophète qui, dans cette demeure, parle par la voix des songes, soufflannt la vengeance du fond du 
sommeil, en pleine nuit, au coeur du palais, proclamant son oracle en un cri d’épouvante, lourdement 
vient de s’abatre sur les chambres de femmes”. 
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Sommerstein (2008), é compreender ὀνειρόµαντις como “sonho profético”: “A clear 

prophetic dream [..] raised a loud cry of terror [..]”10. 

Como observa Bowen (1986, p. 36), a estrutura dessa longa frase é simples – 

ὀνειρόµαντις ἔλακε ἀµβόαµα: “o Adivinho de sonho bramiu um grito” –, mas, 

prossegue o autor, muitos detalhes são acrescidos a essa oração principal e a maior parte 

do vocabulário é exótica. Para o autor, “the implication is that this is no ordinary 

dream”. De fato, não se trata de um sonho ordinário. Em primeiro lugar, diz-se “claro” 

(τορός, Co. 32). Essa nitidez que distingue o sonho é um indício de que se trata de um 

sonho significativo, isto é, profético. Como se viu, quando a Rainha, nos Persas, inicia 

o relato de seu sonho profético, ela o distingue dos demais sonhos com os quais convive 

desde a partida de Xerxes por sua claridade (ἐναργὲς, Pe. 179). É portanto um sonho 

que não se pode, como pretende o Coro no Agamêmnon, desprezar por ser indiscernível 

(δυσκρίτων ὀνειράτων, Ag. 981). Nem é como os sonhos que Menelau tem em seu 

luto pela mulher perdida, imagens frustrâneas de Helena que escapam de seu abraço: 

 
ὀνειρόφαντοι δὲ πειθήµονες 
πάρεισι δόξαι φέρου- 
    σαι χάριν µαταίαν. 
µάταν γάρ, εὖτ’ ἂν ἐσθλά τις δοκῶν ὁρᾶν, 
παραλλάξασα διὰ 
    χερῶν βέβακεν ὄψις, οὐ µεθύστερον 
πτεροῖς ὀπαδοῦσ᾽ ὕπνου κελεύθοις. 

“Surgidas em sonho dolorosas 
“apresentam-se aparências 
“trazendo graça frustrânea: 
“frustrânea, quando se crê bem ver, 
“através dos braços espaca 
“e vai-se a visão sem mais 
“seguindo alados caminhos de sono.” 

(Ag. 420-6) 
 

Ao contrário, o sonho de Clitemnestra, como bem dirá Orestes, não é vão: “Esta 

visão não lhe poderia vir em vão” (οὔτοι µάταιον ἄν τόδ’ ὄψανων πέλοι, Co. 534). O 

seu sonho se distingue por sua qualidade amedrontadora, que se manifesta no efeito que 

causa naquele que sonha; no caso, Clitemnestra: causa arrepio (ὀρθόθριξ, Co. 32), 

interrompe o sono (ἐξ ὕπνου, Co. 33) no auge da noite (ἀωρόνυκτον, Co. 34), provoca 

terror (περὶ φόβῳ, Co. 35). Mais do que um simples sonho, esses versos descrevem 

uma epifania: ele grita (ἔλακε, Co. 35), respira rancor (κότον πνέων, Co. 33) e, no 

interior do palácio (µυχόθεν, Co. 35), cai pesadamente (βαρύς, Co. 36) sobre os 

aposentos femininos. 

                                                
10 A tradução completa dessa passagem por Sommerstein (2008) diz o seguinte: “A clear prophetic 
dream, breathing out wrath in sleep, / which made the houses’s hair stand on end, / raised a loud cry of 
terror at dead night in the innermost part of the house, / making a heavy attack / on the women’s 
quarters”. 
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Garvie (1986, p. 57) observa que o uso do termo µυχόθεν (Co. 35) evoca o 

recesso oracular (µυχόν, Co. 954) de Apolo em Delfos e que o verbo λάσκω (ἔλακε, 

Co. 35, ἔλακον, Co. 39) tem também o sentido de enunciação oracular, o que, 

juntamente com a ideia de que se trata de um sonho divinatório, “may have misled a 

scribe (perhaps through the intermediary of a scholion) into this identification of the 

ὀνειρόµαντις with Apollo”, identificação contra a qual o autor se posiciona. Note-se, no 

entanto, outro elemento que contribuiria para a identificação de Apolo com 

ὀνειρόµαντις: no terceiro estásimo, após a morte de Clitemnestra e Egisto, o Coro diz 

que a Justiça “respira rancor” (πνέους᾽ ... κότον, Co. 952) e quem a proclamou de seu 

recesso (µυχόν) foi Apolo (Co. 953-4). 

O Coro se refere, nessa passagem, ao oráculo proclamado pelo deus em Delfos 

de que Orestes vingasse seu pai dando morte a seus assassinos. É em função desse 

oráculo que ele retorna a Argos e se dirige ao túmulo de Agamêmnon. Clitemnestra tem 

um sonho cuja interpretação, de que os mortos se ressentem dos que os assassinaram, 

leva-a a enviar libações ao túmulo de Agamêmnon. Há assim uma correlação entre a 

chegada de Orestes em solo pátrio, motivada pelo oráculo de Apolo, e o envio de 

libações ao túmulo de Agamêmnon, motivado pelo sonho profético da rainha. 

Smyth (1926), em sua tradução das Coéforas, faz a seguinte observação a 

respeito dessa primeira antístrofe do párodo: 

 
The language of the passage is accommodated to a double purpose: (1) to indicate an 
oracular deliverance on the part of the inspired prophetess at Delphi, and (2) to show the 
alarming nature of Clytaemestra’s dream; while certain limiting expressions (as 
ἀωρόνυκτον, ὕπνου) show the points of difference. “Phoebus” is used for a prophetic 
“possession”, which assails Clytaemestra as a nightmare (c.p. βαρὺς πίτνων); so that 
her vision is itself called an ὀνειρόµαντις. 
 

Ainda que se possa discordar da interpretação de Smyth, é interessante e válida a 

relação de simultaneidade que ele estabelece entre o oráculo de Apolo e o sonho de 

Clitemnestra. Essa simultaneidade, além de possibilitar que Orestes reencontre sua irmã 

e obtenha dela e das mulheres do Coro ajuda para executar a sua vingança, testemunha 

o fato de que tanto o oráculo de Apolo quanto o sonho de Clitemnestra fazem parte de 

um mesmo diálogo divinatório. São as duas faces de um mesmo desígnio divino: a 

justiça que se realiza através do ato punitivo. O oráculo desvela a necessidade de punir e 

o sonho, a iminência da punição. Cada sinal divinatório tem o seu destinatário e cada 

destinatário age de acordo com o sinal que recebe: Orestes parte para Argos para punir e 
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Clitemnestra envia libações para escapar à punição. No tempo presente da tragédia, 

esses acontecimentos se fazem não apenas correlatos mas também simultâneos. 

Embora o conteúdo do sonho não seja revelado até o final do primeiro episódio, 

o Coro fala da interpretação que dele fizeram os intérpretes do sonho (κριταὶ 

ὀνειράτων, Co. 38)11. O verbo utilizado para descrever a enunciação do conteúdo 

interpretativo é λάσκω (“bramiram”: ἔλακον, Co. 39), o mesmo verbo que dá voz ao 

sonho profético (“bramiu”: ἔλακε, Co. 35). Nesse paralelismo verbal, reforça-se o 

caráter divinatório do sonho de Clitemnestra. Além disso, os adivinhos do palácio falam 

“garantidos pelo Deus” (θεόθεν ... ὑπέγγυοι, Co. 39), isto é, a sua fala é divinamente 

legitimada.   

Os adivinhos fornecem uma interpretação que aponta para o sentido geral do 

sonho: “os ínferos irados repreendem / os que mataram e lhes têm rancor” (µέµφεσθαι 

τοὺς γᾶς νέρθεν περιθύµως / τοῖς κτανοῦσί τ’ ἐγκοτεῖν, Co. 40-1). Pelo contexto, 

sabe-se que “os ínferos” (τοὺς γᾶς νέρθεν) se refere a Agamêmnon e que “os que 

mataram” (τοῖς κτανοῦσί) se refere a Clitemnestra e Egisto, mas, nessa interpretação, 

não apenas não se nomeiam mortos e matadores, como também não se prenunciam as 

consequências dessa ira dos mortos. É uma interpretação que fala sobretudo de uma 

disposição não propícia dos ínferos – visto que há repreensão (µέµφεσθαι, Co. 40), ira 

(περιθύµως, Co. 40), rancor (ἐγκοτεῖν, Co. 41) – para com aqueles que cometeram 

assassinato. Ora, o rancor dos mortos é algo temível e, portanto, mesmo que a 

interpretação do sonho feita pelos adivinhos do palácio não prenuncie claramente a 

morte de Clitemnestra e de Egisto, esse sonho prenuncia um mal, um mal cuja 

proveniência é identificada com os ínferos irados. 

Numa tentativa de tornar propícios os não propícios ínferos, Clitemnestra envia 

libações ao túmulo do marido, para, por meio dessas oferendas fúnebres, apaziguar o 

rancor dos mortos e contornar, assim, o mal prenunciado em seu sonho. O Coro, no 

entanto, descreve as libações, que têm uma função apotropaica, pois são ditos 

“repelentes de males” (ἀπότροπον κακῶν, Co. 44), como uma “graça não-graça” 

(χάριν ἀχάριτον, Co. 44); ou seja, a tentativa de Clitemnestra de aplacar o rancor dos 

ínferos é imediatamente considerada vã, já que o sangue, uma vez derramado, é 

irremível. O sangue derramado clama por vingança e um terrível castigo há de cair 

sobre o culpado, pois, pondera o Coro, a justiça chega para todos. 
                                                
11 Tais intérpretes podem, ainda que não necessariamente, ser associados aos “intérpretes do palácio” 
(δόµων προφῆται, Ag. 409), que, no Agamêmnon, prenunciam o luto de Menelau. 
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Também Orestes, ao final do primeiro episódio, observa que as dádivas enviadas 

por Clitemnestra são inferiores à falta cometida e, manifestando ao Coro o desejo de 

saber por que motivo a rainha, tantos anos depois do assassínio de Agamêmnon, ordena 

que sejam enviadas oferendas fúnebres a seu túmulo, diz ao Coro: “Desejo que, se é que 

sabes, conte-me isto” (θέλοντι δ’, εἴπερ οἶσθ’, ἐµοὶ φράσον τάδε, Co. 522). 

Por ter presenciado o acontecimento, o Coro pode lhe esclarecer: “por sonhos / e 

por noctívagos terrores sacudida / a ímpia mulher enviou estas libações” (ἔκ τ’ 

ὀνειράτων / καὶ νυκτιπλάγκτων δειµάτων πεπαλµένη / χοὰς ἔπεµψε τάσδε 

δύσθεος γυνή, Co. 523-5). Na esticomitia que se segue entre o Coro e Orestes, o 

conteúdo do sonho finalmente é revelado: 

 
{Χο.} τεκεῖν δράκοντ' ἔδοξεν, ὡς αὐτὴ λέγει. 
{Ορ.} καὶ ποῖ τελευτᾷ καὶ καρανοῦται λόγος; 
{Χο.} ἐν σπαργάνοισι παιδὸς ὁρµίσαι δίκην. 
{Ορ.} τίνος βορᾶς χρῄζοντα, νεογενὲς δάκος; 
{Χο.} αὐτὴ προσέσχε µαστὸν ἐν τὠνείρατι. 
{Ορ.} καὶ πῶς ἄτρωτον οὖθαρ ἦν ὑπὸ στύγους; 
{Χο.} ὥστ' ἐν γάλακτι θρόµβον αἵµατος σπάσαι. 
 
Co. Pareceu-lhe parir serpente, ela mesma fala. 
Or. E aonde vai terminar e concluir a fala? 
Co. Atou com faixas como a uma criança. 
Or. E que nutria o recém-nascido monstro? 
Co. Ela mesma lhe deu o seio no sonho. 
Or. E como ficou ileso o úbere sob o horror? 
Co. Sorveram-se com leite coágulos de sangue. (Co. 527-33) 
 

Uma vez que a serpente é tradicionalmente associada aos mortos e às potestades 

dos ínferos12, na imagem da serpente que fere o úbere do qual se alimenta veem-se 

configurados a ira dos ínferos e o rancor dos mortos pelos seus matadores, isto é, a 

rainha Clitemnestra e Egisto. A serpente seria então o falecido rei Agamêmnon, cuja 

cólera, assim manifesta em sonhos, os intérpretes do sonho do palácio recomendaram 

que se tentasse apaziguar com libações fúnebres vertidas sobre seu túmulo. 

                                                
12 Burkert (1993, pp. 380; 402) afirma que “o morto pode aparecer na figura de uma cobra” e que “uma 
cobra, criatura aterrorizante, pode ser encarada como manifestação de um herói”. Mesmo escrevendo 
alguns séculos depois, Artemidoro não deixa de ressaltar em sua Onirocrítica o aspecto ctônio da 
serpente: “pois ela mesma [a serpente] é filha da terra e na terra tem a sua morada” (γῆς γάρ ἐστι καὶ 
αὐτὸς παῖς καὶ τὰς διατριβὰς ἐν τῇ γῇ ποιεῖται, On. II, 13). A edição é de Pack (1963) e a tradução é 
nossa. Para uma análise da serpente no imaginário antigo, conferir o capítulo de Pérez (2011), “La 
serpiente como símbolo en el mundo griego: escenas del ‘Más Acá’”, no livro organizado por Manzano. 
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Parece ter sido esse também o sentido do sonho de Clitemnestra na perdida 

Oresteia de Estesícoro13. Um fragmento dessa obra diz o seguinte: “Pareceu-lhe vir [à 

vista] uma serpente com o topo da cabeça manchado de sangue, e então dela surgiu o rei 

Plistênida” (τᾷ δὲ δράκων ἐδόκησε µολεῖν κάρα βεβροτωµένος ἄκρον, / ἐκ δ᾽ ἄρα 

τοῦ βασιλεὺς Πλεισθενίδας ἐφάνη, Fr. 42)14. A identidade desse rei Plistênida é 

debatida: seria Agamêmnon ou Orestes? Para Devereux (1976, pp. 171-6), trata-se de 

Orestes, que surge da cabeça da serpente, assim como Atena nasce da cabeça de Zeus. 

Para Garvie (1986, p. xx), trata-se de Agamêmnon: “The snake changes into the human 

shape of Agamemnon. ἐδόκησε describes the first impression, ἐφάνη the final and true 

manifestation of the dead king”. Independentemente de quem seja o rei Plistênida a que 

o fragmento alude, o que só o contexto poderia de fato esclarecer, o imaginário onírico 

estabelece uma associação entre a serpente (Agamêmnon morto), o sangue (tanto o 

derramado no passado quanto o que será derramado no futuro) e a vingança (Orestes), 

de modo que o sonho prenuncia a ruína dos assassinos do Atrida como uma reparação à 

sua morte. 

Também nas Coéforas esses mesmos elementos aparecem associados. A 

configuração onírica, no entanto, é diferente, de modo que se somam a esses elementos 

a relação entre mãe e filho através das imagens de geração (τεκεῖν, Co. 527), cuidado 

maternal (enfaixar o recém-nascido: ἐν σπαργάνοισι ... ὁρµίσαι, Co. 529; 

σπαργανηπλείζετο, Co. 544) e amamentação (o seio: µαστόν, Co. 531, 545; οὖθαρ, 
                                                
13 Costuma-se atribuir o sonho profético da Clitemnestra esquiliana a uma influência dessa obra perdida 
de Estesícoro. Sófocles, em sua Electra, narra igualmente um sonho profético. Crisótemis diz à sua irmã o 
seguinte a respeito do sonho da mãe: “Disse que nosso pai reapareceu / aos olhos dela vivo e que 
empunhou / o cetro ancestre, o mesmo que hoje Egisto / agita. O finca ao chão e dele aflora / um 
portentoso ramo cuja copa / ensombreceu Micenas toda” (Λόγος τις αὐτήν ἐστιν εἰσιδεῖν πατρὸς / τοῦ 
σοῦ τε κἀµοῦ δευτέραν ὁµιλίαν / ἐλθόντος ἐς φῶς· εἶτα τόνδ' ἐφέστιον / πῆξαι λαβόντα σκῆπτρον 
οὑφόρει ποτὲ / αὐτός, τανῦν δ' Αἴγισθος· ἐκ δὲ τοῦδ' ἄνω / βλαστεῖν βρύοντα θαλλὸν ᾧ 
κατάσκιον / πᾶσαν γενέσθαι τὴν Μυκηναίων χθόνα, S. E. 417-23). A tradução é de Trajano Vieira 
(2009). Bowman (1997, p. 138) fazendo um estudo comparativo entre o sonho de Clitemnestra nas 
Coéforas e na Electra sofocliana, observa o seguinte: “The use of the dream in the Elektra mirrors that of 
the Choephoroi in terms of the identity of the dreamer and the way in which the dream (and her fear) is 
used to motivate the sacrifice at Agamemnon’s tomb. The content of the dream in Sophokles’ play, 
however, is modelled rather on the two dreams of Astyages in Herodotos’ Histories”. Outra diferença 
digna de nota entre as duas tragédias é, segundo a autora, o fato de que o sonho em Electra “remains 
formally uninterpreted by anyone in the play, although the events of the play clearly fulfil it and resolve 
its terms” (p. 134). Para Lill (2003, p. 187), “The most important change in the dream elements in 
Sophocles is connected with the agents who are represented in the dream. In Aeschylus these are 
Clytemnestra and the serpent. In Sophocles the central figure is Agamemnon. Clytemnestra manipulating 
the serpent is in Sophocles replaced by Agamemnon manipulating his sceptre. Nurturing the serpent is 
replaced with putting the sceptre into the hearth. Thus, the serpent and the sceptre are in the parallel 
position in the two dreams”. Para a autora, essa diferença reflete uma diferença na orientação da tragédia: 
“From the domestic, family oriented sphere in Aeschylus the interest of Sophocles is shifted towards the 
socially oriented themes. The sceptre in the dream is the sign of power” (p. 195). 
14 A edição do fragmento é de Page (1962) e a tradução é nossa. 
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Co. 532; o leite materno: γάλακτι, Co. 533; γάλα, Co. 546). Através desse imaginário, 

Orestes surge, portanto, não apenas como o vingador do pai, mas sobretudo como o 

matador da mãe. 

Assim, num primeiro nível de intepretação, Agamêmnon é a serpente e o fato de 

essa serpente causar dor e horror ao ferir Clitemnestra é um indício da cólera do 

falecido rei, que deve ser aplacada. Essa é a interpretação dos adivinhos do palácio e é 

legítima, pois, como disse o Coro, eles falaram “garantidos pelo Deus” (θεόθεν ... 

ὑπέγγυοι, Co. 39). Mas há mais um outro nível de interpretação, que escapa aos 

intérpretes do sonho e à própria Clitemnestra, e que somente Orestes, por ter 

conhecimento do oráculo de Apolo que lhe foi entregue e por ser “perito em prodígios” 

(τερασκόπον, Co. 551), consegue perceber: essa serpente é também Orestes. Esse é o 

elemento-chave de sua interpretação do sonho; é o elemento que torna o sonho 

“congruente”, “coincidente” (συγκόλλως, Co. 542). Orestes, então, de posse do 

conteúdo do sonho de Clitemnestra, apropria-se do papel de intérprete, antes delegado 

aos adivinhos do palácio, e o interpreta (κρίνω, Co. 542): 

 
κρίνω δέ τοί νιν ὥστε συγκόλλως ἔχειν· 
εἰ γὰρ τὸν αὐτὸν χῶρον ἐκλιπὼν ἐµοὶ 
οὕφις †ἐπᾶσα σπάργανηπλείζετο† 
καὶ µαστὸν ἀµφέχασκ’ ἐµὸν θρεπτήριον 
θρόµβῳ τ’ ἔµειξεν αἵµατος φίλον γάλα, 
ἡ δ’ ἀµφὶ τάρβει τῷδ’ ἐπῴµωξεν πάθει, 
δεῖ τοί νιν, ὡς ἔθρεψεν ἔκπαγλον τέρας, 
θανεῖν βιαίως· ἐκδρακοντωθεὶς δ’ ἐγὼ 
κτείνω νιν, ὡς τοὔνειρον ἐννέπει τόδε. 

Interpreto-o de modo a ser congruente: 
se surgiu do mesmo lugar que eu 
a serpente e enfaixada como criança 
abocanhava o seio que me nutriu 
e mesclou leite a coágulos de sangue 
e ela apavorada pranteava este mal, 
porque nutriu hórrido prodígio, deve 
ter morte violenta e tornado serpente 
eu mato-a – como conta este sonho. 

(Co. 542-50) 
 

Sua interpretação estrutura-se na forma de um período hipotético – se (εἰ, Co. 

543) –, em que várias prótases se acumulam e cuja apódose constitui o prenúncio “deve 

ter morte violenta” (θανεῖν βιαίως, Co. 549). As prótases estabelecem uma analogia 

entre a serpente e Orestes. Clitemnestra deu à luz uma serpente assim como deu à luz 

Orestes; ela envolveu a serpente em faixas, tal como o fez com o pequeno Orestes; para 

alimentá-la, Clitemnestra ofereceu o leite materno, exatamente como o fizera com 

Orestes. Até esse momento, o que fundamenta a analogia entre Orestes e a serpente é a 

relação entre mãe e filho: a geração, o cuidado, a nutrição. A serpente, porém, ao sugar 

o seio, fere a rainha, de modo que ao leite (γάλακτι, Co. 533) misturam-se coágulos de 

sangue (θρόµβον αἵµατος, Co. 533). Essa relação entre mãe e filho perverte-se: o 
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alimento materno tinge-se de sangue15. Clitemnestra apavora-se (τάρβει, Co. 547), 

pranteia esse mal (τῷδ’ ἐπῴµωξεν πάθει, Co. 547), lança um grito de pavor (κέκλαγεν 

ἐπτοηµένη, Co. 535). Não é mais um filho que, como serpente, Clitemnestra amamenta, 

mas um “monstro” (δάκος, Co. 530), um “hórrido prodígio” (ἔκπαγλον τέρας, Co. 

548). A analogia, no entanto, mantém-se: assim como a serpente tirou sangue de 

Clitemnestra, provocando-lhe pavor e horror por ter nutrido esse terrível prodígio, 

também Orestes tirará sangue de Clitemnestra, dando-lhe uma morte violenta. Para 

matá-la, no entanto, “como conta este sonho” (ὡς τοὔνειρον ἐννέπει τόδε, Co. 550), 

Orestes precisará não mais ser tal como uma serpente, mas sim se transformar numa 

serpente: “e tornado serpente / eu mato-a” (ἐκδρακοντωθεὶς δ’ ἐγὼ / κτείνω νιν, Co. 

549-50). Para cumprir o que o sonho prenuncia, Orestes deve passar de uma analogia a 

uma identificação. 

Assim identificado com esse animal que tem um forte sentido ctônio, será, 

portanto, através de Orestes que o rancor do morto e das potestades infernais irá se 

manifestar, do mesmo modo como, em Agamêmnon, através da ação criminosa da 

rainha se manifestou o terrível nume que habita o palácio dos Atridas (Ag. 1497-504). 

Note-se, porém, que a imagem da serpente esteve até então associada a 

Clitemnestra. Pela monstruosidade de suas ações, Cassandra, em Agamêmnon, 

identificara a rainha com uma “bicéfala víbora” (ἀµφίσβαιναν, Ag. 1233). Em sua 

prece a Zeus, após o reconhecimento de Orestes e Electra, ele descreve Clitemnestra 

como uma “medonha víbora” (δεινῆς ἐχίδνης, Co. 249) por ter dado uma morte 

ignominiosa a seu pai. Após a morte de Clitemnestra e Egisto, Orestes chama-a “moreia 

ou víbora” (µύραινά γ’ εἴτ’ ἔχιδν’, Co. 994) e o Coro comenta que Orestes libertou a 

cidade ao decapitar “as duas serpentes” (δυοῖν δρακόντοιν, Co. 1047).  

Orestes, por sua vez, associa-se à imagem da águia, inimiga tradicional da 

serpente16. Na prece que dirige a Zeus no primeiro episódio, Orestes pede ao deus que, 

testemunhando a presente situação em que se encontram os filhos e o palácio do grande 

Agamêmnon, não deixe ser destruída a “geração da águia” (αἰετοῦ γένεθλ’, Co. 258). 

Orestes e sua irmã são assim descritos como “a prole órfã da águia” (γένναν εὖνιν 

                                                
15 Para uma análise dessa imagem, conferir o artigo de Chiesi (2011), “Reading Aeschylean images: 
Matricide and the blood in maternal milk in Clytemnestra’s dream”.  
16 Aristóteles observa que “a águia e o dragão são inimigos, porque a primeira se alimenta de serpentes” 
(ἔστι δ’ ἀετὸς καὶ δράκων πολέµια· τροφὴν γὰρ ποιεῖται τοὺς ὄφεις ὁ ἀετός, H.A. 9.1.609a). A 
tradução é de Maria de Fátima Sousa e Silva (2008). Segundo Pérez (2010, p. 9), “It was Aeschylus who 
extensively used the natural symbolism of the eagle and the snake. His trilogy, especially the Libation 
Bearers, is one of the most important sources for the symbolism of the eagle and the snake”. 
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αἰετοῦ, Co. 247), “os filhotes do pai” (πατρὸς νεοσσούς, Co. 256). Essa associação 

entre a águia e Agamêmnon retoma a que já havia sido feita em Agamêmnon em dois 

momentos: no símile em que os dois Atridas são comparados a aves de rapina cuja prole 

fora roubada (Ag. 49-54) e no auspício das aves, quando o adivinho vê nas duas águias a 

devorar uma lebre prenhe os dois Atridas (Ag. 123-5). 

A águia, como se sabe, é um animal nobre. A serpente, por outro lado, é um 

animal assustador e traiçoeiro17. Orestes, enquanto vingador do pai, identifica-se com a 

águia de que é filho. No entanto, para executar a sua vingança, ele deve não apenas 

matar Egisto, mas também a sua própria mãe e, para matá-la, ele deve abandonar sua 

identificação com a águia e tornar-se uma serpente, de que igualmente é filho18. 

A identificação de Clitemnestra com uma serpente ressalta o que há de 

monstruoso no crime que ela cometeu – a esposa que mata o marido – e a identificação 

de Orestes com a serpente ressalta igualmente o que há de monstruoso na vingança de 

Orestes – o filho matar a mãe. O sonho de Clitemnestra não é portanto apenas um 

prenúncio de uma vingança, pura e simplesmente, mas também o prenúncio de um 

matricídio, em que estão implicadas terríveis consequências. A imagem da serpente não 

se esgota, portanto, em Clitemnestra e em Orestes; as Erínies, que buscam vingança 

pelo matricídio, são comparadas por Orestes, nas Coéforas, e pela Pítia, nas Eumênides, 

a Górgones (Γοργόνων δίκην, Co. 1048; Γοργόνας, Eu. 48), cujas tranças são 

“serpentes” (δράκουσιν, Co. 1050). Nas Eumênides, o seu furor é comparável ao de 

“terrível serpente” (δεινῆς δρακαίνης, Eu. 128) e elas se mostram desejosas de sugar o 

sangue de Orestes (Eu. 264-6). A vingança de Orestes, à medida que passa pelo 

matricídio, torna-se um crime que, assim como o de Clitemnestra e dos demais 

membros da família dos Atridas, demanda punição19. 

                                                
17 Aristóteles, ao falar sobre a diversidade de caráter dos animais, diz que as cobras são vis e pérfidas 
(ἀνελεύθερα καὶ ἐπίβουλα, H.A. 1.1.488b). Como observa Burkert (1993, p. 380), “para o homem, a 
cobra é um animal pura e simplesmente aterrador, inquietante na forma e no comportamento, com 
aparições imprevisíveis”. Pérez (2010, p. 9, n. 45), em “Contextualizing Symbols: ‘the Eagle and the 
Snake’ in the Ancient Greek World”, faz, no entanto, a seguinte observação: “It is worth noting that in 
these kind of literary similes, and also in the fables, the snake is the animal negatively characterised. To 
some extent, writers forgot to look on the ‘bright (though not less disturbing) side’ of the snake, that side 
in which it appeared as giver (and also thief) of life, immortality, fertility and owner of the ancestral 
knowledge”.  
18 Pérez (2010, p. 10) ressalta: “For this dire act to be carried out, Orestes must irst become the mother, 
the snake, to avenge the eagle, the father. [...] Nevertheless, there is only one snake, Clytemnestra; 
Orestes becomes one in obeying Loxiasʼ oracle but he ‘is’ not one. Actually this rich imagery in the 
Oresteia clearly relects the contradictory problems that the ‘lex talionis’ entails. 
19 Goldhill (2004, p. 56) faz a seguinte observação: “Orestes declares himself a monster, a snake, an agent 
of violence – all words that resonate with other moments of intrafamilial violence in the house of 
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Tendo Orestes assim interpretado o sonho, o Coro exclama: “Elejo-te por isto 

perito em prodígio” (τερασκόπον δὴ τῶνδέ σ’ αἱροῦµαι πέρι, Co. 551). Como observa 

Roberts (1985, p. 283-297), o termo “perito em prodígio” (τερασκόπον) associa 

Orestes a outros personagens da trilogia que também possuem, com maior ou menor 

extensão, conhecimento divinatório: Calcas, que, após ver o auspício das aves, “disse o 

vaticínio” (τερᾴζων, Ag. 125); o Coro, cujos pressentimentos são frutos de um coração 

“vaticinante” (καρδίας τερασκόπου, Ag. 977); Cassandra, a quem, depois de morta, 

Clitemnestra se refere, entre outros atributos menos elogiosos, como “adivinha” 

(τερασκόπος, Ag. 1440); e, por fim, o próprio deus Apolo, que, dentre as qualidades 

que lhe são atribuídas pela Pítia, está a de “intérprete de signos” (τερασκόπος, Eu. 62). 

Orestes, no entanto, não se associa a esses personagens apenas por sua habilidade em 

interpretar o sonho de Clitemnestra, mas também pelo fato de, tendo sido o destinatário 

de um oráculo pítio, possuir conhecimento dos desígnios divinos. 

Contudo, Orestes, ao mesmo tempo em que figura como um exímio intérprete de 

sinais divinatórios, também figura como aquele que os cumpre. É por meio dele que se 

cumprem a profecia que Cassandra fizera em Agamêmnon, as preces e as imprecações 

de Electra, o oráculo de Apolo, o sonho profético de Clitemnestra nas Coéforas e todo e 

qualquer sinal divinatório que, em maior ou menor grau, nesta ou na tragédia anterior, 

apontam na direção da morte dos assassinos de Agamêmnon. O sonho profético de 

Clitemnestra parece ser o último sinal numinoso de que Orestes necessitava para pôr em 

ação a sua vingança. 

 

4.2.2) Os sinais do reconhecimento 

 

Pode-se dizer que há duas cenas de reconhecimento nas Coéforas: a de Orestes e 

Electra e a de Orestes e Clitemnestra. Esses reconhecimentos se dão como o desvendar 

de um enigma e ambos, uma vez desvendados, prenunciam um acontecimento 

significativo. O reconhecimento entre Orestes e Clitemnestra, no entanto, passa antes 

por um desconhecimento, pois Orestes encobre sua verdadeira identidade, que só é 

revelada através da execução de sua vingança20. 

                                                                                                                                          
Agamemnon. The prophecy, as it foretells the matricide, also binds Orestes into the narrative of the 
family curse”. 
20 A respeito da cena de reconhecimento entre Orestes e Electra, conferir Brown (1961), Mejer (1979), 
Jouanna (1997), Zeitlin (2012). 
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Inicialmente, a identidade de Orestes é um enigma tanto para Electra quanto para 

Clitemnestra. Quando Electra desvenda esse enigma, ela se depara com um 

acontecimento auspicioso, que prenuncia a realização de seu maior desejo, vingar o pai. 

Quando, todavia, Clitemnestra desvenda esse enigma, ela se depara com a própria 

morte. 

No prólogo, Orestes avista um grupo de mulheres trazendo libações para o 

túmulo de seu pai. Dentre elas, Orestes reconhece sua irmã: “Não é outra! Creio 

marchar Electra / minha irmã, com pranteado luto / distinta” (καὶ γὰρ Ἠλέκτραν δοκῶ 

/ στείχειν ἀδελφὴν τὴν ἐµὴν πένθει λυγρῷ / πρέπουσαν, Co. 16-8). Todas as 

mulheres vestem-se de preto e isso chama a atenção de Orestes, pois as torna distintas 

(πρέπουσα, Co. 12), mas, nesse grupo, há um outro elemento distintivo: o pranteado 

luto de uma delas, que a torna distinta (πρέπουσαν, Co. 18). Orestes reconhece, pois, 

sua irmã pelo seu destacado sofrimento. E assim, Orestes, na companhia de Pílades, 

afasta-se para mais bem observar essas mulheres. 

No primeiro episódio, diante do túmulo do pai, Electra consulta o Coro a 

respeito de que palavras pronunciar no momento de verter as libações: dizer, 

sarcasticamente, que são oferendas enviadas por uma querida esposa ao querido marido; 

pedir destino igual ao do morto aos que lhe enviaram essas dádivas; ou por fim 

derramá-las no mesmo ignominioso silêncio em que o rei foi assassinado. A 

preocupação de Electra em escolher palavras adequadas é compreensível quanto se tem 

em mente que o derramamento de libações fúnebres sobre o túmulo é um ritual solene e, 

por isso, deve-se atentar para o que é dito nesse momento.  

O Coro sugere que ela se aproprie das oferendas e as verta em seu próprio nome, 

subvertendo o propósito pelo qual a rainha as enviou, de modo a adequá-las aos seus 

próprios interesses. Assim, ao invés de serem propiciatórias a quem as enviou, passam a 

ser propiciatórias aos inimigos de quem as enviou.  

Primeiramente, o Coro a aconselha a pronunciar votos favoráveis aos amigos de 

seu pai; ou seja, àqueles que odeiam Egisto. Electra, pergunta então quem deveria ainda 

acrescentar a essa “sedição” (στάσει, Co. 114), termo em que se explicita a subversão 

do propósito das libações que estão para ser derramadas. Para o Coro, parece certo 

incluir Orestes: “Lembra Orestes, ainda que ausente” (µέµνησ’ Ὀρέστου, κεἰ θυραῖός 

ἐσθ' ὅµως, Co. 115). Trata-se de uma ironia, porque, embora o Coro e Electra não o 

saibam, Orestes está presente.  
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 Em segundo lugar, tendo em mente os culpados pela morte de Agamêmnon, o 

Coro aconselha Electra a pedir que lhes venha “um Nume ou um mortal” (δαίµον’ ἢ 

βροτῶν, Co. 119) que também os mate, pois não considera falta de reverência pedir 

aos deuses que retribuam os males aos inimigos. Sem que o saibam, Orestes é os dois ao 

mesmo tempo: mortal e numinoso, visto que ele retorna a Argos tanto na condição de 

ser o cumprimento de uma profecia – Cassandra prenunciou que ele voltaria (κάτεισιν, 

Ag. 1283) –, quanto na condição de dar cumprimento a uma profecia de Apolo – o deus 

o impele (κελεύων, Co. 270). 

Electra, então, invoca primeiramente Hermes Ctônio, para que o deus, na 

condição de arauto, proclame suas preces às potestades subterrâneas. Invocando o pai, 

fala da terrível situação em que se encontram: ela mesma vive como uma escrava em 

seu palácio e Orestes foi banido do país e das riquezas paternas, das quais unicamente 

desfrutam os assassinos usurpadores do trono. Assim, ela suplica que o pai propicie o 

retorno de Orestes – “Que venha Orestes com alguma sorte” (ἐλθεῖν δ’ Ὀρέστην δεῦρο 

σὺν τύχῃ τινὶ, Co. 138). Para os inimigos de Agamêmnon, ela pede que “com justiça” 

(δίκῃ, Co. 144) sejam mortos pelas mãos de seu vingador.  

Note-se que a prece de Electra se assemelha à de Orestes no prólogo. Ambos 

invocam inicialmente Hermes Ctônio (Ἑρµῆ χθόνιε, Co. 1; 124) e ambos pedem que a 

morte do pai seja vingada – Orestes pede: “dá-me punir a morte / do pai” (δός µε 

τείσασθαι µόρον / πατρός, Co. 18-9) e Electra pede: “mostrar-se o teu vingador, ó 

pai, / e quem te matou morrer com justiça” (φανῆναί σου, πάτερ, τιµάορον, / καὶ 

τοὺς κτανόντας ἀντικατθανεῖν δίκῃ, Co. 143-4). Essa semelhança mostra um 

paralelismo entre os irmãos e prefigura a cena de reconhecimento, pois o 

reconhecimento entre eles é mais do que a descoberta de uma identidade; é também a 

identificação de destinos comuns.  

Essa prece pela morte de Clitemnestra e Egisto, feita em meio a um ritual 

fúnebre, cuja solenidade é sublinhada pelo Coro ao dizer que respeita como um altar o 

túmulo de Agamêmnon (Co. 106), converte-se, dessa forma, em uma maldição, como 

bem nota Electra quando diz: “Isso ponho no meio desta bela prece / dizendo para eles 

esta ruim praga” (ταῦτ᾽ ἐν µέσῳ τίθηµι τῆς καλῆς ἀρᾶς, / κείνοις λέγουσα τήνδε τὴν 

κακὴν ἀράν, Co. 145-6). Assim, ao poder da autoridade dos que agora reinam Electra 

contrapõe o poder das palavras que agora profere. Essa “ruim praga” (τῆς κακῆς ἀρᾶς, 
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Co. 146) pronunciada por Electra, torna-se assim um sinal a prenunciar a morte de 

Clitemnestra e de Egisto. 

O derramamento das libações é acompanhado do lamento do Coro, em que se 

reitera a súplica por retaliação à morte do rei com a vinda de um vingador. O fim do 

ritual fúnebre é seguido do primeiro indício de que as preces de Electra e do Coro foram 

atendidas:  

 
Ηλ. ὁρῶ τοµαῖον τόνδε βόστρυχον τάφῳ. 
Χο. τίνος ποτ’ ἀνδρὸς ἢ βαθυζώνου κόρης; 
Ηλ. εὐξύµβολον τόδ’ ἐστὶ παντὶ δοξάσαι.   
Χο. πῶς οὖν παλαιὰ παρὰ νεωτέρας µάθω; 
Ηλ. οὐκ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐµοῦ κείραιτό νιν. 
Χο. ἐχθροὶ γὰρ οἷς προσῆκε πενθῆσαι τριχί. 
Ηλ. καὶ µὴν ὅδ’ ἐστὶ κάρτ’ ἰδεῖν ὁµόπτερος.   
Χο. ποίαις ἐθείραις; τοῦτο γὰρ θέλω µαθεῖν. 
Ηλ. αὐτοῖσιν ἡµῖν κάρτα προσφερὴς ἰδεῖν. 
Χο. µῶν οὖν Ὀρέστου κρύβδα δῶρον ἦν τόδε; 
Ηλ. µάλιστ’ ἐκείνου βοστρύχοις προσείδεται. 
Χο. καὶ πῶς ἐκεῖνος δεῦρ’ ἐτόλµησεν µολεῖν; 
Ηλ. ἔπεµψε χαίτην κουρίµην χάριν πατρός. 
 
El. Vejo esta madeixa cortada na tumba. 
Co. De que homem ou moça de funda cintura? 
El. Bom sinal isto pode parecer a todos. 
Co. Como aprender, velha junto à nova? 
El. Não há quem além de mim cortaria? 
Co. Tem ódio quem devia oferecer cabelo. 
El. Ora, isto é pluma símil de se ver. 
Co. A quais cabelos? Isto quero saber. 
El. A nós mesmas muito símil de se ver. 
Co. Isto seria oculta dádiva de Orestes? 
El. Muito se assemelha às madeixas dele. 
Co. E como teve ousadia de vir aqui? 
El. Enviou a crina cortada por amor do pai. (Co. 168-80) 
 

A primeira consideração que Electra faz ao ver uma mecha de cabelos é a de que 

parece ser um “bom sinal” (εὐξύµβολον, Co. 170)21. O adjetivo εὐσύµβολος, além de 

significar “auspicioso”, pode significar também “fácil de adivinhar” ou “fácil de 

                                                
21 A mecha de cabelo como instrumento da anagnórisis parece ter estado presente na Oresteia de 
Estesícoro, conforme afirma o fragmento 40: τὸν ἀναγ[νωρις- / µὸ]ν̣ διὰ τοῦ βοστρύχο[υ / 
Στ]ησιχόρωι γάρ ἐστιν (Edição de Page, de 1962). Esse elemento é mantido como o primeiro indício na 
obra não só de Ésquilo, mas também de Sófocles e de Eurípides. Na Electra euripidiana, a personagem 
homônima desdenha, no entanto, da credibilidade desse indício encontrado pelo Ancião na tumba de 
Agamêmnon: “como conferir o cacho de cabelo, / o de nobre varão, crescido nos estádios, / e o feminino, 
penteado? Não é possível. / Em muitos verias madeixas semelhantes, / velho, e em não natos do mesmo 
sangue.” (χαίτης πῶς συνοίσεται πλόκος, / ὁ µὲν παλαίστραις ἀνδρὸς εὐγενοῦς τραφείς, / ὁ δὲ 
κτενισµοῖς θῆλυς; ἀλλ' ἀµήχανον. / πολλοῖς δ' ἂν εὕροις βοστρύχους ὁµοπτέρους / καὶ µὴ γεγῶσιν 
αἵµατος ταὐτοῦ, γέρον, El. 527-31). 
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entender”. Em ambos os casos, ilustra a atitude de Electra ante a mecha de cabelos que 

ela avista: é um sinal, um indício, um augúrio (σύµβολος) que ela tem de interpretar. 

Ela baseia sua interpretação em dois aspectos: na semelhança da mecha com seus 

próprios cabelos (ὁµόπτερος, Co. 174; προσφερής, Co. 176), uma semelhança que é 

intensa (κάρτα, Co. 174, 176; µάλιστ’, Co. 178), e no fato de que ninguém, além dela 

mesma, ofereceria essa dádiva (δῶρον, Co. 177) ao túmulo paterno, pois “tem ódio 

quem devia oferecer cabelo” (ἐχθροὶ γὰρ οἷς προσῆκε πενθῆσαι τριχί, Co. 173), isto 

é, Clitemnestra. O Coro antecipa-se à sua dedução: seria, portanto, uma dádiva de 

Orestes? E, sendo de Orestes, como ele teria tido a ousadia de vir até o túmulo do pai? 

Electra considera então a possibilidade de ele não ter estado presente, mas ter enviado 

uma mecha de seus cabelos. O Coro comenta que ainda assim isso seria deplorável, “se 

não puser mais o pé neste lugar” (εἰ τῆσδε χώρας µήποτε ψαύσει ποδί, Co. 182). O 

Coro, sem o saber, prenuncia o segundo indício: aquele deixado pelas pegadas dos pés 

de Orestes22. 

Sendo assim, esse primeiro indício aponta tanto para a existência de Orestes (ou 

seja, ele ainda estaria vivo) quanto para a sua devoção ao pai, pois o gesto ritual de 

dedicar uma mecha de cabelo sobre o túmulo indica um respeito piedoso para com o 

morto; a mecha de cabelos é descrita por Electra como uma “honra ao pai” (τιµὴν 

πατρός, Co. 200). É assim um símbolo tanto de sua pessoa quanto de sua piedade filial. 

Electra também demonstra esse mesmo respeito piedoso para com o falecido pai, de 

modo que a semelhança física que se enfatiza entre os cabelos dos irmãos reflete uma 

semelhança de atitude ante a morte do pai e, principalmente, de propósito: vingar 

Agamêmnon. 

Electra, então, é tomada por uma dúvida assoladora. Por um lado, pelo indício, 

“como esperar / outro cidadão ser dono desta fronde?” (πῶς γὰρ ἐλπίσω / ἀστῶν τιν’ 

ἄλλον τῆσδε δεσπόζειν φόβης; Co. 187-8); por outro lado, é impossível ter certeza: 

“como anuir direto a isto, / ser este adorno do mortal que eu mais / amo, Orestes?” 

(ὅπως µὲν ἄντικρυς τάδ' αἰνέσω, / εἶναι τόδ' ἀγλάισµά µοι τοῦ φιλτάτου / 

βροτῶν Ὀρέστου, Co. 192-4). Ela se descreve assolada pela dúvida tal como marujos 

pelas tempestades e invoca os deuses, pois só estes poderiam, com seu conhecimento, 

propiciar-lhe a serenidade advinda da certeza. Nesse momento, ela vê mais um indício: 

 
                                                
22 Lebeck (1971) observa que “the phrase is more than heightened diction or poetic periphrasis for ‘if 
Orestes never returnes’. It is periphrasis prophetic of the action”.  
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καὶ µὴν στίβοι γε, δεύτερον τεκµήριον, 
ποδῶν, ὁµοῖοι, τοῖς τ’ ἐµοῖσιν ἐµφερεῖς· 
καὶ γὰρ δύ’ ἐστὸν τώδε περιγραφὰ ποδοῖν, 
αὐτοῦ τ’ ἐκείνου καὶ συνεµπόρου τινός· 
πτέρναι τενόντων θ’ ὑπογραφαὶ µετρούµεναι 
εἰς ταὐτὸ συµβαίνουσι τοῖς ἐµοῖς στίβοις· 

Eis vestígios – segundo indício – 
de pés, similares, e parecidos aos meus, 
pois estes dois traços são de dois pés, 
dele mesmo e de algum companheiro; 
talões e traços de nervos, quando medidos, 
coincidem no mesmo com minhas pegadas. 

(Co. 205-10) 
 

Esse segundo indício (δεύτερον τεκµήριον, Co. 205) é também interpretado por 

Electra tendo por base a semelhança; desta vez, entre as pegadas deixadas pelos pés do 

irmão com as pegadas deixadas pelos seus próprios pés. A semelhança é novamente 

enfatizada: são “similares” (ὅµοιοι, Co. 206), “parecidos” (ἐµφερεῖς, Co. 206), 

“coincidem” (συµβαίνουσι, Co. 210)23. A descoberta de outro par de pegadas, que 

Electra conjectura, acertadamente, ainda que ela não o saiba, pertencerem a algum 

companheiro de Orestes, reforça, pela diferença, a semelhança entre as suas pegadas e 

as de Orestes. Novamente, a semelhança física reflete a comunidade de destinos entre os 

dois. Orestes é aquele que partiu, enquanto ela permaneceu. Esse novo indício, no 

entanto, é um sinal de que Orestes retornou a Argos, de que o ausente se faz presente.  

O segundo indício é seguido imediatamente de sua materialização, pois, 

deixando o seu esconderijo em cena, Orestes surge diante de Electra, que exclama: 

“Está aqui a dor e a perdição do espírito” (πάρεστι δ’ ὠδὶς καὶ φρενῶν καταφθορά, 

Co. 211). Lebeck (1971, p. 109) observa que esse verso é usualmente compreendido 

como uma expressão do conflito de Electra causado pela dúvida, mas, segundo a autora, 

ainda que seja certamente o que Electra quer dizer, não é o que ela realmente diz. 

Lebeck chama atenção para fato de que o termo ὠδίς significa também a criança fruto 

de um parto doloroso, difícil, e que, portanto, teria um sentido ominoso: “the child 

whose birth ends in his mother’s death”. Igualmente, a “perdição do espírito” (φρενῶν 

καταφθορά, Co. 211) a que Electra alude pode também possuir, segundo a autora, um 

sentido ominoso, prenunciando o espírito desgovernado (φρένες δύσαρκτοι, Co. 1024) 

de Orestes após o matricídio. 

O surgimento de Orestes ante seus olhos não é, no entanto, suficiente para 

convencê-la da identidade de seu irmão. Ela pergunta: “Qual ganho tenho agora dos 

Numes?” (ἐπεὶ τί νῦν ἕκατι δαιµόνων κυρῶ; Co. 214). A presença desse jovem diante 

                                                
23 Na Electra de Eurípides, a personagem homônima também desdenha desse segundo indício: “Como 
haveria no chão rochoso da terra / as impressões dos pés? Se há pegadas, / não seriam iguais os pés de 
dois irmãos, / de varão e de mulher, mas dele é maior.” (πῶς δ' ἂν γένοιτ' ἂν ἐν κραταιλέωι πέδωι / 
γαίας ποδῶν ἔκµακτρον; εἰ δ' ἔστιν τόδε, / δυοῖν ἀδελφοῖν ποὺς ἂν οὐ γένοιτ' ἴσος / ἀνδρός τε καὶ 
γυναικός, ἀλλ' ἅρσην κρατεῖ, El. 534-7). 
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dela é-lhe tão enigmática quanto os indícios por ela encontrados e, por essa razão, 

Electra atribui isso aos numes. 

 Embora Orestes lhe diga que suas preces foram atendidas, que ele é o mortal 

por quem ela clamava, e que diga claramente: “Sou ele, não busques mais perto que eu” 

(ὅδ’ εἰµί· µὴ µάτευ’ ἐµοῦ µᾶλλον φίλον, Co. 219); ainda assim, Electra mostra-se 

desconfiada. Orestes declara-se φίλος (Co. 219), mas Electra chama-o ξένος (Co. 220): 

“Tramas um dolo contra mim, ó estranho? (ἀλλ’ ἦ δόλον τιν’, ὦ ξέν’, ἀµφί µοι 

πλέκεις; Co. 220). Para que o reconhecimento se dê, é necessário, portanto, que Orestes, 

perante Electra, deixe de ser ξένος e torne-se φίλος. 

O reconhecimento entre eles não é apenas um reconhecimento de identidade, 

mas de um destino comum. É esse destino comum que se enfatiza nas palavras de 

Orestes. Quando Electra sugere que ele esteja tramando um dolo “contra ela” (ἀµφί µοι, 

Co. 220), Orestes diz que, se assim o fizesse, estaria tramando “contra mim mesmo” 

(αὐτὸς κατ’ αὐτοῦ, Co. 221). Da mesma forma, quando Electra sugere que ele deseja 

rir dos males dela – “Mas no meio de meus males queres rir?” (ἀλλ’ ἐν κακοῖσι τοῖς 

ἐµοῖς γελᾶν θέλεις; Co. 222) –, Orestes anula a diferença entre “meus” (ἐµοῖς) e “teus” 

(σοῖς) – “No meio dos meus, então, se é dos teus” (κἀν τοῖς ἐµοῖς ἄρ’, εἴπερ ἔν γε 

τοῖσι σοῖς, Co. 223). E, finalmente, ao falar dos parentes, ele recorre ao pronome 

pessoal no dual (νῷν): “sei que os parentes nos são amargos” (τοὺς φιλτάτους γὰρ 

οἶδα νῷν ὄντας πικρούς, Co. 234). 

A prova cabal desse destino comum vem sob a forma de um terceiro indício, 

apresentado após uma recapitulação dos indícios anteriores, cuja assertividade é 

validada: 

 
αὐτὸν µὲν οὖν ὁρῶσα δυσµαθεῖς ἐµέ, 
κουρὰν δ’ ἰδοῦσα τήνδε κηδείου τριχὸς 
ἰχνοσκοποῦσά τ’ ἐν στίβοισι τοῖς ἐµοῖς 
ἀνεπτερώθης κἀδόκεις ὁρᾶν ἐµέ. 
σκέψαι τοµῇ προσθεῖσα βόστρυχον τριχός 
σαυτῆς ἀδελφοῦ σύµµετρον τῷ σῷ κάρᾳ· 
ἰδοῦ δ' ὕφασµα τοῦτο, σῆς ἔργον χερός, 
σπάθης τε πληγὰς ἠδὲ θήρειον γραφή. 

Quando vês a mim mesmo, mal reconheces, 
mas ao vires esta mecha de cabelo na tumba, 
e sondares vestígios de minhas pegadas, 
arrepiaste as asas e creste que me vias. 
Examina perto do corte a madeixa 
de teu irmão, parecida com tua cabeça. 
Vê esta veste trabalhada por tua mão, 
a imagem animal da espátula e batente. 

(Co. 225-32) 
 

Orestes aponta para uma contradição, fruto da desconfiança e da dúvida de 

Electra. Ao ver a ele mesmo (αὐτόν ... ὁρῶσα, Co. 225), Electra mal o reconhece 

(δυσµαθεῖς, Co. 225), isto é, a sua própria pessoa é difícil de compreender, de 
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reconhecer. Porém, quando Electra viu os indícios de sua pessoa – a mecha de cabelos e 

as pegadas –, ela acreditou, movida pela esperança, que o via (κἀδόκεις ὁρᾶν ἐµέ, Co. 

228). Assim, o terceiro indício é apresentado por ele mesmo em pessoa: Orestes lhe 

mostra uma veste bordada por Electra24.  

Esse terceiro indício, além de ser apresentado pelo próprio Orestes, estabelece 

uma conexão irrefutável entre eles, pois a veste que está agora em suas mãos foi 

bordada pelas mãos dela (σῆς ἔργον χερός, Co. 231). Trata-se de um indício que evoca 

uma infância compartilhada por ambos. Só então Electra se convence da verdadeira 

identidade de seu irmão, a única que lhe seria possível reconhecer: a de um Orestes 

criança, a quem ela, irmã mais velha, tecera uma veste25. A partir desse momento, 

Orestes deixa de ser ξένος, para Electra, e passa a ser φίλος: “Ó querido cuidado do 

palácio paterno” (ὦ φίλτατον µέληµα δώµασιν πατρός, Co. 235). 

Esse reconhecimento/reencontro entre os irmãos é um acontecimento auspicioso. 

Ao mesmo tempo em que se tornou possível em função de dois sinais divinos – o 

oráculo de Apolo, que ordenou que Orestes retornasse a Argos para vingar o pai, e o 

sonho profético de Clitemnestra, que fez com que Electra saísse do palácio e fosse até o 

túmulo do pai levar libações – e que é a realização das preces de Electra de que Orestes 

retornasse – “Que venha Orestes” (ἐλθεῖν δ’ Ὀρέστην, Co. 138), pedia a irmã –, o 

reconhecimento/reencontro em si torna-se um sinal divino a prenunciar o cumprimento 

tanto do oráculo de Apolo quando do sonho de Clitemnestra. 

Há de se lembrar novamente que o retorno de Orestes é o cumprimento das 

profecias de Cassandra. A profetisa menciona, primeiramente, o filho de Agamêmnon 

pela ausência, ao dizer que “a defesa ausente está longe” (ἀλκὰ δ’ / ἑκὰς ἀποστατεῖ, 

Ag. 1103-4). Essa ausência, no entanto, findará, pois, diz Cassandra: 

 
ἥξει γὰρ ἡµῶν ἄλλος αὖ τιµάορος, 
µητροκτόνον φίτυµα, ποινάτωρ πατρός· 
φυγὰς δ' ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος 

um outro punidor por nós há de vir, 
matricida rebento, vingador do pai. 
Exilado errante estranho a esta terra 

                                                
24 Na Electra de Sófocles, o terceiro e definitivo indício da identidade de Orestes é um anel pertencente a 
Agamêmnon (σφραγῖδα πατρός, S. El. 1223); enquanto, na Electra de Eurípides, é uma cicatriz junto à 
sombrancelha (οὐλὴν παρ’ ὀφρύν, E. El. 573). 
25 É impossível determinar a idade de Orestes ao ser exilado, assim como é impossível determinar quanto 
tempo se passou entre o assassinato de Agamêmnon e o retorno de Orestes. Na Odisseia, diz-se que 
Egisto, após matar Agamêmnon, reinou em Micenas durante sete anos (ἑπτάετες), e que, no oitavo 
(ὀγδοάτῳ), Orestes retornou e o matou (Od. III, 304-7). Noël (2013, p. 14), sob essa questão temporal, 
observa o seguinte: “La gradation des indices donne à voir le mouvement même par lequel Oreste revient 
vers Électre et se matérialise littéralement devant elle: la mèche, puis le pas, qui est présenté comme un 
moulage du pied, puis Oreste en personne, porteur du tissu cadeau d’Électre autrefois. Il s’agit d’une 
solution dramaturgique pour montrer au spectateur la temporalité de ce retour”.  



 
 

249 

κάτεισιν, ἄτας τάσδε θριγκώσων φίλοις· 
ὀµώµοται γὰρ ὅρκος ἐκ θεῶν µέγας, 
ἄξειν νιν ὑπτίασµα κειµένου πατρός. 

voltará para coroar a ruína dos seus. 
Há de conduzi-lo o pai supino em jazigo.  

(Ag. 1279-84) 
 

Forma parte da profecia de vingança de Orestes a condução de Agamêmnon de 

seu túmulo. Esse é, pois, o objetivo do longo kommós. Esse canto fúnebre, aqui entoado 

pelo Coro, por Electra e por Orestes, tem por finalidade estabelecer uma comunicação 

com o falecido Agamêmnon e formar com ele uma aliança, pedindo-lhe auxílio e 

proteção na execução de sua vingança.  

Uma das atribuições do Coro que podem ser observadas no kommós é guiar as 

invocações e as súplicas dos dois irmãos, mostrando-se sempre atento ao aspecto 

auspicioso ou ominoso das palavras pronunciadas por Orestes e Electra26. Assim como 

no ritual em que Electra verte as libações sobre o túmulo de seu pai, também neste canto 

fúnebre, igualmente realizado junto ao túmulo de Agamêmnon, deve-se atentar às 

palavras pronunciadas. Como observa o Coro, “o lamento legítimo busca / punição, 

amplo e turvo” (γόος ἔνδικος µατεύει / ποινὰν ἀµφιλαφῶς ταραχθείς, Co. 330-1), 

isto é, o lamento fúnebre é uma forma assegurar a punição aos assassinos de 

Agamêmnon.  

Os irmãos principiam, assim, lamentando a morte de Agamêmnon e lhe 

descrevendo como eles, seus filhos, encontram-se em uma terrível situação, exilados de 

seu próprio lar. A essa lamúria o coro contrapõe palavras mais auspiciosas, indicando a 

possibilidade de que o atual pranto pode, por vontade divina, ser convertido em 

celebração. Orestes expressa o desejo de que seu pai tivesse sucumbido na guerra de 

Troia, legando assim uma bela glória a seu palácio e a seus filhos. O Coro comenta que 

não só foi rei em vida, mas continua a sê-lo depois de morto. Electra, por sua vez, 

expressa o desejo de que na distante Troia tivessem sucumbido, em vez de 

Agamêmnon, seus homicidas27. O Coro, embora considerando que, se assim tivesse 

sido, seria uma grande sorte, chama atenção à realidade: além de não estarem mortos, os 

inimigos detêm o poder do palácio. Assim confrontado com a realidade, Orestes 

formula, enfim, um pedido de vingança a Zeus: que ele envie dos ínferos “punitiva 

erronia” (ὑστερόποινον ἄταν, Co. 383) aos assassinos de seu pai. Esse voto é 

secundado pelo Coro, que expressa seu desejo de celebrar com um poderoso grito a 

                                                
26 Para uma análise a respeito da identidade e das funções do coro das Coéforas, conferir o capítulo “The 
Chorus of Aeschylus’ Choephori”, de McCall (1990), no livro organizado por Griffith & Mastronarde. 
27 Orestes e Electra expressam aqui o ideal homérico da “bela morte” e da “bela glória”.  
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morte de seus inimigos: “do homem / morto e da mulher / extinta” (ἀνδρὸς / 

θεινοµένου, γυναικός / τ’ ὀλλυµένας, Co. 387-9).  

Invocando a Terra e os poderes ctônios, Electra pede que Zeus deixe cair suas 

mãos sobre os inimigos, de modo a partir-lhes o crânio. O Coro, porém, adverte a jovem 

de que o sangue derramado clama por mais sangue, sucedendo-se erronia após erronia: 

 
ἀλλὰ νόµος µὲν φονίας σταγόνας 
χυµένας ἐς πέδον ἄλλο προσαιτεῖν 
αἷµα· βοᾷ γὰρ λοιγὸς Ἐρινὺν 
παρὰ τῶν πρότερον φθιµένων ἄτην 
ἑτέραν ἐπάγουσαν ἐπ' ἄτῃ. 

Mas sói que gotas sangrentas 
vertidas no chão pedem outro 
sangue: exício grita por Erínis 
a trazer dos anteriores finados 
outra erronia à erronia. 

(Co. 400-4) 
 

Trata-se de uma advertência que é ao mesmo tempo um prenúncio. Orestes, ao 

matar sua mãe, fará verter sangue novamente, provocando uma ruína que “grita por 

Erínis” (βοᾷ ... Ἐρινὺν, Co. 402).  

Orestes invoca as imprecações dos finados (ἀραὶ φθινοµένων, Co. 406) como 

testemunhas do porvir dos Atridas: sem recursos, desonrados, banidos do palácio. A 

essas palavras de Orestes, o Coro responde: 

 
πέπαλται δαὖτέ µοι φίλον κῆρ, 
τόνδε κλύουσαν οἶκτον· 
καὶ τότε µὲν δύσελπις, 
   σπλάγχνα δέ µοι κελαινοῦ- 
   ται πρὸς ἔπος κλυούσαι· 
ὅταν δ' αὖτ' † ἐπαλκὲς θραρέ† 
〈     〉 ἀπέστασεν ἄχος 
† πρὸς τὸ φανεῖσθαι † µοι καλῶς. 

Sobressalta-se o meu coração, 
quando ouço esta lamúria, 
e fica difícil a esperança. 
Minhas entranhas ensombrecem 
por ouvir a palavra. 
Quando, porém, exortou forte, 
afastou a aflição, 
a bem me mostrar.  

(Co. 410-7) 

 

Esse sombrio temor que domina o coração do Coro surge ante essa invocação 

feita por Orestes repleta de palavras de mau augúrio. Essas palavras agourentas, ao 

pressagiarem um destino adverso – o desprovimento, a desonra, o exílio –, tornam 

difícil que se tenha esperança num porvir mais auspicioso. Essa aflição, no entanto, 

afasta-se do coração do Coro quando Orestes usa palavras de bom augúrio, a prenunciar 

um destino em que a justiça se cumpre na morte dos assassinos do falecido rei. 

Assim advertido e incentivado, Orestes, após a rememoração feita por Electra 

das aflições sofridas e da ousadia da mãe ao sepultar o marido sem as devidas honras – 

isto é, “sem os concidadãos” (πολιτᾶν ἄνακτ’, Co. 432), sem “cantos fúnebres” 
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(πενθηµάτων, Co. 432), “sem pranto” (ἀνοίµωκτον, Co. 433) – declara que há de 

fazê-la pagar por essa desonra com a morte, graças tanto ao nume que o impele quanto 

ao seu próprio braço. 

O Coro menciona então a mutilação a que foi submetido o cadáver de 

Agamêmnon: “Ele foi mutilado, que o saibas tu!” (ἐµασχαλίσθη δέ γ’, ὡς τόδ’ εἰδῇς, 

Co. 439). Não se descreve em que consistiu essa mutilação, mas o verbo utilizado, 

µασχαλίζω, de µασχάλη, “axila”, designa a ação de se cortarem as extremidades dos 

membros e colocá-las sob as axilas28, a fim de que o morto não pudesse, dessa forma, 

nem andar nem agir e, assim, ficar incapacitado de prestar auxílio àqueles que 

desejassem vingá-lo. No entanto, a mutilação é mencionada não para mostrar que as 

súplicas que se dirigem a Agamêmnon são infrutíferas e sim para mostrar como o 

cadáver do rei recebeu um tratamento ignominioso e, dessa forma, mais fortemente se 

deve desejar a vingança e pedir por ela29. E assim, unidos nesse propósito, Electra, 

Orestes e o Coro pedem a assistência de Agamêmnon e dos deuses no cumprimento da 

justiça: “Ió! Deuses, cumpri com justiça o pedido” (ἰὼ θεοί, κραίνετ’ ἐνδίκως 〈λιτάς〉, 

Co. 462). 

Antes de suas palavras finais, o Coro comenta que um tremor lhe invade ao 

ouvir as preces feitas, pois, “O fatídico demora há muito / e por nossas preces poderia 

vir” (τὸ µόρσιµον µένει πάλαι, / εὐχοµένοις δ' ἂν ἔλθοι, Co. 464-5). As preces feitas 

nesse canto fúnebre ante o túmulo de Agamêmnon, igualmente como ocorrera com as 

palavras de Electra ao verter as libações sobre o túmulo do pai, adquirem toda a força de 

uma imprecação. O nume que habita a palavra imprecatória assegura o cumprimento do 

destino prenunciado por ela. E a percepção da iminência do cumprimento desse destino 

pelo qual tanto se aguardou é o que causa o tremor do Coro. Contudo, isso não o impede 

de prosseguir e, assim, constatar que esse destino encontrará realização por meio de 

Orestes, o único capaz de sanar, “através de rixa cruel sanguinária” (δι’ ὠµὰν ἔριν 

αἱµατηράν, Co. 474), os males que se abateram sobre o palácio dos Atridas. 

                                                
28 Kittredge, em seu artigo “Arm-Pitting among the Greeks” (1885, pp. 151-3), explica da seguinte forma 
a prática de µασχαλισµός: “it was customary for those who had treacherously slain a man to cut off the 
extremities of his limbs, string the pieces together, and fasten them under the armpits of the corpse by a 
band or girdle round the neck. [...] The atrocity was committed on the bodies of men slain by treachery, 
or, in general, on the bodies of murdered kinsmen”. 
29 Kittredge (1885, p. 155), a respeito das Coéforas, diz que o µασχαλισµός “is the culmination of a 
series of atrocities – among which are the shameful murder and the neglect of proper burial rites – which 
rob Agamemnon of his just rank in Hades and make his shade weak and miserable, and if weak, unable 
therefore to take vengeance on his murderers”.  
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Findo o canto fúnebre, Orestes e Electra prosseguem em suas súplicas, pedindo 

ao pai que lhes concedam o poder do palácio e que vigie Orestes na batalha que ele está 

a ponto de travar. Lembrando-lhe das injúrias sofridas – o banho, a rede, o dolo –, 

atiçam-lhe a cólera e intentam fazê-lo despertar. As pungentes invocações que se 

seguem atingem um clímax do qual se poderia esperar que o espectro de Agamêmnon, 

assim como o de Dario nos Persas, emergisse de seu túmulo30. O Coro então considera 

terminado o momento das súplicas, sugerindo a Orestes que, estando agora disposto a 

agir, avance de outra forma na realização seus propósitos, pondo em movimento o 

destino fatídico traçado para seus inimigos pelo oráculo de Apolo e por suas palavras 

imprecatórias. 

Nesse momento, Orestes busca esclarecimentos sobre o motivo de Clitemnestra 

ter enviado oferendas ao túmulo do falecido marido. Informado do sonho da mãe e, 

tendo-o interpretado, Orestes instrui Electra a recolher-se ao palácio e confidencia ao 

Coro o que pretende fazer a seguir: com suas armas, ele, na companhia de Pílades, 

chegará até a porta do palácio e se apresentará na condição de hóspede (ξένος, Co. 562) 

proveniente da Fócida, cujo modo de falar ele e Pílades imitarão ao serem recebidos. 

Contando com a possibilidade de que, mesmo com relutância, pois “a casa é de maus 

Numes” (δαιµονᾷ δόµος κακοῖς, Co. 566), serão admitidos no palácio, assim que 

Orestes vir Egisto sentado no trono de seu pai ou caso ele venha a ter consigo, mata-lo-á 

imediatamente.  

Para que seu plano funcione, é necessário, observa Orestes, que Electra 

mantenha-se alerta dentro do palácio e o Coro conserve “a língua propícia” (γλῶσσαν 

εὔφηµον, Co. 581), de modo a calar quando necessário e “dizer o oportuno” (λέγειν τὰ 

καίρια, Co. 582). Assim, o que Orestes exorta o Coro a fazer é evitar pronunciar 

palavras ominosas que possam prenunciar acontecimentos adversos ao plano que agora 

se coloca em ação. Para garantir que tudo ocorra bem, portanto, o Coro deve silenciar 

quando preciso e pronunciar somente palavras auspiciosas. 

Encontrando-se no limiar da ação, o Coro, no primeiro estásimo, reflete a 

respeito dos terrores nutridos pela deusa Terra: os monstros marinhos, os meteoros, as 

tempestades. Destes poderiam falar os pássaros e os que caminham sobre a terra. Do 

que parece ser o pior desses terrores, “o soberbo pensamento do homem / e ousados 
                                                
30 Seria infrutífero tentar responder acerca do motivo pelo qual o espectro de Agamêmnon não surge em 
cena. Contudo, não deixa de ser curiosa a observação de Bouché-Leclercq (2003, p. 251) a esse respeito, 
quando afirma que havia uma crença generalizada entre os antigos de que a alma cujo corpo fora mutilado 
não poderia deixar jamais o outro mundo. 
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amores de mulheres” (ὑπέρτολµον ἀν-/δρὸς φρόνηµα ... / καὶ γυναικῶν φρεσὶν 

τληµόνων, Co. 594-6), falam as histórias dos crimes de Alteia, de Cila, das mulheres 

lêmnias31 e o da própria Clitemnestra. A essa lista de crimes “sem justiça” (οὐκ 

ἐνδίκως, Co. 638) o Coro contrapõe a vingança de Orestes “por Justiça” (διαὶ Δίκας, 

Co. 341): “Eis um punhal perto dos pulmões / pontiagudo vai perfurar o flanco / por 

Justiça” (τὸ δ’ ἄγχι πλευµόνων ξίφος / διανταίαν ὀξυπευκὲς οὐτᾷ, / διαὶ Δίκας, 

Co. 369-41). Trata-se de uma antevisão da morte de Egisto e de Clitemnestra. 

Orestes, no segundo episódio, chega às portas do palácio e é recebido por um 

servo, que lhe pergunta: “Donde é o hóspede?” (ποδαπὸς ὁ ξένος; Co. 657). Orestes 

assume, portanto, novamente a condição de ξένος. A sua verdadeira identidade, com 

todas as suas implicações, está assegurada pelo silêncio de Electra, que se retirou de 

cena e não mais retornará, e pela fidelidade do Coro à sua causa. O servo, obviamente, 

não é capaz de reconhecê-lo e por isso o interpela como ξένος. Orestes não responde à 

pergunta pela sua procedência e pede que o servo chame algum dos senhores do palácio, 

e o faça rápido, pois, diz ele, “o carro da Noite se apressa tenebroso” (νυκτὸς ἅρµ’ 

ἐπείγεται / σκοτεινόν, Co. 660-1). Note-se a ambiguidade de suas palavras: essa noite 

que se aproxima é tanto a noite em seu sentido sensível, isto é, que denota uma parte do 

dia, quanto a noite em seu sentido inteligível, ou seja, que denota um aspecto do mundo 

que é o da privação de ser. Essa noite, em todos os seus sentidos, urge. 

Nesse momento, Clitemnestra entra em cena. Também ela não reconhece 

Orestes e se dirige a ele e a Pílades chamando-os “hóspedes” (ξένοι, Co. 668): 

 
ξένοι, λέγοιτ’ ἂν εἴ τι δεῖ· πάρεστι γὰρ 
ὁποῖάπερ δόµοισι τοῖσδ’ ἐπεικότα, 
καὶ θερµὰ λουτρὰ καὶ πόνων θελκτηρία 
στρωµνή δικαίων τ’ ὀµµάτων παρουσία. 

Hóspedes, dizei-me se precisais de algo, 
pois há neste palácio o que vos convém, 
banhos quentes e lenimentos de males, 
agasalho e a presença de olhos justos. 

(Co. 668-71) 
 

Clitemnestra desempenha bem seu papel de anfitriã, oferecendo acolhida aos 

estrangeiros em seu palácio. Tendo-se em mente, no entanto, a boa acolhida que ela 
                                                
31 Lebeck (1967, p. 184), em seu artigo “The First Stasimon of Aeschylus’ Choephori: Myth and Mirror 
Image”, observa como essa lista de crimes consanguíneos espelha os crimes consaguíneos da Oresteia: 
“the three paradigms are relevant not only in so far as each deals with a woman’s crime; taken together 
they play upon the various combinations of kin murder which beset the seed of Atreus. In the first, child 
is slain by parent, as in the generation of Agamemnon. The second reverses this: parent is slain by child, 
as in the generation of Orestes. The last alludes to one wrong followed by another, its mirror image. 
Wives slay their husbands, husbands their wives. And so the myths chosen by the poet at this central 
point reflect the three crimes of the trilogy”. A respeito desse primeiro estásimo, conferir ainda o artigo de 
Stinton (1979), “The First Stasimon of Aeschylus’ Choephori”.  
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ofereceu a Agamêmnon quando de sua chegada, há algo de perturbador em suas 

palavras. Ela oferece “banhos quentes” (θερµὰ λουτρά, Co. 670), o que evoca o banho 

(λουτροῖσι, Co. 1109) em que ela assassinou seu marido. Em Agamêmnon, 

Clitemnestra recebe o marido como a um amigo – ela se dirige a ele chamando-o “ó 

cabeça querida” (φίλον κάρα, Ag. 905) – e o trata como a um inimigo, matando-o. Nas 

Coéforas, Clitemnestra recebe o filho como a um desconhecido – um ξένος – e, por sua 

vez, é tratada como uma inimiga, sendo morta por ele. Agamêmnon entrou no palácio 

para morrer e agora seu filho entra no palácio para matar. 

Orestes, ao responder a Clitemnestra, reforça a sua condição de ξένος: “Hóspede 

sou” (ξένος µέν εἰµι, Co. 674). Ao contrário de seu posicionamento ante Electra, em que 

ele oferece provas de sua identidade para que haja um reconhecimento e deixe de ser a 

seus olhos um ξένος para ser um φίλος; ante Clitemnestra, Orestes oferece provas de 

sua falsa identidade, de modo que haja um desconhecimento entre ele e a mãe e ele não 

deixe de ser um ξένος a seus olhos.  

Assim, ele se apresenta como um dauliense que, vindo da Fócida e prestando um 

favor a um desconhecido chamado Estrófio, traz a notícia da morte de Orestes e indaga 

a respeito do destino que se deve dar às cinzas do falecido: se devem ser transladas a 

Argos ou sepultadas na Fócida mesmo, na condição de meteco, “em tudo sempre 

hóspede” (εἰς τὸ πᾶν ἀεὶ ξένον, Co. 684). E finaliza dizendo: “é provável que o pai o 

saiba” (τὸν τεκόντα δ' εἰκὸς εἰδέναι, Co. 690). Observe-se a ironia: o pai é quem está 

morto e não Orestes. 

Clitemnestra deplora a morte do filho, ainda que seja somente para manter as 

aparências, e evoca a praga do palácio (δωµάτων Ἀρά, Co. 692), que ela diz espoliá-la 

dos que lhe são caros (φίλων, Co. 695). Se, por um lado, a notícia da morte de Orestes 

e a reação de Clitemnestra são falsas, a conclusão a que ela chega em seu discurso é, por 

outro lado, bastante verdadeira: não está curado o “maligno delírio” (βακχείας κακῆς, 

Co. 699) que atinge o palácio. Mas a rainha, assim como falha em reconhecer Orestes, 

também falha em reconhecer os sinais: não é a morte de Orestes que anuncia mais um 

mal decorrente da maldição do palácio e sim a sua própria morte e a de Egisto. Ela, 

portanto, será espoliada de quem verdadeiramente lhe é “caro” (φίλος): Egisto e não 

Orestes. 

Na fala seguinte de Orestes, mantém-se esse jogo de enigmas que se dá entre a 

identidade de quem é estranho, estrangeiro, hóspede e de quem é amigo: 
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ἐγὼ µὲν οὖν ξένοισιν ὧδ’ εὐδαίµοσι 
κεδνῶν ἕκατι πραγµάτων ἂν ἤθελον 
γνωτὸς γενέσθαι καὶ ξενωθῆναι· τί γὰρ 
ξένου ξένοισίν ἐστιν εὐµενέστερον;   
πρὸς δυσσεβείας 〈δ᾽〉 ἦν ἐµοὶ τόδ᾽ ἐν φρεσίν, 
τοιόνδε πρᾶγµα µὴ καρανῶσαι φίλοις 
καταινέσαντα καὶ κατεξενωµένον. 

Eu junto a hóspedes tão prósperos 
queria por auspiciosas notícias 
ser conhecido e hospedado. O que é 
mais grato aos hóspedes que o hóspede? 
Impiedade seria isto em meu espírito: 
não cumprir tal promessa a amigos 
quando prometi e estou hospedado. 

(Co. 700-6) 
 

Ironicamente, Orestes diz que gostaria de ser “conhecido” (γνωτός, Co. 702) 

por trazer notícias auspiciosas – quando na verdade ele será conhecido através de seus 

atos nada auspiciosos –, mas seria uma “impiedade” (δυσσεβείας, Co. 704) ele não 

cumprir a “promessa” (πρᾶγµα, Co. 705) feita a “amigos” (φίλοις, Co. 705), 

encontrando-se agora hospedado. A promessa feita, no contexto do discurso falso de 

Orestes, é a de transmitir a mensagem da sua morte e os amigos a que ele se refere seria 

o desconhecido (ἀγνώς, Co. 677), que, ao encontrar outro desconhecido (ἀγνῶτ’, Co. 

677), pediu que transmitisse uma mensagem. Porém, verdadeiramente, a promessa feita 

diz respeito à sua vingança; os amigos, sua irmã e o Coro; e impiedade seria não 

cumprir o oráculo de Apolo e assim não vingar a morte do pai. As palavras de Orestes 

são, portanto, tão ambíguas e equívocas quanto as palavras de Clitemnestra ao receber 

Agamêmnon. E, assim como o rei, ela também não é uma boa intérprete de sinais, pois 

diz a Orestes: “Não obterás algo menos digno de ti, / nem serias menos amigo do 

palácio” (οὔτοι κυρήσεις µεῖον ἀξίως σέθεν, / οὐδ’ ἧσσον ἂν γένοιο δώµασιν φίλος, 

Co. 707-8). Sem o saber, ela confirma os intentos do filho: sim, ele obterá algo digno 

dele ao vingar o pai, mostrando assim realmente sua identidade; não a de um estranho 

(ξένος) ao palácio, mas a de um amigo (φίλος) do palácio.   

O Coro, ante tais circunstâncias e aconselhado como fora a “dizer o oportuno” 

(Co. 582), propõe-se a mostrar “o vigor das vozes” (στοµάτων / ... ἰσχὺν, Co. 720-1) 

por Orestes, evocando a senhora Terra e a senhora orla da tumba de Agamêmnon, para 

que a persuasão dolosa e Hermes noturno se manifestem e assegurem a execução da 

vingança de Orestes. 

Nesse momento, o Coro avista a Ama de Orestes, saindo do palácio em prantos. 

Questionada, a ama explica que Clitemnestra lhe ordenou chamar Egisto para se inteirar 

e procurar saber mais da notícia trazida pelos estrangeiros. Ela revela que o luto que 
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Clitemnestra expressa pela dor do filho é fingido32. A esse luto fingido de Clitemnestra 

e à alegria que sentirá Egisto ao saber da morte de Orestes, a Ama contrapõe sua dor e 

seu luto verdadeiros, chamando-o “meu Orestes” (φίλον δ’ Ὀρέστην, Co. 749) e 

rememorando as fadigas e os cuidados que teve ao criá-lo. A sua descrição de como o 

pequeno bebê, enrolado em suas faixas (ἐν σπαργάνοις, Co. 755), tal como um animal 

(βοτόν, Co. 453), deve ser nutrido (τρέφειν, Co. 754), evoca as imagens do sonho 

profético de Clitemnestra, prestes a ser realizado. 

O Coro, então, pede-lhe que, mudando seu estado de ânimo, transmita, 

contrariamente ao que lhe fora ordenado, a mensagem de que Egisto deve vir 

desacompanhado de lanceiros ao palácio. Ao estranhamento da ama o Coro responde 

que Zeus pode transformar os atuais males em alegrias e, quanto a Orestes estar morto, 

somente um “mau adivinho diria isso” (κακός γε µάντις ἂν γνοίη τάδε, Co. 777), ou 

seja, só alguém que não consegue interpretar bem os sinais, que não consegue 

“conhecer” (γνοίη) o que está diante de si, assim como Clitemnestra e Egisto, diriam 

Orestes estar morto. E assim, sem lhe entregar maiores informações, convence a ama a 

aquiescer a seu pedido. 

No segundo estásimo, o Coro dirige suas preces a Zeus, para que garanta o bom 

sucesso da ação; aos deuses que habitam o palácio, para que ponham fim à cadeia de 

crimes sucessivos – dissolvendo “sangue das façanhas / antigas com as recentes 

justiças” (τῶν πάλαι πεπραγµένων / ... αἷµα προσφάτοις δίκαις, Co. 804-5); a 

Apolo, para que, dissipando as trevas do palácio, este volte a ver a luz da liberdade; e a 

Hermes, para que auxilie no aspecto doloso da ação que está para ser executada. O Coro 

ainda exorta Orestes a não vacilar nem temer quando estiver frente a frente com 

Clitemnestra, antevendo o que de fato acontecerá. Quando ela gritar “filho” (τέκνον, 

Co. 829), diz o Coro, que ele grite “à proeza do pai” (ἔργῳ πατρός, Co. 829). O Coro, 

assim, antevê a hesitação de Orestes. E recomenda ainda que ele, “mantendo no peito / 

o coração de Perseu” (Περσέως δ’ ἐν φρεσὶν / καρδίαν 〈   〉 σχεθών, Co. 831-2), encare 

e destrua os culpados. 

Perseu é o herói que mata seu inimigo sem olhá-lo diretamente nos olhos. Assim 

como Perseu, que matou a Medusa sem encará-la, Orestes deve fazer o mesmo com sua 

mãe. Porém, o mito de Perseu conta ainda como, depois de matar a Medusa, ele foi 

perseguido pelas outras Górgones, de modo que a perseguição de Orestes pelas Erínies, 

                                                
32 Sobre a visão da Ama a respeito do luto de Clitemnestra por Orestes, conferir Margon (1983). 
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“estas mulheres horrendas como Górgones” (δµοιαὶ γυναῖκες αἵδε Γοργόνων δίκην, 

Co. 1048), é prenunciada nessa alusão ao mito de Perseu, com observa Garvie (1986, 

pp. 271-2). 

Egisto, no terceiro episódio, entra em cena dizendo ter vindo informar-se acerca 

da notícia trazida pelos hóspedes, cuja veracidade, uma vez comprovada, tornar-se-ia 

um terrível acontecimento para o palácio. Do mesmo modo que Clitemnestra fizera, 

Egisto discursa com o intuito de manter as aparências, não revelando o quão propícia 

seria a morte de Orestes a seus interesses. Ele, no entanto, ainda duvida da veracidade 

da notícia – “Como crer que isto é a verdade viva?” (πῶς ταῦτ’ ἀληθῆ καὶ βλέποντα 

δοξάσω; Co. 844) –, desejando saber se os hóspedes isso afirmam por terem estado 

presentes à morte de Orestes ou se por ouvirem dizer. O Coro, então, instiga-o a entrar 

no palácio e a informar-se diretamente com os portadores da notícia. E assim Egisto, 

ironicamente dizendo como os hóspedes “não enganariam um espírito perspicaz” (οὔτοι 

φρέν’ ἂν κλέψειεν ὠµµατωµένην, Co. 854), é enganado e entra no palácio para morrer. 

Após uma breve evocação a Zeus e aos deuses, o Coro ouve gemidos advindos 

de palácio. Em seguida, um servo anuncia a morte de Egisto e, atordoado, pergunta pela 

rainha, cujo pescoço ele crê já estar próximo da navalha. Clitemnestra logo surge, 

indagando o motivo da gritaria, ao que o servo, atônito, responde de forma enigmática: 

“Digo que os mortos matam o vivo” (τὸν ζῶντα καίνειν τοὺς τεθνηκότας λέγω, Co. 

886). “Os mortos” (τοὺς τεθνηκότας), no plural, como observa Garvie (1986, p. 289), 

indica mais do que uma generalização, pois Agamêmnon, através de Orestes, também 

estaria envolvido na vingança.  

Esse enigma Clitemnestra consegue imediatamente compreender: “Ai! 

Compreendo a palavra deste enigma!” (οἲ 'γώ, ξυνῆκα τοὖπος ἐξ αἰνιγµάτων, Co. 

887). E o que ela compreende é: “Perecemos por dolo como matamos” (δόλοις 

ὀλούµεθ’ ὥσπερ οὖν ἐκτείναµεν, Co. 888). Desvendar o enigma é ser confrontada com 

o fato de que Orestes não se encontra no palácio da condição de ξένος, como ela 

supunha – ela diz: “remeti ao palácio hóspede nosso” (ἀπέρριψ’ ἐς δόµους δορυξένους, 

Co. 914) –, mas na condição de φίλος. O reconhecimento é imediato – ela interpela 

Orestes chamando “filho” (παῖ, Co. 896) – e é um reconhecimento cujas consequências 

ela prevê serem adversas, pois pede que lhe deem um machado, numa vã tentativa de se 

defender. Mas, de fato, só há uma arma de que Clitemnestra realmente dispõe: apelar 
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para o sentimento filial de Orestes. Assim, a rainha lhe mostra o seio nu33, suplicando-

lhe: 

 
ἐπίσχες, ὦ παῖ, τόνδε δ' αἴδεσαι, τέκνον, 
µαστόν, πρὸς ᾧ σὺ πολλὰ δὴ βρίζων ἅµα 
οὔλοισιν ἐξήµελξας εὐτραφὲς γάλα. 
 

Para, filho, e respeita, criança, este 
seio em que muitas vezes já sonolento 
sugaste com as gengivas nutriente leite.  

(Co. 896-8) 
 

A visão do seio materno é uma visão encantatória, uma vez que paralisa 

imediatamente Orestes. E, como se respondesse ao poder das palavras que designam os 

laços parentais entre si – Clitemnestra chama-o “filho” (παῖ, Co. 896), “criança” 

(τέκνον, Co. 896) –, Orestes pela primeira e única vez durante a cena do matricídio usa 

o termo “mãe” referido à Clitemnestra, quando, voltando-se para Pílades, pergunta o 

que deve fazer: “Pílades, que fazer? Temo matar a mãe” (Πυλάδη, τί δράσω; µητέρ’ 

αἰδεσθῶ κτανεῖν; Co. 899). 

Pílades permaneceu em silêncio durante toda a tragédia e, por assim ter 

permanecido, quando ele finalmente fala, suas palavras adquirem uma especial 

dimensão dramática. Assim, ao advertir o amigo da obediência que ele deve ao deus 

adivinho, é como se o próprio Apolo se manifestasse mediante suas palavras: 

 
ποῦ δαὶ τὸ λοιπὸν Λοξίου µαντεύµατα 
τὰ πυθόχρηστα, πιστά τ' εὐορκώµατα; 
ἅπαντας ἐχθροὺς τῶν θεῶν ἡγοῦ πλέον. 

Onde no porvir os vaticínios de Lóxias 
dados em Delfos e os fiéis juramentos? 
Tem por hostis a todos mas não aos Deuses. 

 (Co. 900-2) 
 

A fala de Pílades, que, como uma manifestação de Apolo, constitui um sinal 

numinoso, tem o poder de quebrar o fascínio da imagem do seio materno e das palavras 

de Clitemnestra que remetem à estreita consanguinidade entre ambos e de libertar, 

assim, Orestes dessa dimensão tão humana na qual ele se viu subitamente enredado. 

Orestes decide-se então obedecer às palavras oraculares de Apolo, sobrepondo, 

dessa forma, o dever para com o deus ao dever filial, visto que, como lhe advertira 

Pílades, deve-se temer, sobretudo, a hostilidade divina. Imbuído dessa convicção, 

Orestes não se deixa persuadir pelos argumentos de Clitemnestra. O poder de persuasão 
                                                
33 Essa cena evoca a cena homérica de Hécuba mostrando o seio materno a Heitor e suplicando-lhe que 
evite o confronto com Aquiles (Il. 22, v. 82-5). O’Neill (1998, p. 216-229), em seu artigo “Aeschylus, 
Homer, and the Serpent at the Breast”, observa que existe até mesmo uma similaridade linguística entre 
ambas as cenas. No entanto, a intenção de Hécuba é a de salvar o filho e a de Clitemnestra é a de salvar a 
própria vida. Além disso, enquanto o amor maternal de Hécuba é indubitável, o de Clitemnestra é 
suspeito. 
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que outrora a rainha possuíra ao convencer Agamêmnon a andar sobre as vestes 

púrpuras mostra-se agora ineficaz.  

Diante da inflexibilidade de Orestes, Clitemnestra adverte-o das consequências 

do ato que está prestes a realizar: “Cuidado com rancorosas cadelas da mãe” (ὅρα, 

φύλαξαι µητρὸς ἐγκότους κύνας, Co. 924), prenunciando, desse modo, a perseguição 

de Orestes pelas Erínies. Mas Orestes sabe que, se não cumprir as ordens de Apolo, será 

perseguido pelas Erínies do pai: “E as do pai, como as evito, omisso aqui?” (τὰς τοῦ 

πατρὸς δὲ πῶς φύγω, παρεὶς τάδε; Co. 925). 

Vendo-se vencida, Clitemnestra reconhece como fora profético seu sonho – “Era 

muito adivinho o pavor dos sonhos” (ἦ κάρτα µάντις οὑξ ὀνειράτων φόβος, Co. 929) 

– e, ao identificar Orestes com a serpente, interpreta-o agora do mesmo modo que 

Orestes o fizera: “Ai de mim, esta serpente pari e nutri” (οἲ 'γώ, τεκοῦσα τόνδ’ ὄφιν 

ἐθρεψάµην, Co. 928). Mais do que o seu filho, nesse momento Clitemnestra reconhece 

o seu destino, pois ela sabe que essa identificação entre Orestes e a serpente significa a 

sua morte. E assim se cumprem os desígnios divinos. 

 

4.2.3) Orestes e o oráculo de Apolo 

 

Nas Coéforas, há uma associação direta entre o deus Apolo e a vingança pela 

morte de Agamêmnon. Essa relação íntima entre Orestes e o deus Apolo encontra-se 

ausente em Homero. Na Odisseia, Zeus, refletindo a respeito do triste fim de 

Agamêmnon, diz que eles, os deuses, disseram (εἴποµεν, Od. I, 37) a Egisto, tendo 

enviado Hermes (Ἑρµείαν πέµψαντες, Od. I, 38), que não se unisse a Clitemnestra nem 

matasse seu marido, “pois a vingança do filho de Atreu lhe viria de Orestes, / quando 

crescesse e saudades sentisse da terra nativa” (ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται 

Ἀτρεΐδαο, / ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱµείρεται αἴης, Od. I, 40-1). São os deuses 

que, através de Hermes, dizem a Egisto que Orestes vingaria o pai: “Hermes assim o 

avisou” (ὣς ἔφαθ' Ἑρµείας, Od. I, 42). 

Em Píndaro, na Pítia XI, em que o poeta narra a morte de Agamêmnon e a 

vingança de Orestes, também encontra-se ausente Apolo. É Ares quem auxilia Orestes 

em sua vingança34: “mas, com a posterior ajuda de Ares, matou a mãe e fez verter o 

                                                
34 Para um estudo detalhado e uma edição comentada da Pítia XI, conferir Finglass (2008). 
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sangue de Egisto” (ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει / πέφνεν τε µατέρα θῆκέ τ’Αἴγισθον ἐν 

φοναῖς, P. XI, 36-7)35. 

Na perdida Oresteia de Estesícoro, sabe-se somente que Orestes, após a 

execução de sua vingança, teria recebido um “arco” (τόξον, Fr. 40) como “um presente 

de Apolo” (δῶρον παρὰ τοῦ Ἀπόλλωνος, Fr. 40)36. Supõe-se que com esse arco 

Orestes teria recebido o auxílio do deus para proteger-se das Erínies, que não estão 

presentes na história nem em Homero nem em Píndaro37. 

Hermes e Ares se fazem presentes nas Coéforas: Hermes, ao possibilitar a 

comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e ao velar sobre aspecto 

doloso do plano de Orestes; e Ares, na dupla matança. É, no entanto, Apolo, através de 

seu oráculo e do sonho profético de Clitemnestra, que ganha proeminência nessa 

tragédia, uma proeminência que culmina com sua aparição em cena nas Eumênides. O 

mesmo se dá com as Erínies. 

A primeira menção ao oráculo de Apolo é feita por Orestes logo após o 

reconhecimento entre ele e Electra, no primeiro episódio. O Coro pede que eles 

silenciem seu júbilo, para que a notícia do retorno de Orestes não chegue aos ouvidos 

dos algozes de seu pai e assim o Coro possa vê-los um dia mortos (Co. 264-8). Ao 

temor do Coro, Orestes contrapõe a confiança no oráculo de Apolo, dizendo: 

 
οὔτοι προδώσει Λοξίου µεγασθενὴς 
χρησµὸς κελεύων τόνδε κίνδυνον περᾶν, 
κἀξορθιάζων πολλὰ, καὶ δυσχειµέρους 
ἄτας ὑφ' ἧπαρ θερµὸν ἐξαυδώµενος, 
εἰ µὴ µέτειµι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους 
τρόπον τὸν αὐτόν, ἀνταποκτεῖναι λέγων·  
αὐτὸν δ’ ἔφασκε τῇ φίλῃ ψυχῇ τάδε 
τείσειν µ’ ἔχοντα πολλὰ δυστερπῆ κακά, 
ἀποχρηµάτοισι ζηµίαις ταυρούµενον· 
 
 

Não nos trairá o oráculo plenipotente 
de Lóxias, ao impelir a este perigo 
com muitos brados e ao proclamar 
tormentosa erronia no cálido fígado, 
se não punir os culpados de meu pai 
dando-lhes por sua vez a mesma morte, 
e disse que em minha própria pessoa 
eu o pagaria com muitos tristes males, 
feito um touro sem bens por castigo. 

(Co. 269-77) 
 

Embora Orestes não reproduza ipsis litteris as palavras oraculares de Apolo, 

pode-se perceber que se trata de um oráculo que, além de eloquente, é bastante claro, 

como o sugere o entendimento que dele tem o seu destinatário ao relatá-lo. 

                                                
35 A edição é de Puech (1955) e a tradução é nossa. 
36 A edição dos fragmentos é de Paige (1962).   
37 Eurípides, em Orestes, faz referência a esse arco. Diz Orestes à irmã: “Dá-me o arco de chifre, dom de 
Lóxias, / com que Apolo me disse repelir Deusas, / se me apavorasssem com loucos furores” (δὸς τόξα 
µοι κερουλκά, δῶρα Λοξίου, οἷς µ’ εἶπ' Ἀπόλλων ἐξαµύνεσθαι θεάς, / εἴ µ’ ἐκφοβοῖεν µανιάσιν 
λυσσήµασιν, Or. 260-70). 
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Ora, uma das características dos oráculos pítios é justamente a obscuridade, a 

ambiguidade e, por isso, a dificuldade que se tem de interpretá-los. Tal característica é 

tradicionalmente conhecida, como o revela a etimologia popular que associa o epíteto 

de Apolo “Lóxias” (Λοξίας) com o adjetivo “oblíquo” (λοξός). Essa obliquidade dos 

oráculos do deus decorre do fato de estes serem a expressão de um ponto de vista 

divino, cujo sentido escapa ao homem, confinado como está ao ponto de vista limitado 

por sua finitude humana. Essa obliquidade é apontada em Agamêmnon, quando o Coro 

de anciãos compara as palavras proféticas de Cassandra ao oráculo pítio, que ele 

considera difícil de compreender (δυσµαθῆ, Ag. 1255). 

Nas Coéforas, porém, a clareza do oráculo pítio se mostra condizente com o 

sentido em que se associa o epíteto Λοξίας à raiz de palavras como λευκός, “claro”, 

“brilhante”, e λεύσσω, “ver algo brilhante”, e que equivale ao significado de seu outro 

epíteto, Febo (Φοῖβος), “luminoso” (TORRANO, 2004, p. 33). Não há assim, nessa 

tragédia, nada mais claro do que esse oráculo de Apolo. 

Há vários aspectos sob os quais essa clareza aparentemente incomum do oráculo 

apolíneo poderia ser observada. Poder-se-ia considerar, assim, o estatuto heroico da 

personagem a que o oráculo foi entregue, que se caracteriza justamente pela 

proximidade com o divino e por uma relação individual com os deuses. Poder-se-ia 

considerar ainda a comunidade de interesses, da qual fala Orestes, entre a ordem do 

deus, expressa por meio de seu oráculo, e as necessidades e obrigações do seu 

destinatário. Poder-se-ia também argumentar que a clareza está na interpretação do 

oráculo por Orestes – já que a sua interpretação do sonho de Clitemnestra lhe fará ser 

eleito pelo Coro um “perito em prodígios” (τερασκόπος, Co. 551) – e não 

necessariamente nas palavras oraculares de Apolo. 

Parece, contudo, ser mais interessante analisar essa clareza do oráculo pítio 

tendo em perspectiva não somente a tragédia na qual este sinal divinatório se insere, 

mas toda a trilogia. O que se observa, dentro dessa perspectiva maior, é que existe um 

movimento descendente no que diz respeito à ambiguidade e à complexidade dos sinais 

divinatórios na Oresteia. 

Como se viu, no párodo do Agamêmnon, o auspício das aves, que prenuncia 

tanto o sacrifício de Ifigênia quanto a morte de Agamêmnon, acontecimento central para 

a tragédia, é de uma complexidade assombrosa e, por essa mesma razão, não apenas 

difícil de interpretar, mas também aberto a múltiplas interpretações. Nas Coéforas, por 

sua vez, o oráculo de Apolo e o sonho de Clitemnestra, que prenunciam a morte desta e 
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de Egisto, são, comparativamente, muitíssimo mais dóceis à interpretação e, por isso 

mesmo, muito mais unívocos em seu sentido numinoso. Já nas Eumênides, eliminam-se 

quaisquer intermediários e, portanto, qualquer necessidade de interpretação, pois são os 

deuses, in persona, que agem e, agindo, determinam o curso dos acontecimentos. 

De que fala, então, tão claramente o oráculo de Apolo? Nessa primeira menção 

ao oráculo, fala da necessidade de “punir os culpados de meu pai / dando-lhes por sua 

vez a mesma morte” (µέτειµι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους / τρόπον τὸν αὐτόν, 

ἀνταποκτεῖναι λέγων, Co. 273-4), mas, sobretudo, das consequências da 

desobediência ao oráculo, “os muitos tristes males” (πολλὰ δυστερπῆ κακά, Co. 277) 

que ele sofreria em sua própria pessoa: 

 
τὰ µὲν γὰρ ἐκ γῆς δυσφρόνων µειλίγµατα 
βροτοῖς πιφαύσκων εἶπε, τὰς δ’ αἰνῶν νόσους, 
σαρκῶν ἐπαµβατῆρας ἀγρίαις γνάθοις, 
λιχῆνας ἐξέσθοντας ἀρχαίαν φύσιν, 
λευκὰς δὲ κόρσας τῇδ’  ἐπαντέλλειν νόσῳ, 
ἄλλας τ’ ἐφώνει προσβολὰς Ἐρινύων 
ἐκ τῶν πατρῴων αἱµάτων τελουµένας 

Anunciando disse as delícias dos díscolos 
da terra aos mortais, disse as doenças 
atacarem a carne com ferozes maxilas, 
lepras devorarem a originária natureza, 
cãs pungirem nas têmporas com esta doença, 
e falou que outros assaltos de Erínies 
perpetram-se pelo paterno sangue. 

 (Co. 278-84) 
 

Esse e outros “assaltos de Erínies” (προσβολὰς Ἐρινύων, Co. 284) fazem parte 

da enunciação oracular. Observe-se a ênfase nos versos de enunicação, cujo sujeito é “o 

oráculo plenipotente de Lóxias” (Λοξίου µεγασθενὴς / χρησµὸς, Co. 269-70): “com 

brados” (κἀξορθιάζων, Co. 271), “a proclamar” (ἐξαυδώµενος, Co. 272), “disse” 

(ἔφασκε, Co. 276), “anunciando” (πιφαύσκων, Co. 279), “disse” (εἶπε, Co. 279), 

“falou” (ἐφώνει, Co. 283). Não há dúvida, portanto, da legitimidade do que Orestes 

conta a Electra e ao Coro a respeito do oráculo. É a voz do deus que impele (κελεύων, 

Co. 270), essa voz que brada, proclama, anuncia, diz, fala. 

Orestes prossegue: 

 
τὸ γὰρ σκοτεινὸν τῶν ἐνερτέρων βέλος 
ἐκ προστροπαίων ἐν γένει πεπτωκότων, 
καὶ λύσσα καὶ µάταιος ἐκ νυκτῶν φόβος 
κινεῖ ταράσσει καὶ διωκάθει πόλεως 
χαλκηλάτῳ πλάστιγγι λυµανθὲν δέµας. 
καὶ τοῖς τοιούτοις οὔτε κρατῆρος µέρος 
εἶναι µετασχεῖν, οὐ φιλοσπόνδου λιβός, 
βωµῶν τ’ ἀπείργειν οὐχ ὁρωµένην πατρὸς 
µῆνιν, δέχεσθαι δ’ οὔτε συλλύειν τινά, 
πάντων δ’ ἄτιµον κἄφιλον θνῄσκειν χρόνῳ 
κακῶς ταριχευθέντα παµφθάρτῳ µόρῳ. 

O dardo tenebroso de sob a terra 
vindo de súplices parentes caídos 
e a fúria e o inane pavor noturno 
aturdem, atordoam, expulsam da cidade 
com brônzeo açoite quem se poluiu. 
E assim não lhes ser possível participar 
nem do vinho nem do fluxo libatório 
e afastá-los de altares não vista cólera 
paterna, nem receber nem hospedar-se, 
e de todo sem honras nem amigos morrer 
em má hora ressecado por ruinosa morte. 

(Co. 286-96) 
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Às doenças que atacam o corpo seguem-se os males do espírito – a fúria 

(λύσσα, Co. 288) e o pavor noturno (ἐκ νυκτῶν φόβος, Co. 288), que aturdem, 

atordoam – e o banimento do convívio social – o exílio, a não-participação nos rituais 

religiosos, a desonra, a solidão, a morte. Isso é o que acontece com aquele que descuida 

da “cólera paterna” (πατρὸς µῆνιν, Co. 293-4). 

Por serem assim tão claros e assertivos, “Não se deve confiança a tais oráculos?” 

(τοιοῖσδε χρησµοῖς ἆρα χρὴ πεποιθέναι; Co. 297), indaga Orestes. E ele mesmo 

responde: “Até sem confiança, o ato há de se fazer” (κεἰ µὴ πέποιθα, τοὔργον ἔστ’ 

ἐργαστέον, Co. 298), uma vez que muitos interesses o compelem a fazê-lo: as ordens 

de Apolo, a dor pela perda do pai, a carência de recursos em que se encontra e a desonra 

que significa estarem submetidos cidadãos tão ilustres, responsáveis pela tomada de 

Troia, a uma mulher e a um homem cujo espírito fêmeo faz dele uma mulher. 

Ao revelar seu plano de ação a Electra e ao Coro, Orestes menciona novamente 

o oráculo de Apolo: 

 
αἰνῶ δὲ κρύπτειν τάσδε συνθήκας ἐµάς, 
ὡς ἂν δόλῳ κτείναντες ἄνδρα τίµιον 
δόλῳ γε καὶ ληφθῶσιν, ἐν ταὐτῷ βρόχῳ 
θανόντες, ᾗ καὶ Λοξίας ἐφήµισεν,   
ἄναξ Ἀπόλλων, µάντις ἀψευδὴς τὸ πρίν. 

Exorto-os a ocultar este pacto comigo 
para que os dolosos matadores do bravo 
com dolo sejam pegos e no mesmo laço 
morram como também proclamou Lóxias 
rei Apolo, adivinho sem mentira antes. 

(Co. 555-9) 
 

Ressalta-se novamente a exigência de paridade entre as mortes de Agamêmnon e 

a de seus assassinos. Assim como eles mataram de forma dolosa (δόλῳ, Co. 556) 

também devem morrer de forma dolosa (δόλῳ, Co. 557), sendo pegos “no mesmo 

laço” (ἐν ταὐτῷ βρόχῳ, Co. 557). Orestes apresenta, dessa forma, uma versão mais 

estendida do comando proclamado por Apolo de “punir os culpados de meu pai / dando-

lhes por sua vez a mesma morte” (µέτειµι τοῦ πατρὸς τοὺς αἰτίους / τρόπον τὸν 

αὐτόν, ἀνταποκτεῖναι λέγων, Co. 273-4). Que essa punição seja de forma dolosa, 

isso também o deus proclamou (ἐφήµισεν, Co. 558) e o fez sendo um “adivinho sem 

mentira antes” (µάντις ἀψευδὴς τὸ πρίν, Co. 559).  

Ao dizer que Apolo como adivinho não mente, Orestes reforça a confiança que 

se deve ter em seus oráculos e a gravidade desses oráculos. As palavras do deus têm a 

força de um comando. Como se viu, Orestes se refere a elas como “as ordens do deus” 

(θεοῦ τ’ ἐφετµαί, Co. 300). Como observa Mazon (1949, p. 101), “il est question d’un 
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ordre, non d’une prophétie; mais lorsqu’il s’agit d’une oracle, les deux notions sont 

souvent confondues”. 

Orestes cumpre o comando do deus no terceiro episódio. Primeiramente, ele 

mata Egisto e, quando Clitemnestra percebe que o momento da punição chegou, ela 

exclama: “Perecemos por dolo como matamos” (δόλοις ὀλούµεθ’ ὥσπερ οὖν 

ἐκτείναµεν, Co. 888). Suas palavras evocam o oráculo de Apolo: “que os dolosos 

matadores do bravo / com dolo sejam pegos” (ὡς ἂν δόλῳ κτείναντες ἄνδρα τίµιον / 

δόλῳ γε καὶ ληφθῶσιν, Co. 556-7). Porém, ao hesitar no momento de matar sua mãe, 

Orestes coloca em risco o cumprimento do oráculo de Apolo. Faz-se então necessária a 

intervenção do até então silencioso Pílades: 

  
ποῦ δαὶ τὸ λοιπὸν Λοξίου µαντεύµατα 
τὰ πυθόχρηστα, πιστά τ' εὐορκώµατα; 
ἅπαντας ἐχθροὺς τῶν θεῶν ἡγοῦ πλέον. 

Onde no porvir os vaticínios de Lóxias 
dados em Delfos e os fiéis juramentos? 
Tem por hostis a todos mas não aos Deuses. 

 (Co. 900-2) 
 

Suas palavras têm a função de lembrar Orestes, preso ao sentimento de pudor 

ante a visão do seio nu de sua mãe, de seu dever para com o deus. Ao mencionar a 

gravidade da hostilidade divina, as palavras de Pílades evocam todos “os muitos tristes 

males” (πολλὰ δυστερπῆ κακά, Co. 277) a que Orestes estaria exposto se não punisse 

os assassinos de seu pai. Além disso, o que seriam dos vaticínios do deus e dos fiéis 

juramentos se ele os descumprisse? Palavra divina e palavra humana encontram-se em 

risco nesse momento de hesitação. No entanto, como observa Roberts (1984, p. 44), “he 

does not ask what will become of Orestes, but what will become of Apollo’s oracles. 

Their fulfillment matters as much as Orestes’ obedience, and Orestes’ responsability to 

that fulffilment is stressed here as the god’s was before”.  

Ao se enfatizar a responsabilidade de Orestes pelos vaticínios de Apolo e pela 

fidelidade dos juramentos, explicita-se a relação de reciprocidade entre deuses e mortais 

no diálogo divinatório. Apolo é um adivinho “sem mentira antes” (ἀψευδὴς τὸ πρίν, 

Co. 559) e cabe a Orestes, ao dar cumprimento a seus oráculos, que ele continue a ser 

um adivinho veraz38.  

                                                
38 Essa mesma relação de reciprocidade entre deuses e homens no diálogo divinatório pode ser percebida 
quando, no primeiro episódio, em sua prece a Zeus, Orestes diz que “Destruída a geração da águia, de 
novo / não enviaria signos fiéis aos mortais” (οὔτ’ αἰετοῦ γένεθλ’ ἀποφθείρας, πάλιν / πέµπειν ἔχοις 
ἂν σήµατ’ εὐπειθῆ βροτοῖς, Co. 258-9). Ésquilo vincula a identificação dos Atridas com as águias com o 
fato de as águias serem as aves mediante as quais Zeus envia signos (σήµατα) aos mortais, e, ao fazê-lo, 
explicita-se essa relação de reciprocidade entre deuses e mortais no que concerne à adivinhação. Ela é 
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A intervenção epifânica de Pílades é bem-sucedida e Orestes consegue 

sobrepujar o seu pudor: ele mata a mãe, cumprindo assim a sua vingança. O Coro, no 

terceiro estásimo, celebra nesse acontecimento o cumprimento da Justiça divina: 

primeiro, ela se manifestou na punição sofrida pelos Priamidas e depois na punição 

sofrida por Clitemnestra e Egisto por meio de Orestes. Orestes é dito “o exilado 

emissário de Delfos / impelido por instruções do Deus” (ὁ πυθόχρηστος φυγὰς / 

θεόθεν εὖ φραδαῖσιν ὡρµηµένος, Co. 940-1). Essa denominação, como observa 

Roberts (1984, p. 47), é aplicável tanto ao passado quanto ao futuro. Ele retornou do 

exílio instruído por Apolo e partirá para o exílio igualmente instruído pelo deus. 

A enunciação oracular de Apolo é, assim, identificada com a expressão da 

Justiça, “a verdadeira Jovem de Zeus” (ἐτήτυµος / Διὸς κόρα, Co. 948-9): 

 
τάνπερ ὁ Λοξίας ὁ Παρνασίας 
µέγαν ἔχων µυχὸν χθονὸς ἐπωρθία- 
ξεν ἀδόλως δόλια 
βλαπτοµέναν· χρονισθεῖσα δ’ ἐποίχεται. 

Lóxias senhor do grande 
recesso da terra parnásia proclamou-a 
sem dolo com dolo ofendida, 
mas com o tempo ela ataca. 

(Co. 953-6) 
 

A justiça foi proclamada por Apolo “sem dolo” (ἀδόλως, Co. 955) – afinal, ele 

é um “adivinho sem mentira antes” –, mas por ter sido a justiça ofendida “com dolo” 

(δόλια, Co. 955), ela veio “com o tempo” (χρονισθεῖσα, Co. 956) – pois a justiça de 

Zeus se manifesta no horizonte temporal, no curso dos acontecimentos – e veio sob a 

forma de uma punição “astuciosa” (δολιόφρων, Co. 947). Sendo assim, o oráculo 

apolíneo é uma expressão da justiça de Zeus, uma vez que ele revela o curso dos 

acontecimentos e é no curso dos acontecimentos que a justiça de Zeus se realiza. 

No último episódio, Orestes menciona uma vez mais o oráculo que lhe fora 

entregue: 

 
καὶ φίλτρα τόλµης τῆσδε πλειστηρίζοµαι 
τὸν πυθόµαντιν Λοξίαν, χρήσαντ’ ἐµοὶ 
πράξαντα µὲν ταῦτ’ ἐκτὸς αἰτίας κακῆς 
εἶναι, παρέντι δ’ οὐκ ἐρῶ τὴν ζηµίαν. 
τόξῳ γὰρ οὔτις πηµάτων ἐφίξεται. 
καὶ νῦν ὁρᾶτέ µ’, ὡς παρεσκευασµένος 
ξὺν τῷδε θαλλῷ καὶ στέφει προσίξοµαι 
µεσόµφαλόν θ’ ἵδρυµα, Λοξίου πέδον, 
πυρός τε φέγγος ἄφθιτον κεκληµένον, 

Encareço como estímulo desta audácia 
o pítio Lóxias, ao dar-me o oráculo 
de assim agir isento de maligna culpa, 
mas não direi o castigo se me omitisse: 
com arco algum as dores serão atingidas. 
Vede-me agora, partirei adornado 
com este coroado ramo ao templo 
no umbigo do meio, terra de Lóxias, 

                                                                                                                                          
colocada no mesmo nível que a relação de reciprocidade que se dá no sacrifício: “uma vez seca toda esta 
régia estirpe, / nem servirá a altares em dias sagrados” (οὔτ’ ἀρχικός σοι πᾶς ὅδ’ αὐανθεὶς πυθµὴν / 
βωµοῖς ἀρήξει βουθύτοις ἐν ἤµασιν, Co. 260-1). 
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φεύγων τόδ’ αἷµα κοινόν· οὐδ’ ἐφ’ ἑστίαν 
ἄλλην τραπέσθαι Λοξίας ἐφίετο. 

luminoso fogo chamado imperecível, 
a fugir deste sangue comum. Não permitiu 
Lóxias voltar-me a nenhum outro lar. 

(Co. 1029-39) 
  

Suas palavras trazem duas novas significativas informações a respeito do 

oráculo do Apolo. Primeiramente, a de que, ao matar a mãe, ele estaria “isento de 

maligna culpa” (ἐκτὸς αἰτίας κακῆς, Co. 1031) e, em segundo lugar, de que ele deveria, 

após realizar sua vingança, dirigir-se a Delfos na condição de suplicante. Portanto, 

apenas uma parte do oráculo foi realizada: “since the oracle promised that Orestes, if he 

did as commanded, would be free of blame, it is not completely fulfilled until the final 

acquittal towards the end of the Eumenides” (ROBERTS, 1984, p. 27). 

Se Orestes não vingasse a morte de seu pai, dando a seus assassinos a mesma 

morte, tal como ordenou o oráculo pítio, ele estaria exposto aos “assaltos de Erínies” 

(προσβολὰς Ἐρινύων, Co. 284), provenientes da “cólera paterna” (πατρὸς µῆνιν, Co. 

293-4). Por outro lado, se Orestes vingasse a morte de seu pai, o que implica cometer 

matricídio, ele estaria livre de culpa. No entanto, ficar livre de culpa não é algo que se 

realiza imediatamente e por si mesmo; é um processo, como o sugere a jornada até 

Delfos como suplicante para “fugir deste sangue comum” (φεύγων τόδ’ αἷµα κοινόν, 

Co. 1038), isto é, o exílio autoimposto em função do derramamento de sangue 

consanguíneo; é algo que deve ser conquistado, como o sugere a ênfase de Orestes na 

justiça de seu ato: “por justiça cometi este massacre / da mãe” (τόνδ’ ἐγὼ µετῆλθον 

ἐνδίκως φόνον / τὸν µητρός, Co. 989-9), “matei a mãe não sem justiça” (κτανεῖν ... 

µητέρ’ οὐκ ἄνευ δίκης, Co. 1027).  

Orestes, através da utilização de um vocabulário jurídico, parece mesmo antever 

e prenunciar o seu julgamento. Ele exibe a rede maculada de sangue na qual seu pai foi 

envolvido para ser morto39 como uma “testemunha” (µαρτυρεῖ δέ µοι, Co. 1010) da 

                                                
39 É interessante observar o desenvolvimento dessa imagem da rede ao longo da Oresteia. Essa imagem 
da rede foi utilizada pelo Coro, em Agamêmnon, para, no primeiro estásimo, descrever a atuação do 
exército e a captura de Troia como uma “rede” (δίκτυον, Ag. 358) que Zeus rei e Noite amiga lançaram 
sobre suas torres. Clitemnestra, ao discursar para Agamêmnon no terceiro episódio, falando dos rumores 
que ouvira, diz que, se verídicos, Agamêmnon teria em seu corpo mais furos do que uma “rede” 
(δικτύου, Ag. 868). Cassandra, no quarto episódio, prenunciando o assassinato de Agamêmnon, descreve 
como Clitemnestra, evolvendo o marido em uma “rede” (ἄρκυς, Ag. 1116), mata-o. A própria 
Clitemnestra, no quinto episódio, ao confessar o homicídio, relata como matou o marido: lançando-lhe ao 
redor uma “rede” (ἀµφίβληστρον, Ag. 1382), desferiu-lhe três golpes. Nas Coéforas, Orestes exibe “a 
cobertura” (στέγαστρον, Co. 984), o “manto” (φᾶρος, Co. 1011) em que Agamêmnon foi morto. Assim, 
num primeiro momento, a imagem da rede é apenas uma metáfora para a punição divina que se abateu 
sobre Troia. Num segundo momento, através do discurso de Clitemnestra, ela adquire uma conotação 
ominosa. Em seguida, passa a ter um caráter inequivocamente profético mediante as profecias de 
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vileza de seu assassínio e da culpabilidade de Egisto e pede que o Sol esteja presente 

“no tribunal” (ἐν δίκῃ, Co. 987) para ser “minha testemunha” (µοι µάρτυς, Co. 987). 

 Porém, por uma ironia divina, até que ele seja absolvido da culpa, ele se 

encontra igualmente exposto aos assaltos de Erínies; se não às do pai, às das 

“rancorosas cadelas da mãe” (µητρὸς ἐγκότους κύνας, Co. 924), de modo que a vitória 

que obteve ao vingar o pai é descrita por Orestes como uma “indesejável poluência” 

(ἄζηλα ... µιάσµατα, Co. 1017). O Pavor lhe assoma ao coração e ele percebe que a 

lucidez está prestes a lhe abandonar. 

Ao descrever a condição em que se encontra – “Eis-me erradio, banido desta 

terra / em vida e morto, deixando esta fama” (ἐγὼ δ’ ἀλήτης τῆσδε γῆς ἀπόξενος, / 

ζῶν καὶ τεθνηκὼς τάσδε κληδόνας λιπών, Co. 1042-3) –, o Coro pede-lhe que não 

pronuncie palavras de mau augúrio – “não subjugues a boca / à palavra perversa, nem 

profiras pragas” (µηδ’ ἐπιζευχθῇς στόµα / φήµῃ πονηρᾷ µηδ’ ἐπιγλωσσῶ κακά, Co. 

1044-5) – e, buscando consolá-lo, diz ter agido bem libertando a cidade de Argos ao 

decapitar “as duas serpentes” (Co. 1047). 

As palavras do Coro encontram realização imediata: ao nomear as serpentes, 

elas se tornam presentes à visão de Orestes, que assim descreve as Erínies de sua mãe: 

 
δµοαὶ γυναῖκες· αἵδε Γοργόνων δίκην 
φαιοχίτωνες καὶ πεπλεκτανηµέναι 
πυκνοῖς δράκουσιν· οὐκέτ' ἂν µείναιµ' ἐγώ. 

Estas mulheres horrendas como Górgones, 
vestidas de negro, com as tranças 
de crebas serpentes, eu não ficaria.  

(Co. 1048-50) 
 

 

O Coro, não podendo vê-las, tenta interpretar a visão de Orestes como uma 

perturbação de espírito, fruto das dores e do sangue recente em suas mãos, dizendo-lhe: 

“Novo é o sangue ainda em tuas mãos, / disso provém o turvo ao teu espírito” 

(ποταίνιον γὰρ αἷµά σοι χεροῖν ἔτι· / ἐκ τῶνδέ τοι ταραγµὸς ἐς φρένας πίτνει, Co. 

1055-6). Mas, para Orestes, trata-se de uma visão objetiva: “Não são visões destas 

minhas dores, / eis claro cadelas raivosas da mãe” (οὐκ εἰσὶ δόξαι τῶνδε πηµάτων 

ἐµοί, / σαφῶς γὰρ αἵδε µητρὸς ἔγκοτοι κύνες, Co. 1053-4) E essa visão é tão 

inequívoca em sua objetividade e tão poderosa pelo terror que inspira em Orestes que 

                                                                                                                                          
Cassandra. Depois, realizando-se o que fora prenunciado, adquire toda a concretude nas mãos assassinas 
de Clitemnestra. Por fim, nas Coéforas, é novamente exibida, mas agora como um testemunho da culpa 
dos assassinos de Agamêmnon. Assim, o nume que preside o destino dos Atridas é, pois, como uma rede 
da qual não se pode escapar: a vítima, ao punir o crime de que foi vítima, incorre em uma falta que, por 
sua vez, também demanda punição. 
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lhe demanda a partida imediata a Delfos, pois, como afirma o Coro, somente Lóxias 

poderá livrá-lo desses males. 

Ao Coro só resta ponderar sobre a inexorabilidade do destino reservado à estirpe 

dos Atridas e indagar quando as sucessivas tempestades hão de parar de se abater sobre 

o palácio: 

 
παιδοβόροι µὲν πρῶτον ὑπῆρξαν 
µόχθοι τάλανες, 
δεύτερον ἀνδρὸς βασίλεια πάθη, 
λουτροδάικτος δ' ὤλετ' Ἀχαιῶν 
πολέµαρχος ἀνήρ, 
νῦν δ' αὖ τρίτος ἦλθέ ποθεν σωτήρ, 
ἢ µόρον εἴπω; 
ποῖ δῆτα κρανεῖ, ποῖ καταλήξει 
µετακοιµισθὲν µένος ἄτης; 

Primeiro foi a mísera 
devoração de criança. 
Depois a morte do marido, 
trucidado no banho pereceu 
o rei guerreiro dos aqueus. 
Agora veio o terceiro salvador 
ou devo dizer: trespasse? 
Onde concluirá? Onde repousará 
adormecida a cólera de Erronia? 

 (Co. 1068-1076) 
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4.3. EUMÊNIDES 

 

4.3.1) O oráculo de Apolo em Delfos 

 

Na primeira cena do prólogo das Eumênides, a Pítia anuncia, diante do templo 

de Apolo em Delfos, a abertura de um dia de consulta ao oráculo1. Primeiramente, ela 

faz uma prece aos deuses fundadores do oráculo e, nessa prece, tece-se a história de sua 

sucessão até o estabelecimento de Apolo no trono de Delfos: 

 
Πρῶτον µὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν 
τὴν πρωτόµαντιν Γαῖαν· ἐκ δὲ τῆς Θέµιν, 
ἣ δὴ τὸ µητρὸς δευτέρα τόδ’ ἕζετο 
µαντεῖον, ὡς λόγος τις· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 
λάχει, θελούσης, οὐδὲ πρὸς βίαν τινός, 
Τιτανὶς ἄλλη παῖς Χθονὸς καθέζετο, 
Φοίβη· δίδωσι δ’ ἣ γενέθλιον δόσιν 
Φοίβῳ· τὸ Φοίβης δ’ ὄνοµ’ ἔχει παρώνυµον. 
λιπὼν δὲ λίµνην Δηλίαν τε χοιράδα, 
κέλσας ἐπ’ ἀκτὰς ναυπόρους τὰς Παλλάδος, 
ἐς τήνδε γαῖαν ἦλθε Παρνησοῦ θ’ ἕδρας· 
πέµπουσι δ’ αὐτὸν καὶ σεβίζουσιν µέγα 
κελευθοποιοὶ παῖδες Ἡφαίστου, χθόνα 
ἀνήµερον τιθέντες ἡµερωµένην. 
µολόντα δ’ αὐτὸν κάρτα τιµαλφεῖ λεὼς, 
Δελφός τε χώρας τῆσδε πρυµνήτης ἄναξ· 
τέχνης δέ νιν Ζεὺς ἔνθεον κτίσας φρένα 
ἵζει τέταρτον τοῖσδε µάντιν ἐν θρόνοις· 
Διὸς προφήτης δ᾽ ἐστὶ Λοξίας πατρός. 

Primeiro dos Deuses nesta prece venero 
Terra, primeira adivinha. Dela provém 
Têmis, essa após a mãe sentava-se neste 
oráculo, como contam. No terceiro sorteio, 
porque ela anuiu, e não por violência, 
outra Titânida filha da Terra teve assento, 
Febe, e essa o doa, natalícia dádiva, 
a Febo. Ele tem de Febo o cognome. 
Deixou a lagoa e o penhasco délio, 
aportou nas costas navegáveis de Palas 
e veio a esta terra e sede do Parnaso. 
Abrindo caminho os filhos de Hefesto 
fazem-lhe escolta, prestam-lhe culto, 
sendo amansadores da terra bravia. 
Delfo, o rei timoneiro desta região, 
e o povo muito honram a sua chegada. 
Zeus o torna pleno de divina arte 
e põe quarto adivinho no trono, 
e Lóxias é profeta de Zeus Pai. 

(Eu. 1-19) 
 

  

                                                
1 Como observa Bowden (2005, p. 17), há uma grande discussão entre os estudiosos a respeito da 
frequência com que o oráculo de Delfos funcionava. Acreditava-se que Apolo residia em Delfos durante 
apenas nove meses ao ano, indo passar o inverno junto aos hiperbóreos, e que o oráculo funcionava um 
dia em cada um desses noves meses, o que implica que as consultas eram realizadas durante somente 
nove dias ao ano. Não há, no entanto, suficientes evidências para se determinar com precisão a frequência 
de seu funcionamento, principalmente em vista do extenso período em que o oráculo esteve em atividade. 
Amandry (1950, pp. 84-5), em sua obra “La mantique apollinienne à Delphes – Essai sur le 
fonctionnement de l’oracle”, chega à seguinte conclusão a esse respeito: “il est plus vraisemblable que 
l’oracle, accessible à tous sans conditions les jours de consultation publiques, annuelles dans les premiers 
temps de l’oracle, mensuelles à partir d’une époque impossible à déterminer exactement, s’ouvrait en 
outre en tout temps – sauf à certains jours de l’année tenus pour néfastes par le calendrier liturgique – aux 
seuls bénéficiaires d’un privilège concédé par la ville de Delphes”. 
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A primeira detentora da sede oracular foi a deusa Terra, descrita pela Pítia com o 

epíteto de “primeira adivinha” (πρωτόµαντιν, Eu. 2). Nesse epíteto, sublinha-se a 

primordialidade e a inerência do caráter profético da Terra. 

Embora πρωτόµαντις não seja um epíteto hesiódico, na Teogonia, além de todo 

o ser e o devir dos deuses serem uma manifestação do ser da deusa Terra, ela também 

está presente em todos os momentos decisivos da organização do mundo, aconselhando 

e prenunciando ao mesmo tempo. Como observa Iriarte (1990, p. 38): 

 

En este canto inspirado por las Musas que es la Teogonía, se encuentra la huella de un 
saber profético – que circula exclusivamente en el universo divino – cuya detentora es 
Gea, y al que se alude mediante el empleo de verbo φράζω, “dar a conocer”, “hacer 
entender”, o del término φραδµοσύνη, que designa la expresión de la Sabiduría. 
 

É a deusa Terra quem planeja o ardil pelo qual o Céu, seu esposo, vê-se privado 

de sua virilidade: “urdiu dolosa e maligna arte” (δολίην δὲ κακὴν ἐπεφράσσατο 

τέχνην, Th. 160)2. É ela, junto ao Céu constelado3, quem prenuncia a Crono que ele 

haveria de ser destronado por um filho seu: “[Crono] soube da Terra e do Céu 

constelado / que lhe era destino por um filho ser submetido / apesar de poderoso” 

(πεύθετο γὰρ Γαίης τε καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος / οὕνεκά οἱ πέπρωτο ἑῷ ὑπὸ 

παιδὶ δαµῆναι, / καὶ κρατερῷ περ ἐόντι, Th. 463-5). É ela, junto ao Céu, quem atende 

as súplicas de Reia para “comporem um ardil” (µῆτιν συµφράσσασθαι, Th. 471) 

mediante o qual Zeus não fosse engolido pelo pai e, assim, eles “indicaram quanto era 

destino ocorrer / ao rei Crono e ao filho de ânimo violento” (οἱ πεφραδέτην, ὅσα περ 

πέπρωτο γενέσθαι / ἀµφὶ Κρόνῳ βασιλῆι καὶ υἱέι καρτεροθύµῳ, Th. 475-6). É “por 

conselhos da Terra” (Γαίης φραδµοσύνῃσιν, Th. 626) que Zeus e seus irmãos libertam 

de sob a terra os Centímanos, pois Terra “lhes revelou clara e plenamente: / teriam com 

eles vitória” (σφιν ἅπαντα διηνεκέως κατέλεξε, / σὺν κείνοις νίκην ... ἀρέσθαι, Th. 

                                                
2 Iriarte (1990, p. 38) chama atenção para o fato de que o poder de predição da deusa Terra é indissociável 
de seu poder de ação: “El poder profético de la Tierra se confunde con um modo de reflexión y de savoir-
faire caracterizados por ese tipo de inteligencia ‘astuta’ que el griego denominaba métis”. Quantin (1992, 
p. 188), porém, nega a efetividade e a eficácia da palavra profética da Terra: “Il s’agit presque d’une 
discours sans locuteur: ce qui l’apparente plus à une rumeur transmettant un savoir commun qu’à une 
parole active et efficace. [...] Le savoir qu’a Gaia du destin n’est pas une maîtrise, elle ne fait qu’avertir 
ses enfants des lois du destin. Sa parole est un avertissement, une connaissance donnée: Gaia informe, 
indique; ele ne dit rien, elle ‘répète’”.  
3 Quantin (1992, p. 188) observa que o Céu compartilha do saber da Terra e que, portanto, “la Terre n’a 
pas l’exclusivité de la fonction prophétique; on peut donc douter que cette fonction soit dès l’origine 
étroitement liée à la féminité de Gaia”. Iriarte (1990, p. 38), por outro lado, admite que o saber da Terra é 
compartilhado pelo Céu, mas observa que o Céu é uma “potencia que ella misma ha engendrado y que es, 
de hecho, su propio doble: ‘un ser igual a sí misma’”. 
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627-8) na luta contra os Titãs. “Por conselhos da Terra” (Γαίης φραδµοσύνῃσιν, Th. 

884), os deuses olímpios exortavam Zeus a assumir o poder e “por conselhos da Terra e 

do Céu constelado” (Γαίης φραδµοσύνῃσι καὶ Οὐρανοῦ, Th. 981), Zeus engole sua 

esposa Métis, pois eles isso lhe “indicaram” (φρασάτην, Th. 892), já que era destino 

que Métis parisse um filho que ameaçaria a soberania de Zeus. 

No relato da Pítia, a segunda deusa na linha sucessória do oráculo délfico foi 

Têmis, que, conforme os versos hesiódicos (Th. 126-135), é filha da Terra e do Céu. O 

caráter profético de Têmis se explicita principalmente mediante sua filiação à deusa 

Terra, com a qual muitas vezes se confunde, tal como quando, no Prometeu Cadeeiro, o 

Titã, ao dizer que sua mãe lhe profetizava o porvir, chama-a Terra e Têmis, “de muitos 

nomes forma única” (πολλῶν ὀνοµάτων µορφὴ µία, Pr. 210). 

A terceira deusa a presidir a sede oracular foi Febe, “outra Titânida filha da 

Terra” (Τιτανὶς ἄλλη παῖς Χθονὸς, Eu. 6). Fruto da união da Terra e do Céu e, 

portanto, irmã de Têmis, Febe é ainda avó de Apolo, como indica Hesíodo (Th. 126-36; 

404-8; 918-20). Assim, é também mediante sua genealogia que se explicita o aspecto 

profético dessa deusa4.  

Por fim, encerrando a história de sucessão do oráculo, figura Febo, que “tem de 

Febe o cognome” (τὸ Φοίβης δ’ ὄνοµ’ ἔχει παρώνυµον, Eu. 8). Este recebeu de sua 

avó o oráculo délfico como um presente de nascimento, “natalícia dádiva” (γενέθλιον 

δόσιν, Eu. 7)5. 

A principal característica desse breve relato feito pela Pítia sobre a sucessão 

divina do oráculo de Delfos é o aspecto harmonioso, pacífico e não-violento dessa 

sucessão. Este é triplamente enfatizado ao se descrever a transição do oráculo de Têmis 

                                                
4 Para Robertson (1941), a inclusão de Febe no processo sucessório do oráculo de Delfos é uma invenção 
de Ésquilo, a qual, segundo a autora, justifica-se pela tentativa do tragediógrafo de criar um paralelo entre 
as três primeiras possessões do oráculo com as três distribuições de honrarias feitas respectivamente por 
Céu, Crono e Zeus. Para Sommerstein (1989, p. 81), Ésquilo introduz Febe para evitar uma transição 
direta do oráculo de Têmis a Apolo, tradicionalmente não-pacífica. Podlecki (1989, p. 129), por sua vez, 
afirma que a introdução da deusa Febe, ao alongar o processo sucessório, torna-o mais venerável, ao 
mesmo tempo em que se enfatizam os vínculos familiares, já que Febe, como avó de Apolo, transmite o 
oráculo como um presente de aniversário. Para Ruiz (2010, p. 10), “el mito de la sucesión en el santuario 
es una reelaboración del mito tradicional de la sucesión divina, en el que un dios primigenio es vencido 
por un dios joven que trae el orden y la ley: en el caso de Delfos han sido vencidos los aspectos ctónicos, 
peligrosos y desordenados del cosmos y subordinados a un guía celestial, legislador. En el Himno a Apolo 
aparece también un mito de fundación, que se refiere a la misma idea de llegar a un nuevo orden, el de 
Zeus. La serpiente que es vencida supone la misma idea que Gea: aunar en una figura mítica los aspectos 
terribles y desordenados del mundo. Luego se introducirá la figura de Temis, un paso intermedio que hace 
menos abrupta la sucesión. En el caso de Esquilo la figura intermedia es Febe, más positiva pero con la 
misma función de transición”.    
5 Amandry (1950, pp. 201-14) dedica um capítulo de sua obra às histórias de sucessão da sede oracular 
délfica, recolhendo todas as suas variantes. 
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a Febe: “No terceiro sorteio, / porque ela anuiu, e não por violência” (ἐν δὲ τῷ τρίτῳ / 

λάχει, θελούσης, οὐδὲ πρὸς βίαν τινός, Eu. 4-5). Primeiramente, pela referência ao 

sorteio (λάχος), que, como se viu, é uma forma legítima e pacífica de se distribuir bens 

e honrarias entre os deuses. Sendo esse sorteio o terceiro (τῷ τρίτῳ), pressupõe-se que 

até então a transição da sede oracular entre as divindades tenha se dando igualmente 

através da tiragem à sorte. Em segundo lugar, pela referência ao caráter voluntário da 

transição: a deusa anuiu (θελούσης). Por fim, pela expressão mesma da ausência de 

violência (οὐδὲ πρὸς βίαν τινός). Essa harmoniosa transição também se deixa perceber 

na paronímia entre Febe e Febo, a que se faz menção (Eu. 8), e ainda ao se retratar a 

passagem do oráculo entre esses dois deuses como um presente de aniversário da avó 

para o neto (Eu. 7). 

Observe-se que essa ênfase que se dá ao processo harmonioso da sucessão 

divina do trono pítio está presente não apenas no que é relatado a respeito de tal 

sucessão, mas também no que é omitido nesse relato. O embate entre Terra e/ou Têmis, 

divindades notadamente ctônias, com uma divindade olímpia pela posse da sede 

oracular parece ter sido um aspecto recorrente dos mitos relativos ao oráculo de Delfos. 

Quanto a isso, Bouché-Leclercq (2003, p. 578) faz a seguinte observação:  

 
[...] la tradition recueillie et retouchée par Eschyle n’est qu’une des nombreuses 
combinaisons de légendes essayées par les mythographes pour reconstituer l’histoire 
primitive de l’oracle, et ce n’est probablement pas la plus conforme à la foi populaire. 
[...] La plupart des récites mythiques mettent en conflit direct avec Gaea au moins deux 
usurpateurs successivement attirés par les séductions du lieu, Poseidon et Apollon. 
 

Esse embate entre divindades ctônias e olímpias deixa-se entrever no embate 

entre Apolo e a serpente Píton, de cujo nome a sacerdotisa do templo de Delfos parece 

derivar o seu. Tal mito às vezes se associa diretamente ao oráculo, fazendo-se da 

terrível serpente uma guardiã da telúrica sede oracular, como se vê no quarto estásimo 

de Ifigênia em Táurida, de Eurípides: 

 
εὔπαις ὁ Λατοῦς γόνος, 
ὅν ποτε Δηλιάσιν καρποφόροις γυάλοις 
〈ἔτικτε〉, χρυσοκόµαν 
ἐν κιθάραι σοφόν, ὅστ' ἐπὶ τόξων 
εὐστοχίαι γάνυται· φέρε 〈δ’〉 ἶνιν 
ἀπὸ δειράδος εἰναλίας 
λοχεῖα κλεινὰ λιποῦσα µά- 
τηρ τὰν ἀστάκτων ὑδάτων 
〈συµ〉βακχεύουσαν Διονύ- 

Belo filho Leto gerou 
no frutífero vale délio, 
filho de áurea cabeleira, 
hábil na cítara, com arco 
brilha por boa mira. Leva-o 
a mãe, das fragas do mar, 
do ínclito local do parto, 
ao cimo de inegadas águas 
do Parnaso, onde bacante 
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σωι Παρνάσιον κορυφάν, 
ὅθι ποικιλόνωτος οἰνωπὸς δράκων 
σκιερᾶι κάτεχ' ἄλσος εὔφυλλον δάφναι, 
γᾶς πελώριον τέρας, †ἀµφέπει µαντεῖον χθόνιον†. 
ἔτι νιν ἔτι βρέφος, ἔτι φίλας 
ἐπὶ µατέρος ἀγκάλαισι θρώισκων 
ἔκανες, ὦ Φοῖβε, µαντείων δ’ ἐπέβας ζαθέων. 
τρίποδί τ' ἐν χρυσέωι θάσσεις, ἐν ἀψευδεῖ θρόνωι 
µαντείας βροτοῖς θεσφάτων νέµων 
ἀδύτων ὕπο, Κασταλίας ῥεέθρων γείτων, µέσον 
γᾶς ἔχων µέλαθρον. 

celebra Dioniso, onde 
vínea serpente de dorso vário 
tinha bosque frondoso em laurácea sombria, 
vasto portento da terra vigiava oráculo ctônio. 
Mataste-a, ainda novo, ainda nos braços 
maternos, buliçoso, 
ó Febo, e tens o templo divino, 
sentado no áureo tripé, trono sem mentira, 
dando vaticínios divinatórios a mortais, 
no ádito, perto da fonte Castália, 
no palácio do meio da terra. 

(E. IT. 1234-58) 
 

Nessa primeira estrofe, o Coro canta o nascimento de Apolo e como sua mãe, 

Leto, levou-o da ilha de Delos, seu local de nascimento, até o Parnaso, onde, lá 

chegando e tendo celebrado Dioniso, matou (ἔκανες, IT. 1252) a serpente (δράκων, IT. 

1245), descrita como um “vasto portento da terra” (γᾶς πελώριον τέρας, IT. 1249), 

que tinha por função vigiar o “oráculo ctônio” (µαντεῖον χθόνιον, IT. 1249). E foi 

assim, por ter dado morte à serpente, que Apolo instaurou-se (ἐπέβας, IT. 1252) na 

divina sede oracular. A proeza do deus é ressaltada pelo fato de ele ser “ainda novo” 

(ἔτι βρέφος, IT. 1250), ainda uma criança nos braços da mãe. Porém, a sua façanha 

trouxe-lhe consequências indesejadas, como o narra a antístrofe: 

 
Θέµιν δ’ ἐπεὶ Γαΐων 
παῖδ’ ἀπενάσσατο <         > ἀπὸ ζαθέων 
χρηστηρίων, νύχια 
Χθὼν ἐτεκνώσατο φάσµατ’ ὀ<νείρων>, 
οἳ πόλεσιν µερόπων τά τε πρῶτα 
τά τ' ἔπειθ', ὅσ' ἔµελλε τυχεῖν, 
ὕπνωι κατὰ δνοφερὰς χαµεύ- 
νας ἔφραζον· Γαῖα δὲ τὰν 
µαντείων ἀφείλετο τι- 
µὰν Φοῖβον φθόνωι θυγατρός. 
ταχύπους δ’ ἐς Ὄλυµπον ὁρµαθεὶς ἄναξ 
χέρα παιδνὸν ἕλιξεν ἐκ Διὸς θρόνων, Πυθίων 
δόµων χθονίαν ἀφελεῖν µῆνιν θεᾶς. 
γέλασε δ' ὅτι τέκος ἄφαρ ἔβα 
πολύχρυσα θέλων λατρεύµατα σχεῖν·   
ἐπὶ δ' ἔσεισεν κόµαν παῦσαι νυχίους ἐνοπάς, 
ὑπὸ δ' ἀλαθοσύναν νυκτωπὸν ἐξεῖλεν βροτῶν, 
καὶ τιµὰς πάλιν θῆκε Λοξίαι 
πολυάνορί τ' ἐν ξενόεντι θρόνωι θάρση βροτοῖς 
θεσφάτων ἀοιδαῖς. 

Quando Têmis, filha da Terra, 
foi despejada do divino sítio 
divinatório, Terra noturna 
gerou visões de sonhos 
que diziam a muitos mortais 
o antes, o depois e o porvir 
no sono nos leitos trevosos, 
Terra tirou assim 
o oficio de vaticínios 
de Apolo por recusa da filha. 
O rei a rápido passo foi ao Olimpo, 
deu abraço filial ao trono de Zeus, 
que tire da casa pítia a ira de Deusa Terra, 
Zeus riu porque o filho veio rápido 
querendo manter os auríferos cultos. 
Brandiu a crina cessando vozes noturnas, 
retirou dos mortais a verdade vista à noite, 
reverteu o oficio a Lóxias e a coragem 
aos mortais em populoso hospitaleiro 
trono mediante cantos divinatórios. 

(E. IT. 1259-83) 
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A morte da serpente representa o fim da dominação da deusa Têmis sobre o 

oráculo; ela é “despejada” (ἀπενάσσατο, IT. 1260). Sua mãe, a deusa Terra, encontra 

uma forma de revidar essa “recusa da filha” (φθόνωι θυγατρός, IT. 1269), gerando 

sonhos proféticos para os mortais e retirando assim de Apolo o “ofício de vaticínios” 

(τὰν µαντείων ... τιµάν, IT. 1267-9). Apolo, suplicando a Zeus, consegue sua 

intervenção: Zeus emudece os sonhos proféticos e restitui ao filho o “ofício” (τιµάς, IT. 

1280).  

No Hino Homérico a Apolo, narra-se que, vagueando à procura de um local para 

construir um templo em cujo espaço sagrado pudesse proferir seus oráculos, Apolo é 

aconselhado pela corrente d’água Telfusa a se dirigir ao Parnaso. Lá, depara-se com a 

serpente Píton: 

 
ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροος ἔνθα δράκαιναν 
κτεῖνεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο 
ζατρεφέα µεγάλην τέρας ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ 
ἀνθρώπους ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί, πολλὰ µὲν αὐτοὺς 
πολλὰ δὲ µῆλα ταναύποδ’ ἐπεὶ πέλε πῆµα δαφοινόν. 
(...) 
ὃς τῇ γ’ ἀντιάσειε, φέρεσκέ µιν αἴσιµον ἦµαρ 
πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκεν ἄναξ ἑκάεργος Ἀπόλλων 
καρτερόν· ἡ δ’ ὀδύνῃσιν ἐρεχθοµένη χαλεπῇσι 
κεῖτο µέγ’ ἀσθµαίνουσα κυλινδοµένη κατὰ χῶρον. 
θεσπεσίη δ’ ἐνοπὴ γένετ' ἄσπετος, ἡ δὲ καθ’ ὕλην 
πυκνὰ µάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο, λεῖπε δὲ θυµὸν 
φοινὸν ἀποπνείουσ', ὁ δ’ ἐπηύξατο Φοῖβος Ἀπόλλων· 
ἐνταυθοῖ νῦν πύθευ ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ, 
οὐδὲ σύ γε ζωοῖσι κακὸν δήληµα βροτοῖσιν 
ἔσσεαι, οἳ γαίης πολυφόρβου καρπὸν ἔδοντες 
ἐνθάδ’ ἀγινήσουσι τεληέσσας ἑκατόµβας, 
οὐδέ τί τοι θάνατόν γε δυσηλεγέ’ οὔτε Τυφωεὺς 
ἀρκέσει οὔτε Χίµαιρα δυσώνυµος, ἀλλὰ σέ γ’ αὐτοῦ 
πύσει γαῖα µέλαινα καὶ ἠλέκτωρ Ὑπερίων. 
Ὣς φάτ’ ἐπευχόµενος, τὴν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε. 
 
Perto6 há uma fonte de bela corredeira, ali o senhor 
filho de Zeus, matou, com seu arco enérgico, uma serpente 
robusta, grande, um monstro feroz que fazia muitos males 
aos homens sobre a terra; muitos males a eles, 
e muitos males aos carneiros de patas finas. Era um tormento de sangue. 
(...) 
Quem a encontrasse, o dia fatal o levava, 
antes que o senhor arqueiro Apolo lançasse-lhe suas flechas 
fortes. A serpente, dilacerada pelas dores difíceis de suportar, 
jazia ofegante, rolando no chão. 
Um grito extraordinário surgiu imenso; sem cessar 

                                                
6 O advérbio “perto” (ἀγχοῦ) se refere ao local em que o templo de Apolo foi construído: “Perto do 
templo há uma fonte...”. 
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suplicava ela aqui e ali na floresta; depois abandonou o ânimo, 
exalando um sopro sanguíneo, e Febo Apolo disse: 
“Que agora aqui apodreças sobre a terra nutriz de homens. 
Não será mais a ruína aos mortais viventes; 
eles, que comem o fruto da mui nutriz terra, 
aqui me trarão perfeitas hecatombes; 
nada te afastará da morte cruel, nem Tifeu, 
nem Cabra de nome odioso, mas aqui mesmo 
a terra negra e o brilhante Hipérion te farão apodrecer”. 
Assim falou vangloriando-se. E as trevas cobriram os olhos da serpente.  

(h.Hom. XXI, 300-4; 356-70)7 
 

 Nesse hino homérico, narra-se a chegada de Apolo e a instauração de seu culto 

em Delfos. A serpente não aparece relacionada diretamente ao oráculo, no sentido de 

que ela não é sua guardiã8, mas está relacionada à região em que Apolo estabelece seu 

culto e seu templo oracular. O embate entre o deus e a serpente se associa, então, ao 

processo civilizador de Delfos, uma vez que Píton figura como um ser monstruoso 

(µεγάλην τέρας ἄγριον, v. 301) que aterroriza a população local e dizima os rebanhos, 

causando inúmeros males (πολλὰ µῆλα, v. 304). 

Quanto à chegada de Apolo em Delfos e à instalação de seu culto na cidade nos 

versos esquilianos, também se mostra a mesma harmonia ressaltada na descrição da 

sucessão divina do oráculo pítio. Assim, o deus, partindo de sua terra natal (“a lagoa e o 

penhasco délio”: λίµνην Δηλίαν τε χοιράδα, Eu. 9), tendo aportado no Pireu (“costas 

navegáveis de Palas”: ἐπ’ ἀκτὰς ναυπόρους τὰς Παλλάδος, Eu. 10), chegou a Delfos 

(“esta terra e sede do Parnaso”: τήνδε γαῖαν ... Παρνησοῦ θ’ ἕδρας, Eu. 11) escoltado 

e cultuado pelos atenienses (“os filhos de Hefesto”: παῖδες Ἡφαίστου, Eu. 12), que lhe 

desbravaram a terra inculta (“sendo amansadores de terra bravia”: χθόνα ἀνήµερον 

τιθέντες ἡµερωµένην, Eu. 13-4). Sendo assim honrado pelo rei epônimo e por seu 

povo, 

 
τέχνης δέ νιν Ζεὺς ἔνθεον κτίσας φρένα 
ἵζει τέταρτον τοῖσδε µάντιν ἐν θρόνοις· 
Διὸς προφήτης δ' ἐστὶ Λοξίας πατρός. 

Zeus o torna pleno de divina arte 
e põe quarto adivinho no trono, 
e Lóxias é profeta de Zeus Pai.  

(Eu. 17-9) 

                                                
7 Tradução de Maria Lúcia G. Massi e Sílvia M. S. de Carvalho (2010). 
8 Chappell (2006), em seu artigo “Delphi and the Homeric Hymn to Apollo” afirma que “the connecting 
of the snake and the previous owners is first attested in Euripides’ Iphigenia in Tauris (1234-83)”, 
embora a morte da serpente Píton seja uma das partes mais celebradas do mito délfico. No que se refere à 
morte da serpente às mãos de Apolo no hino homérico, o autor observa o seguinte: “The description of 
the actual combat is brief: we are merely told that Apollo killed the snake with his bow, and more space is 
devoted to the description of her death throes and Apollo’s boastful speech over the corpse. The brevity 
of the description may stress the ease of Apollo’s victory”. 
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Zeus é quem torna Apolo “pleno” (ἔνθεον, Eu. 17) de “divina arte” (τέχνης 

[µαντικῆς], Eu. 17). É Zeus quem o “põe” (ἵζει, Eu. 18) no trono pítio como o “quarto 

adivinho” (τέταρτον ... µάντιν, Eu. 18). Embora a posse do oráculo délfico tenha sido 

cedida a Apolo como uma “natalícia dádiva” (γενέθλιον δόσιν, Eu. 7) de sua avó Febe, 

é Zeus quem sanciona e legitima o deus como adivinho em Delfos, fazendo dele seu 

“profeta” (προφήτης, Eu. 19), isto é, aquele que fala em seu nome9. Zeus figura, assim, 

como aquele que garante a veracidade e a legitimidade dos oráculos apolíneos, o que 

será usado por Apolo como o primeiro argumento em favor da defesa de Orestes (Eu. 

616-8). 

Em um segundo momento, dando continuidade à sua prece, a Pítia invoca ainda 

as divindades que fazem parte tanto da paisagem física quanto da paisagem divina de 

Delfos. Primeiramente é evocada Palas Atena, cujo templo situa-se diante do templo de 

Apolo e, por isso, é dita “Palas Pronaia” (Παλλὰς Προναία, Eu. 21); em seguida as 

ninfas da gruta Corícia, “morada de Numes” (δαιµόνων ἀναστροφή, Eu. 23), situada 

na encosta do Parnaso; Dioniso, cujo teatro se encontra bem próximo ao templo de 

Apolo10; Posídon, em uma de suas epifanias, o curso de água Plisto; e, por fim, “o 

perfectivo e supremo Zeus” (τέλειον ὕψιστον Δία, Eu. 28), configurando-se assim, no 

horizonte divino de Delfos, uma comunidade harmoniosa de deuses ctônios e olímpios, 

que coabitam nesse espaço privilegiado pela beleza e pela sacralidade. 

A omissão de qualquer referência a qualquer embate entre deuses ctônios e 

olímpios pela posse do oráculo délfico ou à morte da serpente Píton por Apolo é 

extremamente eloquente. Essa profunda harmonia que se mostra no processo de 

                                                
9 Tanto no Hino Homérico a Apolo quanto no Hino Homérico a Hermes, Apolo desempenha o papel de 
profeta de Zeus. No primeiro, Apolo diz: “Revelarei, aos homens, o desígnio infalível de Zeus” (χρήσω 
δ’ ἀνθρώποισι Διὸς νηµερτέα βουλήν, h.Hom. XXI, 132, tradução de Maria Lúcia G. Massi e Sílvia M. 
S. de Carvalho, 2010). No segundo, dialogando com Hermes, Apolo diz: “Mas a adivinhação, meu caro, 
que sem cessar me solicitas, / nem a ti é dado conhecer, nem a nenhum outro / imortal. Pois este saber é 
da mente de Zeus. Quanto a mim, / empenhei minha palavra ao assentir, com potente juramento, / em que, 
além de mim, nenhum outro dos imortais / conheceria de Zeus o poderoso desígnio. / E tu, irmão portador 
da vara dourada, não me mandes / revelar vaticínios, quantos medita Zeus de voz ecoante” (µαντείην δὲ 
φέριστε διοτρεφὲς ἣν ἐρεείνεις / οὔτε σε θέσφατόν ἐστι δαήµεναι οὔτε τιν' ἄλλον / ἀθανάτων· τὸ 
γὰρ οἶδε Διὸς νόος· αὐτὰρ ἐγώ γε / πιστωθεὶς κατένευσα καὶ ὤµοσα καρτερὸν ὅρκον / µή τινα 
νόσφιν ἐµεῖο θεῶν αἰειγενετάων / ἄλλον γ' εἴσεσθαι Ζηνὸς πυκινόφρονα βουλήν. / καὶ σὺ 
κασίγνητε χρυσόρραπι µή µε κέλευε / θέσφατα πιφαύσκειν ὅσα µήδεται εὐρύοπα Ζεύς, h.Hom. 
XVIII, 533-40, tradução de Maria Celeste C. Dezotti e Sílvia M. S. de Carvalho, 2010). 
10 Em sua evocação a Dioniso, a Pítia lembra a partida do deus com suas bacantes “tramando morte de 
lebre a Penteu” (λαγὼ δίκην Πενθεῖ καταρράψας µόρον, Eu. 26). Sommerstein (1989, pp. 84-5) vê 
nessa menção a Penteu morto como uma lebre uma alusão à lebre morta pelas águias no párodo de 
Agamêmnon. A respeito dessa referência a Dioniso e Penteu, conferir o artigo de Miralles (2001), 
“Dioniso nel prologo delle Eumenidi”. 
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transição do oráculo e perpassa o horizonte divino de Delfos, refletindo-se na pacífica 

convivência entre deuses novos e antigos, mostra-se aqui, por assim dizer, como a 

calmaria que antecede a tempestade.  

Essa harmonia que perpassa toda a primeira cena do prólogo das Eumênides 

torna, por contraste, ainda mais terrível e ameaçador o conflito que em breve há de se 

instalar: ocultos no interior do recesso oracular encontram-se um matricida e as suas 

perseguidoras, as horripilantes Erínies. Assim, se, por uma lado, a harmonia enfatizada 

por Ésquilo nessa primeira cena torna ainda mais perturbador o conflito que a presença 

de Orestes e das Erínies estão a ponto de deflagrar; por outro lado, essa mesma 

harmonia serve como um prenúncio daquela harmonia derradeira, a que há de se 

instaurar no fim da tragédia e da trilogia, quando o convívio pacífico e harmônico entre 

deuses novos e antigos, entre deuses ctônios e olímpios, é restabelecido.  

A Pítia assim finaliza sua prece:  

 
ἔπειτα µάντις εἰς θρόνους καθιζάνω. 
καὶ νῦν τυχεῖν µε τῶν πρὶν εἰσόδων µακρῷ 
ἄριστα δοῖεν· κεἰ πάρ' Ἑλλήνων τινές, 
ἴτων πάλῳ λαχόντες, ὡς νοµίζεται· 
µαντεύοµαι γὰρ ὡς ἂν ἡγῆται θεός. 

depois adivinha me sento no trono. 
Deem-me hoje lograr a melhor entrada 
que antes. Se há gregos presentes, 
venham, segundo sorteio, como sói ser. 
Vaticino como deus vai conduzindo. 

(Eu. 29-33) 
 

Ao sentar-se “no trono” (εἰς θρόνους, Eu. 29), esse trono no qual Zeus 

estabeleceu Apolo, a Pítia torna-se “adivinha” (µάντις, Eu. 29). Assim como Apolo 

vaticina em nome de Zeus, a Pítia vaticina em nome de Apolo: “vaticino como o deus 

vai conduzindo” (µαντεύοµαι γὰρ ὡς ἂν ἡγῆται θεός, Eu. 33).  

A prece aos deuses é assim finalizada com o pedido de que estes lhe deem 

melhor “entrada” (τῶν ... εἰσόδων, Eu. 30), referindo-se, assim, à sua entrada no ádito. 

Sommerstein (1989, p. 86) observa que essa prece é justifícável porque “to become the 

inspired vehicle of Apollo’s utterances was a dangerous act”, e cita o caso narrado por 

Plutarco (Mor. 438a-c) da morte de uma pitonisa que, por presságios desfavoráveis, 

entrou no ádito relutante e, após a primeira resposta, saiu de lá aos berros, jogou-se no 

chão e morreu dias depois. Podlecki (1989, p. 131), por sua vez, vê nesse pedido da 

Pítia por uma boa entrada no ádito uma “palpable irony”, já que em breve ela sairá de lá 

horrorizada pela visão de Orestes e das Erínies. 

Vale notar a breve menção pela Pítia aos “costumes” (ὡς νοµίζεται, Eu. 32) 

segundo os quais há um sorteio para definir, muito provavelmente, a ordem de 
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consultação. No entanto, segundo Bowden (2005, p. 17), havia, no período clássico, 

uma ordem de consulta em parte já pré-estabelecida: a cidade de Delfos e seus cidadãos 

tinham o direito de serem os primeiros a consultar o oráculo; depois deles, as cidades ou 

os indivíduos aos quais Delfos havia garantido o privilégio da promanteía; por fim, as 

delegações e os indivíduos provenientes das demais cidades-estado. 

Por fim, a Pítia entra no templo, para em breve de lá sair arrastando-se – “Corro 

com as mãos, não ágeis pernas” (τρέχω δὲ χερσίν, οὐ ποδωκείᾳ σκελῶν, Eu. 37), 

aterrorizada com o que viu – “Terror de dizer, terror de ver com os olhos” (ἦ δεινὰ 

λέξαι, δεινὰ δ’ ὀφθαλµοῖς δρακεῖν, Eu. 34). Rompe-se, assim, a harmonia; deflagra-se 

o conflito. Diz a Pítia: 

 
ἐγὼ µὲν ἕρπω πρὸς πολυστεφῆ µυχόν· 
ὁρῶ δ’ ἐπ’ ὀµφαλῷ µὲν ἄνδρα θεοµυσῆ 
ἕδραν ἔχοντα προστρόπαιον, αἵµατι 
στάζοντα χεῖρας καὶ νεοσπαδὲς ξίφος 
ἔχοντ’ ἐλαίας θ’ ὑψιγέννητον κλάδον, 
λήνει µεγίστῳ σωφρόνως ἐστεµµένον, 
ἀργῆτι µαλλῷ· τῇδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ. 

Eu me esgueiro no engrinaldado recesso, 
e junto ao Umbigo vejo homem horrendo 
aos Deuses, conspurcado, tendo as mãos 
sangrentas e a espada recém-puxada, 
portador de ramo de oliveira altaneiro 
com prudência coroado com largo velo, 
com alva lã, assim se diz claramente. 

(Eu. 39-45) 
 

A visão que a Pítia tem de Orestes, a quem descreve como um “homem horrendo 

aos deuses” (ἄνδρα θεοµυσῆ, Eu. 40), é fruto de uma percepção numinosa: ela o vê 

com as mãos pingando sangue (αἵµατι / στάζοντα χεῖρας, Eu. 41-2) e com a espada 

recém-retirada de sua vítima (νεοσπαδὲς ξίφος, Eu. 42), ou seja, como se tivesse 

acabado de assassinar Clitemnestra. É uma visão que se assemelha em certo modo às 

visões de Cassandra em Agamêmnon, no sentido de que lá a profetisa vê o resultado 

presente de um crime passado: o chão do palácio umedecido de sangue, os filhos de 

Tiestes segurando em suas mãos as carnes devoradas pelo pai. Da mesma forma, a Pítia 

vê Orestes com as mãos e a espada ainda sujas do sangue de sua vítima. Mais do que 

um peregrino que, tendo percorrido longas distâncias, chegou de Argos ao templo de 

Apolo na condição de suplicante, ela vê um homem “conspurcado” (προστρόπαιον, 

Eu. 41) em razão do crime que cometeu. 

A visão de um homem com as mãos sujas de sangue, carregando um ramo de 

suplicante e uma espada, no recesso sagrado do templo de Apolo é por si mesma já 

bastante aterrorizante, mas, além disso, diante desse homem, jaz adormecido um bando 

de mulheres cujo aspecto horroroso a Pítia procura, com dificuldade, descrever: 
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πρόσθεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε θαυµαστὸς λόχος 
εὕδει γυναικῶν ἐν θρόνοισιν ἥµενος. 
οὔτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω· 
οὐδ' αὖτε Γοργείοισιν εἰκάσω τύποις. 
εἶδόν ποτ’ ἤδη Φινέως γεγραµµένας   
δεῖπνον φερούσας· ἄπτεροί γε µὴν ἰδεῖν 
αὗται, µέλαιναι δ’, ἐς τὸ πᾶν βδελύκτροποι, 
ῥέγκουσι δ’ οὐ πλατοῖσι φυσιάµασιν, 
ἐκ δ’ ὀµµάτων λείβουσι δυσφιλῆ λίβα· 
καὶ κόσµος οὔτε πρὸς θεῶν ἀγάλµατα 
φέρειν δίκαιος οὔτ' ἐς ἀνθρώπων στέγας. 
τὸ φῦλον οὐκ ὄπωπα τῆσδ’ ὁµιλίας 
οὐδ’ ἥτις αἶα τοῦτ’ ἐπεύχεται γένος 
τρέφουσ’ ἀνατεὶ µὴ µεταστένειν πόνον. 

Diante desse homem, espantoso bando 
de mulheres dorme sentado nos bancos.  
Nem digo mulheres, mas Górgones. 
Nem as comparo às formas gorgôneas. 
Vi já numa pintura: elas tiravam 
comida de Fineu. Asas estas não têm 
e são negras, em tudo abomináveis, 
estertoram com inabordáveis hálitos 
e vertem dos olhos hediondo licor, 
o ornamento é indigno de portar-se 
ante imagens de Deuses e em lares de homens. 
A tribo deste rebanho eu nunca vi, 
nem que terra se diz impune nutriz 
desta gente sem depois gemer de dor. 

(Eu. 46-59) 
 

 Esse bando de mulheres, que a Pítia qualifica de “espantoso” (θαυµαστός, Eu. 

45), tem uma aparência tão abominável – assemelhando-se a Górgones ou mais bem a 

Harpias, obscuras, de hálito insuportável e de cujos olhos escorre um líquido hediondo11 

– que ela tem dificuldade de comparar com qualquer coisa que ela já tenha visto. Esses 

seres, bem como sua proveniência – a terra que poderia tê-los nutrido –, são-lhe 

inteiramente desconhecidos. A Pítia desconhece as Erínies, pois, como sacerdotisa de 

Apolo, tudo o que é estranho ao âmbito desse deus também lhe é estranho. É a Apolo, 

portanto, a quem ela recorre ante tal situação: 

 
τἀντεῦθεν ἤδη τῶνδε δεσπότῃ δόµων 
αὐτῷ µελέσθω Λοξίᾳ µεγασθενεῖ· 
ἰατρόµαντις δ’ ἐστὶ καὶ τερασκόπος 
καὶ τοῖσιν ἄλλοις δωµάτων καθάρσιος. 

Do porvir cuide Lóxias magniforte, 
ele mesmo senhor deste palácio: 
é médico-adivinho, intérprete de signos 
e purificador de alheios palácios. 

(Eu. 60-3) 
 

Uma tal inusitada situação – que não é “como sói ser” (ὡς νοµίζεται, Eu. 32) –, 

a Pítia remete a Lóxias “magniforte” (µεγασθενεῖ, Eu. 61)12. Essa potência do deus é 

evocada mediante suas atribuições de médico-adivinho, intérprete de signos e 

purificador.  

Todas essas competências apolíneas se fazem agora concomitantemente 

necessárias. Observe-se que, quando, nas Coéforas, Orestes reporta ao Coro e à irmã os 

males advindos dos “assaltos de Erínies” (προσβολὰς Ἐρινύων, Co. 284), ele 

                                                
11 ︎︎︎︎Maxwell-Stuart (1973), em seu artigo “The Appearance of Aeschylus’ Erinyes”, aproxima a aparência 
das Erínies a morcegos.  
12 A Pítia usa aqui o mesmo adjetivo, µεγασθενής, com que Orestes, nas Coéforas, qualifica o oráculo 
apolíneo (Co. 269). 
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menciona doenças (νόσους, Co. 279; νόσῳ, Co. 282). Somente o deus, portanto, 

enquanto “médico-adivinho” (ἰατρόµαντις, Eu. 62), pode prover a cura para tais 

doenças; somente o deus pode curar o mal de Orestes. Do mesmo modo, Orestes, nas 

Coéforas, fala do matricídio como uma vitória que, ao mesmo tempo, traz uma 

indesejável “poluência” (µιάσµατα, Co. 1017) e a Pítia vê Orestes “conspurcado” 

(προστρόπαιον, Eu. 41), de forma que somente Apolo, enquanto “purificador” 

(καθάρσιος, Eu. 63), pode purificar tanto o seu próprio templo quanto Orestes. 

Enquanto “intérprete de signos” (τερασκόπος, Eu. 62), é somente Apolo quem pode 

interpretar esse prodígio que é, para a Pítia, a visão de Orestes, de mãos e espada 

ensanguentadas, e das Erínies, seres horripilantes e desconhecidos, dentro do recesso 

oracular do templo de Delfos. 

Essas competências de Apolo designadas pela Pítia têm, portanto, um sentido 

imediato: como médico-adivinho, espera-se que o deus indique o remédio para a atual 

situação; enquanto intérprete de signos, pede-se que ele descubra e desvele o sentido do 

que se mostrou ante os olhos da Pítia; e, como purificador, espera-se que o deus 

purifique seu templo da poluência causada pela presença de um homem conspurcado. 

Essas mesmas competências, contudo, têm um sentido póstero: é na qualidade de 

médico-adivinho que Apolo irá encontrar um meio de solucionar o conflito envolvendo 

Orestes; sua qualidade de intérprete de signo será requisitada, pois nas Eumênides são 

as ações de Orestes que se tornam um sinal que tanto os deuses como o júri devem 

interpretar; e, como purificador, será Apolo quem enfim irá purificar o palácio dos 

Atridas. 

Orestes entra em cena e, contrariando os usos, que requerem a intermediação da 

Pítia, “como sói ser” (ὡς νοµίζεται, Eu. 32), interpela diretamente o deus, pois não há 

espaço para a intermediação da Pítia. Essa intermediação poderia suscitar as 

ambiguidades pertinentes à expressão de um ponto de vista divino. Porém, o conflito 

nas Eumênides não reside na divergência entre um ponto de vista divino e um ponto de 

vista mortal e humano, como nas demais tragédias desta trilogia, mas sim entre dois 

diferentes pontos de vista divinos: o de Apolo e o das Erínies. 

Orestes pede a Apolo que, assim como mostrou “não ser injusto” (τὸ µὴ ἀδικεῖν, 

Eu. 85), mostre-se também vigilante e o apoie. Se uma parte do oráculo foi devidamente 

cumprida por Orestes, visto que ele deu aos assassinos de seu pai “a mesma morte” 

(τρόπον τὸν αὐτόν ἀνταποκτεῖναι, Co. 274) e depois se dirigiu ao templo de Apolo 
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como suplicante, falta, no entanto, que o deus dê cumprimento ao restante do oráculo, 

que dizia que Orestes, ao matar a mãe, estaria “isento de maligna culpa” (ἐκτὸς αἰτίας 

κακῆς, Co. 1031). Por essa razão, Orestes pede ao deus: “sabe ainda não descurar, / e 

tua força produzir boa garantia” (τὸ µὴ ἀµελεῖν µάθε. / σθένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον 

τὸ σόν, Eu. 86-7). 

 O deus lhe responde direta e imediatamente, garantindo-lhe: “Não te trairei” 

(οὔτοι προδώσω, Eu. 64), o que confirma as palavras de Orestes quando, nas 

Coéforas, afirmara que o oráculo de Lóxias não haveria de traí-lo (οὔτοι προδώσει, 

Co. 269-70). Como garantia disso, mostra-lhe as Erínies momentaneamente dominadas 

pelo sono. E, a seguir, faz um prenúncio, que contém novas instruções para Orestes: 

 
ὅµως δὲ φεῦγε µηδὲ µαλθακὸς γένῃ. 
ἐλῶσι γάρ σε καὶ δι’ ἠπείρου µακρᾶς 
βεβῶντ’ ἀν' ἀεὶ τὴν πλανοστιβῆ χθόνα 
ὑπέρ τε πόντον καὶ περιρρύτας πόλεις. 
καὶ µὴ πρόκαµνε τόνδε βουκολούµενος 
πόνον· µολὼν δὲ Παλλάδος ποτὶ πτόλιν 
ἵζου παλαιὸν ἄγκαθεν λαβὼν βρέτας. 
κἀκεῖ δικαστὰς τῶνδε καὶ θελκτηρίους 
µύθους ἔχοντες µηχανὰς εὑρήσοµεν, 
ὥστ’ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ’ ἀπαλλάξαι πόνων. 
καὶ γὰρ κτανεῖν σ’ ἔπεισα µητρῷον δέµας. 
µέµνησο, µὴ φόβος σε νικάτω φρένας· 
σὺ δ’, αὐτάδελφον αἷµα καὶ κοινοῦ πατρός, 
Ἑρµῆ, φύλασσε, κάρτα δ’ ὢν ἐπώνυµος 
ποµπαῖος ἴσθι, τόνδε ποιµαίνων ἐµὸν 
ἱκέτην – σέβει τοι Ζεὺς τόδ’ ἐκνόµων σέβας – 
ὁρµώµενον βροτοῖσιν εὐπόµπῳ τύχῃ. 

Foge, todavia, não te faças frouxo, 
perseguir-te-ão ainda por muitas terras, 
vão pelo chão pisado por tuas errâncias 
além do mar e dos circufusos países. 
Não te canses de pastorear esta fadiga. 
Quando chegares à cidade de Palas 
suplica abraçado ao antigo ícone. 
Lá com juízes disto e com palavras 
encantatórias descobriremos meios 
de livrar-te para sempre destes males, 
pois eu te persuadi a matar a mãe. 
Lembra-te, Pavor não vença teu âmago. 
Tu, consanguíneo irmão do mesmo pai, 
Hermes, sê o guardião, conforme cognome 
sê o Guia, pastoreia este meu suplicante. 
Zeus cultua este culto de proscritos 
ao irem a mortais com a sorte a guiá-los. 

(Eu. 74-93) 
 

Apolo prenuncia, assim, a Orestes os sofrimentos que as Erínies ainda lhe 

causarão, visto que continuarão a persegui-lo incansavelmente “por muitas terras” (δι’ 

ἠπείρου µακρᾶς, Eu. 75) e “além do mar” (ὑπέρ τε πόντον, Eu. 77). Prevê ainda que o 

remédio para os males de Orestes passará por Hermes, que há de guiá-lo até o santuário 

de Palas Atena, e pela própria Palas Atena, que encontrará “juízes” (δικαστὰς, Eu. 81) 

e “palavras encantatórias” (θελκτηρίους µύθους, Eu. 81-2) para livrá-lo para sempre 

desses males. Assim, ordena a Orestes que fuja, não se deixando vencer pelo pavor, até 

chegar à cidade de Palas e que, na condição de suplicante, abrace a imagem da deusa.  



 
 

283 

Esses novos comandos de Apolo, que prescindem da intermediação da Pítia, 

constituem um segundo oráculo que o deus entrega a Orestes13, cujo conteúdo vem 

esclarecer e reforçar a parte do primeiro oráculo em que Apolo lhe havia predito a 

isenção de culpa pelo matricídio. Assim, para que Orestes se torne isento de culpa e, 

portanto, seja libertado “destes males” (τῶνδ’ ... πόνων, Eu. 83), que são a perseguição 

que ele sofre por parte das Erínies, é necessário que ele fuja, guiado por Hermes, até o 

santuário de Palas em Atenas, abraçando a estátua da deusa na condição de suplicante. 

Como observa Roberts (1984, p. 49), “That this added command is also considered 

oracular is suggested by Orestes’ opening words to Athena; he says that he has come by 

Apollo’s orders and has travelled far, σῴζων δ’ ἐφετµὰς Λοξίου χρηστηρίους”14. Eis 

as palavras de Orestes à deusa: 

 
ὁµοῖα χέρσον καὶ θάλασσαν ἐκπερῶν, 
σῴζων δ’ ἐφετµὰς Λοξίου χρηστηρίους, 
πρόσειµι δῶµα καὶ βρέτας τὸ σόν, θεά. 
αὐτοῦ φυλάσσων ἀναµένω τέλος δίκης. 

Por igual transpondo terra e mar, 
fiel ao comando oracular de Lóxias, 
chego a seu templo e imagem, ó Deusa. 
Aqui aguardo e espero termo de Justiça. 

(Eu. 240-3) 
   

Orestes chega, portanto, a Atenas obedecendo uma vez mais as palavras 

oraculares de Apolo. Ele interpela a deusa dizendo “por ordem de Lóxias / venho” 

(Λοξίου κελεύµασιν / ἥκω, Eu. 235-6). Ele ali chega para aguardar “termo de Justiça” 

(τέλος δίκης, Eu. 243), sendo que o termo δίκη, em grego clássico, significa tanto 

Justiça, a deusa filha de Zeus, quanto processo judiciário, julgamento. Nessa 

ambiguidade, percebe-se que, qualquer que seja o resultado do julgamento, este será 

uma expressão da justiça divina. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Pelliccia (1993, p. 74) observa uma similaridade entre esse oráculo de Apolo a Orestes e o primeiro 
oráculo entregue aos atenienses quando da aproximação do exército persa: “Apollo speaks as the oracular 
god of Delphi, and does so in a pessimistic vein that the Athenian audience would have instantly 
recognized. In particular, the injunction to ‘flee, for so-and-so pursues’ would have struck them as 
familiar Delphian strains, though the suggestion that the questioner should flee to Athens must have 
seemed an enjoyable novelty”. 
14 Para Pelliccia (1993), nessa passagem, “the features judged by the transposers to be anomalous are 
articles of its oracular clothing”.  
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4.3.2) O sonho das Erínies 
 

Na última cena do prólogo, surge o espectro de Clitemnestra ante o adormecido 

Coro das Erínies, lamentando-se de que, tendo sido assassinada pelo próprio filho, não 

desperte a ira de um nume vingador, visto que as Erínies, ao invés de perseguir o 

matricida, dormem. Clitemnestra descreve a si mesma como um sonho (ὄναρ, Eu. 116), 

cuja clareza e eficácia a rainha, tendo sido ela mesma testemunha disso15, explicita ao 

pedir que as Erínies vejam suas chagas: “no sono os olhos da mente se iluminam, / de 

dia é insondável a sorte dos mortais” (εὕδουσα γὰρ φρὴν ὄµµασιν λαµπρύνεται, / ἐν 

ἡµέρᾳ δὲ µοῖρ’ ἀπρόσκοπος βροτῶν, Eu. 104-5).  

Mediante esse sonho que ela afirma ser, Clitemnestra então repreende as Erínies 

por terem deixado escarpar Orestes e as instiga a prosseguir em sua perseguição, 

exibindo-lhes, para tanto, os golpes sofridos ao ser assassinada e lhes recordando das 

oferendas feitas em seu nome. O Coro, então, emite murmúrios, como se, tal qual 

observa Clitemnestra, perseguisse em sonhos uma presa. A rainha então declara que 

suas justas reprimendas ao Coro, assim como aguilhões, devem ser sentidas em seu 

fígado: “Sofra teu fígado com justas reprimendas” (ἄλγησον ἧπαρ ἐνδίκοις ὀνείδεσιν, 

Eu. 135). 

Essa cena pode ser entendida como um sonho das Erínies com Clitemnestra, pois 

tanto Clitemnestra identifica a si mesma como um sonho – “num sonho Clitemnestra 

vos chamo” (ὄναρ γὰρ ὑµᾶς νῦν Κλυταιµήστρα καλῶ, Eu. 116) – como as Erínies 

percebem suas reprimendas dessa forma – “Reprimenda vinha de sonhos” (ὄνειδος ἐξ 

ὀνειράτων µολόν, Eu. 155). Como tal, ele se difere dos demais sonhos esquilianos em 

relação a alguns aspectos dignos de nota. Primeiramente, trata-se de um sonho que, em 

vez de ser narrado – como o da Rainhas nos Persas, como o de Clitemnestra nas 

Coéforas ou como o de Io em Prometeu Cadeeiro –, é encenado.  

Em segundo lugar, trata-se de um sonho que aparece tendo, como uma espécie 

de pano de fundo, outro sonho. Pelos murmúrios das adormecidas Erínies, deixa-se 

entrever que elas estão sonhando com uma perseguição, pois elas murmuram “Pega! 

                                                
15 Como observa Mace (2004, p. 51), “Klytaimestra, who had expressly disavowed the connection 
between dreams and retaliatory violence in Agamemnon, but was forced by circumstance to discover her 
error in Choephoroi, now actually assumes the form of a dream to further the next act of counter-
revenge”. Winnington-Ingram (1948, p. 141) também comenta a esse respeito: “The woman who in the 
Agamemnon despised the ‘plausible visions of a dream’ (Agam. 274 f.), but in the Choephori allowed her 
action to be governed by a dream (Cho. 32 ff.), is now herself a dream in the minds of her avengers 
(116)”. 
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Pega! Pega! Pega! Cuidado!” (λαβὲ λαβὲ λαβὲ λαβὲ, φράζου, Eu. 130); além disso, o 

espectro de Clitemnestra diz “Num sonho persegues fera” (ὄναρ διώκεις θῆρα, Eu. 

131). Assim, um sonho, que é a admoestação de Clitemnestra, sobrepõe-se a outro, um 

sonho de perseguição16. 

Em terceiro lugar, trata-se de um sonho com características próprias aos sonhos 

homéricos. Como se viu, nos sonhos homéricos há a aparição de uma figura onírica, que 

se dirige até o sonhador, coloca-se junto à sua cabeça, chama a atenção ao estado de 

sono em que se encontra quem sonha e lhe profere algumas palavras. Essa figura onírica 

aqui seria o εἴδωλον de Clitemnestra. A presença de verbos de movimento na descrição 

dos sonhos homéricos é substituída pela movimentação em cena, a qual, infelizmente, 

não se conhece17, mas não seria de se admirar que o espectro de Clitemnestra se 

aproximasse do Coro das Erínies. Como nos sonhos homéricos, chama-se 

primeiramente a atenção para o estado de sono de quem sonha; dessa forma, as 

primeiras palavras do espectro de Clitemnestra são: “Dormiríeis. Oé! E que vale quem 

dorme?” (εὕδοιτ’ ἄν. ὠή. καὶ καθευδουσῶν τί δεῖ; Eu. 94). Quando as Erínies 

começam a murmurar, o espectro de Clitemnestra volta a chamar a atenção ao seu 

estado de sono: “Dormes demais” (ἄγαν ὑπνώσσεις, Eu. 121). 

Em quarto lugar, trata-se de um sonho que, tal como os sonhos homéricos, 

possui um forte caráter exortativo e admoestatório. Clitemnestra diz ao Coro: 

 
εὕδοιτ' ἄν. ὠή. καὶ καθευδουσῶν τί δεῖ; 
ἐγὼ δ’ ὑφ’ ὑµῶν ὧδ’ ἀπητιµασµένη 
ἄλλοισιν ἐν νεκροῖσιν, ὧν µὲν ἔκτανον 
ὄνειδος ἐν φθιτοῖσιν οὐκ ἐκλείπεται, 
αἰσχρῶς δ’ ἀλῶµαι. προυννέπω δ’ ὑµῖν ὅτι 
ἔχω µεγίστην αἰτίαν κείνων ὕπο. 

Dormiríeis. Oé! E que vale quem dorme? 
Eu mesma por vós tão lesada na honra 
entre outros mortos, entre os defuntos 
não cessa o vitupério dos que massacrei 
e vagueio ignóbil. Proclamo-vos que 
deles suporto a mais grave acusação. 

(Eu. 94-9) 
 

Nesse sentido, assemelha-se bastante com o sonho de Aquiles, no canto XXIII, e 

com o de Príamo, no canto da XXIV da Ilíada. No primeiro, Aquiles dorme quando o 

“espectro de Pátroclo (ψυχὴ Πατροκλῆος, H. Il. XXIII, 65) aproxima-se, põe-se junto 

à cabeça do guerreiro e lhe diz: 

                                                
16 Sommerstein (1989, p. 107) diz o seguinte a esse respeito: “it is as if the Erinyes were experiencing, 
simultaneously, an objectively real dream in which Clytaemestra upbraided them for their failure to 
persue Orestes, and a subjective fantasy-dream in which they imagined themselves actually pursuing 
him”. 
17 Taplin (2001, p. 366) observa o seguinte a esse respeito: “It is hard to see, given our evidence, how this 
strange scene, unique in surviving tragedy, was originally played”. 
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εὕδεις, αὐτὰρ ἐµεῖο λελασµένος ἔπλευ Ἀχιλλεῦ. 
οὐ µέν µευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος· 
θάπτέ µε ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω. 
τῆλέ µε εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καµόντων, 
οὐδέ µέ πω µίσγεσθαι ὑπὲρ ποταµοῖο ἐῶσιν, 
ἀλλ’ αὔτως ἀλάληµαι ἀν' εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ. 
 

Dormes, Aquiles, o amigo esquecendo? Zeloso era antes, 
quando me achava com vida; ora, morto, de mim te descuidas. 
Com toda a pressa sepulta-me, para que no Hades ingresse, 
pois as imagens cansadas dos vivos, as almas, me enxotam, 
não permitindo que o rio atravesse para a elas juntar-me. 
Por isso, vago defronte das portas amplíssimas do Hades. (H. Il. XXIII, 69-74) 
 

Note-se a semelhança da reprimenda dos espectros de Pátroclo e de 

Clitemnestra: ambos se queixam aos seus destinatários de que seus interesses estão 

sendo negligenciados e de que estão sofrendo desonra da parte de outros mortos; um, 

por não ter sido ainda sepultado e o outro, por não ter sido ainda vingado. 

O sonho das Erínies com Clitemnestra também se assemelha ao sonho de Príamo 

por seu caráter exortativo. Preocupado com a segurança do velho rei de Troia, que 

dorme tranquilamente na tenda de Aquiles entre o exército inimigo, Hermes põe-se 

junto à cabeça de Príamo e lhe diz: 

 
ὦ γέρον οὔ νύ τι σοί γε µέλει κακόν, οἷον ἔθ’ εὕδεις 
ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ’ εἴασεν Ἀχιλλεύς. 
καὶ νῦν µὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ’ ἔδωκας· 
σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα 
παῖδες τοὶ µετόπισθε λελειµµένοι, αἴ κ’ Ἀγαµέµνων 
γνώῃ σ’ Ἀτρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Ἀχαιοί. 
 
Dormes, ancião, tão sem medo, no meio de gentes imigas, 
sem refletires, apenas por ter-te poupado o Pelida? 
Certo, obtiveste o cadáver, mas foi com resgate vultoso; 
três vezes isso, porém, os teus últimos filhos teriam 
que oferecer para a vida livrar-te, se acaso Agamêmnon, 
ou outro qualquer dos Acaios soubesse que aqui ora te achas. (H. Il. XXIV, 683-8) 
 

Assim admoestado, Príamo acorda, desperta Ideu, seu companheiro de viagem, e 

parte imediatamente de volta a Troia. De forma semelhante, o espectro de Clitemnestra 

admoesta as Erínies a retomarem sua perseguição a Orestes: “Que fazes? Ergue-te! Não 

te vençam fadigas, / nem ignores o mal, frouxa de sono” (τί δρᾷς; ἀνίστω· µή σε 

νικάτω πόνος, / µηδ’ ἀγνοήσῃς πῆµα µαλθαχθεῖσ’ ὕπνῳ, Eu. 133-4). O efeito 
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obtido é o mesmo, pois, assim como Príamo desperta de seu sonho admoestatório, 

também despertam as Erínies: “Desperta! E tu a ela como eu a ti. / Dormes? Ergue-te, 

repele o sono” (ἔγειρ’, ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ’, ἐγὼ δὲ σέ. / εὕδεις; ἀνίστω, 

κἀπολακτίσασ’ ὕπνον, Eu. 140-1). 

Em último lugar, trata-se de um sonho que não precisa ser interpretado. Como 

observa Pereira (2009, p. 8), “no caso das Euménides de Ésquilo, não se justifica o 

apelo a intérpretes, dado que o carácter divino das sonhadoras lhes confere uma 

sabedoria natural para perceber a experiência que as perturba. [...] O estatuto das Erínias 

fundamenta a sua clarividência”. Além disso, há de se considerar o estatuto de quem 

transmite, em sonho, uma mensagem a deuses: é uma mortal, Clitemnestra.  

A mensagem transmitida pelo sonho é a de que Orestes escapou à perseguição 

das Erínies. Clitemnestra diz-lhes: “ele some fugindo longe” (ἁνὴρ δ’ οἴχεται φεύγων 

πρόσω, Eu. 118) e “Orestes some” (Ὀρέστης ... οἴχεται, Eu. 122). Assim, no párodo, 

quando as Erínies despertam, dizem: “vejamos se não é vão este prelúdio” (ἰδώµεθ' εἴ τι 

τοῦδε φροιµίου µατᾷ, Eu. 142). O prelúdio a que elas se referem é o sonho; ver se um 

sonho é “vão” (µατᾷ) ou não é verificar a sua veracidade. Elas logo constatam que não 

foi um sonho vão, porque, de fato, Orestes sumiu: “Escapou das redes e sumiu a caça” 

(ἐξ ἀρκύων πέπτωκεν, οἴχεται δ’ ὁ θήρ, Eu. 147).  

A seguir, as Erínies mencionam a dor no fígado, que, conforme o espectro de 

Clitemnestra lhes dissera (Eu. 135-6), elas haveriam de sentir como consequência de 

sua reprimenda: 

 
ἐµοὶ δ’ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων µολὸν 
ἔτυψεν δίκαν διφρηλάτου 
µεσολαβεῖ κέντρῳ 
ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. 

Reprimenda vinda de sonhos 
fere-me, como o cocheiro 
de aguilhão em punho, 
no íntimo, no fígado. 

(Eu. 155-8) 
 

A dor sentida no fígado das Erínies oferece testemunho tanto da violenta 

exortação de Clitemnestra para que retomem sua perseguição a Orestes quanto do 

aspecto exterior e objetivo de sua experiência onírica18. 

                                                
18 Para Dodds (1951, pp. 105-6), “It looks as if the objective, visionary dream had struck deep roots not 
only in literary tradition but in the popular imagination. And that conclusion is to some extent fortified by 
the occurrence in myth and pious legend of dreams which prove their objectivity by leaving a material 
token behind them, what our spiritualists like to call an ‘apport’; the best-known example in 
Bellerophon’s incubation dream in Pindar, in which the apport is a golden bridle”. A dor no fígado das 
Erínies, por sua objetividade, poderia ser considerada um sinal “material” deixado pelo sonho. 
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4.3.3) Palavra imprecatória e palavra auspiciosa 

 

Na segunda cena do primeiro episódio – em que se supõe uma mudança de 

cenário, visto que Orestes encontra-se ante a estátua de Palas Atenas –, o suplicante, 

declarando-se livre de poluência, pede à deusa que lhe seja propícia: 

 
δέχου δὲ πρευµενῶς ἀλάστορα, 
οὐ προστρόπαιον οὐδ’ ἀφοίβαντον χέρα, 
ἀλλ’ ἀµβλὺν ἤδη προστετριµµένον τε πρὸς 
ἄλλοισιν οἴκοις καὶ πορεύµασιν βροτῶν. 

Recebe propícia o perseguido 
não conspurcado, nem sem pureza na mão, 
mas perdida a poluência já desgastada 
nas casas e caminhos de outros mortais. 

(Eu. 236-9) 
 

 No epipárodo, porém, vêm em seu encalço as Erínies. Conforme prenunciara 

Apolo, as Erínies chegam tendo perseguido Orestes “por toda a terra” (χθονὸς γὰρ πᾶς 

... τόπος, Eu. 249) e “além do mar” (ὑπέρ τε πόντον, Eu. 250). Elas chegam farejando 

sua caça, “como um cão” (ὡς κύων, Eu. 246), evocando assim a descrição que delas fez 

Clitemnestra nas Coéforas como “rancorosas cadelas” (ἐγκότους κύνας, Co. 924). 

Dessa forma, como observa Fowler (1991, p. 99), “the imagery has come to 

fulfillment”, ou ainda, segundo Cynthia Werner (2012), “metaphor turns into action”. 

O odor de sangue humano constitui para elas um indício (τέκµαρ, Eu. 244) da 

presença de Orestes no santuário de Atena, o que contrasta com a recém-declarada 

afirmação de Orestes de que estaria livre de qualquer poluência. Por fim, as Erínies 

avistam-no abraçado à imagem da deusa e reafirmam o dever imperioso de lhe dar justa 

punição por ter vertido no chão o irremível sangue materno. 

No segundo episódio, Orestes retoma sua prece a Palas Atena, demonstrando, 

uma vez mais – tal como fizera nas Coéforas ao pedir que o Coro mantivesse uma 

língua propícia (Co. 581-2) –, a consciência a respeito do cuidado que se deve ter com 

as palavras: “conheço / bem cada ocasião, e quando é justo / falar e também calar” 

(ἐπίσταµαι / πολλῶν τε καιροὺς καὶ λέγειν ὅπου δίκη / σιγᾶν θ’ ὁµοίως, Eu. 276-

8). Orestes diz, no entanto, ter sido, em momento tão premente, instruído a falar por 

Apolo, a quem ele qualifica como “sábio mestre” (σοφοῦ διδασκάλου, Eu. 79).  

Antes, porém, de se dirigir à deusa, declara-se novamente livre de qualquer 

mácula, como se se defendesse da acusação das Erínies de que suas mãos ainda estariam 

sujas de sangue. Com lustrações de sangue suíno feitas no templo de Apolo e mediante 
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a ação do próprio tempo transcorrido, afastou-se a poluência de suas mãos, tal como o 

comprova o contato inócuo que teve com muitas pessoas ao longo de suas 

peregrinações. Se, portanto, do ponto de vista das Erínies, Orestes ainda tem as mãos 

sujas de sangue, do ponto de vista de Apolo e de Orestes, este último foi devidamente 

purificado19.  

É assim, com “lábios puros” (ἁγνοῦ στόµατος, Eu. 287) e pronunciando 

palavras propícias (εὐφήµως καλῶ, Eu. 287), que Orestes pede socorro e proteção a 

Atena, para quem ele, sua terra e seu povo hão de se tornar aliados perenes. Onde quer 

que a deusa agora se encontre, Orestes lhe pede que venha a seu auxílio e se torne sua 

libertadora. 

A essa prece, enunciada por lábios puros e com palavras propícias, as Erínies 

contrapõem um canto amaldiçoador, que é uma manifestação da sua própria natureza, 

visto que, quando Atena lhes pergunta quem são, elas respondem: “Nós somos as filhas 

da Noite eterna / Imprecações nas moradias subterrâneas” (ἡµεῖς γάρ ἐσµεν Νυκτὸς 

αἰανῆς τέκνα, / Ἀραὶ δ’ ἐν οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήµεθα, Eu. 416-7). Assim, ao pedido 

de proteção de Orestes, as Erínies contrapõem uma imprecação: “Nem Apolo nem a 

poderosa Atena / te defenderá” (οὔτοι σ’ Ἀπόλλων οὐδ’ Ἀθηναίας σθένος / ῥύσαιτ’ 

ἄν, Eu. 299-300). E, à súplica de Orestes de que Atena seja para ele libertadora, as 

Erínies respondem dizendo que seu canto há de acorrentá-lo: “e ouvirás como hino este 

teu cadeado” (ὕµνον δ’ ἀκούσῃ τόνδε δέσµιον σέθεν, Eu. 306). Como elas não podem, 

por encontrarem-se no santuário de Atena, efetivamente prendê-lo em suas redes e 

executar a sua punição, elas o prendem na rede tecida por suas palavras imprecatórias, 

que são uma explicitação de seu próprio ser: 

 
ἐπὶ δὲ τῶι τεθυµένωι 
τόδε µέλος, παρακοπά, 
παραφορὰ φρενοδαλής, 
ὕµνος ἐξ Ἐρινύων 
δέσµιος φρενῶν, ἀφόρ- 
   µικτος, αὑονὰ βροτοῖς. 

Sobre esta vítima 
este canto vertigem 
desvario aturdimento 
hino de Erínies cadeia 
do espírito nenhuma lira 
exaustão dos mortais.  

(Eu. 328-33) 
 

De que fala esse hino encadeante? Do poder e da natureza de quem o canta. As 

Erínies se descrevem como “retas justiceiras” (εὐθυδίκαιοι, Eu. 312), cuja cólera 

                                                
19 A respeito desse conflito a respeito da purificação e da poluência de Orestes, conferir o artigo de 
Sidwell (1996), “Purification and Pollution in Aeschylus’ Eumenides”. 
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punitiva está reservada aos que, como Orestes, perpetram crimes contra os seus. Essa 

foi a atribuição que lhes foi destinada quando elas, filhas da deusa Noite, nasceram e, 

por terem e executarem essa atribuição, estão afastadas do convívio e dos banquetes 

comuns dos demais deuses imortais. Dessa prístina honra, no entanto, o filho de Leto 

pretende privá-las ao subtrair-lhes Orestes20. 

No segundo estásimo, as Erínies prosseguem com suas imprecações, mas agora 

sob uma nova perspectiva, a das consequências que a absolvição de Orestes trará para a 

comunidade dos homens mortais por não temerem a cólera das Erínies: “muitas dores 

de fato / infligidas por filhos esperam / pelos pais em tempo depois” (πολλὰ δ’ ἔτυµα 

παιδότρωτα / πάθεα προσµένει τοκεῦ- / σιν µεταῦθις ἐν χρόνῳ, Eu. 496-8) e 

“permitirei toda morte” (πάντ’ ἐφήσω µόρον, Eu. 502). O temor à punição mostra-se, 

pois, necessário à observância da justiça, seja por um indivíduo ou por uma cidade, 

inspirando-lhes a prudência e afastando-os de atos impiedosos, cujo fruto é a soberbia, 

causa de tantos males para o homem mortal. É a respeito desses males que elas cantam, 

urdindo com suas palavras imprecatórias um futuro em que o “palácio da Justiça” 

(δόµος δίκας, Eu. 516) ruirá. 

No kommós, após a absolvição de Orestes, as Erínies deploram a desonra de que 

foram vítimas por parte dos deuses novos ao se inocentar Orestes da acusação de 

matricídio. A cólera suscitada por essa derrota manifesta-se nas palavras de mau 

augúrio que elas lançam sobre a região. Tais palavras imprecatórias, que são a 

expressão de sua “grave cólera” (βαρύκοτος, Eu. 780), assim como um veneno ou uma 

doença letal, destruirão a fertilidade do solo, dos animais e dos mortais: 

 
ἐγὼ δ’ ἄτιµος ἁ τάλαινα βαρύκοτος 
ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ, 
ἰὸν ἰὸν ἀντιπεν- 
    θῆ µεθεῖσα καρδίας 
σταλαγµὸν χθονὶ 
ἄφορον, ἐκ δὲ τοῦ 
λιχὴν ἄφυλλος ἄτεκνος – ἰὼ Δίκα Δίκα – 
πέδον ἐπισύµενος 
βροτοφθόρους κηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ. 

Eu, sem honra, afrontada, com grave cólera 
nesta terra, pheû, 
veneno, veneno igual à dor, 
deixo ir do coração, 
respingos para a terra 
insuportáveis, donde 
lepra sem folha nem filho, ó Justiça, Justiça, 
após invadir o chão 
lançará na terra peste letal aos mortais. 

(Eu. 780-7) 
 

O desfavor das deusas mostra-se assim intimamente ligado à infecundidade, à 

doença, à morte. Apolo, no prólogo, chama-as de “abomináveis virgens / anciãs, 
                                                
20 A respeito desse canto das Erínies e do estatuto das deusas enquanto coro, conferir o artigo de 
Smitherman (2013), “Hearing the Erinyes’ Voices: Thoughts on the ‘Binding Song’ (Eu. 307-96)”.  
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vetustas filhas” (αἱ κατάπτυστοι κόραι, γραῖαι παλαιόπαιδες, Eu. 68-9), 

caracterizando-as, desse modo, pela velhice e pela virgindade, simultaneamente. A 

velhice, contudo, mais do que um sentido cronológico, tem nessa caracterização um 

sentido qualitativo, ou seja, trata-se de deusas ctônias, mais ligadas à morte do que à 

vida. Do mesmo modo, sua virgindade não significa necessariamente castidade, mas 

sim a negação da vida, a não-procriação, visto que a elas, diz Apolo, “não se une / nem 

Deus nem homem nem fera nunca” (οὐ µείγνυται / θεῶν τις οὐδ’ ἄνθρωπος οὐδὲ θήρ 

ποτε, Eu. 69-70). Se, portanto, o seu desfavor significa, em última instância, a 

infecundidade; o seu favor será, por sua vez, a fecundidade, o que fica claro quando as 

deusas, tendo contido sua cólera, pronunciam palavras auspiciosas para a cidade de 

Atenas. 

A deusa Atena reconhece a gravidade das palavras imprecatórias das Erínies e 

como estas podem ser tão nocivas à vida em sua cidade: 

 
ὑµεῖς δὲ µήτε τῇδε γῇ βαρὺν κότον 
σκέψηθε, µὴ θυµοῦσθε, µηδ’ ἀκαρπίαν 
τεύξητ’ ἀφεῖσαι †δαιµόνων† σταλάγµατα, 
βρωτῆρας ἄχνας σπερµάτων ἀνηµέρους. 

Não inflijais grave cólera a esta terra, 
nem vos enfureçais, nem a torneis 
sem frutos, por numinosos respingos, 
ferozes lanças devoradoras de sementes. 

(Eu. 800-3) 
 

 É necessário, dessa forma, que Atena procure, por meio da persuasão, conter-

lhes a “grave cólera” (βαρὺν κότον, Eu. 800), que se manifesta nas palavras agourentas 

das Erínies. A deusa argumenta primeiramente que as Erínies não foram vencidas na 

contenda, uma vez que houve empate e, portanto, nenhuma desonra para elas. 

Argumenta, em segundo lugar, que o oráculo recebido por Orestes de Apolo, no qual se 

prenunciava a ausência de dano se agisse em conformidade com o que lhe era exigido, 

era um testemunho claro da vontade de Zeus. A deusa, por fim, promete-lhes um trono 

em sua cidade, sentadas no qual receberão honrarias por parte dos cidadãos atenienses.  

O Coro, porém, repete, na primeira antístrofe, as mesmas palavras imprecatórias 

que pronunciara na primeira estrofe. Atena, então, mais uma vez pede que contenham 

seu “excessivo furor” (ὑπερθύµως ἄγαν, Eu. 824) e apresenta um novo argumento no 

intuito de convencê-las a abrandar a sua cólera destrutiva: ela, única entre os deuses, 

conhece as chaves da câmara onde estão os raios de Zeus. Trata-se de um argumento de 

poder. Atena crê, no entanto, não haver de ser necessário recorrer a essa ameaça e 

reitera seu pedido de não lançar sobre a cidade palavras funestas à sua fecundidade: 

“não lances à terra palavras de língua vã / a estorvar o viço de toda frutificação” 
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(γλώσσης µαταίας µὴ 'κβάλῃς ἔπη χθονί / καρπὸν φέροντα πάντα µὴ πράσσειν 

καλῶς, Eu. 830-1). A deusa, então, volta a prometer-lhes honrarias: as primícias da 

terra, ofertadas antes de casamentos e de nascimentos; isto é, exatamente o oposto 

daquilo que suas palavras agourentas contemplam. 

Irredutíveis, as Erínies pranteiam a perda de suas antigas honras, invocando 

como testemunha dessa desonra por parte dos deuses novos – que se manifesta em 

forma de uma dor a lhe penetrarem os flancos – sua mãe, a deusa Noite. Atena, 

considerando a sabedoria que lhes advém de sua velhice, argumenta que Zeus também 

lhe outorgou “prudência” (φρονεῖν ... οὐ κακῶς, Eu. 850). E, assim, investida dessa 

prudência divina, faz-lhes uma predição:  

 
(...) προυννέπω τάδε· 
οὑπιρρέων γὰρ τιµιώτερος χρόνος 
ἔσται πολίταις τοῖσδε. καὶ σὺ τιµίαν 
ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόµοις Ἐρεχθέως 
τεύξῃ παρ’ ἀνδρῶν καὶ γυναικείων στόλων 
ὅσ’ ἂν παρ’ ἄλλων οὔποτ’ ἂν σχέθοις βροτῶν. 

(...) Eu vos predigo: 
o porvir trará maiores honras 
a estes cidadãos e tu terás honroso 
assento junto ao templo de Erecteu 
e obterás dos varões e cortejos femininos 
quanto nunca teríeis de outros mortais. 

(Eu. 852-7) 
 

Curiosamente, o que legitima a predição de Atena é a realidade vivida e 

compartilhada pelos espectadores, incluídos na menção da deusa a “estes cidadãos” 

(πολίταις τοῖσδε, Eu. 854). O que constitui um futuro prenunciado para as Erínies é o 

presente dos cidadãos da Atenas do século V a.C. Estes são assim evocados como 

testemunhas da veracidade da predição da deusa, pois a realidade em que vivem é a 

realização desse prenúncio. 

A deusa reforça uma vez mais seu pedido de que as Erínies contenham sua 

cólera, cujas consequências funestas passam a contemplar também a guerra civil e a 

violência irrefreada entre os cidadãos: 

 
σὺ δ’ ἐν τόποισι τοῖς ἐµοῖσι µὴ βάλῃς 
µήθ’ αἱµατηρὰς θηγάνας, σπλάγχνων βλάβας 
νέων, ἀοίνοις ἐµµανεῖς θυµώµασιν, 
µήτ’ ἐκζέουσ’ ὡς καρδίαν ἀλεκτόρων, 
ἐν τοῖς ἐµοῖς ἀστοῖσιν ἱδρύσῃς Ἄρη 
ἐµφύλιόν τε καὶ πρὸς ἀλλήλους θρασύν. 

Não atires tu em meu território 
cruentos aguilhões ruinosos dos ânimos 
juvenis, por enfurecê-los sem vinho. 
Não instigues corações de galos 
nos meus cidadãos, nem instales 
Ares nas tribos, audácias recíprocas. 

(Eu. 858-63) 
 

A insistência da deusa em refrear a cólera das Erínies, manifesta em suas 

palavras funestas, oferece testemunho do poder de realização da palavra imprecatória. 
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E, à menção a guerras intestinas, Atena contrapõe palavras auspiciosas, na forma de um 

voto de que as guerras sejam externas e por motivos nobres: “Externa seja a guerra, não 

escassa, / onde houver terrível amor de glória, / e não briga de ave doméstica.” (θυραῖος 
ἔστω πόλεµος, οὐ µόλις παρών / ἐν ᾧ τις ἔσται δεινὸς εὐκλείας ἔρως· / ἐνοικίου δ’ 

ὄρνιθος οὐ λέγω µάχην, Eu. 864-6). As Erínies, no entanto, limitam-se a repetir, na 

segunda antístrofe, as pranteadas palavras da segunda estrofe: elas ainda bufam “cólera 

e rancor” (µένος ... τε κότον, Eu. 874). 

No último episódio, Atena afirma não haver de se cansar de falar sobre os bens 

que as Erínies receberiam dela e de seus concidadãos, de modo a não poderem dizer 

terem sido banidas sem honra por eles. Se as prístinas deusas venerassem a “pura 

Persuasão” (ἁγνόν ... Πειθοῦς, Eu. 885), elas ficariam, tendo com justiça domicílio e 

honrarias na região, mas, se assim não o desejarem, pede-lhes que não imponham 

injustamente os males advindos de sua cólera a esse país. 

Observe-se que Atena qualifica a sua persuasão como “delícia e encanto de 

minha língua” (γλώσσης ἐµῆς µείλιγµα καὶ θελκτήριον, Eu. 886). As Erínies 

começam, então, a sucumbir ao efeito desse encantamento, pois pela primeira vez 

demonstram interesse em conhecer melhor as honras prometidas por Atena, 

questionando-lhe a respeito de sua extensão e de sua duração, até que por fim declaram: 

“Parece que me encantas, e mudo de ânimo” (θέλξειν µ’ ἔοικας καὶ µεθίσταµαι κότου, 

Eu. 900). Essa caracterização da persuasão como algo que tem o poder de encantar 

evoca o oráculo de Apolo, em que este previu a necessidade de “palavras encantatórias” 

(θελκτηρίους µύθους, Eu. 81-2). 

De que maneira se expressa essa mudança de ânimo das Erínies? Se, antes, seu 

estado de ânimo colérico expressava-se mediante palavras imprecatórias e de mau 

augúrio que lançavam à cidade, prenunciando-lhe um destino adverso, agora, com um 

ânimo favorável, compõem um canto votivo, auspicioso, “de boa palavra” (γλώσσης 

ἀγαθῆς, Eu. 989), cujo conteúdo demandam a Atena: “O que me pedes cantar por esta 

terra?” (τί οὖν µ’ ἄνωγας τῇδ’ ἐφυµνῆσαι χθονί; Eu. 902). A deusa lhes responde que 

cantem o que vise a vitória imaculada, ventos serenos, fertilidade e fecundidade e 

ausência de sofrimentos para as famílias dos juízes reunidos no Areópago. 

As Erínies, declarando então aceitar a oferta de domicílio em Atenas, fazem 

votos que são ao mesmo tempo predições: “Por ela suplico / e predigo propícia” (ᾇτ' 

ἐγὼ κατεύχοµαι / θεσπίσασα πρευµενῶς, Eu. 922-3). Esses votos/prenúncios 

manifestam-se, assim, em palavras auspiciosas: que a luz do sol faça brotar da terra em 
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profusão todos os bens propícios à vida. Tais bens se explicitam ao declararem suas 

dádivas de caráter ctônio: a fecundidade vegetal, a fecundidade animal, a riqueza do 

subsolo, a felicidade conjugal, a prosperidade, ausência de guerra civil e de violência 

mortífera entre os cidadãos, bem como a convivência pacífica entre eles. 

Todas essas dádivas que as Erínies não só suplicam, mas prenunciam para a 

cidade, mostram-se como o reverso do que antes elas prenunciavam mediante suas 

palavras imprecatórias. Se o desfavor das deusas implicava a infertilidade, a 

infecundidade, a guerra civil, a violência disseminada; o seu favor implica o oposto. É 

interessante perceber, no entanto, como as suas atribuições, antes restritas à perseguição 

de matricidas (Eu. 210, 421), mostram-se consideravelmente ampliadas tanto ao 

amaldiçoarem quanto ao bendizerem a cidade. Como pontua Atena, “Elas têm por sorte 

conduzir / tudo que concerne aos homens” (πάντα γὰρ αὗται τὰ κατ' ἀνθρώπους / 

ἔλαχον διέπειν, Eu. 930-1). É também dentro dessa perspectiva mais ampla que elas 

figuram em Agamêmnon e nas Coéforas. A restrição de suas atribuições nas Eumênides 

deve ser percebida, portanto, dentro de uma perspectiva dramática: elas estão de tal 

forma empenhadas na perseguição e na punição de Orestes que é como se todas as suas 

atribuições se resumissem a isso, como se isso fosse tudo o que lhes concernisse. 

Atena, cujas falas intercalam o canto benfazejo das Erínies, louva o vasto poder 

das veneráveis deusas, alerta os atenienses para não ofendê-las, bendiz Persuasão e Zeus 

forense por ter conseguido mudar o ânimo das rancorosas deusas e assegura a seus 

cidadãos que, sendo benévolos com as deusas, prosperarão com honra e justiça. Por fim, 

Atena, aprovando as preces das Erínies, lidera e orienta o cortejo que indicará a 

residência das deusas, pedindo-lhes que repilam da região os males e enviem a ela 

somente o que for favorável à vitória da cidade. E, assim como as próprias atribuições 

das deusas se transformam, também suas palavras se transformam de imprecatórias para 

auspiciosas. 

 

4.3.4) Oráculo e justiça divina 

  

Como se viu, nas Coéforas, o oráculo de Apolo poderia ser dividido em duas 

partes. A primeira parte refere-se à vingança de Orestes, ou seja, ao comando de que ele 

deveria dar aos assassinos de seu pai a mesma morte (Co. 274). A segunda parte refere-

se à isenção de culpa após a realização da vingança (Co. 1031). Se a primeira parte do 
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oráculo foi realizada – e a sua realização é representada nas Coéforas – resta ainda por 

se realizar a segunda parte. A realização dessa segunda parte – que inclui a ida de 

Orestes até o templo de Apolo em Delfos na condição de suplicante, onde ele recebe 

novas instruções do deus, a de dirigir-se, guiado por Hermes, à cidade de Atenas, para 

que lá, colocando-se como suplicante ante a imagem da deusa Atena, descubra-se, com 

juízes e palavras encantatórias, uma forma de livrá-lo da perseguição das Erínies – é o 

núcleo ao redor do qual giram os acontecimentos representados nas Eumênides. 

Para que Orestes torne-se “isento de maligna culpa” (ἐκτὸς αἰτίας κακῆς, Co. 

1031), ele deve ser absolvido pelo tribunal. Ser isentado da culpa pelo matricídio 

significa que, ao cometê-lo, Orestes agiu justamente. O que o tribunal determina, 

portanto, é a justiça do crime por ele cometido. Como pede Orestes à Atena, “Se agi 

com justiça ou não, julga-o tu” (σὺ δ’ εἰ δικαίως εἴτε µὴ κρῖνον δίκην, Eu. 468). 

Em nenhum momento, Orestes nega ter matado a própria mãe. Ele o afirma 

explicitamente: “matei quem me gerou, não o nego” (ἔκτεινα τὴν τεκοῦσαν, οὐκ 

ἀρνήσοµαι, Eu. 463); “Matei. Não é possível negar isso.” (ἔκτεινα· τούτου δ’ οὔτις 

ἄρνησις πέλει, Eu. 588); e ainda “a matei” (σφε ... κατέκτανον, Eu. 610). A questão, 

portanto, não é a de que se ele fez ou não fez, como lhe perguntam as Erínies, mas se 

ele o fez justa ou injustamente. É isso que ele pede também a Apolo: 

 
ἤδη σὺ µαρτύρησον, ἐξηγοῦ δέ µοι, 
Ἄπολλον, εἴ σφε σὺν δίκῃ κατέκτανον. 
δρᾶσαι γάρ, ὥσπερ ἔστιν, οὐκ ἀρνούµεθα· 
ἀλλ’ εἰ δικαίως εἴτε µὴ τῇ σῇ φρενὶ 
δοκῶ, τόδ’ αἷµα κρῖνον, ὡς τούτοις φράσω. 

Dá testemunho já e explica-me, 
Apolo, se com justiça a matei. 
Não negamos que fiz tal como é, 
mas se te parece com justiça ou não, 
julga esta morte para eu lhes dizer. 

(Eu. 609-13) 
 

Sim, Orestes matou a própria mãe, mas ele o fez em obediência ao oráculo de 

Apolo, o que é enfaticamente reforçado ao longo da tragédia. Assim, Apolo diz a 

Orestes: “eu te persuadi a matar a mãe” (κτανεῖν σ’ ἔπεισα µητρῷον δέµας, Eu. 84); às 

Erínies: “Vaticinei a vingança do pai” (ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πρᾶξαι, Eu. 203); 

e à Atena: “sou responsável / pelo massacre de sua mãe” (αἰτίαν δ’ ἔχω / τῆς τοῦδε 

µητρὸς τοῦ φόνου, Eu. 579-80). As Erínies dizem a Apolo: “tu mesmo não és um co-

autor disso aí, / mas de todo fizeste e és de todo autor” (αὐτὸς σὺ τούτων οὐ µεταίτιος 

πέλῃ, / ἀλλ’ εἷς τὸ πᾶν ἔπραξας ὡς παναίτιος, Eu. 199-200). Orestes diz à Atena: 

“Co-autor disso é Lóxias, ao predizer / dores aguilhoantes do coração / se eu nada 

fizesse aos culpados” (καὶ τῶνδε κοινῇ Λοξίας µεταίτιος, / ἄλγη προφωνῶν 
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ἀντίκεντρα καρδίᾳ, / εἰ µή τι τῶνδ’ ἔρξοιµι τοὺς ἐπαιτίους, Eu. 465-7); e, às Erínies, 

quando estas perguntam quem o persuadiu e o aconselhou a matar a mãe: “Os oráculos 

deste” (τοῖς τοῦδε θεσφάτοισι, Eu. 594). 

Se o ato de Orestes é, dessa forma, tão inextrincavelmente ligado ao oráculo de 

Apolo, não restando dúvidas de que Orestes cometeu o matricídio em obediência à 

palavra oracular do deus, determinar se Orestes agiu justa ou injustamente significa 

determinar se Apolo profetizou justa ou injustamente.  

Todavia, Apolo, nesta tragédia, é caracterizado como “profeta de Zeus pai” 

(Διὸς προφήτης ... πατρός, Eu. 19). Ser profeta de Zeus significa ser aquele que fala 

em nome do deus, como deixa claro o termo προφήτης: προ- (em nome de), -φή- (do 

verbo φηµί) e -της (sufixo de agente). O próprio Apolo o declara: 

 
οὐπώποτ' εἶπον µαντικοῖσιν ἐν θρόνοις, 
οὐκ ἀνδρός, οὐ γυναικός, οὐ πόλεως πέρι, 
ὃ µὴ ᾽κέλευσε Ζεὺς Ὀλυµπίων πατήρ. 

No trono divinatório, nunca disse 
de homem, de mulher ou de cidade 
senão ordem de Zeus pai dos Olímpios. 

 (Eu. 616-8) 
 

 Assim sendo, determinar se Orestes agiu justa ou injustamente significa, em 

última instância, determinar se esse desígnio de Zeus foi justo ou injusto. Coloca-se 

assim em questão a estreita correlação entre a palavra oracular de Apolo, mediante a 

qual se expressam os desígnios divinos, e a realização da justiça de Zeus. 

O perigo que as Erínies representam, além de todos os males que elas enunciam 

mediante suas palavras imprecatórias, é o de comprometerem a absolvição de Orestes, o 

que, por sua vez, comprometeria a realização do oráculo de Apolo. Essas vetustas 

deusas colocam assim em risco os sinais divinatórios de Zeus, que são uma expressão 

não somente da vontade mas também da justiça divina.  

Faz-se necessária, portanto, a intermediação da deusa Atena, como prenunciara 

Apolo no prólogo. Assim, no terceiro episódio, atendendo ao chamado de Orestes e 

abandonando a região da Tróade onde se encontrava, Atena chega a seu santuário e, 

desconhecendo os ali presentes, pede-lhes que se identifiquem. As Erínies então se 

declaram filhas da Noite, sendo chamadas nos ínferos de Imprecações (Eu. 416-7). 

Como honra lhes coube expulsar de casa os matricidas, razão pela qual estão a perseguir 

Orestes. E, assim, pedem à deusa que, submetendo a questão a exame, dê “reta 

sentença” (εὐθεῖαν δίκην, Eu. 433).  
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Para tanto, Atena precisa primeiramente ouvir o que a parte acusada tem a dizer 

a respeito de si mesmo e da acusação que lhe fazem. Encorajado por Atena, Orestes 

inicia seu discurso enfatizando uma vez mais o fato de não estar conspurcado e, 

portanto, de não haver risco de que sua presença polua o templo da deusa. A seguir, fala 

de sua origem, de seu pai e da morte vil que este encontrou às mãos da esposa, e de 

como, regressando do exílio a que fora submetido, vingou a morte do pai matando a 

mãe, assim instruído pelas palavras oraculares de Apolo, a quem ele declara ser coautor 

do crime cometido. Do mesmo modo que fizeram as Erínies, também Orestes remete à 

deusa a decisão de julgar o caso, determinando se agiu ou não com justiça. 

A gravidade da causa que assim se apresenta à deusa impele-a a recorrer a outros 

meios de se julgá-la, pois como ela poderia rejeitar o pedido de acolhimento de um 

suplicante que ela reconhece estar devidamente purificado? Por outro lado, como ela 

poderia, ignorando os prístinos direitos das Erínies, expor sua terra e seu povo à cólera 

dessas deusas? Para resolver essa difícil situação, a deusa declara que há de convocar os 

melhores de seus cidadãos para atuarem como juízes dessa causa e pede que ambas as 

partes envolvidas reúnam testemunhas e indícios que auxiliem a justiça. 

A justiça de Zeus, mesmo para Atena, não se mostra, portanto, fácil de 

discernir21. Orestes, que nas Coéforas é chamado de “perito em prodígios” 

(τερασκόπον, Co. 551), agora, nas Eumênides, torna-se ele mesmo um prodígio que 

somente o esforço conjunto de deuses e homens pode interpretar. E, assim, no quarto 

episódio, Atena dá início ao julgamento. 

Apolo apresenta-se como testemunha, assegurando a não-poluência de Orestes, 

seu hóspede e suplicante, e uma vez mais reivindicando para si a responsabilidade do 

matricídio. Assumindo a função de arconte-rei do tribunal do Areópago, que se institui 

mediante esse julgamento inaugural, Atena solicita às Erínies que exponham a sua 

acusação. Elas o fazem questionando Orestes, que não nega ter matado a própria mãe, 

cortando-lhe com uma espada o pescoço, mas que afirma tê-lo feito persuadido pelos 

                                                
21 Chiasson (2000, pp. 144-5) faz uma observação interessante a esse repeito: “Athena’s dilemma recalls 
the human quandaries of Agamemnon at Aulis, forced to choose between his expedition and his 
daughter’s life; and of Orestes at Argos, forced to choose between disobeying Apollo and killing his own 
mother”. Para o autor, enquanto Agamêmnon e Orestes tomam sua decisão recorrendo à vontade divina, 
Atena, por sua vez, toma sua decisão recorrendo aos mortais ao estabelecer o tribunal do Areópago. 
Prossegue Chiasson: “If we look beyond the Oresteia, Athena’s resolution of her “tragic dilemma” may 
be seen closely to resemble the course of action adopted by the Argive king Pelasgus in Supplices, who 
like the goddess professes a surprising inability to decide on his own authorityan issue of momentous 
consequence for his community”.  
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oráculos de Lóxias. É ao deus que Orestes pede que testemunhe e explique se matou a 

mãe justamente. 

O primeiro argumento de Apolo em defesa da justiça do ato matricida é que 

Orestes estava obedecendo às suas palavras oraculares e que ele, deus adivinho, estava 

por sua vez obedecendo às ordens de Zeus ao pronunciá-las. Apolo e seu oráculo falam, 

portanto, em nome de Zeus22.  

Como então poderia Zeus, questionam as Erínies, ordenar a vingança pela morte 

do pai sem considerar as honras devidas à mãe? O que as Erínies colocam em dúvida é a 

legitimidade do oráculo. Elas enfatizam que é Apolo quem afirma ter sido Zeus a 

ordenar o matricídio: “Zeus, como dizes, deu este oráculo” (Ζεύς, ὡς λέγεις σύ, τόνδε 

χρησµὸν ὤπασε, Eu. 622). O que as faz questionar essa legitimidade do oráculo é o 

fato de lhes não parecer verossímil que Zeus possa ter ordenado algo que desconsidere a 

“honra à mãe” (µητρὸς ... τιµάς, Eu. 624). Sendo assim, por exclusão, se Zeus não seria 

capaz de tal desígnio, o problema se encontra na competência de Apolo em transmitir os 

desígnios de Zeus, isto é, na sua enunciação oracular: é Apolo quem diz, como 

salientam as Erínies. 

A essa pergunta, de como poderia Zeus desconsiderar as honras maternas, Apolo 

responde dizendo: “não é o mesmo” (Eu. 625). Afinal, argumenta o deus, há de se 

considerar, primeiramente, os atributos do varão morto: trata-se de um rei, cujo cetro 

lhe fora outorgado por Zeus, venerado por todos e um vitorioso guerreiro, um chefe de 

armada. Também devem ser consideradas as circunstâncias dolosas de sua morte: sua 

mulher, tendo-o recebido em casa com palavras benévolas, matou-o à hora do banho, 

envolvendo-o com uma rede antes de lhe desferir o golpe fatal. 

Como poderia Zeus, voltam a questionar as Erínies, honrar mais o pai se ele 

mesmo prendeu o seu em cadeias? Uma vez mais, as Erínies questionam a legitimidade 

do oráculo dado por Apolo, baseando-se no que lhes parece ser inverossímil e 

mostrando novamente um certo ceticismo quanto à competência de Apolo em expressar 

os desígnios de Zeus. Que Zeus honre o lote do pai se ele mesmo acorrentou o seu é o 

que Apolo diz: “Dizes que Zeus honra o lote do pai” (πατρὸς προτιµᾷ Ζεὺς µόρον τῷ 

σῷ λόγῳ, Eu. 640). E isso que ele agora diz contradiz o anteriormente dito: “Como 

isto não contradiz o que falas?” (πῶς ταῦτα τούτοις οὐκ ἐναντίως λέγεις; Eu. 642), 

perguntam as deusas. Apolo então argumenta que se trata de situações que não se 
                                                
22 Trata-se de um argumento de autoridade. Como observa Roberts (1984, p. 50), “Apollo is saying that 
his justice and Orestes’ justice rest on Zeus’ will”. 
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podem comparar, visto que cadeias podem ser soltas e há muitas formas de libertação, 

mas o sangue derramado de um homem é irrecuperável e nem mesmo o poderoso Zeus 

poderia trazer um morto de volta à vida. 

As Erínies, então, não obtendo sucesso em questionar a legitimidade do oráculo 

apolíneo como expressão dos desígnios de Zeus, voltam a insistir na poluência de 

Orestes, questionando como ele poderia, estando conspurcado pelo sangue materno, 

possuir o palácio de seu pai, ter acesso aos altares públicos ou servir-se de água lustral. 

Se elas não conseguiram questionar com sucesso a competência de Apolo enquanto 

adivinho veraz – o deus havia declarado: “Adivinho, não mentirei” (µάντις ὢν δ' οὐ 

ψεύσοµαι, Eu. 615) –, elas agora questionam a competência de Apolo enquanto 

purificador, recusando-se, desse modo, a aceitar a purificação de Orestes pelo deus. Se 

ele, portanto, não se encontra devidamente purificado do matricídio, isso significa que 

elas têm o direito de persegui-lo, já que sua atribuição é expulsar de casa os matricidas 

(Eu. 210). 

O próximo argumento de Apolo tem como objetivo demonstrar que Orestes, ao 

matar Clitemnestra, não derramou sangue comum e, por essa mesma razão, não se 

encontra, pois, conspurcado. Esse mesmo argumento tem também a função de validar o 

seu oráculo: se Orestes matasse a mãe, ele estaria isento de culpa. Apolo então alega 

que é o pai quem gera o filho e não a mãe, cujo papel se restringe apenas a hospedar a 

semente em seu ventre: 

 
οὐκ ἔστι µήτηρ ἡ κεκληµένη τέκνου 
τοκεύς, τροφὸς δὲ κύµατος νεοσπόρου· 
τίκτει δ’ ὁ θρῴσκων, ἡ δ’ ἅπερ ξένῳ ξένη 
ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι µὴ βλάψῃ θεός. 

Não é a denominada mãe quem gera  
o filho, nutriz de recém-semeado feto. 
Gera-o quem cobre. Ela hóspeda conserva 
o gérmen hóspede, se Deus não impede. 

(Eu. 658-61) 
 

Apolo ainda oferece como prova de que é possível um pai gerar um filho sem 

mãe a própria existência da deusa Atena, nascida unicamente de Zeus. 

Roberts (1984, pp. 52-54) propõe uma leitura bastante interessante desse tão 

polêmico e tão amplamente discutido argumento de Apolo23: 

 

I see the claim, therefore [...], as something older than the sophistry it is sometimes 
taken to be; it is a variant of the traditional revelation that an oracle does not mean quite 
what is had taken to mean. Many stories include this motif in one form or another: an 

                                                
23 Para uma discussão mais recente desse argumento de Apolo, conferir o artigo de Burian (2006), 
“Biologia, democrazia e donne nelle ‘Eumenidi’ di Eschilo”.  
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oracle turns out to have an unexpected sense either because its words are to be taken 
differently or because the facts are other than the recipient thought.  
 

A autora cita então os exemplos dos oráculos entregues a Creso e a Édipo. 

Heródoto narra que Creso, rei dos medos, desejando saber a duração de sua soberania, 

consultou o oráculo de Delfos e a Pítia lhe respondeu que teria de fugir para salvar sua 

vida quando um mulo se tornasse rei dos medos24. Creso ficou exultante com a resposta 

da Pítia, pois pensou que, como um mulo jamais poderia ser rei dos medos, o seu 

reinado estava assegurado25. Após perder sua soberania para Ciro, Creso enviou alguns 

lídios a Delfos no intuito de cobrar explicações a respeito do oráculo recebido. A Pítia 

então respondeu que Creso não “compreendeu” (συνέλαβε, I, 91) as palavras do deus, 

pois “o mulo” (ὁ ἡµίονος, I, 91) era em realidade Ciro, visto que era filho de duas 

pessoas que não eram da mesma raça. Ao ouvir a resposta da Pítia que lhe foi 

transmitida pelos lídios, Creso “reconheceu que o erro tinha sido seu e não do deus” 

(συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἁµαρτάδα καὶ οὐ τοῦ θεοῦ, I, 91)26. O equívoco 

cometido por Creso foi, portanto, o de não compreender o que de fato a palavra “mulo” 

significava, interpretando-a literalmente: um animal e não um ser resultante do 

cruzamento de raças diferentes. 

Já no caso do famoso oráculo entregue a Édipo, não se trata de uma má 

compreensão do sentido das palavras oraculares, pois o oráculo não é ambíguo: Édipo 

matará seu pai e desposará sua mãe. O equívoco está nos fatos, pois Édipo na verdade 

desconhece quem são realmente seus pais. 

Roberts vê uma certa semelhança entre os casos de Édipo e Orestes, no sentido 

de que, em ambos os casos, os fatos se revelam igualmente inesperados. O oráculo 

ordena a Orestes que ele mate os assassinos de seu pai e ele o faz. Não há, portanto, um 

equívoco na interpretação do oráculo, já que Orestes sabe que Clitemnestra assassinou 

seu pai e que ela é sua mãe. Mas há um sentido inesperado no oráculo, visto que Apolo 

                                                
24 O oráculo diz extamente o seguinte: “Quando o mulo for rei dos medos, então, lídio dos pés moles, ao 
longo do Hermo pedregoso põe-te em fuga. Não te detenhas nem te envergonhes de ser covarde”. (Ἀλλ’ 
ὅταν ἡµίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται, καὶ τότε, Λυδὲ ποδαβρέ, πολυψήφιδα παρ’ Ἕρµον 
φεύγειν µηδὲ µένειν, µηδ’ αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι, I, 55). Tradução de José Ribeiro Ferreira e Maria de 
Fátima Silva (2002). 
25 Heródoto narra o seguinte: “Quando lhe transmitiram estes versos, Creso alegrou-se muita mais do que 
com todas as outras respostas, pensando que nunca um mulo chegaria a ser rei dos medos, em vez de um 
homem, e que, portanto, nem ele nem seus descendentes perderiam alguma vez o poder. (Τούτοισι 
ἐλθοῦσι τοῖσι ἔπεσι ὁ Κροῖσος πολλόν τι µάλιστα πάντων ἥσθη, ἐλπίζων ἡµίονον οὐδαµὰ ἀντ’ 
ἀνδρὸς βασιλεύσειν Μήδων, οὐδ’ ὦν αὐτὸς οὐδ’ οἱ ἐξ αὐτοῦ παύσεσθαί κοτε τῆς ἀρχῆς, I, 56). 
Tradução de José Ribeiro Ferreira e Maria de Fátima Silva (2002). 
26 Tradução de José Ribeiro Ferreira e Maria de Fátima Silva (2002). 
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argumenta que, embora Clitemnestra seja mãe de Orestes, eles não são realmente 

consanguíneos. É como se Apolo, em reposta à questão das Erínies – um oráculo 

proveniente de Zeus pode ordenar que se cometa matricídio? –, respondesse “Yes [...], I 

did tell Orestes to kill his mother, but his mother is not really his parent” (ROBERTS, 

1984, p. 54). É isso que se pode compreender a partir do argumento utilizado por Apolo 

de que “não é denominada mãe quem gera / o filho” (οὐκ ἔστι µήτηρ ἡ κεκληµένη 

τέκνου / τοκεύς, Eu. 658-9). Esse entendimento revela um sentido inesperado ao 

oráculo: Zeus não ordenou algo sacrílego, como pareceria à primeira vista, pois não 

houve de fato derramamento de sangue comum. 

Assim dadas por concluídas as falas de ambas as partes em contenda, Atena 

solicita aos juízes darem seus votos enquanto faz um discurso de instituição do tribunal 

do Areópago, no qual se dirige tanto aos cidadãos presentes a esse momento mítico de 

sua fundação quanto aos que dele usufruirão no porvir. A deusa, com palavras muito 

semelhantes, respalda o que o Coro havia dito no segundo estásimo a respeito da 

prudência, da moderação e da necessidade do temor na cidade para assegurar a reta 

observância da justiça por parte de seus cidadãos. 

Os juízes depositam seus votos em meio a um áspero diálogo entre as Erínies e 

Apolo. As antigas deusas aconselham os juízes a não desprezá-las, pois sua presença 

pode ser danosa à região. Apolo, por sua vez, aconselha-os a temer os oráculos: “Eu vos 

ordeno: temei oráculos meus / e de Zeus, não os tornei sem frutos” (κἄγωγε χρησµοὺς 

τοὺς ἐµούς τε καὶ Διὸς / ταρβεῖν κελεύω µηδ’ ἀκαρπώτους κτίσαι, Eu. 713-4).  

Essa sua admoestação assemelha-se à admoestação de Pílades a Orestes quando 

este hesita por um momento em matar a mãe. Naquele momento decisivo, Pílades 

lembra Orestes de sua responsabilidade na realização do oráculo apolíneo, pois, se 

Orestes não o cumprisse, o que seria dos “vaticínios de Lóxias dados em Delfos” 

(Λοξίου µαντεύµατα τὰ πυθόχρηστα, Co. 900-1)? Aqui, Apolo lembra os juízes 

dessa mesma responsabilidade: se estes não isentarem Orestes da culpa, seu oráculo não 

será realizado. Essa relação de reciprocidade entre deuses e mortais no diálogo 

divinatório torna-se, nesta tragédia, ainda mais necessária, porque, como se enfatiza 

uma e outra vez, os oráculos de Apolo são uma expressão dos desígnios Zeus. Dessa 

forma, tornar “sem frutos” (ἀκάρπωτος, Eu. 714) oráculos de Apolo e de Zeus (τοὺς 

ἐµούς τε καὶ Διός, Eu. 713) significa comprometer a própria possibilidade de um 

diálogo divinatório. Para as Erínies, o fato de Apolo compactuar com o crime de 
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Orestes é suficiente para comprometer os oráculos apolíneos. Elas dizem: “não darás 

mais oráculos puros em teu lar” (µαντεῖα δ’ οὐκέθ’ ἁγνὰ µαντεύσῃ νέµων, Eu. 716).  

Atena então anuncia seu voto: como nenhuma mãe a gerou e é “muito do Pai” 

(κάρτα δ’ εἰµὶ τοῦ πατρός, Eu. 738), depositará seu voto a favor de Orestes, o qual 

será decisivo em caso de empate27.   

Antes do anúncio do resultado da contagem dos votos, há um breve momento de 

expectativa, em que Orestes se descreve ante duas possibilidades, a morte pela forca ou 

a vida, invocando, em sua ansiedade, Apolo, e as Erínies se descrevem igualmente entre 

duas possibilidades, perecer ou usufruir de suas honras, invocando, por sua parte, a 

Noite, sua negra mãe. 

Empatados os votos, vence Orestes, como estabelecera e como anuncia agora 

Atena: “Este homem está livre da acusação de homicídio” (ἀνὴρ ὅδ’ ἐκπέφευγεν 

αἵµατος δίκην, Eu. 752-3). Esse é o momento em que finalmente o oráculo de Apolo se 

cumpre – Orestes encontra-se agora “isento de maligna culpa” (ἐκτὸς αἰτίας κακῆς, Co. 

1031) – e em que a justiça de Zeus se realiza. Assim como o oráculo pítio, também a 

justiça de Zeus é difícil de compreender, mas, da mesma forma que é imperativo que o 

oráculo se cumpra, também é imperativo que a justiça divina se realize. Com sua 

absolvição, Orestes é assim aceito e confirmado como um sinal da vontade de Zeus e 

essa vontade é soberana. 

Em júbilo, Orestes agradece Palas, Lóxias e Zeus, a quem atribui sua salvação. 

Antes de regressar à casa paterna, Orestes promete a aliança predita por Apolo entre 

Atenas e Argos, aliança pela qual velará mesmo depois de morto, na condição de herói, 

tornando ominosa qualquer tentativa de se mover exército argivo contra os atenienses e 

sendo benevolente para os que honrarem os aliados. É o fim, portanto, do ciclo de morte 

e retribuição no palácio dos Atridas. 

Após demover as Erínies de sua cólera, há, no êxodo, um cortejo final, que é 

uma celebração da integração das Erínies à cidade, por meio do estabelecimento de sua 

sede e de seu culto. Tal integração é sublinhada pela mudança na cor de suas vestes – 

antes negras e agora vermelhas, como a dos metecos28 – e pela sua renomeação, pois 

são ditas “Veneráveis” (Σεµναὶ 〈θεαί〉, Eu. 1041), que, mais do que um eufemismo, 

como o presente ao serem designadas de Eumênides, representa o pacto entre as deusas 

                                                
27 A esse respeito, conferir Gagarin (1975), “The Vote of Athena”.  
28 A respeito da mudança de cor das vestes das deusas, conferir Headlam (1906), “The Last Scene of the 
Eumenides”. 
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e os cidadãos atenienses, consentido por “Zeus e Porção” (Ζεὺς ... Μοῖρά τε, Eu. 1045-

6). 

O texto das Eumênides deixa dúvidas relativas aos componentes desse cortejo 

final e não há outra alternativa a não ser imaginar quantas e quais pessoas exatamente 

constituíam-no. Todavia, é bastante claro no que diz respeito às tochas portadas por seus 

componentes. Atena, dizendo que irá à frente da procissão para indicar às Erínies o 

local de sua residência, diz que o fará “ante o sagrado fulgor deste cortejo” (πρὸς φῶς 

ἱερὸν τῶνδε προποµπῶν, Eu. 1005). E, a seguir, insiste nesse ponto: “à luz de tochas 

fulgentes vos envio” (πέµψω τε φέγγει λαµπάδων σελασφόρων, Eu. 1022). Do 

mesmo modo, os membros do cortejo dizem às Erínies que se comprazam, durante o 

caminho, “com tochas de fogo voraz” (πυριδάπτῳ λαµπάδι, Eu. 1041-2). 

Nessa menção três vezes feita, num intervalo de poucos versos, às tochas que 

acompanham a procissão, poder-se-ia perceber uma alusão ao sinal de fogo avistado 

pelo Vigia no início da Oresteia, no prólogo do Agamêmnon. O sinal de fogo naquela 

ocasião era carregado de ambiguidade, parecendo ser um sinal a prenunciar mais males 

do que bens. Com o decorrer da trilogia e com a resolução final dos conflitos entre, de 

um lado, homens e deuses e, do outro, entre os deuses entre si, o sinal de fogo ressurge, 

agora sob a forma de uma tocha processional, que, envolta pelas preces auspiciosas das 

deusas Veneráveis e por um “benévolo cortejo” (εὐθύφρονι ποµπᾷ, Eu. 1034), 

prenuncia tão-somente inequívocos bens. 
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5. PROMETEU CADEEIRO 

 

Prometeu Cadeeiro é a única tragédia supérstite de uma trilogia que Ésquilo 

teria dedicado ao mito de Prometeu e que se supõe ter sido composta ainda de Prometeu 

Libertado e Prometeu Portador do Fogo1. O nome do drama satírico que compunha a 

tetralogia é desconhecido e a data de sua representação é incerta. A própria autoria do 

Prometeu Cadeeiro tem sido vividamente debatida pelos helenistas desde o século XIX 

e há importantes trabalhos dedicados exclusivamente ao tema, tais como The 

Authenticity of Prometheus Bound, de Mark Griffith (1977), em que o autor apresenta 

contundentes argumentos contrários à atribuição a Ésquilo da autoria dessa tragédia, ou 

Sophiste et tyran ou le problème de Prométhée enchaîné, de Suzanne Saïd (1985), em 

que ela defende a autoria de Ésquilo, para citar somente dois exemplos entre tantos 

outros2. A data de composição e de encenação deste drama é igualmente incerta, mas 

pode-se conjecturar que coincidam com os últimos vinte e quatro anos da vida do poeta. 

A ação dramática de Prometeu Cadeeiro transcorre num precipício pedregoso, 

localizado em uma desolada região cita. No prólogo (Pr. 1-127), Hefesto acorrenta 

Prometeu, sob a vigilância de Poder e Violência, como punição por ter roubado o fogo e 

tê-lo dado aos mortais, contrariando os desígnios de Zeus. Tendo permanecido em 

silêncio até então, após a saída das outras divindades, Prometeu exprime seu sofrimento. 

No párodo (Pr. 128-92), entra em cena o Coro das Oceaninas, em seu carro alado, e se 

espanta ao contemplar a situação de Prometeu, compadecendo-se do sofrimento do 

deus. No primeiro episódio (Pr. 193-396), o Titã relata ao Coro por que se encontra 

aprisionado. Oceano, pai das Oceaninas, chega e tenta convencê-lo a reconciliar-se com 

Zeus, mas sem sucesso. O Coro, no primeiro estásimo (Pr. 397-435), lamenta a triste 

sorte de Prometeu. No segundo episódio (Pr. 436-525), o Titã narra ao Coro as dádivas 

com que beneficiou os mortais. No segundo estásimo (Pr. 526-60), o Coro canta seu 

temor diante do poder de Zeus. Io entra em cena no terceiro episódio (Pr. 561-886). Ela 

                                                
1 Para West, Prometeu Portador de Fogo seria a primeira peça da trilogia e diria respeito ao furto do fogo 
por Prometeu e sua transmissão para a humanidade, enquanto Prometeu Libertado encerraria a trilogia e 
diria respeito à libertação do Titã por Héracles. Em seu artigo “The Prometheus Trilogy”, de 1979, o 
autor procura reconstruir a trilogia explorando as suas possibilidades de encenação. A respeito dessas 
tragédias perdidas, conferir De Dios (2008, pp. 531-83). 
2 O debate em torno da autoria desta tragédia esquiliana é extenso. Trata-se, no entanto, de uma questão 
que não será aqui analisada. Prometeu Cadeeiro é uma tragédia atribuída a Ésquilo e assim será 
considerada, privilegiando-se, seguindo as tendências contemporâneas, o conceito de atribuição e não o 
de autoria. 
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conta a Prometeu e ao Coro os acontecimentos que a levaram a errar pela terra 

atormentada por um aguilhão e Prometeu lhe prenuncia o fim dos seus males, revelando 

também que sua própria libertação depende do conhecimento que ele tem do futuro de 

Zeus. No terceiro estásimo (Pr. 887-906), o Coro lamenta a sorte da mortal Io. No 

êxodo (Pr. 907-1093), Hermes entra em cena para transmitir novas ameaças de Zeus, 

mas Prometeu se recusa a revelar seu segredo, sendo lançado ao Tártaro. 

Durante toda a tragédia, Prometeu encontra-se acorrentado. Tudo o que lhe 

resta, portanto, são suas palavras e, através delas, o Titã prenuncia seu próprio destino, o 

de Zeus e o da mortal Io, que foi condenada a uma vida de errâncias, revelada por meio 

de frequentes sonhos e do oráculo de Apolo. 

Em Prometeu Cadeeiro, como se verá, a adivinhação é caracterizada sobretudo 

sob três importantes aspectos: (1) como um conhecimento privilegiado que garante 

certo poder àquele que o possui: Prometeu alega saber de quais núpcias nascerá um 

filho mais poderoso que Zeus e que o deus, portanto, dependerá dele se quiser manter 

sua soberania; (2) como um dos elementos integrantes do processo civilizatório da 

humanidade: a arte divinatória figura de forma privilegiada entre os dons que Prometeu 

diz ter transmitido aos homens; (3) como um conhecimento que, embora de não fácil 

compreensão para os homens, pode ser um alento na difícil e sofrida vida dos mortais. 

 

5.1) Adivinhação e poder 
 

A tragédia inicia-se com um prólogo a que comparecem quatros seres divinos: 

Prometeu, Hefesto, Poder e Violência. Do diálogo entre Poder e Hefesto, depreendem-

se as circunstâncias da ação dramática: por ter furtado o fogo para os mortais, Zeus 

ordenou que Prometeu fosse encadeado pelas mãos de Hefesto, tarefa que o deus 

metalúrgico executa sob a atenta vigilância de Poder e Violência, num precipício 

pedregoso, localizado em uma desolada região cita. 

A caracterização desse local descreve o que há de longínguo, inóspito, limítrofe 

e solitário nessa paisagem em que é executado o encadeamento de Prometeu, 

enfatizando-se tanto seu aspecto pétreo quanto precipitoso: “pedras precípites” (πέτραις 

ὑψηλοκρήµνοις, Pr. 4-5), “precipício tempestuoso” (φάραγγι ... δυσχειµέρῳ, Pr. 15), 

“penedo longe dos homens” (ἀπανθρώπῳ πάγῳ, Pr. 20), “penhasco extremo” 

(τερµόνιον ... πάγον, Pr. 117), “vígil alcantil deste precipício” (τῆσδε φάραγγος 
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σκοπέλοις ἐν ἄκροις, Pr. 142). Essa caracterização evoca a descrição, na Teogonia, de 

Hesíodo, da morada de Estige: longíngua, inóspita, limítrofe e solitária. Seu palácio é 

coberto “de altas pedras” (µακρῇσιν πέτρῃσι, Th. 778) e a deusa “precipita-se da 

íngreme pedra alta” (ὅ τ’ ἐκ πέτρης καταλείβεται ἠλιβάτοιο ὑψηλῆς, Th. 786-7)3. A 

aproximação do local do encadeamento de Prometeu com a morada de Estige deixa-se 

perceber ainda na presença de Poder e Violência, filhos de Estige em Hesíodo (Th. 385), 

e na presença de Oceano e do Coro das Oceaninas, pois, na Teogonia, Oceano é pai de 

Estige (Th. 383). O lugar do drama e seus personagens situam-no, assim, no contexto do 

Grande Juramento dos Deuses, a que Prometeu é submetido (TORRANO, 2009, p. 330-

1). 

Os versos finais da fala inicial de Poder explicitam o porquê de tal submissão:  

 
(...) τοιᾶσδέ τοι 
ἁµαρτίας σφε δεῖ θεοῖς δοῦναι δίκην, 
ὡς ἂν διδαχθῇ τὴν Διὸς τυραννίδα 
στέργειν, φιλανθρώπου δὲ παύεσθαι τρόπου. 

(...) Por 
 um erro tal, ele deve pagar aos Deuses, 
 para aprender a anuir à tirania de Zeus 
 e a abster-se de ser amigo de humanos. 

 (Pr. 8-11) 
 

Prometeu deve, assim, com seu sofrimento, pagar por seu “erro” (ἁµαρτίας, Pr. 

9) para aprender (διδαχθῇ, Pr. 10) a anuir à tirania de Zeus e deixar de ser “amigo dos 

humanos” (φιλανθρώπου, Pr. 11). Ficam assim evidentes, nesses versos, tanto a 

benfazeja amizade que Prometeu dedica aos homens quanto a sua rebeldia, por se 

recusar a submeter-se à soberania de Zeus, ao desafiá-lo e entregar o fogo aos mortais 

contra a vontade do rei dos deuses. 

A tarefa de encadear Prometeu é executada por Hefesto a contragosto. Embora 

não possa desobedecer as ordens de seu pai, a compaixão por “congênere Deus” 

(συγγενῆ θεόν, Pr. 14), nascida do “vínculo fraternal e o convívio” (τὸ συγγενές ... ἥ 

θ᾽ ὁµιλία, Pr. 39), tornam tal tarefa penosa e acompanhada de lamentos. Ao ato de 

Prometeu, que outorgou aos mortais honras “além do justo” (πέρα δίκης, Pr. 30), 

corresponde uma punição que pareceria igualmente “além do justo”: sozinho, privado 

da companhia de seus amigos mortais, encadeado ao rochedo deserto e exposto a 

                                                
3 Bollack (1958, p. 21), observa que, na descrição da morada de Estige, na Teogonia, “l’évocation des 
rochers revient à quatre reprises, comme si le poète insistait sur cet aspect, au début, à la fin et deux fois 
au milieu de la description, ce qui est, dans une composition archaïque, le signe manifeste d’une mise en 
évidence. D’immenses rochers surplombent la deumeure, l’eau se précipite du haut d’un roc abrupt et le 
pays tout entier est rocheux. L’eau du Styx est moin présente à l’esprit que la roche d’où elle coule. Il se 
pourrait bien que la déesse d’Hésiode fùt à l’origine la demeure mème qu’elle habite”. 
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queimaduras solares, muito padecerá. Assim será consumido por este mal, pois, como 

observa Hefesto, “o libertador não ainda surgiu” (ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκέ πω, Pr. 

27).  

Essa ligeira menção ao libertador ainda não nascido de Prometeu é um 

prenúncio da libertação do Titã por Héracles. Como observa Conacher (1980, p. 33), 

 
Here, albeit unwittingly, Hephaistos gives us the first of several hints of Prometheus’ 
ultimate liberation, for the speech is true in the literal sense in which the speaker does 
not mean it. All that Hephaistos means, of course, is ‘the man able to free you has not 
been (and never will be) born’.  
 

As palavras de Hefesto são, portanto, um kledón prenunciando o fim dos males 

de Prometeu, o que somente aconteceria na tragédia perdida Prometeu Libertado. 

Na detalhada descrição do acorrentamento de Prometeu, cujos membros são 

presos por peias, cadeias de aço, freios, cunhas, cilhas e grilhões e fixados com “potente 

força” (ἐγκρατεῖ σθένει, Pr. 55), vê-se refletida não somente a gravidade da punição 

que lhe cabe, mas também a inexorabilidade do ânimo de Zeus (Pr. 34), sua aspereza 

(Pr. 35) e severidade (Pr. 77), cujo exercício do poder recém-conquistado é descrito 

nesta tragédia como uma tirania (Pr. 10, 49-50, 310, 324, 942, 996)4. Para Poder, é 

necessário assegurar que Prometeu esteja bem preso, porque sabe “achar saída até do 

inextricável” (εὑρεῖν κἀξ ἀµηχάνων πόρον, Pr. 59)5. 

Poder, mesmo reconhecendo que Prometeu sabe “achar saída até do 

inextricável”, e por isso é necessário assegurar que esteja bem preso, zomba do deus, 

dizendo ser falso o nome que os numes lhe deram – Prometeu significaria “previdente” 

– e que ele necessita de alguém realmente previdente para libertá-lo das cadeias forjadas 

pela arte de Hefesto. Ironicamente, o nome de Prometeu, ao contrário do que julga 

Poder, não lhe foi atribuído falsamente (ψευδωνύµως, Pr. 85), pois – assim crê 

Prometeu – é seu conhecimento divinatório, o qual nenhuma cadeia pode subjugar, que 

lhe garantirá os meios de encontrar a libertação, mesmo que após muito sofrimento.  

                                                
4 Os termos “tirano” (τύραννος) e “tirania” (τυραννίς) aparacem, respectivamente nos versos 310, 942 e 
10, 996. 
5 Sobre o encadeamento de Prometeu, Marston (2007, pp. 121-4) observa o seguinte: “This binding is 
usually understood as a physical shackling to the rock, but the language [...] is evocative of the language 
of the magical curses”. Assim sendo, conclui o autor, “though the binding is first and foremost a physical 
restraint and torture, [...] the audience would have understood the scene as simultaneously possessing a 
secondary meaning, that of a magical binding spell”. 
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Encontrando-se a sós, Prometeu, na segunda cena do prólogo, rompe o silêncio 

em que permanecera até então, invocando como testemunhas de sua deplorável 

condição o Éter divino, os ventos, os rios, as ondas marinhas, a Terra e o Sol6: 

 
δέρχθηθ’ οἵαις αἰκείαισιν 
διακναιόµενος τὸν µυριετῆ 
χρόνον ἀθλεύσω. 
τοιόνδ’ ὁ νέος ταγὸς µακάρων 
ἐξηῦρ’ ἐπ’ ἐµοὶ δεσµὸν ἀεικῆ. 
φεῦ φεῦ, τὸ παρὸν τό τ’ ἐπερχόµενον 
πῆµα στενάχω, πῇ ποτε µόχθων 
χρὴ τέρµατα τῶνδ' ἐπιτεῖλαι; 
καίτοι τί φηµι; πάντα προυξεπίσταµαι 
σκεθρῶς τὰ µέλλοντ’, οὐδέ µοι ποταίνιον 
πῆµ’ οὐδὲν ἥξει. 

Contemplai que afrontas 
dilacerado sofrerei 
durante miríades de anos. 
O novo chefe dos Venturosos inventou 
tal cadeia pra mim aviltosa. 
Pheû pheû, a presente e a vindoura 
dor lamento! Como se deve, afinal, 
dar-se o termo destes tormentos? 
Mas que digo? Bem sei de antemão 
todo o futuro, nenhuma dor para mim 
imprevista virá. 

(Pr. 93-103) 
 

Prometeu menciona, assim, logo após sua inicial invocação aos deuses, seu 

conhecimento divinatório. Ele revela saber a duração de seu castigo (τὸν µυριετῆ 

χρόνον, Pr. 94-5), os males presentes e vindouros (τὸ παρὸν τό τ’ ἐπερχόµενον, Pr. 

98), bem como o fim de seus tormentos (µόχθων ... τέρµατα τῶνδ’, Pr. 99-100). Ele 

diz conhecer tudo de antemão (προυξεπίσταµαι, Pr. 101), nada sendo para ele 

imprevisto (ποταίνιον, Pr. 102). 

Como se respondesse às invocações e aos lamentos do deus, o Coro de 

Oceaninas, filhas de Tétis e de Oceano, entra em cena no párodo. As Oceaninas 

ouviram o eco das batidas do aço e, assim, persuadindo seu pai e afastando de si o 

tímido pudor, vieram em seu carro alado. Prometeu pede-lhes que contemplem a 

deplorável circunstância em que se encontra, pela qual as deusas, compadecidas, 

derramam lágrimas solidárias, percebendo na situação de Prometeu o rancor do deus 

que agora detém o poder e que não cessará antes que tenha saciado seu coração ou tenha 

seu poder arrebatado por outrem: “nem cessará / antes que sacie o coração, ou por golpe 

/ alguém tome o poder difícil de tomar” (οὐδὲ λήξει, / πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ, ἢ 

παλάµᾳ τινὶ / τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν, Pr. 165-7). 

                                                
6 Herington, em seu artigo “A Study in the Prometheia, Part I: The Elements in the Trilogy”, de 1963, 
observa a importância dos quatro elementos aqui evocados por Prometeu: o ar (éter), a terra, a água (os 
rios, as ondas marinhas) e o fogo (o sol). Bollack (1958), em seu artigo “Styx et serments”, oberva que, 
nos juramentos, Céu e Terra são evocados, exprimindo-se, mediante a nomeação desse par primordial, a 
totalidade do ser. As águas de Estige, também evocadas, são o limite entre o ser e o não-ser. Assim, não 
há abrigo possível para o perjuro; ele é excluído de todo ser. Note-se que Prometeu evoca o Céu (Éter 
divino, os ventos), a Terra e as águas de Estige (as ondas marinhas, isto é, as Oceaninas). Conferir 
Torrano (1996). 
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O que para o Coro constitui apenas uma remota possibilidade – Zeus ser 

destronado – impõe-se, mediante a asserção de Prometeu de que conhece o futuro de 

Zeus, como uma realidade possível, e assim o deus prediz, como uma ameaça, que Zeus 

ainda há de precisar dele: 

 
ἦ µὴν ἔτ’ ἐµοῦ, καίπερ κρατεραῖς 
ἐν γυιοπέδαις αἰκιζοµένου, 
χρείαν ἕξει µακάρων πρύτανις,   
δεῖξαι τὸ νέον βούλευµ’, ὑφ’ ὅτου 
σκῆπτρον τιµάς τ’ ἀποσυλᾶται. 

Sim, de mim, ainda que peias 
cruéis nos membros me aflijam 
o prítane dos venturosos precisará 
para indicar qual nova decisão 
lhe arrebatará cetro e honra. 

(Pr. 167-71) 
 

 Por “nova decisão” (τὸ νέον βούλευµ’, Pr. 170), como se esclarecerá ao longo 

do drama, entende-se a decisão de contrair novo matrimônio, do qual seria gerado um 

filho mais poderoso que o pai. “Indicar” (δεῖξαι, Pr. 170), porém, qual nova decisão 

seria esta, Prometeu diz que o fará quando Zeus libertá-lo de suas cadeias e pagar por tal 

afronta, sendo vã, portanto, qualquer tentativa de dissuadi-lo, seja por meio de palavras 

persuasivas ou de ameaças, ameaças estas que de fato serão feitas, por intermédio de 

Hermes, no êxodo.  

O Coro, no entanto, alheio ao caráter pressago das palavras de Prometeu, em que 

mais se ocultam do que se revelam os fatos, vê nelas apenas a consequência de uma 

língua demasiadamente solta da parte de quem, ante tais males, deveria, temeroso, 

recuar, e por isso as Oceaninas temem por sua sorte. Mas Prometeu insiste que, a 

despeito de toda aspereza e cólera de Zeus, chegará o momento em que ele virá, para ser 

seu aliado e amigo: “para o pacto comigo e amizade” (εἰς ἀρθµὸν ἐµοὶ καὶ φιλότητα, 

Pr. 191). Prenuncia-se, assim, um momento de harmonia e reconciliação, que só se 

tornará possível quando Prometeu revelar a Zeus seu conhecimento sobre o porvir. 

Assim, do ponto de vista do Titã, depende dele e de seu conhecimento divinatório uma 

futura harmonia. Essa harmonia significaria, de acordo com Prometeu, não apenas a 

reconciliação entre os dois deuses que agora se encontram cindidos, mas também a 

manutenção do poder nas mãos de Zeus. 

No primeiro episódio, o Coro pede a Prometeu que lhe esclareça por qual motivo 

Zeus tão afrontosamente o acorrentou. Prometeu relata que, na batalha pelo poder que 

se deu entre Zeus, de um lado, e Crono e Titãs de outro, ele, ouvindo as profecias de sua 

mãe de que o poder não havia de ser conquistado pela violência (πρὸς βίαν, Pr. 208), 

pela força (κατ’ ἰσχὺν, Pr. 212) ou pela crueldade (πρὸς τὸ καρτερὸν, Pr. 212), mas 
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pelo dolo (δόλῳ, Pr. 213), procurou disso advertir os Titãs, mas, uma vez que estes não 

lhe deram ouvido, aliou-se a Zeus. Seguindo seus conselhos, Zeus então adquiriu o 

poder; porém, ao distribuir as honras entre os deuses, descuidou dos mortais, a quem 

desejava destruir. Prometeu foi o único que se opôs a essa decisão e, por livrar a raça 

dos mortais do extermínio, encontra-se agora encadeado. 

Diferentemente da Teogonia de Hesíodo, em que Prometeu figura como filho de 

Jápeto e Clímene (Th. 507-10)7 – sendo Jápeto filho de Terra e Céu, e Clímene, filha de 

Oceano e Tétis –; nesta tragédia, Prometeu se apresenta como filho de Terra ou Têmis, 

“de muitos nomes forma única” (πολλῶν ὀνοµάτων µορφὴ µία, Pr. 210). Mediante 

essa filiação, explicita-se e justifica-se seu saber divinatório, pois a deusa Terra, a quem 

Ésquilo atribui, nas Eumênides, o epíteto de “primeira adivinha” (πρωτόµαντιν, Eu. 

2), é a divindade profética por excelência, pois todo o ser e o acontecer são uma 

manifestação de sua própria natureza primordial. 

Para o pensamento teogônico, a natureza e as atribuições dos deuses se definem 

pela linhagem divina à qual pertencem8. Como filha da Terra, a deusa Têmis partilha, 

portanto, de sua natureza e atribuições, de modo a se confundir com ela, tal como 

sugere Prometeu ao dizer que Terra e Têmis são nomes diferentes para uma forma 

única. Igualmente, ao filiar-se diretamente a Terra/Têmis, Prometeu compartilha de sua 

natureza e atribuições, de modo a poder arrogar para si não somente o conhecimento 

divinatório, mas também a própria autoria da vitória e da realeza de Zeus. 

Como observa Saïd (1985, pp. 188), 

 

[...] le Prométhée du culte attique n’est qu’un dieu qui préside aux arts du feu. Et le 
Prométhée d’Hésiode qui donne de sages conseils à son frère Epiméthée est simplement 
prudent, il n’est à aucun dregré devin. Pour faire de Prométhée un devin, Eschyle a 
même dû modifier la généalogie de son héros. Il fallait en effet expliquer l’origine du 
talent próphetique de Prométhée.  
 

O fato de Prometeu se declarar filho de Terra/Têmis, não só explicaria, mas 

também legitimaria o seu saber divinatório, peça-chave no desenvolvimento desta 

tragédia, e ao mesmo tempo lhe permite responsabilizar-se pela vitória de Zeus, o que, 

                                                
7 Diz Hesíodo: “Jápeto desposou Clímene de belos tornozelos / virgem Oceanina e entraram no mesmo 
leito. / Ela gerou o filho Atlas de violento ânimo, / pariu o sobreglorioso Menécio e Prometeu / astuto de 
iriado pensar e o sem-acerto Epimeteu” (κούρην δ’ Ἰαπετὸς καλλίσφυρον Ὠκεανίνην / ἠγάγετο 
Κλυµένην καὶ ὁµὸν λέχος εἰσανέβαινεν. / ἡ δέ οἱ Ἄτλαντα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα, / τίκτε δ’ 
ὑπερκύδαντα Μενοίτιον ἠδὲ Προµηθέα, / ποικίλον αἰολόµητιν, ἁµαρτίνοόν τ’ Ἐπιµηθέα, Th. 507-
11). 
8 Conferir Philippson (1949). 
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do ponto de vista do Titã, torna seu atual padecimento mais injusto e impiedoso, e seu 

algoz, mais cruel e ingrato. Alegando ser possuidor de um conhecimento que escapa até 

mesmo a Zeus e de ser autor de sua ascensão ao poder, a figura de Prometeu engrandece 

consideravelmente, principalmente se comparada com a retratada por Hesíodo, em que 

ele não possui nenhuma atribuição divinatória nem participa da guerra entre os Titãs e 

os deuses olímpios, sendo descritas apenas suas tentativas de “trapacear o espírito de 

Zeus” (Διὸς νόον ἐξαπαφίσκων, Th. 537) e suas respectivas consequências. 

Note-se que, em Hesíodo, Prometeu é descrito como “astuto de iriado pensar” 

(ποικίλον αἰολόµητιν, Th. 511), “astuciador” (ποικιλόβουλον, Th. 521), “de curvo 

pensar” (ἀγκυλοµήτης, Th. 546; Op. 48). Suas ações se caracterizam por um pensar 

astucioso (δολοφρονέων, Th. 550) e por “dolosa arte” (δολίης δ’ οὐ λήθετο τέχνης, 

Th. 547). Sendo assim, o que caracteriza Prometeu nas narrativas hesiódicas é sobretudo 

a sua métis. Em contrapartida, o que caracteriza Prometeu nesta tragédia de Ésquilo é o 

conhecimento divinatório que ele diz possuir e do qual ele continuamente oferece 

provas ao longo do drama. Essa diferença é significativa, pois o fato de o Titã dizer que 

conhece tudo de antemão (προυξεπίσταµαι, Pr. 101) e que nada para ele é imprevisto 

(ποταίνιον, Pr. 102), concede-lhe um poder em sua relação antagônica com Zeus 

inexistente nos textos hesiódicos, como bem o demonstram as assertivas que concluem 

as histórias de Prometeu na Teogonia e em Os Trabalhos e os Dias: “Não se pode furtar 

nem superar o espírito de Zeus” (ὣς οὐκ ἔστι Διὸς κλέψαι νόον οὐδὲ παρελθεῖν, Th. 

613) e “Da inteligência de Zeus não há como escapar” (οὕτως οὔ τί πη ἔστι Διὸς νόον 

ἐξαλέασθαι, Op. 105). 

O Coro de Oceaninas pede que Prometeu lhe diga o que mais teria feito em favor 

dos mortais, ao que o deus responde tê-los impedido de prever a morte (Pr. 248), ao 

instalar-lhes cegas esperanças (Pr. 250), e ter-lhes outorgado o fogo (Pr. 252). O Coro, 

ainda que tenha compaixão por Prometeu, não deixa de reconhecer que ele errou. 

Também disto Prometeu se mostra ciente – “ciente errei, não quero negar” (ἑκὼν ἑκὼν 

ἥµαρτον, οὐκ ἀρνήσοµαι, Pr. 265) –, mas afirma que, embora conhecendo 

antecipadamente os sofrimentos advindos de seu ato, cometeu-o ainda assim em favor 

da humanidade. E convida as Oceaninas a, descendo de seu carro alado, ouvir “as 

porvindouras sortes” (τὰς προσερπούσας τύχας, Pr. 272) e saber de tudo até o fim. 
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As Oceaninas aceitam de bom grado descer do carro e pisar com seus pés 

descalços o chão áspero. Nesse momento, entretanto, seu pai, Oceano, entra em cena9, 

declarando-se compadecido com a situação de Prometeu e indagando-lhe de que 

maneira poderia ajudá-lo, uma vez que a estima e o parentesco o impelem a isso. 

Prometeu pede que Oceano contemple sua dolorosa situação. Contemplando-a, Oceano 

aconselha Prometeu a moderar suas palavras e apaziguar sua cólera, de modo a não 

atrair sobre si maiores males. De sua parte, declara tentar persuadir Zeus a livrá-lo de 

suas fadigas. Prometeu reconhece e louva a boa vontade de Oceano, mas adverte-o da 

inutilidade de seus esforços, pois Zeus não há de ser persuadido. Além disso, não deseja 

causar males a ninguém, pois já o aflige a sorte de seu irmão Atlas, a suster a coluna do 

Céu e da Terra nos ombros, e a de Tífon, cujo corpo inerme repousa sob o Etna.  

Nesse momento, Prometeu prenuncia que, mesmo abrasado pelo raio de Zeus, a 

cólera de Tífon um dia se deixará perceber sob a forma de rios de fogo que devorarão as 

planícies da frutífera Sicília: 

 
ἔνθεν ἐκραγήσονταί ποτε 
ποταµοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάθοις 
τῆς καλλικάρπου Σικελίας λευροὺς γύας· 
τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 
θερµοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ζάλης, 
καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωµένος. 

(...) Daí romperão um dia 
rios de fogo a devorar com ferozes queixos 
os lisos alqueires da frutífera Sicília, 
tão colérico Tífon ferverá com dardos 
ardentes de inabordáveis ígneos ventos, 
ainda que abrasado pelo raio de Zeus. 

(Pr. 367-72) 
 

Essa passagem é frequentemente entendida pelos comentadores como uma 

alusão à erupção do Etna ocorrida em 479/478 a.C. Qual seria, no entanto, o seu 

sentido? Trata-se de mais um indício que Prometeu oferece tanto do seu saber quanto de 

sua veracidade. Se, por um lado, para Oceano e o Coro de Oceaninas, é um prenúncio 

cuja veracidade eles não podem atestar, visto que ainda irá acontecer “um dia” (ποτε, 

Pr. 367), para os espectadores, por outro lado, trata-se de um prenúncio já realizado10. A 

audiência é, portanto, de certo modo convocada a testemunhar a legitimidade do 

conhecimento divinatório de Prometeu. 

                                                
9 Konstan, em seu artigo “The Ocean Episode in the Prometheus Bound”, de 1977, analisa a importância 
da cena entre Prometeu e Oceano, chegando a esta, dentre outras, conclusões: “the Ocean episode reveals 
clearly that the archetypal level is fully present in the drama. Its effect is to inspire a sense of necessity in 
the rift between Prometheus and Zeus, so that their conflict seems both meaningful and right”.   
10 Essa menção à erupção do Etna constitui um dado relevante para a difícil questão da datação desta 
tragédia de Ésquilo. 
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O conhecimento do Titã a respeito do futuro da soberania de Zeus só é 

mencionado novamente ao final do segundo episódio, em que Prometeu fala ao Coro de 

todos os benefícios concedidos por ele aos mortais. As Oceaninas expressam a 

esperança de que, livre das cadeias, Prometeu não terá menos força que Zeus. A isso, o 

Titã responde:  

 
οὐ ταῦτα ταύτῃ Μοῖρά πω τελεσφόρος 
κρᾶναι πέπρωται, µυρίαις δὲ πηµοναῖς 
δύαις τε καµφθεὶς ὧδε δεσµὰ φυγγάνω· 
τέχνη δ’ ἀνάγκης ἀσθενεστέρα µακρῷ. 

Não ainda isso assim Parte cumpridora 
dá a cumprir-se, mas curvado por miríades 
de dores e males, assim escapo das cadeias. 
A arte pode bem menos que a necessidade. 

(Pr. 511-4) 
 

Embora seja certo que a sua libertação se dará, o seu momento ainda não 

chegou, pois ainda lhe cabe padecer muitas dores e sofrimentos; assim determina “Parte 

cumpridora” (Μοῖρα ... τελεσφόρος, Pr. 511). No entanto, como esclarece Prometeu, 

as Partes e as Erínies (Μοῖραι ... τ’ Ἐρινύες, Pr. 516), a que ele se encontra submetido, 

também submetem Zeus: o deus “não escaparia da parte que lhe cabe” (οὔκουν ἂν 

ἐκφύγοι γε τὴν πεπρωµένην, Pr. 518). O que caberia a Zeus, pergunta o Coro de 

Oceaninas, exceto poder sempre (πλὴν ἀεὶ κρατεῖν, Pr. 519)? Afinal, Zeus é o 

fundamento de todo exercício do poder; como seria, portanto, possível ele ser destituído 

do poder, de sua atribuição mais fundamental? 

 
Πρ. τοῦτ’ οὐκέτ’ ἂν πύθοιο, µηδὲ λιπάρει. 
Χο. ἦ πού τι σεµνόν ἐστιν ὃ ξυναµπέχεις. 
Πρ. ἄλλου λόγου µέµνησθε, τόνδε δ' οὐδαµῶς 
       καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 
       ὅσον µάλιστα· τόνδε γὰρ σῴζων ἐγὼ 
       δεσµοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐκφυγγάνω. 
 
P. Isso não ainda saberias, nem insistas. 
C. Talvez seja algo solene o que ocultas? 
P. Lembrai outra palavra. Essa nunca 
    é hora de dizer, mas deve-se ocultar 
    o mais possível. Conservando-a, eu 
    escapo de cadeias indignas e de males. (Pr. 519-25) 
 

O conhecimento de Prometeu sobre o porvir de Zeus revela-se, uma vez mais, 

estritamente ligado a uma ameaça à sua soberania. Esse é o grande segredo que 

Prometeu tem de ocultar (συγκαλυπτέος, Pr. 523), conservar (σῴζων, Pr. 524), pois 

desse segredo depende a sua própria libertação e o fim dos seus males. 
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No terceiro episódio, Prometeu menciona novamente o seu conhecimento do 

futuro da realeza de Zeus. Io, confrontada com a predição de seus males, questiona de 

que lhe vale estar viva, pois lhe parece preferível a morte a uma vida fadada ao 

sofrimento diário. Prometeu, no entanto, cujo ser divino é imortal, afirma que os 

tormentos de que padece só poderão encontrar um termo quando Zeus for destituído de 

sua realeza. Essa menção de Prometeu à possibilidade de Zeus perder a realeza dá 

ensejo a uma esticomitia entre Io e o Titã, em que este enfim revela o que antes apenas 

insinuara ao dizer ao Coro, no párodo, que uma “nova decisão” (τὸ νέον βούλευµ’, Pr. 

170) seria responsável por Zeus ter arrebatados cetro e honra: 

 
Ιω. ἦ γάρ ποτ’ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς Δία; 
Πρ. ἥδοι’ ἄν, οἶµαι, τήνδ’ ἰδοῦσα συµφοράν. 
Ιω. πῶς δ’ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς; 
Πρ. ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδε γαθεῖν σοι πάρα. 
Ιω. πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληθήσεται; 
Πρ. πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευµάτων. 
Ιω. ποίῳ τρόπῳ; σήµηνον, εἰ µή τις βλάβη. 
Πρ. γαµεῖ γάµον τοιοῦτον ᾧ ποτ’ ἀσχαλεῖ. 
Ιω. θέορτον, ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον. 
Πρ. τί δ’ ὅντιν'; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσθαι τόδε. 
Ιω. ἦ πρὸς δάµαρτος ἐξανίσταται θρόνων; 
Πρ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 
Ιω. οὐδ’ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ’ ἀποστροφὴ τύχης; 
Πρ. οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ’ ἂν ἐκ δεσµῶν λυθείς.   
Ιω. τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Διός; 
Πρ. τῶν σῶν τιν’ αὐτὸν ἐγγόνων εἶναι χρεών. 
Ιω. πῶς εἶπας; ἦ 'µὸς παῖς σ’ ἀπαλλάξει κακῶν; 
Πρ. τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ’ ἄλλαισιν γοναῖς. 
 
I. Mas há a vez de Zeus cair do poder? 
P. Com prazer, creio, verias isto se dar. 
I. Como não, eu que por Zeus padeço? 
P. Podes regozijar-te de que assim é. 
I. Por quem o régio cetro será roubado? 
P. Por ele mesmo, por vãs decisões. 
I. De que modo? Diz, se não há mal. 
P. Contrai núpcias tais que se aflija. 
I. Divinas ou mortais? Se dizível, diz. 
P. Por que com quem? Isto não se diz. 
I. Ele é pela esposa expulso do trono? 
P. Parirá um filho mais forte que o pai. 
I. Ele não tem um refúgio dessa sorte? 
P. Não, além de mim, livre de cadeias. 
I. Quem o livrará, contrariando Zeus? 
P. Será alguém dos teus descendentes. 
I. Que dizes? Meu filho te livrará dos males? 
P. Na terceira geração, além de mais dez. (Pr. 757-74) 
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A “nova decisão”, portanto, é a decisão de “contrair núpcias” (γαµεῖ γάµον, Pr. 

764), mediante as quais seria gerado “um filho mais forte que o pai” (παῖδα φέρτερον 

πατρός, Pr. 768), que tomaria o seu lugar como rei. 

Observe-se que, na Teogonia, de Hesíodo, figura a mesma ameaça à soberania 

de Zeus:   

 
Ζεὺς δὲ θεῶν βασιλεὺς πρώτην ἄλοχον θέτο Μῆτιν, 
πλεῖστα θεῶν εἰδυῖαν ἰδὲ θνητῶν ἀνθρώπων. 
ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔµελλε θεὰν γλαυκῶπιν Ἀθήνην 
τέξεσθαι, τότ’ ἔπειτα δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας 
αἱµυλίοισι λόγοισιν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδύν, 
Γαίης φραδµοσύνῃσι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος· 
τὼς γάρ οἱ φρασάτην, ἵνα µὴ βασιληίδα τιµὴν 
ἄλλος ἔχοι Διὸς ἀντὶ θεῶν αἰειγενετάων. 
ἐκ γὰρ τῆς εἵµαρτο περίφρονα τέκνα γενέσθαι·   
πρώτην µὲν κούρην γλαυκώπιδα Τριτογένειαν, 
ἶσον ἔχουσαν πατρὶ µένος καὶ ἐπίφρονα βουλήν, 
αὐτὰρ ἔπειτ’ ἄρα παῖδα θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶν 
ἤµελλεν τέξεσθαι, ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντα· 
ἀλλ’ ἄρα µιν Ζεὺς πρόσθεν ἑὴν ἐσκάτθετο νηδύν, 
ὥς οἱ συµφράσσαιτο θεὰ ἀγαθόν τε κακόν τε. 
 
Zeus rei dos deuses primeiro desposou Astúcia 
Mais sábia que os deuses e homens e os homens mortais. 
Mas quando ia parir a Deusa de olhos glaucos Atena, 
ele enganou suas entranhas com ardil, 
com palavras sedutoras, e engoliu-a ventre abaixo, 
por conselhos da Terra e Céu constelado. 
Estes lho indicaram para que a honra de rei 
não tivesse em vez de Zeus outro dos Deuses perenes: 
era destino que ela gerasse filhos prudentes, 
primeiro a virgem de olhos glaucos Tritogênia 
igual ao pai no furor e na prudente vontade, 
e depois um filho rei dos Deuses e homens 
ela devia parir dotado de soberbo coração. 
Mas Zeus engoliu-a antes ventre abaixo 
para que a Deusa lhe indicasse o bem e o mal. (Th. 886-900) 
 

Também há aqui o vaticínio de que Zeus irá ser despojado do trono por um filho 

(παῖδα, Th. 897) seu, de “soberbo coração” (ὑπέρβιον ἦτορ, Th. 898), que se tornaria 

“rei dos deuses e dos homens” (θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶν, Th. 897) em seu lugar. 

Quem prenuncia, no entanto, essa ameaça a Zeus e lhe indica como manter “a honra de 

rei” (βασιληίδα τιµήν, Th. 892) são a Terra e o Céu. 

Na Ístmica VIII, Píndaro também menciona uma ameaça à soberania de Zeus 

por meio do nascimento de um filho mais poderoso que o pai. Narra o poeta que Zeus e 
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Posídon disputavam a mão de Tétis, mas que nenhum dos dois a obteve como esposa, 

pois ouviram “os oráculos” (θεσφάτων, I. VIII, 30): 

 
εἶπε δ’ εὔβουλος ἐν µέσοισι Θέµις, 
εἵνεκεν πεπρωµένον ἦν, φέρτερον πατέρος 
ἄνακτα γόνον τεκεῖν 
ποντίαν θεόν, ὃς κεραυ- 
   νοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος 
διώξει χερὶ τ’ριόδον- 
   τός τ' ἀµαιµακέτου, Ζηνὶ µισγοµέναν 
ἢ Διὸς παρ’ ἀδελφ〈εο〉ῖσιν. 
 
No meio deles disse bons conselhos Têmis, 
porque estava destinado  
que um filho, um rei, 
mais forte que o pai, a deusa marinha daria à luz, 
o qual empunharia uma arma  
mais forte que o raio 
e o irresistível tridente,  
ao unir-se a Zeus ou a um de seus irmãos. (Pi. I. VIII, 30-5a)11 
 

Em Prometeu Cadeeiro, como se viu, o Titã reivindica para si os conhecimentos 

divinatórios de sua mãe Terra, que, como ele mesmo afirma, foram fundamentais para o 

desfecho da Titanomaquia. Naquela ocasião, a Terra “profetizava como se cumpriria o 

porvir” (τὸ µέλλον ᾗ κρανοῖτο προυτεθεσπίκει, Pr. 211) e cabia a Prometeu ser uma 

espécie de porta-voz de sua mãe, pois ele diz que “tais oráculos eu com palavras 

interpretava” (τοιαῦτ’ ἐµοῦ λόγοισιν ἐξηγουµένου, Pr. 214). 

Nessa nova ameaça à soberania de Zeus – ser destronado por um filho seu –, 

Prometeu também reivindica para si o conhecimento divinatório de sua mãe Terra a 

respeito do futuro da realeza de Zeus. Na Teogonia, Terra e Céu “indicam” (φρασάτην, 

Th. 892) tanto o porvir a Zeus – a esposa da qual nasceria o temido filho seria Astúcia – 

quanto a forma de contornar esse destino adverso – seduzindo-a e engolindo-a ventre 

abaixo –; na Ístmica VIII, é Têmis que fornece oráculos – da união com Tétis nasceria 

um filho mais poderoso que o pai – e aconselha a entregar a mão da deusa marinha a um 

mortal, Peleu. Porém, em Prometeu Cadeeiro, o Titã mantém o porvir ameaçador de 

Zeus velado, não revelando nem ao menos se a esposa que geraria o filho funesto seria 

mortal ou divina. Para Prometeu, revelar “com quem” (ὅντιν’, Pr. 766) Zeus teria esse 

filho seria abrir mão da única vantagem que ele possui em sua relação antagônica com 

Zeus e, portanto, tal conhecimento do futuro torna-se, nas mãos do Titã, uma moeda de 
                                                
11 A edição do poema é de Maehler (1971) e a tradução é nossa. 
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troca a ser utilizada em benefício próprio: Zeus só poderá escapar à sorte funesta se 

libertá-lo das cadeias. 

Prometeu, no êxodo, volta a prenunciar a queda de Zeus: 

 
ἦ µὴν ἔτι Ζεύς, καίπερ αὐθάδη φρονῶν, 
ἔσται ταπεινός, οἷον ἐξαρτύεται 
γάµον γαµεῖν, ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 
θρόνων τ’ ἄιστον ἐκβαλεῖ· πατρὸς δ’ ἀρὰ 
Κρόνου τότ’ ἤδη παντελῶς κρανθήσεται, 
ἣν ἐκπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν θρόνων. 
τοιῶνδε µόχθων ἐκτροπὴν οὐδεὶς θεῶν 
δύναιτ’ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐµοῦ δεῖξαι σαφῶς. 
ἐγὼ τάδ’ οἶδα χᾦ τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νῦν 
θαρσῶν καθήσθω τοῖς πεδαρσίοις κτύποις 
πιστός, τινάσσων τ’ ἐν χεροῖν πύρπνουν βέλος. 
οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ’ ἐπαρκέσει τὸ µὴ οὐ 
πεσεῖν ἀτίµως πτώµατ' οὐκ ἀνασχετά· 
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκευάζεται 
ἐπ’ αὐτὸς αὑτῷ, δυσµαχώτατον τέρας· 
ὃς δὴ κεραυνοῦ κρείσσον’ εὑρήσει φλόγα, 
βροντῆς θ’ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον, 
θαλασσίαν τε γῆς τινάκτειραν νόσον, 
τρίαιναν αἰχµὴν τὴν Ποσειδῶνος, σκεδᾷ. 
πταίσας δὲ τῷδε πρὸς κακῷ µαθήσεται 
ὅσον τό τ’ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

Sim, Zeus ainda, apesar de obstinado, 
será humilde, tais núpcias se preparam 
que o lançarão destruído fora da tirania 
e do trono. A imprecação do pai Crono 
nesse dia já inteiramente se cumprirá, 
imprecada ao cair do longevo trono. 
Nenhum deus, senão eu, lhe indicaria 
com clareza como escapar a tais penas; 
eu bem sei de que modo. Quanto a isso, 
trone resoluto, confiante nos trovões 
do alto, a vibrar nas mãos ígneo dardo; 
isso não lhe bastará para que não caia 
desonrosamente a insuportável queda. 
Tal adversário ele agora mesmo prepara 
contra si mesmo, incombatível prodígio, 
que descobrirá um fogo superior ao raio, 
e um potente troar triunfante do trovão, 
e dissipará a terremoteira moléstia 
marinha, tridente lança de Posídon. 
Ao colidir contra esse mal, aprenderá 
quanto diferem ser rei e ser escravo. 

(Pr. 908-27) 
 

Prometeu detém-se mais longamente a discorrer sobre o terrível poder do filho 

que será gerado por Zeus em tão funestas e indeclaráveis núpcias. Ele é descrito pelo 

Titã como um “incombatível prodígio” (δυσµαχώτατον τέρας, Pr. 921) e sua arma 

superará raios e trovões de Zeus, bem como o tridente de Posídon12. Ao enfatizar o 

poder do futuro adversário de Zeus, Prometeu engrandece a ameaça que espreita o 

porvir do rei dos deuses. 

Um elemento importante é acrescido por Prometeu às suas predições a respeito 

da queda de Zeus: a maldição lançada sobre o deus por seu pai Crono. À queda de Zeus 

do poder corresponderia o cumprimento da maldição (ἀρά, Pr. 910) de Crono, 

imprecada (ἠρᾶτο, Pr. 912) quando este foi destituído do poder por Zeus. É 

interessante observar que, na Teogonia, é Céu que, tendo sido castrado por Crono, 

amaldiçoa seus filhos: 

 

                                                
12 Essa referência a Posídon e seu tridente poderia sinalizar que, assim como na Ístmica VIII de Píndaro, a 
funesta esposa, cujo nome Prometeu obstina-se em não revelar, é Tétis. 
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τοὺς δὲ πατὴρ Τιτῆνας ἐπίκλησιν καλέεσκε 
παῖδας νεικείων µέγας Οὐρανός, οὓς τέκεν αὐτός· 
φάσκε δὲ τιταίνοντας ἀτασθαλίῃ µέγα ῥέξαι 
ἔργον, τοῖο δ' ἔπειτα τίσιν µετόπισθεν ἔσεσθαι. 
 

O pai com o apelido de Titãs apelidou-os: 
o grande Céu vituperando filhos que gerou 
dizia terem feito, na altiva estultícia, 
grã obra de que castigo teriam no porvir. (Th. 207-10) 
 

Embora, nessa passagem, Hesíodo não utilize o termo “maldição”, o poeta conta 

que, quando Reia estava para parir Zeus, ela pediu a seus pais, Terra e Céu, que 

tramassem um ardil, de modo que ela pudesse parir oculta e, assim, Crono “fosse 

punido pelas Erínies do pai” (τείσαιτο δ’ Ἐρινῦς πατρὸς ἑοῖο, Th. 472). Essa menção 

às Erínies concede aos vitupérios (νεικείων, Th. 208) de Céu contra seus filhos o 

estatuto de uma maldição. 

A referência que Prometeu faz à existência de uma maldição paterna que 

impende sobre Zeus possui uma dupla finalidade: ao mesmo tempo que reforça a 

inevitabilidade da ameaça à soberania que Zeus há de sofrer, torna o conhecimento 

divinatório do Titã ainda mais importante e necessário, pois, como ele afirma, “nenhum 

dos deuses” (οὐδεὶς θεῶν, Pr. 913) poderia, além dele (πλὴν ἐµοῦ, Pr. 914), indicar 

claramente a Zeus como evitar que um filho o destronasse e fosse, assim, cumprida a 

maldição de seu pai Crono.   

O Coro vê nessas palavras de Prometeu uma manifestação, em forma 

imprecatória, daquilo que o Titã deseja que aconteça, mas ele logo esclarece que, ainda 

que seja o que deseja, será também o que acontecerá: “Além do que desejo, digo o que 

será” (ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ’ ἃ βούλοµαι λέγω, Pr. 929).  

Apesar de todas as evidências de seu saber divinatório oferecidas por Prometeu 

ao longo do drama, o Coro reluta em acreditar que seja possível Zeus ser destronado: “E 

devo esperar que submetam Zeus?” (καὶ προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνός τινα; Pr. 

930). Afinal, para o Coro de Oceaninas, o que poderia caber a Zeus “além de poder 

sempre” (πλὴν ἀεὶ κρατεῖν, Pr. 519)? Mas Prometeu responde: “E terá dores mais 

graves que estas” (καὶ τῶνδέ γ’ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους, Pr. 931).  

O Coro aconselha Prometeu a moderar suas palavras, pois males ainda maiores 

poderiam lhe afligir, e a ter prudência, mas Prometeu afirma não temer Zeus e conhecer 

de antemão qualquer coisa que ele possa lhe fazer: “tudo para mim é previsto” (πάντα 
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προσδοκητά µοι, Pr. 935). O conhecimento que ele afirma ter do futuro assegura-lhe 

um poder capaz de dissipar quaisquer temores. 

Hermes entra em cena, no êxodo, na qualidade de “fiel mensageiro de Zeus pai” 

(πατρὶ ... Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον, Pr. 969), comunicando a Prometeu que Zeus lhe 

ordena a revelar, sem enigmas, quais seriam essas núpcias de que fala e por quem seria 

destronado: 

 
πατὴρ ἄνωγέ σ’ οὕστινας κοµπεῖς γάµους 
αὐδᾶν, πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐκπίπτει κράτους·   
καὶ ταῦτα µέντοι µηδὲν αἰνικτηρίως, 
ἀλλ’ αὔθ’ ἕκαστα φράζε· µηδέ µοι διπλᾶς 
ὁδούς, Προµηθεῦ, προσβάλῃς· ὁρᾷς δ’ ὅτι 
Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ µαλθακίζεται. 

o Pai te exorta a dizer que núpcias 
anuncias, por que ele cai do poder; 
e nada disso, todavia, por enigmas, 
mas diz cada item, e não dupliques 
meus percursos, Prometeu; vês que  
Zeus assim não se deixa abrandar. 

(Pr. 947-52) 
 

 Prometeu, contudo, mostra-se resoluto a não revelar absolutamente nada, 

fiando-se na convicção de que a tirania de Zeus será breve, pois, assim como ele já viu 

caírem do poder dois outros tiranos – isto é, Céu e Crono –, também verá Zeus ser 

destituído de sua realeza. Ele, assim, não teme a cólera de Zeus: 

 
οὐκ ἔστιν αἴκισµ’ οὐδὲ µηχάνηµ’ ὅτῳ 
προτρέψεταί µε Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε, 
πρὶν ἂν χαλασθῇ δεσµὰ λυµαντήρια. 
πρὸς ταῦτα ῥιπτέσθω µὲν αἰθαλοῦσσα φλόξ, 
λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήµασι 
χθονίοις κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω· 
γνάµψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ µ’ ὥστε καὶ φράσαι 
πρὸς οὗ χρεών νιν ἐκπεσεῖν τυραννίδος. 

Não há tortura nem ardil, pelo qual 
Zeus me persuadirá a anunciar isso, 
antes que relaxe as ultrajantes cadeias. 
Quanto a isso, lance flamejante fogo, 
e com neve alva e alada e com trovões 
subterrâneos, revolva tudo e perturbe; 
pois nada disso me curvará tanto que 
diga por que ele deve cair da tirania. 

(Pr. 989-96) 
 

Prometeu antevê o novo castigo que em breve irá sofrer, mas, ainda assim, 

obstina-se em manter oculto o saber de que Zeus, de seu ponto de vista, necessita para 

prosseguir no poder. Essa obstinação de quem não sucumbe à persuasão, à sábia 

prudência e às ameaças é vista por Hermes como delírio “de não leve doença” (οὐ 

σµικρὰν νόσον, Pr. 977), como um desvario, próprio de “espíritos aturdidos” (τῶν 

φρενοπλήκτων, Pr. 1055). 

Hermes esclarece as consequências da obstinação de Prometeu:  
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(...) πρῶτα µὲν γὰρ ὀκρίδα 
φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 
πατὴρ σπαράξει τήνδε, καὶ κρύψει δέµας 
τὸ σόν, πετραία δ’ ἀγκάλη σε βαστάσει. 
µακρὸν δὲ µῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου 
ἄψορρον ἥξεις εἰς φάος· Διὸς δέ σοι 
πτηνὸς κύων, δαφοινὸς αἰετός, λάβρως 
διαρταµήσει σώµατος µέγα ῥάκος, 
ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήµερος, 
κελαινόβρωτον δ’ ἧπαρ ἐκθοινήσεται. 
τοιοῦδε µόχθου τέρµα µή τι προσδόκα, 
πρὶν ἂν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 
φανῇ, θελήσῃ τ’ εἰς ἀναύγητον µολεῖν 
Ἅιδην κνεφαῖά τ’ ἀµφὶ Ταρτάρου βάθη. 

(...) Primeiro o pai 
partirá este áspero precipício, com 
trovão e fulminante raio, e cobrirá 
teu corpo, e pétreo abraço te pesará. 
Cumprida longa longura de tempo, 
voltarás à luz, e o cão alado de Zeus, 
sangrenta águia, retalhará, voraz, 
grande lasca do teu corpo, ao vir 
não convidado conviva do dia todo, 
e fará banquete do negro roído fígado. 
Não esperes o termo de tal provação 
antes que surja um Deus herdeiro 
de tuas dores e queira ir ao infúlgido 
Hades, nos trevosos fundos do Tártaro. 

(Pr. 1016-29)  
 

Finaliza a descrição da punição de Prometeu por não revelar a Zeus seu segredo 

um irônico comentário de Hermes sobre o fim dos tormentos do Titã. Seus males só 

teriam fim se um deus desejasse tomar o seu lugar. Apesar da ironia, o comentário de 

Hermes sobre “o termo” (τέρµα, Pr. 1026) das provações de Prometeu é um prenúncio 

da futura vinda de Héracles e de sua futura libertação. 

O castigo e a libertação de Prometeu, às mãos de Héracles, são descritos na 

Teogonia. Também nesse poema hesíodico Prometeu é acorrentado e uma águia vem 

lhe comer o fígado todos os dias, até que Héracles mata-a, defendendo o Titã e 

libertando-o dos tormentos (Th. 521-8), “não discordando Zeus Olímpio o sublime 

soberano” (οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυµπίου ὕψι µέδοντος, Th. 529). Entretanto, a 

libertação e o fim dos males de Prometeu por Héracles não têm como causa, em 

Hesíodo, a revelação por parte do Titã de seu conhecimento sobre o futuro da soberania 

de Zeus e sim o desejo do deus de que “de Héracles Tebano fosse a glória / maior que 

antes sobre a terra multinutriz” (Ἡρακλῆος Θηβαγενέος κλέος εἴη / πλεῖον ἔτ’ ἢ τὸ 

πάροιθεν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, Th. 530-1). Zeus abranda, assim, a sua cólera, 

com o intuito de glorificar seu filho e não por querer saber de Prometeu quem seria a 

esposa com quem geraria um filho funesto à sua realeza: “Reverente ele honrou ao 

insigne filho / apesar da cólera pôs fim ao rancor que retinha / de quem desafiou os 

desígnios do pujante Cronida” (ταῦτ’ ἄρα ἁζόµενος τίµα ἀριδείκετον υἱόν· / καί περ 

χωόµενος παύθη χόλου, ὃν πρὶν ἔχεσκεν, / οὕνεκ’ ἐρίζετο βουλὰς ὑπερµενέι 

Κρονίωνι, Th. 532-4). 

Na fala final de Prometeu, em que descreve o tremor da terra, os raios e trovões, 

a fúria dos ventos e do mar, mostra-se, assim, iniciada a realização das ameaças de 
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Zeus, pois, como Hermes observou: “A boca de Zeus não sabe mentir, / mas cumpre 

toda palavra” (ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόµα / τὸ Δῖον, ἀλλὰ πᾶν ἔπος 

τελεῖ, Pr. 1032-3). 

O Coro, embora considere apropriadas as palavras de Hermes e aconselhe 

Prometeu a procurar ter prudência e ainda que se mostre incrédulo quanto ao prenúncio 

de Prometeu de que Zeus irá ser destronado, não abandona o Titã, precipitando-se, 

juntamente com ele, no Tártaro, pois isso é o que cabe às Oceaninas, ententidas como 

uma manifestação da deusa Estige: precipitar-se de íngreme pedra alta (Th. 786-7). 

 

5.2) Os sonhos e o destino de Io 
 

Io, a única personagem mortal desta tragédia, entra em cena no terceiro episódio. 

Ela chega atordoada, sem saber onde se encontra, e pede: “Indica-me / em que terra 

estou errante, mísera” (σήµηνον ὅποι / γῆς ἡ µογερὰ πεπλάνηµαι, Pr. 564-5). Ela 

chega, como em breve se esclarecerá, cumprindo o oráculo apolíneo: errando solta “até 

extremos limites da terra” (γῆς ἐπ’ ἐσχάτοις ὅροις, Pr. 666). Ela chega, enfim, 

assombrada pela visão do espectro de Argo: “o boiadeiro de mil olhos / andarilho com 

enganoso olhar, / que nem morto a terra cobre” (τὸν µυριωπὸν ... βούταν. / ὁ δὲ 

πορεύεται δόλιον ὄµµ' ἔχων, / ὃν οὐδὲ κατθανόντα γαῖα κεύθει, Pr. 568-70). 

Mesmo tendo sido morto por Hermes, após tê-lo feito adormecer com o som de 

sua flauta, o espectro do apavorante boiadeiro de mil olhos, vindo dos ínferos, persegue-

a, e ela se apavora ao vê-lo (φοβοῦµαι ... εἰσορῶσα, Pr. 567-8). Ela vê o espectro de 

Argo a lhe perseguir, assim como Orestes, ao final das Coéforas, vê as Erínies a lhe 

perseguir, e sua visão é igualmente apavorante e atordoadora. 

Invocando Zeus, Io indaga-lhe que erro cometeu para por tais dores ser 

subjugada e suplica-lhe para que lhe dê a morte, pois suas errâncias fatigaram-na 

demais e não vê como escapar de seus sofrimentos. 

Prometeu reconhece nessa atormentada criatura a filha de Ínaco que, inflamando 

de amor o coração de Zeus e incorrendo, assim, na cólera de Hera, em longas correrias à 

força se fadiga. Admirada com o fato de Prometeu demonstrar conhecer a ela e ao mal 

que a aflige, pergunta-lhe quem ele é e, lamentando sua sorte, pede-lhe que diga o que 

resta ainda a ela padecer e se há algum remédio para seus males. 
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Prometeu, então, apresenta-se como o doador do fogo aos mortais, razão pela 

qual diz encontrar-se assim punido por Zeus e agrilhoado pelas mãos de Hefesto. 

Quanto ao pedido de Io de que lhe revele quando acabarão suas errâncias, Prometeu 

mostra-se relutante, mas, persuadido pela jovem, decide enfim predizer-lhe o futuro. 

Nesse momento, contudo, as Oceaninas intervêm, solicitando a Io que narre suas 

provações, no que são secundadas por Prometeu, que demanda à jovem conceder esse 

favor às irmãs de seu pai – Ínaco, pai de Io, é filho de Oceano e Tétis e, portanto, irmão 

das Oceaninas. 

O discurso de Io inicia-se com o relato das visões noturnas que visitavam 

incessantemente seus aposentos virginais e, com palavras doces, exortavam-na a unir-se 

a Zeus: 

 
αἰεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύµεναι 
ἐς παρθενῶνας τοὺς ἐµοὺς παρηγόρουν 
λείοισι µύθοις ‘Ὦ µέγ' εὔδαιµον κόρη, 
τί παρθενεύῃ δαρόν, ἐξόν σοι γάµου 
τυχεῖν µεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱµέρου βέλει 
πρὸς σοῦ τέθαλπται καὶ συναίρεσθαι Κύπριν 
θέλει· σὺ δ', ὦ παῖ, µὴ 'πολακτίσῃς λέχος 
τὸ Ζηνός, ἀλλ' ἔξελθε πρὸς Λέρνης βαθὺν 
λειµῶνα, ποίµνας βουστάσεις τε πρὸς πατρός, 
ὡς ἂν τὸ Δῖον ὄµµα λωφήσῃ πόθου.’ 

Sempre visões noturnas, a visitarem 
minha virgindade, aconselhavam-me 
com lisas palavras: “Ó moça de bom Nume, 
por que alongas a virgindade, se podes ter 
núpcias máximas? No dardo do desejo 
Zeus arde por ti, e quer partilhar Cípris 
contigo. Ó filha, não rejeites o leito 
de Zeus, mas vá ao profundo prado  
de Lerna, às tropas e estábulos do pai, 
para a visão de Zeus aliviar o desejo.”  

(Pr. 645-54) 
 

 

Essas visões noturnas (ὄψεις ἔννυχοι, Pr. 645) descritas por Io possuem 

características próprias dos sonhos epifânicos, ou homéricos, e ao mesmo tempo 

características dos sonhos episódicos. Tais visões visitavam (πωλεύµεναι, Pr. 645) – 

note-se que πωλέοµαι é um verbo de movimento – seus aposentos femininos (ἐς 

παρθενῶνας, Pr. 646) frequentemente. Não se menciona a aparição de nenhuma figura, 

mas são visões que falam com palavras doces (λείοισι µύθοις, Pr. 647), isto é, 

persuasivas, incitando-a a abandonar a prolongada virgindade numa união com Zeus. 

Tais palavras, porém, contêm indícios que prenunciam a transformação de Io em 

novilha. Como observa Moreau (1985, p. 66), em “não rejeites o leito de Zeus” (µὴ 

'πολακτίσῃς λέχος / τὸ Ζηνός, Pr. 651-2), o verbo traduzido por “rejeitar”, 

ἀπολακτίζω, significa também “dar pontapés”, “escoicear”, o que alude à imagem de 

um animal rebelde. Do mesmo modo, a fala onírica lhe impele a ir “ao profundo prado 

de Lerna” (πρὸς Λέρνης βαθὺν / λειµῶνα, Pr. 652-3) – isto é, um local de pastagem 
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de animais –, para junto dos rebanhos (ποίµνας, Pr. 653) e estábulos (βουστάσεις, Pr. 

653) de seu pai. Trata-se assim de um sonho que se manifesta sob a forma de uma fala 

onírica que exorta e ao mesmo tempo profetiza através de imagens. 

Note-se que não se trata de um sonho isolado; são sonhos recorrentes. Eles a 

visitam “sempre” (αἰεί, Pr. 645), “todas as noites” (πάσας εὐφρόνας, Pr. 655). É por 

causa da recorrência de tais sonhos que Io decide revelá-los a seu pai: 

 
τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι 
ξυνειχόµην δύστηνος, ἔστε δὴ πατρὶ 
ἔτλην γεγωνεῖν νυκτίφοιτ' ὀνείρατα. 

De sonhos assim, todas as noites, 
eu era presa infeliz, até que ao pai 
ousei revelar os noctívagos sonhos. 

(Pr. 655-7) 
 

O ato de revelar seus sonhos ao pai é descrito por Io como uma ousadia (ἔτλην, 

Pr. 657), pois são sonhos que falam de união amorosa – “partilhar Cípris” (συναίρεσθαι 

Κύπριν, Pr. 650) – e de desejo erótico – o “dardo do desejo” (ἱµέρου βέλει, Pr. 649). 

Como lidar com esses sonhos de sua filha? Qual o seu significado? Como 

apreender o sentido desses sinais divinos? Para descobrir isso, Ínaco recorre a oráculos: 

 
ὁ δ’ ἔς τε Πυθὼ κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς 
θεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς µάθοι τί χρὴ 
δρῶντ’ ἢ λέγοντα δαίµοσιν πράσσειν φίλα. 

Ele fazia frequentes consultas a Deus 
em Delfos e Dodona, para saber o que 
devia fazer ou dizer grato aos Numes. 

(Pr. 658-60) 
 

Ínaco envia mensageiros (θεοπρόπους, Pr. 659) com a missão de consultar os 

oráculos de Apolo em Delfos e o de Zeus em Dodona e trazerem uma resposta. 

Compreender, porém, os oráculos dos deuses não é uma tarefa simples, como as 

palavras de Io evidenciam: “Voltavam mensageiros de variegados / oráculos obscuros e 

ditos indistintos” (ἧκον δ’ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόµους / χρησµοὺς ἀσήµους 

δυσκρίτως τ’ εἰρηµένους, Pr. 661-2). 

 
τέλος δ’ ἐναργὴς βάξις ἦλθεν Ἰνάχῳ   
σαφῶς ἐπισκήπτουσα καὶ µυθουµένη 
ἔξω δόµων τε καὶ πάτρας ὠθεῖν ἐµέ, 
ἄφετον ἀλᾶσθαι γῆς ἐπ’ ἐσχάτοις ὅροις, 
εἰ µὴ θέλοι πυρωπὸν ἐκ Διὸς µολεῖν 
κεραυνόν, ὃς πᾶν ἐξαϊστώσοι γένος. 

Por fim, nítida voz veio a Ínaco 
a incumbir e a dizer claramente 
que me expulsasse de casa e da pátria, 
solta a errar até extremos limites da terra, 
e se não anuísse, de Zeus viria o raio 
ígneo, que destruiria toda a família. 

(Pr. 663-8) 
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Em meio às respostas oraculares ininteligíveis (ἀσήµους, Pr. 662) e difíceis de 

discernir (δυσκρίτως, Pr. 662), surge por fim uma “nítida voz” (ἐναργὴς βάξις, Pr. 

663), que incumbe e diz “claramente” (σαφῶς, Pr. 664) o que deve ser feito: expulsar 

Io de casa e da pátria, deixando-a errar “solta” (ἄφετον, Pr. 666) até os confins da terra. 

Note-se que o adjetivo traduzido por “solta”, ἄφετος, é o adjetivo empregado para 

designar o animal consagrado que se deixa pastar solto, o que constitui mais um 

prenúncio de sua transformação em forma bovina. Da mesma forma, a menção aos 

“extremos limites da terra” (γῆς ἐπ’ ἐσχάτοις ὅροις, Pr. 666) prenuncia as suas 

errâncias e provavelmente sua chegada ao Egito. 

Da mesma forma que o oráculo de Apolo a Orestes nas Coéforas constitui-se de 

um comando cuja desobediência traz graves consequências, também este oráculo prevê 

graves consequências caso Ínaco não o obedeça: se não anuísse, o raio de Zeus 

destruiria toda a sua família13. Assim, Ínaco: 

 
τοιοῖσδε πεισθεὶς Λοξίου µαντεύµασιν 
ἐξήλασέν µε κἀπέκλῃσε δωµάτων 
ἄκουσαν ἄκων· ἀλλ’ ἐπηνάγκαζέ νιν 
Διὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 

Persuadido de tais oráculos de Lóxias, 
expulsou-me e interditou o palácio, 
contra si e contra mim, mas obrigava-o 
o freio de Zeus por força a fazer isso. 

(Pr. 669-72) 
 

Entre o amor pela filha e a obediência ao deus, Ínaco decide cumprir o que lhe 

fora ordenado por Apolo. Seu dilema, de certa forma semelhante ao de Agamêmnon, 

resume-se, na fala de Io, à menção de que tanto o pai expulsou-a a contragosto quanto 

ela abandonou o lar paterno a contragosto: “contra si e contra mim” (ἄκουσαν ἄκων, 

Pr. 671). Ínaco assim o faz, porque o compele o “freio de Zeus” (Διὸς χαλινὸς, Pr. 

672), assim como a Agamêmnon compelia o “jugo da coerção” (ἀνάγκας λέπαδνον, 

Ag. 218). 

Ínaco, portanto, mesmo a contragosto, obedece as palavras oraculares e expulsa 

a filha de casa. Uma vez expulsa do lar paterno, a forma e o espírito de Io 

transmutaram: com cornos e picada por aguilhão, em louca dança dirigiu-se para a fonte 

de Lerna em Cercneia. A espreitar-lhe os passos e a segui-los, perseguia-a o boieiro 

Argo, de inúmeros olhos, cuja morte súbita não eximiu Io de, “sob açoite divino” 

(µάστιγι θείᾳ, Pr. 682), vagar por terra após terra. Assim, expulsa do lar paterno, 

inicia-se a realização de seus sonhos e do oráculo de Apolo.  
                                                
13 Saïd (1985, pp. 195-201) chama a atenção para uma certa semelhança no destino de Orestes e de Io: 
ambos são exilados e ambos erram pela terra perseguidos por divindades.  
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O relato dos tormentos até então padecidos por Io faz gelar a alma das 

Oceaninas, que estremecem de pavor ante a situação da jovem mortal, mas são 

advertidas por Prometeu de que choram cedo demais, pois muitos outros males 

aguardam Io no porvir: “Choras cedo e estás cheia de pavor. / Espera até que saibas o 

porvir” (πρῴ γε στενάζεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ· / ἐπίσχες ἔστ' ἂν καὶ τὰ λοιπὰ 

προσµάθῃς, Pr. 696-7). As Oceaninas pedem-lhe, então, que prediga as provações 

pelas quais a jovem ainda há de passar. Prometeu aquiesce e passa a prenunciar as 

errâncias e os sofrimentos que, por causa de Hera, Io padecerá: “Ouvi agora o porvir” 

(τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαθ’, Pr. 703). 

Prometeu descreve os locais pelos quais Io passará e os povos que encontrará em 

suas errâncias pela Europa: os citas nômades e os cálibes ferreiros, ambos hostis aos 

hóspedes; o rio Soberbo, de difícil travessia; as Amazonas, que no futuro fundarão a 

cidade de Temíscera, o istmo Cimério e o estreito Meótico, cuja travessia será lembrada 

pelos mortais, que, em sua memória, passarão a chamá-lo de estreito de Bósforo. Nesse 

momento, Prometeu interrompe suas predições, advertindo Io de que as errâncias que 

lhe descreveu não são mais do que um proêmio dos sofrimentos a que Zeus, desejoso da 

união amorosa, fez cair sobre ela. 

Prometeu revela, no entanto, que um dia será libertado e que será por um dos 

descendentes de Io, pertencente à 13ª geração. Io, no entanto, não consegue 

compreender as palavras pressagas do deus, dizendo: “Este oráculo ainda não é 

conjecturável” (ἥδ’ οὐκέτ’ εὐξύµβλητος ἡ χρησµῳδία, Pr. 775). De seu ponto de vista 

mortal e, por isso mesmo limitado, os prenúncios de Prometeu são percebidos por Io 

como um oráculo (χρησµῳδία, Pr. 775), algo de difícil entendimento (εὐσύµβλητος, 

Pr. 775)14. 

Prometeu oferece, então, a Io que escolha entre conhecer o restante de seus 

males ou saber quem irá libertá-lo: “Dou, escolhe: digo claro teus males / vindouros, ou 

quem há de me libertar” (δίδωµ’· ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι / φράσω 

σαφηνῶς, ἢ τὸν ἐκλύσοντ’ ἐµέ, Pr. 780-1). Note-se o desvelo de Prometeu em ocultar 

seu conhecimento divinatório: ele não irá revelar tudo, apenas uma coisa ou outra. As 

                                                
14 Como observa Herington (1973/4, p. 651), “Io naturally finds his ‘oracle’ about Heracles hard to 
fathom (775), as the future always is for mortals. But in calling attention to their limited comprehension, 
the play underscores the operation of higher powers. The destinies of lo and Heracles do not intersect 
accidentally. Both begin their march to glory at Lerna; both labour long and far from home in the service 
of Zeus; and both are guided to their final destinations by Prometheus”. 
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Oceaninas, contudo, intervêm e pedem ao deus que anuncie à jovem as futuras errâncias 

e a elas quem será seu libertador. 

Prometeu aquiesce em revelar “tudo” (πᾶν, Pr. 787) o que lhe foi demandado e 

inicia prenunciando as errâncias de Io na Ásia, do Bósforo ao Nilo, passando pela 

planície de Cistene, onde habitam as três velhas Fórcidas e, nas proximidades, as três 

Górgonas; pelas margens do rio Plutão, onde habitam os grifos e os cavaleiros 

arimaspos, que devem ser evitados; pela nação negra, que habita junto à fonte do Sol e 

do rio Etíope; pela catarata do rio Nilo nos montes Papiros; até o delta do Nilo, onde Io 

e seus filhos fundarão uma duradoura colônia. 

Antes, porém, de anunciar o fim dos tormentos de Io, Prometeu dá como 

garantia da assertividade de suas predições o relato do que lhe sucedeu antes de que 

chegasse aonde agora se encontra, demonstrando, dessa forma, que seu conhecimento 

divinatório estende-se não apenas a seu porvir, mas também ao seu passado recente. 

Assim, ele narra como Io, chegando à planície molóssia, foi saudada, “claramente e sem 

enigmas” (λαµπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως, Pr. 833), como a gloriosa futura esposa de 

Zeus por seu oráculo em Dodona, o dos “carvalhos falantes” (αἱ προσήγοροι δρύες, 

Pr. 832). De Dodona, Io seguiu para o golfo de Reia, que, futuramente será denominado 

Iônio, em memória à sua passagem. 

Essa menção ao oráculo de Dodona é única na tragédia esquiliana, em que 

impera o oráculo de Apolo em Delfos15. De acordo com Bouché-Leclerq (2003, pp. 

463-99), considerado o mais antigo dos oráculos, o oráculo de Zeus em Dodona16, no 

Épiro, situava-se aos pés do monte Tmaros, num vale úmido e fértil, constantemente 

sacudido pelos ventos e estremecido pelos raios de Zeus. Inserido nesse cenário, 

encontrava-se um ou mais carvalhos, em cujo murmúrio das folhas, balançando ao 

sabor do vento, ouvia-se a voz do deus. Uma fonte de água corria aos pés da árvore 

consagrada a Zeus e é possível que trípodes de bronze a tenham circundado.  

O mais antigo testemunho da existência do oráculo de Dodona encontra-se em 

Homero. Na Ilíada, Aquiles, temendo por Pátroclo, roga a “Zeus, rei Dodôneo, Pelasgo, 

                                                
15 Castrucci, em seu artigo “Dodona versus Delphi in Greek Tragedy: The Wanderings of the Hero 
between Expiation and Ties of ΓΕΝΟΣ”, de 2012, faz uma interessante distinção entre os oráculos de 
Delfos e de Dodona na tragédia grega, assim resumida pela autora: “Dodona is the ancient oracle 
connected to the οἶκος and family ties, whose role is important as regards the end of the hero’s journey, 
his final destination, while Delphi is the oracle of expiation, offering the motive and aim of the 
wandering, hence playing an essential role at the beginning of oracular travel” (p. 1). 
16 Zeus possuía, ainda, dois outros importantes oráculos: o de Olímpia e o de Zeus-Amon na Líbia. 
Conferir Parke (1967b), The Oracles of Zeus: Dodona, Olympia, Ammon. 
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que longe de todos demoras, / e tens o império em Dodona gelada, onde os Selos que 

dormem / no áspero chão e que os pés nunca lavam, te servem de intérpretes!” (Ζεῦ ἄνα 

Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων / Δωδώνης µεδέων δυσχειµέρου, ἀµφὶ δὲ 

Σελλοὶ / σοὶ ναίουσ' ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαµαιεῦναι, XVI, 233-5)17. 

De acordo com esse relato homérico, o corpo sacerdotal ligado ao oráculo era 

denominado Selloí, termo que designa igualmente os antigos habitantes da região. 

Porém, Sófocles, nas Traquínias, diz que um oráculo foi dado a Héracles pelo 

“antiquíssimo carvalho de Dodona, por intermédio de duas sacerdotisas” (τὴν παλαιὰν 

φηγὸν ... / Δωδῶνι δισσῶν ἐκ πελειάδων, Tr. 171-2)18. As sacerdotisas são as 

Peleiádes, ou “pombas”. São essas sacerdotisas a quem Heródoto faz menção em seu 

relato sobre o oráculo de Dodona (Hdt. II, 52-7)19.  

Aparentemente, como especula Bouché-Leclercq, o corpo sacerdotal composto 

pelos Selloí, mais antigo, desapareceu, sendo substituído pelas Peleiádes, as três 

pombas de Dodona. É possível, no entanto, que esses dois grupos tenham coexistido, 

embora não seja possível delimitar as funções que cada um desempenhava.  

Também não é possível definir com exatidão o funcionamento o oráculo20. Pela 

tradição, sabe-se que a resposta de Zeus se manifestava pelo ressonar das folhas do 

carvalho agitadas pelo vento. Os Selloí, ou as Peleiádes, ou ambos, interpretando o 

murmúrio da folhagem, desvelavam os desígnios do deus aos consulentes. É provável 

que também o ruído das aves, como as pombas com as quais as sacerdotisas se 

identificavam, e o murmúrio da fonte que corria aos pés do carvalho tenham feito parte 

da linguagem profética de Zeus21.  

As perguntas eram geralmente escritas em placas de chumbo, no reverso das 

quais se escrevia a resposta obtida. O maior número dessas placas encontradas pelos 

arqueólogos refere-se a consultas de particulares sobre questões da vida cotidiana, tais 

como ter prosperidade, conservar a saúde, descobrir se um objeto foi perdido ou 

roubado, confirmar a paternidade dos filhos, entre outras. 

                                                
17 Há, na Odisseia, mais duas referências ao oráculo de Dodona. Odisseu, disfarçado, narrando suas falsas 
aventuras ao porqueiro Eumeu, diz que ouviu falar que “a Dodona viajara Odisseu, para o oráculo / de 
Zeus ouvir no divino carvalho de cimo altanado” (τὸν δ’ ἐς Δωδώνην ... βήµεναι, ὄφρα θεοῖο / ἐκ 
δρυὸς ὑψικόµοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι, XIV, 327-8). Esses mesmos versos se repetem idênticos em 
XIX, 296-7. 
18 Tradução de Maria do Céu Zambujo Fialho (1996). 
19 A respeito da identificação das sacerdotisas com “pombas” em Heródoto, conferir o artigo de Cebrián 
(2002), “El oráculo de Dodona y la lengua de las mujeres”.  
20 Conferir Gartziou-Tatti (1990), “L’oracle de Dodone. Mythe et rituel”.  
21 Conferir Rachet (1962), “Le Sanctuaire de Dodone, origine et moyens de divination”.  
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Esse conhecimento dos fatos recém-sucedidos a Io, Prometeu oferece como sinal 

de seu saber divinatório e, assim respaldado, prenuncia à jovem mortal como, em 

Canopo, cidade junto à foz do rio Nilo, Zeus a fará “boa de espírito” (ἔµφρονα, Pr. 

848) com o toque de sua mão, gesto que será celebrado no nome de seu filho, Épafo. 

Prometeu prediz ainda que, após cinco gerações, as cinquenta Danaides, fugindo de seus 

primos desejosos de desposá-las, dirigir-se-ão até Argos. Lá, forçadas ao indesejado 

matrimônio, assassinarão seus maridos na noite de núpcias. Somente uma delas, 

seduzida pelo desejo de ter filhos, poupará seu marido, dando à luz a prole real de 

Argos, da qual surgirá o glorioso arqueiro que o libertará de seus grilhões e de seus 

tormentos. Prometeu conclui suas predições assegurando uma vez mais a sua 

legitimidade ao atribuir tal oráculo à sua mãe, a prístina deusa Têmis: “A prístina mãe / 

Titânide Têmis explicou-me tal oráculo” (τοιόνδε χρησµὸν ἡ παλαιγενὴς / µήτηρ 

ἐµοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέµις, Pr. 873-4).  

Nesse momento, Io volta a ser atormentada pela picada do aguilhão e descreve 

seu padecimento sob a forma de convulsão, delírios, atordoamento, pavor, desordem do 

pensamento e da fala. E, em desvario, parte para cumprir seu destino de errâncias. No 

entanto, Io agora sabe que, após muitos sofrimentos, encontrará sua libertação, assim 

como Prometeu sabe que também ele, após muitos sofrimentos, encontrará a sua. 

Vinculados pelos padecimentos a que ambos dizem estar sujeitos por obra de Zeus, 

encontram-se igualmente vinculados em sua libertação, pois, findas as suas errâncias, Io 

dará início a uma linhagem em meio a qual nascerá o libertador de Prometeu.   

Portanto, na predição da libertação de Io, prenuncia-se igual e inequivocamente 

a libertação de Prometeu. Na predição do fim dos tormentos de Io pelo toque de Zeus, 

deixa-se entrever, também, a face benéfica desse deus a quem vem sendo atribuída uma 

crueldade tirânica. Como observa White (2001, p. 107): “Prophecy, allusion and 

foreshadowing thus reveal the Zeus of this play to be not the harsh and destructive 

despot imagined by most today, but the benevolent source and ultimate arbiter of justice 

for both gods and humanity”. 
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5.3) Adivinhação e os dons de Prometeu 
 

No segundo episódio (Pr. 463-525), Prometeu enumera ao Coro as diversas 

dádivas com que beneficiou os mortais: a lucidez de raciocínio, a carpintaria, o 

conhecimento dos ascensos e ocasos dos astros, a matemática e a escrita, a 

domesticação de animais, a construção de naus, a descoberta de bronze, ferro, prata e 

ouro, bem como o conhecimento medicinal e divinatório. 

Quanto à arte divinatória, Prometeu detém-se a descrevê-la mais longamente, 

como se pode ler nos seguintes versos: 

 
τρόπους τε πολλοὺς µαντικῆς ἐστοίχισα, 
κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 
ὕπαρ γενέσθαι, κληδόνας τε δυσκρίτους 
ἐγνώρισ' αὐτοῖς ἐνοδίους τε συµβόλους, 
γαµψωνύχων τε πτῆσιν οἰωνῶν σκεθρῶς 
διώρισ', οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 
εὐωνύµους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα 
ἔχουσ' ἕκαστοι, καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 
ἔχθραι τε καὶ στέργηθρα καὶ συνεδρίαι· 
σπλάγχνων τε λειότητα, καὶ χροιὰν τίνα 
ἔχουσ' ἂν εἴη δαίµοσιν πρὸς ἡδονὴν 
χολή, λοβοῦ τε ποικίλην εὐµορφίαν· 
κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ µακρὰν 
ὀσφῦν πυρώσας δυστέκµαρτον εἰς τέχνην 
ὥδωσα θνητούς, καὶ φλογωπὰ σήµατα 
ἐξωµµάτωσα, πρόσθεν ὄντ' ἐπάργεµα. 

Distingui muitos modos de adivinhação, 
e primeiro discerni dentre os sonhos 
quais se verificam, e dei a conhecer 
presságios difíceis e sinais itinerários. 
O voo dos pássaros de curvas garras 
defini exato: os destros por natureza 
e os de bom nome, quais seus hábitos, 
ódios, amores e assentos comuns; 
a lisura das vísceras, e com que cor 
a vesícula seria por prazer de Numes, 
e a variável formosura do fígado; 
a queimar coxas cobertas de gordura 
e largo lombo por arte de difíceis signos 
guiei os mortais, e tornei visíveis 
flamejantes signos, antes obscuros.  

(Pr. 484-499) 
 

Primeiramente, é digno de nota que a descrição dos modos de adivinhação que 

compõem a arte divinatória é bastante mais extensa que a descrição de todas as outras 

artes legadas por Prometeu à humanidade. Ora, ironicamente, todos os dons concedidos 

pelo deus aos homens lhe são inúteis na presente situação – como observa o Coro, “não 

podes por ti mesmo / inventar remédios com que obter cura” (σεαυτὸν οὐκ ἔχεις / 

εὑρεῖν ὁποίοις φαρµάκοις ἰάσιµος, Pr. 474-5) –, exceto o conhecimento divinatório, 

pois este lhe permite ter uma informação da qual, de seu ponto de vista, depende a 

continuidade de Zeus no poder e é somente pelo fato de dispor dessa informação que, 

como crê Prometeu, será enfim libertado depois de muito sofrimento 

Distinguem-se, em sua fala, diferentes formas de adivinhação, compondo-se, 

assim, uma espécie de pequeno panorama das práticas divinatórias mais comuns à 

cultura grega clássica do século V; a saber: 
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a) a oniromancia, que aqui é descrita como a arte de discernir (κἄκρινα, Pr. 

485), dentre os sonhos (ἐξ ὀνειράτων, Pr. 485), aqueles que se verificam, isto é, 

aqueles que se realizam; 

b) a cledomancia, que aqui se apresenta como dar a conhecer aos homens aquilo 

que na tradução de Jaa Torrano aparece como “presságios difíceis” e que literalmente 

significa “kledónes difíceis de discernir”, “difíceis de interpretar”, ou “obscuros” 

(κληδόνας τε δυσκρίτους, Pr. 486). Os kledónes não deixam de ser presságios, mas são 

presságios que se manifestam através da linguagem. 

c) a cleromancia, que denomina a forma de adivinhação regida pela sorte e que 

aqui aparece mais especificamente sob a forma de “sinais itinerários” (ἐνοδίους τε 

συµβόλους, Pr. 487), ou seja, os encontros fortuitos pelo caminho, que, conforme as 

circunstâncias e com o que o indivíduo se depara – uma pessoa, um animal, um 

acontecimento imprevisto –, constituem um bom ou um mau presságio;  

d) a ornitomancia, ou arte augural, que, como pontua Prometeu, baseia-se na 

observação do voo dos pássaros, em que se discernem as espécies favoráveis por 

natureza ou desfavoráveis, o local de sua aparição, seus hábitos e o relacionamento 

entre as diversas espécies; 

e) a hieromancia, ou haruspicismo, isto é, a interpretação do aspecto das vísceras 

das vítimas sacrificiais: a sua textura, a coloração da vesícula, o formato variável do 

fígado; 

f) e, por fim, a piromancia, que é a interpretação de sinais percebidos na 

contemplação do fogo que consome a vítima no altar sacrificial, a que comumente se 

agrega a observação da qualidade da combustão ou da direção e do movimento da 

fumaça que se evola22. 

Como se pode perceber dessa lista de modos de adivinhação descritos por 

Prometeu, para os homens acederem a um conhecimento numinoso através de qualquer 

uma dessas formas de adivinhação é necessário, além de intermediação, um esforço 

interpretativo, uma hermenêutica dos sinais divinos. O homem é confrontado com sinais 

numinosos que ele tem de saber distinguir das aparências do mundo e, distinguindo-os, 

interpretá-los.  

Essas diferentes modalidades da adivinhação são descritas como técnicas, como 

artes: Prometeu fala dos “muitos modos de adivinhação”, πολλοὺς µαντικῆς (Pr. 484), 

                                                
22 A respeito da piromancia, conferir Bouché-Leclercq (2003, pp. 142-3). 
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sendo que µαντικῆς é um adjetivo cujo substantivo oculto por ele qualificado é τέχνη. 

Fazem parte, portanto, das tékhnai com que Prometeu agraciou os homens, civilizando-

os; constituem os dons de Prometeu; compõem o arcabouço instrumental de que os 

homens têm de se valer para suportar o quinhão que lhes coube: as vicissitudes de uma 

vida efêmera, a precária condição da vida mortal, a incerteza angustiante do futuro e 

todos os males que definem o que é ser mortal. Entretanto, a esses males, diz-se no mito 

de Prometeu narrado por Hesíodo; a esses males bens estão misturados (καὶ τοῖσι 

µεµείξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν, Op. 179). 

Essa condição humana precária, em que aos males se misturam os bens, ganha 

forma e voz na figura de Io, única personagem mortal desta tragédia, que, como se viu, 

entra em cena, no terceiro episódio, atordoada pela picada do aguilhão. Impelida pelo 

Coro, ela conta a sua história e ouve de Prometeu todos os tormentos pelos quais ainda 

há de passar para que enfim, após muito sofrimento, encontre sua libertação. Como se 

pode observar, na predição do fim dos tormentos de Io pelo toque de Zeus, deixa-se 

entrever, também, a face benéfica do deus: trata-se afinal de bens misturados aos males. 

Α história de Io, portanto, ilustra esse esforço de entendimento dos sinais 

numinosos – as frequentes visões noturnas, as diversas consultas aos oráculos realizadas 

por seu pai – e também como esse conhecimento numinoso – em um segundo momento 

direta e claramente transmitido por Prometeu –, embora não a isente de todos os 

sofrimentos contemplados pela fala do deus e embora não a impeça de ser novamente 

tomada pelo frenesi causado pela picada do aguilhão; ainda assim, esse conhecimento 

numinoso lhe permite discernir, no horizonte dos acontecimentos, o fim de seus 

tormentos, a sua libertação através do toque de Zeus, o destino grandioso de sua 

progênie.  

A Io, portanto, eloquente metonímia da condição humana, são dadas as “cegas 

esperanças” (τυφλὰς ... ἐλπίδας, Pr. 250), dom de Prometeu aos mortais, mediante o 

acesso a um conhecimento numinoso cuja inteligibilidade é também um dom do deus 

φιλάνθρωπος (Pr. 11). Como diz o Coro, “é doce aos doentes / a clara presciência de 

vindouras dores” (τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ / τὸ λοιπὸν ἄλγος προυξεπίστασθαι 

τορῶς, Pr. 698-9). Também Io, ao pedir que Prometeu lhe revele seus males futuros e 

ao perceber a hesitação do deus em revelá-los, diz-lhe: “Não receies por mim, que me é 

doce” (µή µου προκήδου µᾶσσον ὧν ἐµοὶ γλυκύ, Pr. 629). A adivinhação surge, 

assim, como um alento na vida dos mortais, fadados como estão ao sofrimento diário. 
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No que se refere às personagens divinas desta tragédia, o saber divinatório tem 

um valor indiscutível e, como se viu, constitui um poder, porque, de acordo com 

Prometeu, desse saber depende o sucesso ou a derrota de Zeus em mais esta ameaça à 

sua soberania. Prometeu usa esse seu conhecimento do porvir como uma ameaça velada 

e como uma moeda de troca no jogo de astúcias que, nos poemas hesiódicos, define a 

relação entre esses dois deuses.  

Sendo Prometeu possuidor de conhecimento divinatório, de cuja veracidade o 

Titã faz questão de dar garantias ao longo da tragédia, uma questão que se impõe com 

relação a seu saber divino é a possibilidade que ele tem de revelá-lo ou de ocultá-lo, de 

falar claramente ou de falar de forma enigmática. 

Essa possibilidade emerge de modo claríssimo nos primeiros momentos de seu 

diálogo com Io, no início do terceiro episódio. Ela demanda ao deus que lhe indique de 

forma clara os sofrimentos que lhe aguardam e qual seria seu término: “Eia! Diz-me 

claramente o que me resta padecer” (ἀλλά µοι τορῶς τέκµηρον ὅ τι µ’ ἐπαµµένει / 

παθεῖν, Pr. 605-6). O verbo τέκµηρον, imperativo de τεκµαίροµαι, precedido do 

advérbio τορῶς, literalmente significa “indica claramente”, “dá sinais claros”, “sinaliza 

de forma clara”. E Prometeu responde: “Direi claramente tudo o que queres saber, / sem 

urdir enigmas, e com simples palavra / tal como é justo a amigos abrir a boca” (λέξω 

τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χρῄζεις µαθεῖν, / οὐκ ἐµπλέκων αἰνίγµατ’, ἀλλ’ ἁπλῷ λόγῳ, 

/ ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόµα, Pr. 609-11). 

O próprio Titã estabelece essa contraposição entre falar claramente (λέξω 

τορῶς, Pr. 609), com simples palavra (ἁπλῷ λόγῳ, Pr. 610), e urdir enigmas 

(ἐµπλέκων αἰνίγµατ’, Pr. 610)23. E quando, alguns versos depois, Prometeu hesita por 

um momento em revelar-lhe o futuro, a jovem exclama: “Não me ocultes o que devo 

padecer” (µήτοι µε κρύψῃς τοῦθ’ ὅπερ µέλλω παθεῖν, Pr. 625). 

Se a Io e às Oceaninas, como é justo falar a amigos, Prometeu se dirige com 

palavras claras e sem enigmas, revelando-lhes o futuro; o mesmo não acontece quando 

se trata do futuro de Zeus, seu antagonista. Até o fim da tragédia Prometeu deixa claro 

que não irá revelar ao rei dos deuses de qual futuro matrimônio será gerado o usurpador 

de seu trono. Assim, quando o Coro lhe pergunta a esse respeito, ele responde: 

“Lembrai outra palavra. Essa nunca / é hora de dizer, mas deve-se ocultar / o mais 

possível” (ἄλλου λόγου µέµνησθε, τόνδε δ' οὐδαµῶς / καιρὸς γεγωνεῖν, ἀλλὰ 

                                                
23 Conferir Iriarte (1990), Las redes del enigma. 
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συγκαλυπτέος / ὅσον µάλιστα, Pr. 522-4). E, na esticomitia com Io, quando ela lhe 

pergunta quais são as núpcias que hão de ser funestas a Zeus, ele responde: “Isto não se 

diz” (οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσθαι τόδε, Pr. 766), isto é, essa informação deve permanecer 

oculta. Hermes, no êxodo, chamando Prometeu de “sofista” (τὸν σοφιστήν, Pr. 944), 

diz que Zeus exige que ele revele seu saber divinatório sobre as núpcias de forma não 

enigmática (µηδὲν αἰνικτηρίως, Pr. 949). 

Em contrapartida, o Titã oferece a Io que escolha entre a continuação da 

predição clara acerca de seus males vindouros ou a revelação de quem será, dentre os 

descendentes de Io, aquele que o libertará: “Dou, escolhe: digo claro teus males / 

vindouros, ou quem há de me libertar?” (δίδωµ’· ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι / 

φράσω σαφηνῶς, ἢ τὸν ἐκλύσοντ’ ἐµέ, Pr. 780-1). 

O que se observa, portanto, é que Prometeu se utiliza constantemente dessa 

dupla possibilidade de revelar ou de ocultar seu saber divinatório e dessas duas faces da 

palavra numinosa: a claridade e a obscuridade, ora despindo a palavra de toda 

ambiguidade, ora tornando-a opaca, revestindo-a de enigmas. A palavra, afinal, é tudo 

que lhe restou: ele está preso por cadeias inextrincáveis, imobilizado, afastado da 

assembleia dos deuses e destituído de todo poder. 
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EPÍLOGO 
 

Na análise dos Persas, examinaram-se as variadas formas de sinais divinatórios 

que figuram ao longo da tragédia – kledónes, imagens poéticas, o sonho da Rainha, o 

auspício/prodígio que ela avista, os vaticínios do espectro de Dario, a alusão a antigos 

oráculos. Verificou-se a importância desses sinais divinatórios tanto para a composição 

dramática da tragédia quanto para a apreensão de seu sentido trágico, isto é, como os 

sinais divinatórios informam a percepção e a compreensão da derrota de Xerxes e de 

seu grandioso exército, bem como a vitória grega, e contribuem para uma profunda 

reflexão sobre a justiça de Zeus e os limites do exercício do poder. 

A análise da adivinhação nos Sete contra Tebas, em virtude da própria temática 

da tragédia, isto é, o destino de Tebas sob a querela dos amaldiçoados filhos de Édipo, 

concentrou-se na grande importância da palavra enquanto sinal e manifestação de 

desígnios divinos, seja sob a forma de kledónes, de maldição, de vaticínio ou de 

enunciação oracular. E, assim, observou-se a relevância da arte divinatória na estrutura 

deste drama – notadamente na composição do segundo episódio –, as possibilidades de 

efeitos dramáticos que daí emergem e como são essenciais à problematização dos 

grandes temas a que esta tragédia convida a refletir: a noção de justiça coletiva, a 

maldição familiar, os desrespeitos aos limites da condição humana impulsionados pela 

hýbris guerreira, entre outros. 

A análise da arte divinatória nas Suplicantes impôs um desafio, em vista da 

existência de muitas dúvidas e especulações a respeito de que consistiriam as demais 

tragédias que compunham a trilogia acerca do mito das Danaides e qual a ordem das 

Suplicantes dentro dessa trilogia, isto é, que acontecimentos se dariam antes ou depois 

daqueles narrados nessa tragédia supérstite, de forma que se pudessem responder mais 

acertadamente a questões tais como: A que apontam os sinais divinos? Que destino 

prenunciam? Certamente, dúvidas e especulações existem, no que diz respeito às demais 

tragédias esquilianas (excetuando-se, obviamente, a Oresteia), sobre qual seria a ordem 

e o conteúdo da trilogia em que se encaixam, como no caso do Prometeu, dos Sete 

contra Tebas etc. Porém, o que parece agravar ainda mais o caso das Suplicantes é o 

fato de não haver alusão comprovada a qualquer manifestação divinatória mais direta – 

como, por exemplo, um oráculo, um sonho, o vaticínio de um adivinho, um auspício, tal 
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como se encontram nas demais tragédias de Ésquilo; nas Suplicantes, os sinais divinos 

se circunscrevem à linguagem e à expressão poética. Assim, ao mesmo tempo em se 

analisou e se interpretou os sinais numinosos nesta tragédia, mostrou-se como a 

presença (ou a ausência) desses sinais divinatórios são fundamentais para compreender 

esta tragédia e os temas que ela discute, tais como o poder da súplica, da persuasão e da 

coerção, a justiça divina. 

Quanto à Oresteia, foi preciso considerar o diálogo divinatório tal como este se 

dá em cada uma das tragédias que compõem a trilogia, bem como a sua relevância para 

o conjunto da obra. Assim, no Agamêmnon, encontrou-se um abundante material para a 

investigação da adivinhação em Ésquilo: o auspício das aves, o vaticínio de Calcas, a 

maldição de Tiestes, o sentimento pressago do Coro, a ambiguidade profética do 

discurso de Clitemnestra, as profecias de Cassandra etc. A essa abundância de sinais 

divinatórios neste drama corresponde, como se viu, uma complexa configuração 

numinosa a presidir os destinos e os desatinos de seus protagonistas, através da qual se 

pensam temas tão fundamentais como a Justiça, em todos os seus aspectos, o exercício 

do poder, a sabedoria e a desmedida, a verdade, a linguagem, os limites da condição 

humana, entre tantos outros. 

Especial atenção foi dada ao párodo, em que se descrevem o auspício das aves e 

os vaticínios de Calcas, visto que os sinais numinosos que aí se manifestam, a 

interpretação que deles faz o adivinho e as imagens poéticas em que são expressos são 

de grande relevância não só para o restante dessa tragédia, mas também para toda a 

trilogia. Dessa forma, o párodo, com sua riquíssima gama de sinais divinatórios e com o 

exemplar diálogo com o divino que aí se estabelece, emoldura todos os acontecimentos 

subsequentes, oferecendo os parâmetros necessários para identificar e interpretar todos 

os demais sinais numinosos, bem como todas as implicações das ações humanas e 

divinas. 

Nas Coéforas, as complexas reflexões sobre os temas fundamentais à trilogia, 

que já foram postulados na tragédia precedente, ganham novas perspectivas através da 

manifestação de novos sinais numinosos, principalmente o sonho de Clitemnestra e o 

comando oracular de Apolo. Viu-se como o deus de Delfos está presente desde o início 

da tragédia e como seu oráculo é decisivo para o desenvolvimento do drama, ao 

impulsionar os personagens à ação, e também para a construção do sentido do trágico, 

seu entendimento e sua problematização. 
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Todos os sinais numinosos das tragédias precedentes encontram sua plena 

realização e todo o seu potencial de sentido no último drama da trilogia. A ação inicia-

se no centro oracular por excelência da Grécia antiga, o coração pulsante da adivinhação 

grega: o oráculo de Apolo em Delfos. Ali se encontram as Erínies, que, enquanto uma 

figuração divina da Maldição (Ἀρά), são uma ameaça de cumprimento e de realização 

até os momentos finais da tragédia, quando, persuadidas por Atena, passam a prenunciar 

de forma propícia (θεσπίσασα πρευµενῶς, Eu. 923) grandes bens aos atenienses. Pode-

se assim se observar como, eliminando-se os intermediários, os próprios deuses, ao 

entrarem em cena e dialogarem com os mortais, clarificam e demarcam as fronteiras do 

que é justo, do que é lícito, do que é piedoso, seja no horizonte divino da ordem 

cósmica de Zeus, seja no horizonte político dos cidadãos da Atenas clássica. 

Finalmente, em Prometeu Cadeeiro, examinaram-se o conhecimento divinatório 

de Prometeu, suas predições e sua conturbada relação com Zeus sobre diferentes 

aspectos: qual o papel que desempenha e o valor que representa, dentro do contexto da 

ação dramática, seu conhecimento do porvir; qual o sentido e as possibilidades que se 

abrem aos mortais através dos dons de Prometeu, principalmente no que diz respeito à 

tekhné mantiké; quais as nuances e as ambiguidades da enunciação divinatória; isto é, a 

fala clara e o enigma; a hermenêutica dos sinais divinos e a fragilidade do saber e da 

condição humana representada na história e na personagem de Io. 

Viu-se, assim, como tantas das estratégias dramáticas, das características da 

poética esquiliana e de sua visão de mundo, tão bem estudadas ao longo dos anos, 

devem-se em grande parte ao uso que Ésquilo faz dos sinais divinatórios e do 

entendimento que deles tem o poeta. O diálogo divinatório configura-se, pois, como um 

elemento essencial na dramaturgia esquiliana, tornando única a relação entre a 

adivinhação e a obra do tragediógrafo. 
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EXCURSO 

O vocabulário divinatório em Ésquilo 

 

Em Ésquilo, as palavras pertencentes ao campo semântico da adivinhação são 

abundantes; ainda mais abundantes, como conjectura Goward (2004, p. 56), do que as 

pertencentes à linguagem do sacrifício ritual. De fato, encontra-se no texto esquiliano 

um variegado repertório linguístico para denominar as ações, as qualidades e os 

fenômenos relativos à arte divinatória, como se verá a seguir, em um levantamento 

referente aos principais termos. 

 

1) Verbos que designam a enunciação divinatória 

 

Como ressalta Crahay (in VERNANT, J-P. et al., 1974, p. 216), o verbo 

χρῆσθαι é, por excelência, o verbo da consultação oracular. Em seu minucioso estudo a 

respeito desse verbo, Redard308 formula uma definição precisa de χρῆσθαι: significa 

“buscar a utilização de algo” Segundo o autor, o sentido de “responder, revelar por um 

oráculo, consultar um oráculo” seria uma especialização desse sentido original do verbo 

χρῆσθαι. Enquanto verbo que indica o processo oracular, χρῆσθαι tem os seguintes 

sentidos, de acordo com a voz em que se encontra: 1) Voz ativa: responder, revelar por 

um oráculo (oraculum edo, dico vaticinans); 2) Voz passiva: ser revelado, ser 

anunciado por um oráculo; 3) Voz média: consultar um deus, um oráculo, um adivinho. 

                                                
308 Redard (1953, p. 109) argumenta que χρῆσθαι é essencialmente um verbo humano, no sentido de que 
seu sujeito é sempre alguém e nunca algo. Quando se procura caracterizar o processo expresso pelo 
verbo, constata-se que ele se dá invariavelmente no interior da esfera do sujeito: a consulta a um oráculo 
não acarreta nenhuma modificação ao que é consultado, afetando somente aquele que consulta. Essa 
restrição do processo à esfera do sujeito tem uma ligação essencial com a voz média do verbo. Na voz 
média, o sujeito é interior ao processo do qual é o agente, ou seja, o verbo indica um processo cujo sujeito 
é a sede. A construção com o verbo χρῆσθαι é basicamente intransitiva: os objetos aparecem no dativo ou 
no genitivo. O objeto existe sempre fora do sujeito, que jamais o modifica; trata-se de uma exterioridade 
do objeto. O processo expresso pelo verbo χρῆσθαι é invariavelmente suscitado por um acontecimento, 
ligado a uma dada ocasião. Redard conclui o seguinte: “Il est claire qu’un Hellène du Ve s. distinguait, 
sans établir entre eux de lien sémantique, au moins deux verbes χρῆσθαι: ‘faire usage de, recourir à, 
emprunter’ et ‘consulter un oracle’. La langue en procure elle-même la preuve par certains dérivés qui ne 
prolongent qu’un des sens du verbe ; ainsi χρησµός, χρηστήριον sont exclusivement oraculaires, 
χρησµοσύνη ne l’est pas du tout, tandis que χρῆµα n’est attesté sûrement au sens d’ ‘oracle’ qu’une fois 
chez Empédocle” (p. 109). 
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Em Ésquilo, há cinco ocorrências do verbo, todas na voz ativa e todas na 

Oresteia. Note-se que, em Agamêmnon, o verbo χρῆσθαι tem por sujeito Cassandra e as 

demais ocorrências, nas demais tragédias, relacionam-se a Apolo: 

 
Coro: χρήσειν ἔοικεν ἀµφὶ τῶν αὑτῆς κακῶν.  

Parece vaticinar seus próprios males. (Ag. 1083) 
 

Orestes: καὶ φίλτρα τόλµης τῆσδε πλειστηρίζοµαι 
τὸν πυθόµαντιν Λοξίαν, χρήσαντ' ἐµοὶ  
Enalteço como estímulo desta audácia 
o pítio Lóxias, ao dar-me oráculo (Co. 1029-30) 

 
Coro: ἔχρησας ὥστε τὸν ξένον µητροκτονεῖν;  

Vaticinaste o hóspede matar a mãe? (Eu. 202) 
 

Apolo: ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πρᾶξαι. τί µήν;  
Vaticinei a vingança do pai, por quê? (Eu. 203) 

 

Atena: αὐτός θ᾽ ὁ χρήσας αὐτὸς ἦν ὁ µαρτυρῶν,  
ὡς ταῦτ᾽ Ὀρέστην δρῶντα µὴ βλάβας ἔχειν.  
e a testemunha mesma era mesmo oráculo 
de que Orestes agindo assim não teria dano. (Eu. 798-9) 

 

Outro verbo relacionado à enunciação divinatória em Ésquilo é o verbo 

µαντεύοµαι309, que aparece três vezes em Ésquilo, em contextos diversos: 

 
Etéocles: καὐτὸς καθ' αὑτοῦ τήνδ' ὕβριν µαντεύσεται.  

ele contra si mesmo predirá o ultraje. (Se. 406) 
 

Coro: ἦ γὰρ τεκµηρίοισιν ἐξ οἰµωγµάτων 
µαντευσόµεσθα τἀνδρὸς ὡς ὀλωλότος;  
Por indícios vindo de gemidos 
adivinharemos que é morto o rei? (Ag. 1365-6) 

 

Coro: ἀλλ' αἱµατηρὰ πράγµατ' οὐ λαχὼν σέβεις, 
µαντεῖα δ' οὐκέθ' ἁγνὰ µαντεύσῃ νέµων.  
Veneras o sanguinário, não é teu lote; 
não darás mais oráculos puros em teu lar. (Eu. 715-6) 

 

                                                
309 Em Homero, esse verbo ocorre quatro vezes na Ilíada: I, 107 (sujeito: Calcas); II, 300 (sujeito: 
Calcas); XVI, 859 (sujeito: Pátroclo moribundo); XIX, 420 (sujeito: Xanto, o cavalo de Aquiles, dotado 
de voz por Hera). Na Odisseia, ocorre nove vezes: I, 200 (sujeito: Atena, sob a forma de Mentes); II, 170 
e 178 (sujeito: Haliterses); XV, 172 (sujeito: Helena); 255 (sujeito: Polifides, adivinho melampodida); 
XVII, 154 (sujeito: Teoclimeno, adivinho melampodida); XX, 380 (sujeito: Teoclimeno, adivinho 
melampodida); XXIII, 251 (sujeito: a alma de Tirésias). 
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Encontram-se ainda três ocorrências de θεσπίζω e uma ocorrência de seu 

composto, προθεσπίζω: 

 
Cassandra: ἤδη πολίταις πάντ' ἐθέσπιζον πάθη.  

Já vaticinava toda dor aos cidadãos. (Ag. 1210) 
 

Coro: ἡµῖν γε µὲν δὴ πιστὰ θεσπίζειν δοκεῖς.  
Cremos, porém, que vaticinas digna de fé. (Ag. 1213) 

 

Coro: θεσπίσασα πρευµενῶς  
e predigo propícia (Eu. 922) 

 

Prometeu: τὸ µέλλον ᾗ κρανοῖτο προυτεθεσπίκει  
profetizava como se cumpriria o porvir (Pr. 211) 

 

O verbo µαντιπολέω, um hápax, também tem o sentido de profetizar: 

 

Coro: µαντιπολεῖ δ' ἀκέλευστος ἄµισθος ἀοιδά  
Um canto sem convite nem paga profetiza (Ag. 979) 

 

Também um hápax, o verbo τεράζω introduz a fala de Calcas em Agamêmnon: 

 
Coro: ... οὕτω δ' εἶπε τερᾴζων  

... e disse o vaticínio (Ag. 125) 
 

O verbo ἀράοµαι, que significa imprecar, lançar uma maldição, aparece duas 

vezes: uma no Prometeu Cadeeiro, tendo como sujeito o deus Crono, e outra nos Sete 

contra Tebas, em que o sujeito do verbo é Polinices: 

 
Prometeu: ἣν ἐκπίτνων ἠρᾶτο δηναιῶν θρόνων  

imprecada ao cair do longevo trono (Pr. 912) 
 

Mensageiro: ... πόλει 
οἵας ἀρᾶται καὶ κατεύχεται τύχας  
... e que sorte 
para a cidade ele impreca e suplica (Se. 632-3) 
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2) Termos que designam resposta oracular ou profética 

 

Assim como χρῆσθαι é o verbo por excelência da consultação oracular, o 

substantivo χρησµός é o termo mais utilizado para designar a resposta do oráculo. A 

respeito desse substantivo, Redard (1953, p. 93) faz a seguinte observação: 

 

Χρησµός n’est point la réponse en train d’être rendue, mais la réponse particulière 

obtenue du dieu, l’oracle dûment formulé et, de ce fait, chargé de force agissant ; c’est 

une formulation donnée en tant qu’elle suscite un procès, productrice des effets qu’elle 

énonce, le µεγασθενής χρησµός ‘oracle tout-puissant’ que connaît Oreste.  

 

Nas tragédias de Ésquilo, o termo ocorre dez vezes. Na Oresteia, ele está em 

relação com Apolo, Zeus e Cassandra: 

 

Cassandra: καὶ µὴν ὁ χρησµὸς οὐκέτ' ἐκ καλυµµάτων 
ἔσται δεδορκὼς ...  
O oráculo agora não mais através de véus 
estará fitando ... (Ag. 1178-9) 

 

Cassandra: ἦ κάρτα λίαν παρεκόπης χρησµῶν ἐµῶν.  
Extraviaste muito de oráculos meus. (Ag. 1252) 

  

Orestes: οὔτοι προδώσει Λοξίου µεγασθενὴς 
χρησµὸς …  
Não nos trairá o oráculo plenipotente  
de Lóxias... (Co. 269-70) 

 

Orestes: τοιοῖσδε χρησµοῖς ἆρα χρὴ πεποιθέναι;  
Não se deve confiança a tais oráculos? (Co. 297) 

 

Apolo: κἄγωγε χρησµοὺς τοὺς ἐµούς τε καὶ Διὸς 
ταρβεῖν κελεύω µηδ' ἀκαρπώτους κτίσαι.  
E eu vos ordeno: temei oráculos meus 
e de Zeus, não os tornei sem fruto. (Eu. 713-4) 

 

Coro: Ζεύς, ὡς λέγεις σύ, τόνδε χρησµὸν ὤπασε  
Zeus, como dizes, deu este oráculo (Eu. 622) 

 

No Prometeu Cadeeiro, o termo é usado uma vez com referência à deusa Têmis 

e outra com referência a oráculos entregues em Delfos e em Dodona: 
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Prometeu: τοιόνδε χρησµὸν ἡ παλαιγενὴς 
µήτηρ ἐµοὶ διῆλθε Τιτανὶς Θέµις·  
... A prístina mãe 
Titânide Têmis explicou-me tal oráculo. (Pr. 873-4) 

 

Io: ἧκον δ' ἀναγγέλλοντες αἰολοστόµους 
χρησµοὺς ἀσήµους δυσκρίτως τ' εἰρηµένους.  
Voltavam mensageiros de variegados 
oráculos obscuros e ditos indistintos (Pr. 661-2) 

 

As duas últimas ocorrências do termo dizem respeito, nos Persas, a oráculos 

provenientes de alguma fonte indistinta e, em Agamêmnon, é utilizado por Clitemnestra 

para designar a ideia de que seu interlocutor (no caso, o Coro) compreendeu o ponto 

fundamental da questão em discussão310: 

 
Clitemnestra: ἐς τόνδ' ἐνέβη σὺν ἀληθείᾳ 

χρησµός.  
Com toda verdade entraste 
neste oráculo. (Ag. 1567-8) 

 

Espectro de 
Dario: 

φεῦ, ταχεῖά γ' ἦλθε χρησµῶν πρᾶξις  
Pheû! Veio veloz o ato de oráculos (Pe. 739) 

 

Um termo derivado de χρησµός, o substantivo χρησµῳδία, ocorre apenas uma 

vez: 

 
Io: ἥδ' οὐκέτ' εὐξύµβλητος ἡ χρησµῳδία.  

Este oráculo ainda não é conjecturável. (Pr. 775) 
 

Da mesma raiz de χρησµός, aparece, nas Coéforas, um substantivo composto de 

χρηστός:  o termo πυθόχρηστος, que designa o que foi declarado ou determinado pelo 

oráculo pítio311:  
 

Pílades: ποῦ δὴ τὸ λοιπὸν Λοξίου µαντεύµατα 
τὰ πυθόχρηστα ... ;  
Onde no porvir os vaticínios de Lóxias 
dados em Delfos ... ? (Co. 900-1) 

 

                                                
310 Esse uso, com termos diversos, é comum a todos os três tragediógrafos. 
311 Definição oferecida por Redard (1952, p. 100): “Personne ou chose, πυθόχρηστος qualifie bien ce qui 
est l’aboutissement du recours exprimé par le verbe [χρῆσθαι], ici ce qui résulte de la consultation. Très 
tôt le mot a servi de titre à certains exégètes investis par le dieu de Delphes d’un pouvoir de 
représentation et notamment chargés d’appliquer les rites de purification”. 
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Outra palavra derivada de χρῆσθαι é o adjetivo substantivado χρηστήριον, 

termo que pertence exclusivamente à terminologia oracular e que possui três sentidos. O 

primeiro deles é o de sede de um oráculo, ou seja, o oráculo como instituição, e ocorre 

três vezes na tragédia esquiliana, sempre com relação ao oráculo de Delfos. A saber: 

 
Coro: … ἐν 

µεσοµφάλοις Πυθικοῖς 
χρηστηρίοις  
no umbilical oráculo pítio (Se. 746-8) 

 

Apolo: ... οὐ χρηστηρίοις 
ἐν τοῖσδε πλησίοισι τρίβεσθαι µύσος.  
... não que nas cercanias  
deste templo dissipeis poluências. (Eu. 194-5) 

 

O segundo sentido de χρηστήριον é a resposta de um oráculo consultado. Como 

o lugar em que se consulta o oráculo é o mesmo em que se obtém a resposta, pode haver 

uma ambiguidade em seu uso312. Essa possibilidade de referência tanto à instituição, 

material e geograficamente localizada, quanto ao conteúdo proferido por tal instituição 

é o que se verifica no seguinte uso do termo em Agamêmnon:  

 
Clitemnestra: πολλῶν πατησµὸν δ' εἱµάτων ἂν ηὐξάµην, 

δόµοισι προυνεχθέντος ἐν χρηστηρίοις  
Prometeria o pisoteio de muitas vestes 
se oráculos o proferissem ao palácio (Ag. 963-4) 

 

Por fim, o terceiro sentido de χρηστήριον é o de vítima ofertada em sacrifício 

antes da consulta oracular. Considerando que uma vítima preliminar é também uma 

vítima propiciatória, é nesse sentido que essa palavra figura em Ésquilo. O termo ocorre 

duas vezes: em Sete contra Tebas, faz referência aos sacrifícios preliminares ao 

combate e, nas Suplicantes, aos sacrifícios propiciatórios aos deuses. 

 

Etéocles: ἀνδρῶν τάδ' ἐστί, σφάγια καὶ χρηστήρια 
θεοῖσιν ἔρδειν, πολεµίων πειρωµένων·  
Viril é isto: as vítimas e os sacrifícios  
oferecer aos Deuses, a perscrutar inimigos. (Se. 230-1) 

 

  

                                                
312 Nas palavras de Redard (1953, p. 108), “l’endroit où l’on consulte l’oracle est aussi celui où il rend sa 
réponse et certains emplois du mot témoignent de cette ambiguïté, p. ex. Eurip., Ion 532 et Soph., OC. 
604, Hdt, 1.73”.  
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Rei: ὅπως δ' ὅµαιµον αἷµα µὴ γενήσεται, 
δεῖ κάρτα θύειν καὶ πεσεῖν χρηστήρια 
θεοῖσι πολλοῖς πολλά, πηµονῆς ἄκη.  
mas para não sangrar consanguíneo, 
deve-se sacrificar muito, e muitas vítimas 
caírem a muitos Deuses, curas de dores. (Su. 449-51) 

 

Com o mesmo sentido de resposta oracular ou simplesmente de vaticínio ou 

sinais divinatórios, encontra-se em Ésquilo o substantivo neutro µάντευµα, da mesma 

raiz de µαντεύοµαι e µάντις, que, como se pode observar, encontra diferentes 

possibilidades de tradução. A saber: 

 
Io: τοιοῖσδε πεισθεὶς Λοξίου µαντεύµασιν  

Persuadido por tais oráculos de Lóxias (Pr. 699) 
 

Etéocles: οὗτος τοιῶνδε δεσπότης µαντευµάτων  
esse déspota de tais modos de adivinhar (Se. 27) 

 

Coro: τούτων ἄιδρίς εἰµι τῶν µαντευµάτων.  
Destes vaticínios sou ignorante (Ag. 1105) 

 

Pílades: ποῦ δὴ τὸ λοιπὸν Λοξίου µαντεύµατα  
Onde no porvir os vaticínios de Lóxias? (Co. 900) 

 

O substantivo neutro µαντεῖον, também derivado de µαντεύοµαι, é comumente 

utilizado no plural e pode significar tanto a resposta oracular quanto a sede de um 

oráculo. Em Ésquilo, ocorre duas vezes com o significado de sede oracular, referindo-se 

uma vez a Delfos e outra a Dodona; uma vez no sentido de respostas oraculares, 

referindo-se às proferidas em Delfos; e uma vez em forma adjetiva, para caracterizar os 

adereços da profetisa Cassandra:  

 
Prometeu: µαντεῖα θᾶκός τ' ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διός  

o oráculo e templo de Zeus Tesproto (Pr. 831) 
 

Pítia: ἣ δὴ τὸ µητρὸς δευτέρα τόδ' ἕζετο 
µαντεῖον …  
essa após a mãe sentava-se neste 
oráculo … (Eu. 3-4) 

 

Coro: µαντεῖα δ' οὐκέθ' ἁγνὰ µαντεύσῃ νέµων.  
não darás mais oráculos puros em teu lar. (Eu. 716) 

 

Cassandra: καὶ σκῆπτρα καὶ µαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη;  
cetro e fitas divinatórias, no pescoço? (Ag. 1265) 
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3) Termos que designam pessoas, coisas e sentimentos que possuem ou expressam 

um conhecimento divinatório 

 

O termo que aparece de forma mais expressiva nas tragédias supérstites de 

Ésquilo é o substantivo µάντις e seus compostos (formados por θυµό-, κακό-, ἰατρό-, 

στρατό-, ψευδό-, ἀληθό-, ὀνειρό-, πρό-, πυθό- e πρωτό-), totalizando 35 

ocorrências, assim distribuídas: Persas (2), Sete contra Tebas (10), Suplicantes (1), 

Agamêmnon (9), Coéforas (6), Eumênides (7), Prometeu Cadeeiro (0).  

Μάντις descreve não somente a figura do adivinho – seja este Calcas, o próprio 

Apolo ou suas profetisas, Cassandra e a Pítia –, mas também: 

a) uma especiliadade ou uma forma da atividade divinatória: στρατόµαντις é o 

adivinho militar, ἰατρόµαντις é o médico-adivinho, e ὀνειρόµαντις é o que adivinha 

através dos sonhos;  

b) uma qualidade do seu saber profético: ἀληθόµαντις é o que profetiza de 

forma verdadeira, ψευδόµαντις, que o faz falsamente, κακόµαντις, que prenuncia 

males;  

c) um atributo do seu exercício divinatório: θυµόµαντις é o que se expressa 

através do íntimo, do θυµός; πυθόµαντις, que profetiza em Delfos; πρόµαντις, que 

profetiza antes, e ainda πρωτόµαντις, que o faz em primeiro lugar. 

Desde Platão, a palavra µάντις aparece associada à ideia de µανία, isto é, de 

loucura, de delírio. No Fedro, o filósofo oferece a seguinte etimologia:  

 
[...] os antigos, que deram o nome a tudo, não acharam que o delírio fosse qualquer 
coisa de feio ou desonroso. De outro modo, não teriam entrelaçado esse nome com a 
mais nobre das artes, a que permite predizer o futuro, com denominá-la manikê, mania; 
foi por a considerarem algo belo, sempre que se manifesta por dispensação divina, que a 
designaram desse modo. Porém os modernos, por carecerem do sentimento do belo, 
acrescentaram-lhe um ‘t’, com o que ficou chamada mantikê, arte divinatória ou 
mântica (244b-c)313. 
 

Como observa Casevitz (1992, p. 2), o vínculo etimológico que comumente se 

estabelece entre µάντις e µανία remete a um tipo de adivinho e a uma forma de 

adivinhação em particular e não a todos os tipos de adivinhos nem a todas as formas de 

                                                
313 Tradução de Carlos Alberto Nunes (2001, 3a. ed.) 
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adivinhação. Como se atesta nos poemas homéricos, em que ocorre 17 vezes314, o termo 

µάντις designa, nas palavras de Casevitz (1992, p. 7), “un explicateur, un annonceur, un 

spécialiste des décryptages, un ‘décodeur’”. De Homero a Platão, µάντις mantém sua 

unidade semântica: designa aquele que revela e conota o saber, quer se trate do adivinho 

que observa os sinais (adivinhação indutiva, a única presente em Homero), quer se trate 

do adivinho inspirado diretamente pela divindade sem recorrer a nenhum sinal visível 

(como Cassandra, a Pítia etc.). Os trágicos, especialmente Ésquilo, conservaram, 

segundo o autor, a unidade da significação primeira de µάντις. 

Nos Persas, as duas ocorrências aludem ao sentimento pressago do Coro de 

fiéis: 

 
Coro: κακόµαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται 

θυµὸς ἔσωθεν. …  
um maligno pressago ímpeto 
sobressalta íntimo … (Pe. 10-11) 

 

Coro: ταῦτα θυµόµαντις ὤν σοι πρευµενῶς παρῄνεσα·  
Isso de coração adivinho com doçura te aconselho. (Pe. 224) 

 

Nos Sete contra Tebas, das dez ocorrências do termo, uma diz respeito a 

Tirésias, seis a Anfiarau, uma à atitude hybristés de Tideu, uma à maldição de Édipo e 

uma ao sentimento premonitório do Coro de mulheres tebanas: 

 
Etéocles: … ὁ µάντις φησίν οἰωνῶν βοτήρ  

… diz o adivinho pastor de pássaros (Se. 24) 
 

Mensageiro: … ὀνείδει µάντιν Οἰκλείδην σοφόν  
vitupera o hábil adivinho Eclida (Se. 382) 

 

Mensageiro: … πόρον δ' Ἰσµηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν 
ὁ µάντις· …  
o adivinho não o deixa passar o Ismeno (Se. 378-9) 

 

Etéocles: τάχ' ἂν γένοιτο µάντις ἡ ἀνοία τινί.  
talvez a demência fosse divinatória (Se. 402) 

 

  
                                                
314 Ilíada: I, 62 (refere-se ao ofício de adivinho), 92, 106 e 384 (Calcas); XIII, 69 (Calcas, disfarce de 
Posídon), 663 (Políido); XXIV, 221 (refere-se ao ofício de adivinho). Odisseia: I, 202 (diz de si mesma a 
deusa Atena, sob a forma de Mentes); IX, 508 (Télemo); X, 493, 538 (Tirésias); XI, 99 (Tirésias); XII, 
267, 291 (Tirésias); XV, 225 (Teoclimeno, adivinho melampodida), 252 (Polifides, adivinho 
melampodida); XVII, 384 (refere-se ao ofício de adivinho). 
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Mensageiro: ἕκτον λέγοιµ' ἂν ἄνδρα σωφρονέστατον 
ἀλκήν τ' ἄριστον, µάντιν, Ἀµφιάρεω βίαν·  
O sexto homem eu diria o mais sábio, 
exímio na luta, adivinho, o forte Anfiarau (Se. 568-9) 

  

Mensageiro315: µάντις κεκευθὼς πολεµίας ὑπὸ χθονός.  
adivinho oculto sob terra inimiga (Se. 588) 

  

Mensageiro: τοιαῦθ' ὁ µάντις ἀσπίδ' εὐκήλως ἔχων 
πάγχαλκον ηὔδα· …  
Disse tranquilo o adivinho com o escudo 
brônzeo; … (Se. 590-1) 

  

Etéocles: οὕτως δ' ὁ µάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω  
Assim o adivinho, digo o filho de Ecleu (Se. 609) 

  

Coro: παναληθῆ κακόµαντιν  
verdadeira maligna adivinha (Se. 722) 

 

Coro: οἲ 'γὼ τάλαινα· µάντις εἰµὶ τῶν κακῶν.  
Ai, mísera, sou adivinha de males. (Se. 808) 

  

Nas Suplicantes, a única ocorrência designa Ápis: 

 

Rei: Ἆπις γὰρ ἐλθὼν ἐκ πέρας Ναυπακτίας   
ἰατρόµαντις παῖς Ἀπόλλωνος …  
Ápis veio do lado de lá de Naupacto, 
médico-adivinho filho de Apolo (Su. 262-3) 

 

Em Agamêmnon, µάντις é usado para se referir a Calcas, a Cassandra, a Apolo e 

em duas ocasiões ocorre sem especificação: 

 
Coro: κεδνὸς δὲ στρατόµαντις ἰδὼν …  

O sábio adivinho ao ver soube: … (Ag. 122) 
 

Coro: µάντιν οὔτινα ψέγων  
sem vitupério a nenhum adivinho (Ag. 186) 

 

Coro: µάντις ἔκλαγξεν …  
… o adivinho proclamou (Ag. 201) 

 

Cassandra: ἢ ψευδόµαντίς εἰµι θυροκόπος φλέδων;  
Ou sou falsa adivinha mendiga faladeira? (Ag. 1195) 

 

                                                
315 Reportando em discurso direto as palavras de Anfiarau. 
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Cassandra: µάντις µ' Ἀπόλλων τῷδ' ἐπέστησεν τέλει.  
O adivinho Apolo me pôs neste ofício. (Ag. 1202) 

 

Cassandra: ἄγαν γ' ἀληθόµαντιν …  
… adivinha por demais veraz. (Ag. 1241) 

 

Cassandra: καὶ νῦν ὁ µάντις µάντιν ἐκπράξας ἐµὲ 
ἀπήγαγ' ἐς τοιάσδε θανασίµους τύχας.  
O Adivinho cobrou de mim a adivinha, 
agora me conduz a esta sorte funesta. (Ag. 1275-6) 

 

Coro: δεσµοὶ δὲ καὶ τὸ γῆρας αἵ τε νήστιδες 
δύαι διδάσκειν ἐξοχώταται φρενῶν 
ἰατροµάντεις. …  
Prisão e dores de fome também para velhos 
são exímios mestres do espírito, 
médicos adivinhos. … (Ag. 1621-3) 

 

Nas Coéforas, a palavra µάντις qualifica Apolo, o sonho de Clitemnestra e duas 

vezes é utilizada em sentido metafórico:  

 
Coro: ὀνειρόµαντις, ἐξ ὕπνου κότον πνέων  

o Adivinho de sonho, tirando sono, a respirar rancor (Co. 33) 
 

Orestes: ἄναξ Ἀπόλλων, µάντις ἀψευδὴς τὸ πρίν.  
rei Apolo, adivinho sem mentira antes. (Co. 559) 

 

Ama: τούτων πρόµαντις οὖσα ... 
Previdente disso ... (Co. 758) 

 

Coro: οὔπω· κακός γε µάντις ἂν γνοίη τάδε.  
Não ainda. Mau adivinho diria isso. (Co. 777) 

 

Clitemnestra: ἦ κάρτα µάντις οὑξ ὀνειράτων φόβος.  
era muito adivinho o pavor dos sonhos. (Co. 929) 

 

Orestes: τὸν πυθόµαντιν Λοξίαν ... 
o pítio Lóxias ... (Co. 1030) 

 

Nas Eumênides, µάντις e compostos designam a deusa Terra, a Pítia e Apolo: 

 
Pítia: τὴν πρωτόµαντιν Γαῖαν ...  

Terra, primeira adivinha ... (Eu. 2) 
 

Pítia: ἵζει τέταρτον τοῖσδε µάντιν ἐν θρόνοις  
e põe quarto adivinho no trono (Eu. 18) 
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Pítia: ἔπειτα µάντις εἰς θρόνους καθιζάνω.  
depois adivinha me sento no trono. (Eu. 29) 

 

Pítia: ἰατρόµαντις δ' ἐστὶ καὶ τερασκόπος 
καὶ τοῖσιν ἄλλοις δωµάτων καθάρσιος.  
é médico-adivinho, intérprete de signos 
e purificador de alheios palácios. (Eu. 62-3) 

 

Coro: ἐφεστίῳ δὲ µάντις ὢν µιάσµατι  
Adivinho, poluíste o íntimo lar (Eu. 169) 

 

Coro: ὁ µάντις ἐξηγεῖτό σοι µητροκτονεῖν;  
O adivinho te explicou que mate a mãe? (Eu. 595) 

 

Apolo: θεσµόν, ‘δικαίως’, µάντις ὢν δ' οὐ ψεύσοµαι.  
digo-o justo. Adivinho, não mentirei. (Eu. 615) 

 

Além de µάντις, outro termo utilizado na tragédia esquiliana é προφήτης. 

Menos utilizado que µάντις, ocorre apenas quatro vezes. Nos Sete contra Tebas, 

qualifica Tirésias, que nessa tragédia é frequentemente designado µάντις; em 

Agamêmnon, a primeira ocorrência designa os intérpretes do palácio de Menelau e a 

segunda surge do diálogo entre Cassandra e o Coro; nas Eumênides, designa Apolo. 

 
Etéocles: µέγας προφήτης  

grande profeta (Se. 611) 
 

Coro: δόµων προφῆται  
os intérpretes do palácio (Ag. 409) 

 

Coro: ... προφήτας δ' οὔτινας µατεύοµεν.  
... não buscamos nenhum profeta. (Ag. 1099) 

 

Coro: Διὸς προφήτης δ' ἐστὶ Λοξίας πατρός.  
e Lóxias é profeta de Zeus Pai. (Eu. 19) 

 

Também quatro vezes ocorre o termo τερασκόπος. Em Agamêmnon, é usado na 

forma adjetiva para qualificar o coração pressago do Coro e para designar Cassandra; 

nas Coéforas, para qualificar Orestes após este ter interpretado o sonho de Clitemnestra; 

nas Eumênides, para designar Apolo. 

 
Coro: καρδίας τερασκόπου  

vaticinante coração (Ag. 977) 
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Clitemnestra: ἥ τ' αἰχµάλωτος ἥδε καὶ τερασκόπος  
esta prisioneira e adivinha (Ag. 1440) 

 

Coro: τερασκόπον δὴ τῶνδέ σ' αἱροῦµαι πέρι  
Elejo-te por isso perito em prodígio (Co. 551) 

 

Pítia: ἰατρόµαντις δ' ἐστὶ καὶ τερασκόπος  
é médico-adivinho, intérprete de signos (Eu. 62) 

 

Outros dois termos – κριτής e ἑρµηνεύς – são encontrados em Ésquilo e 

designam não algo ou alguém dotado de um dom ou de um sentimento divinatório, mas 

sim os que exercem a função de intérprete de algum sinal divino. Assim, as duas únicas 

ocorrências de κριτής se referem à interpretação de sonhos: o da Rainha nos Persas e o 

de Clitemnestra nas Coéforas: 

 
Rainha: ἀλλὰ µὴν εὔνους γ' ὁ πρῶτος τῶνδ' ἐνυπνίων κριτὴς  

Que benévolo este primeiro intérprete deste sonho (Pe. 226) 
 

Coro: κριταί <τε> τῶνδ' ὀνειράτων  
Os intérpretes deste sonho (Co. 37) 

 

O termo ἑρµηνεύς tem o sentido de intérprete, especialmente de línguas 

estrangeiras. Há duas ocorrências em Agamêmnon: na fala do Coro para Clitemnestra e 

para o Arauto no segundo episódio e na fala do Coro para Cassandra no quarto episódio. 

Em ambas as vezes, o termo é qualificado pelo mesmo adjetivo, τορός, que significa 

claro, distinto, direto.  

 

Coro: αὕτη µὲν οὕτως εἶπε µανθάνοντί σοι, 
τοροῖσιν ἑρµηνεῦσιν εὐπρεπῶς λόγον.  
Ela assim falou transparente palavra 
se por claros intérpretes a entendes. (Ag. 615-6) 

 

Coro: ἑρµηνέως ἔοικεν ἡ ξένη τοροῦ 
δεῖσθαι. ... 
A hóspeda parece carecer de intérprete 
claro. ... (Ag. 1062-3) 

 

A palavra οἰωνοπόλος nomeia o intérprete de auspícios, o áugure, ocorrendo 

apenas uma vez em Ésquilo, no párodo das Suplicantes: 
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Coro: εἰ δὲ κυρεῖ τις πέλας οἰωνοπόλων  
Se há por perto algum áugure (Su. 57) 

 

O termo θεοπρόπος designa o mensageiro enviado para consultar um oráculo e 

trazer a reposta. São θεοπρόποι que o pai de Io envia a Delfos e a Dodona para 

consultar os oráculos de Apolo e de Zeus, respectivamente, como se lê na seguinte 

passagem:  

 

Io: ὁ δ' ἔς τε Πυθὼ κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς 
θεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς µάθοι τί χρὴ 
δρῶντ' ἢ λέγοντα δαίµοσιν πράσσειν φίλα.  
Ele fazia frequentes consultas a Deus 
em Delfos e Dodona, para saber o que 
devia fazer ou dizer grato aos Numes. (Pr. 658-60) 

 

Dois adjetivos – χρηστήριος e µαντικός – descrevem a qualidade divinatória de 

algo ou de alguém. Assim, aves, vestes e ordens são qualificadas com o adjetivo 

χρηστήριος:  

 
Etéocles: ἐν ὠσὶ νωµῶν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, 

χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεῖ τέχνῃ  
longe da pira, à escuta e em busca, atento 
às aves augurais, com arte sem mentira (Se. 25-6) 

 

Cassandra: ἰδοὺ δ', Ἀπόλλων αὐτὸς ἐκδύων ἐµὲ 
χρηστηρίαν ἐσθῆτ' ...  
Eis Apolo mesmo despindo-me 
as vaticinas vestes ... (Ag. 1269-70) 

 

Orestes: σῴζων δ' ἐφετµὰς Λοξίου χρηστηρίους  
fiel ao comando oracular de Lóxias (Eu. 241) 

 

E µαντικός qualifica o kléos de Cassandra, a trípode pítia, o recesso do templo 

de Delfos e a própria arte divinatória:  

 

Coro: ἦ µὴν κλέος σοῦ µαντικὸν πεπυσµένοι 
ἦµεν ...  
De tua glória como adivinha estamos 
cônscios ... (Ag. 1098-9) 

 

Apolo: οὐπώποτ' εἶπον µαντικοῖσιν ἐν θρόνοις, 
οὐκ ἀνδρός, οὐ γυναικός, οὐ πόλεως πέρι, 
ὃ µὴ κελεύσαι Ζεὺς Ὀλυµπίων πατήρ.  
No trono divinatório, nunca disse 
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de homem, de mulher ou de cidade 
senão ordem de Zeus Pai dos Olímpios. (Eu. 616) 

 

Apolo: ... ἀπαλλάσσεσθε µαντικῶν µυχῶν  
afastai-vos do recesso divinatório (Eu. 180) 

 

Prometeu: τρόπους τε πολλοὺς µαντικῆς ἐστοίχισα  
Distingui muitos modos de adivinhação (Pr. 484) 

 

À variedade de termos que designa quem ou o que tem conhecimento ou 

sentimento divinatório corresponde a multiplicidade dos sinais divinos na mântica grega 

antiga, como se verá a seguir. 

 

4) Termos que designam sinais divinatórios distintos 

 

Os sonhos são designados em Ésquilo tanto pela palavra ὄναρ quanto pela 

palavra ὄνειρος. Como regra geral, ὄναρ é um vocábulo utilizado somente no 

nominativo e no acusativo singular e na tragédia é frequente o seu uso no acusativo 

adverbial, com o sentido de “num sonho”. Das cinco ocorrências do termo na tragédia 

de Ésquilo, somente uma diz respeito a um sonho de carácter divinatório316. Trata-se de 

uma referência ao sonho de Clitemnestra relatado nas Coéforas. Orestes pergunta ao 

Coro:  

 

Orestes: ἦ καὶ πέπυσθε τοὔναρ, ὥστ' ὀρθῶς φράσαι;  
Soubeste do sonho de modo a contá-lo exato? (Co. 526) 

 

Quanto a ὄνειρος e compostos, são empregados 19 vezes por Ésquilo, mas 

apenas 10 vezes com o sentido de sonho profético317. 

Nas Coéforas, em que o sonho profético de Clitemnestra desempenha um papel 

importante nessa tragédia, o termo ocorre seis vezes:   

 
Coro: κριταί <τε> τῶνδ' ὀνειράτων  

Os intérpretes deste sonho (Co. 37) 
 

                                                
316 Nas demais ocorrências do termo, duas apresentam um uso adverbial –“num sonho”, em Eu. 116 e 131 
– e duas, um sentido metafórico, em Su. 888 e Ag. 82. 
317 Demais ocorrências do termo: Pr. 448, 547 (ἰσόνειρον), Ag. 13, 274, 420 (ὀνειρόφαντοι) 491, 891, 
981, 1218, Eu. 155. 
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Coro: οἶδ', ὦ τέκνον, παρῆ γάρ· ἔκ τ' ὀνειράτων 
καὶ νυκτιπλάγκτων δειµάτων πεπαλµένη 
χοὰς ἔπεµψε τάσδε δύσθεος γυνή.  
Sei, ó filho, pois presenciei: por sonhos 
e por noctívagos terrores sacudida 
a ímpia mulher enviou estas libações. (Co. 523-5) 

 

Coro: αὐτὴ προσέσχε µαστὸν ἐν τὠνείρατι.  
Ela mesma lhe deu o seio no sonho. (Co. 531) 

 

Orestes: ἀλλ' εὔχοµαι γῇ τῇδε καὶ πατρὸς τάφῳ 
τοὔνειρον εἶναι τοῦτ' ἐµοὶ τελεσφόρον.  
Suplico à terra e ao túmulo paterno 
que este sonho me seja portador de remate. (Co. 540-1) 

 

Orestes: ... ὡς τοὔνειρον ἐννέπει τόδε.  
... como conta este sonho. (Co. 550) 

 

Clitemnestra: ἦ κάρτα µάντις οὑξ ὀνειράτων φόβος.  
era muito adivinho o pavor dos sonhos. (Co. 929) 

 

Em Prometeu Cadeeiro, umas das artes divinatórias ensinadas aos mortais pelo 

Titã, tal como ele relata ao Coro, é a oniromancia. Encontra-se aqui uma ocorrência do 

termo: 

 
Prometeu: κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 

ὕπαρ γενέσθαι ...  
e primeiro discerni dentre os sonhos 
quais se verificam ... (Pr. 485-6) 

 

Nos Persas, a Rainha diz-se à procura de conselhos por causa de um sonho que 

lhe pareceu o mais claro dentre todos os demais com os quais convive desde a partida 

de seu filho no comando do exército persa: 

 
Rainha: πολλοῖς µὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν 

ξύνειµ', ἀφ' οὗπερ παῖς ἐµὸς στείλας στρατὸν 
Ἰαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι θέλων· 
ἀλλ' οὔτι πω τοιόνδ' ἐναργὲς εἰδόµην 
ὡς τῆς πάροιθεν εὐφρόνης· λέξω δέ σοι. 
Com muitos sempre noturnos sonhos 
convivo, desde que meu filho com o exército 
foi-se à terra dos jônios para dispersá-la, 
mas ainda não tinha visto nada tão claro 
como ontem à noite, o que te contarei. (Pe. 176-80) 

 



 
 

354 

De forma bastante semelhante, Io, em Prometeu Cadeeiro, relata ao Coro e ao 

Titã os sonhos que insistentemente a visitavam e lhe prenunciavam, através de uma fala 

persuasiva, a sua futura união com Zeus: 

 
Io: αἰεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύµεναι 

ἐς παρθενῶνας τοὺς ἐµοὺς ... 
Sempre visões noturnas, a visitarem 
minha virgindade ... (Pr. 645-6) 

 

 

Io: τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι 
ξυνειχόµην δύστηνος, ἔστε δὴ πατρὶ 
ἔτλην γεγωνεῖν νυκτίφοιτ' ὀνείρατα.  
De sonhos assim, todas as noites, 
eu era presa infeliz, até que ao pai 
ousei revelar os noctívagos sonhos. (Pr. 655-7) 

 

Tanto a recorrência – αἰεὶ (Pe. 176), αἰεὶ (Pr. 645) e πάσας εὐφρόνας (Pr. 655), 

– como o caráter noturno desses sonhos – νυκτέροις (Pe. 176), ἔννυχοι (Pr. 645) e 

νυκτίφοιτ’ (Pr. 657) – são características comuns às duas passagens. Outro ponto em 

comum é a descrição dos sonhos como visões noturnas. A Rainha, ao relatar o conteúdo 

de seu sonho, diz que duas mulheres vieram-lhe à vista (εἰς ὄψιν µολεῖν, Pe. 183) e, 

após a notícia da derrota do exército persa, ela exclama quão profético foi seu sonho, 

referindo-se a este como “visão noturna, manifesta em sonho” (ὦ νυκτὸς ὄψις ἐµφανὴς 

ἐνυπνίων, Pe. 518). Igualmente, Io refere-se aos seus sonhos como “visões noturnas” 

(ὄψεις ἔννυχοι, Pr. 645). 

É com esse sentido de sonho profético que Etéocles, nos Sete contra Tebas, 

também utiliza o termo ὄψις318 ἐνυπνίων:  

 

Etéocles: ἄγαν δ' ἀληθεῖς ἐνυπνίων φαντασµάτων   
ὄψεις ...  
assaz verdadeiras visões de espectros 
de sonhos ... (Se. 710-11) 

 

O termo ἐνύπνιον também é usado para designar “sonho”. Kessels (1978, p. 

192) defende o uso de ἐνύπνιον com valor apenas adjetivo, crendo ser este o que se 

                                                
318 Mesmo sem que haja uma referência à adivinhação através dos sonhos, é interessante observar como, 
em Agamêmnon, o sonho é descrito como visão. Assim, o Coro, ao descrever Menelau anelando por 
Helena, diz: “e vai-se a visão sem mais / seguindo alados caminhos de sono” (χερῶν βέβακεν ὄψις, οὐ 
µεθύστερον / πτεροῖς ὀπαδοῦσ' ὕπνου κελεύθοις, Ag. 425-6). 
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apresenta em Homero, na lírica arcaica e na tragédia. Nas três vezes em que Ésquilo 

utliliza esse termo, ele o faz no genitivo plural, sendo que em duas vezes dependendo de 

ὄψις (Pe. 518, Th. 710) e em uma dependendo de κριτής (Pe. 206). Apenas nesta última 

ocorrência, parece ser usado com valor substantivo, como sinônimo de ὄνειρος319:  

 
Rainha: ἀλλὰ µὴν εὔνους γ' ὁ πρῶτος τῶνδ' ἐνυπνίων κριτὴς 

παιδὶ καὶ δόµοις ἐµοῖσι ...  
Que benévolo este primeiro intérprete deste sonho 
é para meu filho e palácio ... (Se. 226-7) 

 

Da mesma família de , encontra-se o hápax, utilizado por Ésquilo nas Coéforas 

para se referir ao sonho de Clitemnestra: 

 

Orestes: οὔτοι µάταιον ἂν τόδ᾽ ὄψανον πέλοι. 
Esta visão não lhe poderia vir em vão. (Co. 534) 

 

Os sonhos, ao serem assim descritos com esses termos, definem-se como visões 

espectrais, noturnas, que assediam seus destinatários, os quais, ainda que percebendo 

sua importância, não são capazes de compreendê-los e buscam intérpretes quase sempre 

ineptos para lhes perscrutar o verdadeiro sentido. 

Esse sentido de visão espectral é utilizado no párodo do Agamêmnon por Calcas 

para referir-se à visão do auspício das águias. O termo por ele utilizado é φάσµα320, que 

significa aparição, visão em um sonho, sinal divino, auspício, prodígio. Dada a 

complexidade e a magnitude de seu sentido, o auspício das aves em Áulida é 

denominado primeiramente, na descrição do Coro de sua aparição, como um auspício, 

ὄρνις, mas, nas palavras de Calcas, no curso de sua interpretação, ele é designado 

φάσµα; mais do que um auspício, é uma visão prodigiosa: 

 
Coro321: δεξιὰ µὲν κατάµοµφα δὲ φάσµατα.  

destras, mas repreensíveis visões (Ag. 145) 
 

                                                
319 Para Garrido & Lobo (2003, p. 85), não há nenhuma diferença semântica entre ἐνύπνιον e ὄνειρος; 
ambos designam “sonho”. 
320 Demais ocorrências do termo: φάσµα δόξει δόµων ἀνάσσειν. (“espectro parecerá senhor do palácio “, 
Ag. 415), podendo referir-se tanto a um saudoso Menelau como a uma ausente Helena, e πότερα δ' 
ὀνείρων φάσµατ' εὐπειθῆ σέβεις; (“Veneras persuasivas visões de sonhos?”, Ag. 274), em que o Coro se 
refere à crença de Clitemnestra na veracidade da notícia da conquista de Troia anunciada por sinais de 
fogo.  
321 Reproduzindo em discurso direto as palavras de Calcas. 
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Os auspícios em Ésquilo são designados comumente pela palavra ὄρνις, que, 

literalmente, significa pássaro322. Mais do que o auspício obtido através da observação 

do voo dos pássaros, a palavra ὄρνις adquiriu também o sentido mais amplo de 

presságio, denominando assim os sinais obtidos até mesmo por outras formas de 

adivinhação, como parece indicar uma passagem de As Aves de Aristófanes, em que, 

dirigindo-se à audiência, o Corifeu diz: 

 
ὄρνιν τε νοµίζετε πάνθ’ ὅσαπερ περὶ µαντείας διακρίνει· 
φήµη γ’ ὑµῖν ὄρνις ἐστί, πταρµόν τ’ ὄρνιθα καλεῖτε, 
ξύµβολον ὄρνιν, φωνὴν ὄρνιν, θεράποντ' ὄρνιν, ὄνον ὄρνιν. 
ἆρ' οὐ φανερῶς ἡµεῖς ὑµῖν ἐσµὲν µαντεῖος Ἀπόλλων; (Av. 719-22) 
 

Acham que é ave tudo o que se refira aos oráculos: 
um boato para vocês é ave; um espirro chamam ave; 
Um encontro é ave; uma voz, ave; um criado, ave; asno, ave. 
Não está claro que para vocês somos o oracular Apolo?323 
 

Em Ésquilo, ὄρνις ocorre no sentido tanto de pássaro quanto de auspício. Com o 

significado de auspício, ocorre duas vezes nos Sete contra Tebas e duas vezes em 

Agamêmnon: 

 
Etéocles: νῦν δ' ὡς ὁ µάντις φησίν, οἰωνῶν βοτήρ,   

ἐν ὠσὶ νωµῶν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, 
χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεῖ τέχνῃ·  
mas, agora, diz o adivinho pastor de pássaros, 
longe da pira, à escuta e em busca, atento 
às aves augurais, com arte sem mentira (Se. 24-6) 

 

Etéocles: φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιθος βροτοῖς 
δίκαιον ἄνδρα τοῖσι δυσσεβεστέροις.  
Pheû! Que auspício associa o homem 
justo aos outros ímpios mortais! (Se. 597-8) 

 

Coro: θούριος ὄρνις Τευκρίδ' ἐπ' αἶαν  
Impetuoso pássaro envia à terra têucrida (Ag. 112) 

 

Coro: τοιάδε Κάλχας ξὺν µεγάλοις ἀγαθοῖς ἀπέκλαγξεν 
µόρσιµ' ἀπ' ὀρνίθων ὁδίων οἴκοις βασιλείοις·  
Calcas proclamou com grandes bens 
tais sinais de pássaros viários ao palácio real. (Ag. 156-7) 

 

                                                
322 Também a palavra οἰωνός possui ambos os sentidos de pássaro e auspício. O sentido de pássaro é o 
único em que οἰωνός é utilizado em Ésquilo. Cf. Pr. 488, Se. 24 e Ag. 114. 
323 Tradução de Adriane da Silva Duarte (2000). 
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Dois termos compostos de ὄρνις – δύσορνις e πάρορνις – ocorrem, 

respectivamente, uma vez no Sete contra Tebas e uma vez nas Eumênides, com o 

sentido de “não auspicioso”, “ominoso”, “infausto”:  

 
Coro: ... ἦ δύσορνις ἅ- 

δε ξυναυλία δορός.  
infausta era esta sinfonia de lança. (Se. 838) 

 

Orestes: ὁδοὺς ἀθύµους καὶ παρόρνιθας πόρους  
desanimada marcha, infaustos passos (Eu. 770) 

 

Os prodígios são descritos com o vocábulo τέρας, que descreve algo que é 

inusitado, grandioso, estupefaciente, monstruoso, assustador. Assim, nas Suplicantes, a 

visão que se tem da cornígera Io, meio novilha, meio mulher, é algo que se descreve 

como um prodígio: os mortais, habitantes da terra, como diz o Coro, ficam τέρας δ' 

ἐθάµβουν (“admirados do prodígio”, Su. 570). No Prometeu Cadeeiro o poderoso 

Tífon, os carvalhos falantes do oráculo de Zeus em Dodona e o futuro filho e inimigo de 

Zeus são todos descritos por Prometeu como τέρας, respectivamente: δάιον τέρας 

(“terrível prodígio”, Pr. 352), τέρας τ' ἄπιστον (“incrível prodígio”, Pr. 832) e 

δυσµαχώτατον τέρας (“incombatível prodígio”, Pr. 921). Nas Coéforas, a serpente 

que Clitemnestra vê em seus sonhos é descrita como um ἔκπαγλον τέρας (“hórrido 

prodígio”, Co. 548), ou seja, é um prodígio dentro de um sonho. 

Os sacrifícios oferecem um repertório de sinais que revelam os desígnios 

divinos. O mesmo termo utilizado para a vítima sacrificial, σφάγιον, adquire também o 

sentido de sinais advindos do sacrifício. Assim, nos Sete contra Tebas, o Mensageiro 

relata que Anfiarau não permite que Tideu e seus homens cruzem o Ismeno porque οὐ 

γὰρ σφάγια γίγνεται καλά (“as vítimas não se revelam propícias”, Se. 379). As duas 

outras ocorrências do termo em Ésquilo são utilizadas no sentido de sacrifícios apenas 

(Se. 230 e Eu. 1006). 

Também a linguagem, percebida como um dos aspectos fundamentais do 

mundo, é suporte para a manifestação de sinais divinatórios. Esses signos linguísticos, 

essas palavras-presságios, são designados pelo termo κληδών, que também tem o 

sentido de clamor, rumor, fama, palavra dita324. Com o sentido específico de uma 

enunciação de aspecto pressago, ocorre apenas uma vez em Ésquilo, quando, no 
                                                
324 E com esse sentido ocorre nove vezes nas tragédias de Ésquilo: Ag. 228, 863, 874, 927; Co. 505, 853, 
1043; Eu. 397, 418. 
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Prometeu Cadeeiro, o Titã enumera as formas de adivinhação que ele distinguiu para os 

mortais: 

 
Agamêmnon: ... κληδόνας τε δυσκρίτους 

ἐγνώρισ' αὐτοῖς ἐνοδίους τε συµβόλους. 
... e dei a conhecer 
presságios difíceis e sinais itinerários. (Pr. 486-7) 

 

Enquanto palavra numinosa, portadora de remate, a maldição faz-se sinal 

divinatório, o que se evidencia no uso da palavra ἀρά nas tragédias de Ésquilo, que em 

certos contextos significa palavra imprecatória e, em outros, uma figuração do divino, 

sendo então traduzida com letra inicial maiúscula. 

Ἀρά ocorre 20 vezes nos dramas esquilianos. Nas Suplicantes, a única 

ocorrência surge no contexto de uma reflexão sobre a proteção que os altares trazem às 

suplicantes, protegendo-os até mesmo das palavras imprecatórias, e, no Prometeu 

Cadeeiro, ἀρά designa a imprecação de Crono contra Zeus, por este tê-lo destronado: 

 
Coro: ἔστι δὲ κἀκ πολέµου τειροµένοις 

βωµὸς ἀρῆς φυγάσιν 
ῥῦµα, δαιµόνων σέβας.  
Até exauridos de Guerra refugiados 
têm o altar, majestade de Numes, 
a defendê-los das pragas. (Su. 83-5) 

 

Prometeu: ... πατρὸς δ' ἀρὰ 
Κρόνου τότ' ἤδη παντελῶς κρανθήσεται  
A imprecação do pai Crono 
nesse dia já inteiramente se cumprirá (Pr. 910-1) 

 

Em uma tragédia em que a maldição paterna desempenha um papel fundamental 

no destino do protagonista, não surpreende que o termo ἀρά apareça nove vezes nos 

Sete contra Tebas. Observe-se que, até o verso 653, quando Etéocles não sabe que irá 

enfrentar Polinices na sétima porta, o sinal divinatório predominante são os σήµατα dos 

escudos que ele tem de interpretar. Após tomar ciência de que enfrentará Polinices, há 

várias repetições do termo ἀρά, que ocorrera até então uma única vez; todas as demais 

ocorrências se dão após o verso 653:  

 

Etéocles: Ἀρά τ' Ἐρινὺς πατρὸς ἡ µεγασθενής  
e Imprecação, Erínis do pai, a de grande força (Se. 70) 
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Etéocles: ὤµοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι.  
Ómoi! Cumpridoras são as pragas paternas. (Se. 655) 

 

Etéocles: φίλου γὰρ ἐχθρά µοι πατρὸς µέλαιν' Ἀρὰ  
A negra Praga odiosa de meu caro pai (Se. 695) 

 

Coro: τέλειαι γὰρ παλαιφάτων ἀρᾶν 
βαρέαι καταλλαγαί·  
Cumprem-se os graves acordos 
de outrora proclamadas pragas. (Se. 766-7) 

 

Coro: αἰαῖ, πικρογλώσσους ἀράς  
aiaî! – acerbas pragas (Se. 787) 

 

Coro: ὦ µέλαινα καὶ τελεία 
γένεος Οἰδίπου τ' Ἀρά   
Ó negra e perfectiva 
Praga da prole e de Édipo (Se. 832-3) 

 

Coro: αἰαῖ δ' ἀντιφόνων 
<τῶν> θανάτων ἀραί.  
Aiaî! Pragas de 
morte contra morte! (Se. 893-4) 

 

Coro: τελευταῖαι δ' ἐπηλάλαξαν   
Ἀραὶ τὸν ὀξὺν νόµον  
Por fim aqui alaridearam 
Pragas o canto agudo (Se. 953-4) 

 

Coro: ἀρὰν πατρῴαν τιθεὶς ἀλαθῆ  
ao tornar verdade a praga paterna (Se. 946) 

 

Em Agamêmnon, a maior ocorrência de ἀρά (três vezes) diz respeito à 

imprecação pública contra os detentores do poder e apenas uma vez se refere à maldição 

de Tiestes lançada contra o palácio: 

 
Coro: βαρεῖα δ' ἀστῶν φάτις ξὺν κότῳ· 

δηµοκράτου δ' ἀρᾶς τίνει χρέος.  
Grave é a palavra dos cidadãos irada 
e cumpre o devido à imprecação pública. (Ag. 456-7) 

 

Coro: δηµόθρους τ' ἔχειν ἀράς  
e pragas clamadas do povo (Ag. 1411) 

 

Coro: οὔ φηµ' ἀλύξειν ἐν δίκῃ τὸ σὸν κάρα 
δηµορριφεῖς, σάφ' ἴσθι, λευσίµους ἀράς.  
digo: com Justiça não livrarás tua cabeça 
de pétreas pragas do povo, bem o sabe. (Ag. 1615-6) 
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Egisto: λάκτισµα δείπνου ξυνδίκως τιθεὶς ἀρᾷ  
dando um coice na mesa ao praguejar (Ag. 1601) 

 

Nas Coéforas, há quatro ocorrências do termo. Electra contrapõe a “bela prece” 

(καλῆς ἀρᾶς, Co. 145), isto é, a palavra positiva, auspiciosa, à “ruim praga” (κακὴν 

ἀράν, Co. 146), a imprecação. Orestes alude ao poder das ἀραί dos finados e 

Clitemnestra, ora à maldição do palácio, ora à sua própria: 

 

Electra: ταῦτ' ἐν µέσῳ τίθηµι τῆς καλῆς ἀρᾶς,   
κείνοις λέγουσα τήνδε τὴν κακὴν ἀράν·  
Isso ponho no meio desta bela prece 
dizendo para eles esta ruim praga. (Co. 145-6) 

 

Orestes: ἴδετε πολυκρατεῖς ἀραὶ φθινοµένων  
Vede, poderosas Preces dos finados (Co. 406) 

 

Clitemnestra: ὦ δυσπάλαιστε τῶνδε δωµάτων Ἀρά  
Ó Praga inelutável deste palácio (Co. 692) 

 

Clitemnestra: οὐδὲν σεβίζῃ γενεθλίους ἀράς, τέκνον;  
Não temes as preces maternas, filho? (Co. 912) 

 

Nas Eumênides, a única ocorrência do termo é extremamente significativa, na 

medida em que identifica as Erínies com a própria maldição:  

 
Coro: ἡµεῖς γάρ ἐσµεν Νυκτὸς αἰανῆ τέκνα, 

Ἀραὶ δ' ἐν οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήµεθα.  
Nós somos as filhas da Noite eterna 
Imprecações nas moradias subterrâneas. (Eu. 416-7) 

 

Como adjetivo, ἀραῖος ocorre quatro vezes: uma nos Sete contra Tebas, com 

referência à maldição de Édipo, e três em contextos diversos em Agamêmnon:  

 

Coro: ἀραίῳ τ' ἐκ πατρὸς 
<δή> διχόφρονι πότµῳ.  
e de indivisa sorte  
imprecada pelo pai (Se. 898-9) 

 

Clitemnestra: τοσόνδε κρατῆρ' ἐν δόµοις κακῶν ὅδε 
πλήσας ἀραίων αὐτὸς ἐκπίνει µολών.   
ele em casa encheu a taça de tantos 
males ominosos e voltando ele os bebe. (Ag. 1397-8) 
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Clitemnestra: τίς ἂν γονὰν ἀραῖον ἐκβάλοι δόµων;  
Quem baniria do palácio o nefasto grão? (Ag. 1565) 

 

Coro: φυλακᾷ κατασχεῖν 
φθόγγον ἀραῖον οἴκοις  
conter voz imprecatória  
contra o palácio (Ag. 236-7) 

 

Menos específico que outros termos, o uso da palavra σῆµα em Ésquilo aparece, 

em duas ocorrências, para designar sinais divinatórios. No Prometeu Cadeeiro, esse 

sinais são os da piromancia e, nas Coéforas, são os sinais, não especificados, 

provenientes de Zeus: 

 
Prometeu: ... καὶ φλογωπὰ σήµατα 

ἐξωµµάτωσα, πρόσθεν ὄντ' ἐπάργεµα.  
... e tornei visíveis 
flamejantes signos, antes obscuros (Pr. 498-9) 

 

Orestes: οὔτ' αἰετοῦ γένεθλ' ἀποφθείρας, πάλιν 
πέµπειν ἔχοις ἂν σήµατ' εὐπειθῆ βροτοῖς·  
Destruída a geração da águia, de novo 
não enviarias signos fiéis aos mortais. (Co. 258-9) 

 

As outras sete restantes ocorrências do termo designam as efígies dos escudos 

dos guerreiros nos Sete contra Tebas:  

 
Mensageiro: ἔχει δ' ὑπέρφρον σῆµ' ἐπ' ἀσπίδος τόδε  

Tem sobre o escudo este soberbo signo (Se. 387) 
 

Etéocles: οὐδ' ἑλκοποιὰ γίγνεται τὰ σήµατα  
nem se tornam vulnerantes os signos (Se. 398) 

 

Etéocles: τῷ τοι φέροντι σῆµ' ὑπέρκοµπον τόδε  
ao portador deste sobranceiro signo (Se. 404) 

 

Mensageiro: ἔχει δὲ σῆµα γυµνὸν ἄνδρα πυρφόρον 
Tem por signo um homem nu ignífero (Se. 432) 

 

Etéocles: πρὸς λόγον τοῦ σήµατος  
em razão do signo (Se. 518) 

 

Mensageiro: σῆµα δ' οὐκ ἐπῆν κύκλῳ 
signo não havia no círculo (Se. 591) 
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Mensageiro: διπλοῦν τε σῆµα προσµεµηχανηµένον 
e duplo signo acrescentado com arte (Se. 643) 

 

A rigor, portanto, τὰ σήµατα significam apenas efígies e não se relacionam à 

arte divinatória, mas, como se pode perceber no decorrer do estudo sobre a adivinhação 

nos Sete contra Tebas, essas efígies são também e ao mesmo tempo sinais divinatórios a 

prenunciar o destino dos guerreiros que as ostentam em seus escudos. 

Outro termo mais abrangente e menos específico para sinais divinatórios é o 

vocábulo σύµβολος. No Prometeu Cadeeiro, os σύµβολοι são qualificados pelo 

adjetivo ἐνόδιος: Prometeu fala dos ἐνοδίους τε συµβόλους (“sinais itinerários”, Pr. 

487), designando assim uma forma de cleromancia, a dos encontros fortuitos pelo 

caminho, que, conforme as circunstâncias e com o que o indivíduo se depara – uma 

pessoa, um animal, um acontecimento imprevisto –, configuram um bom ou um mau 

presságio. 

Em Agamêmnon, σύµβολος é o termo usado pelo vigia no prólogo para designar 

o sinal de fogo anunciador da vitória em Troia e do retorno de seu rei:   

 
Vigia: καὶ νῦν φυλάσσω λαµπάδος τὸ σύµβολον  

Agora aguardo o sinal do lampejo (Ag. 8) 
 

Um exame atento do contexto em que esse termo ocorre deixa entrever que esse 

σύµβολος significa mais do que a luz do fogo a reluzir na distância indicando a vitória 

argiva; esse σύµβολος se faz numinoso e prenuncia o desencadeamento da série de 

crimes consanguíneos ocorridos ao longo da trilogia. Note-se que no párodo o termo é 

retomado dentro do contexto da interpretação de Calcas do auspício avistado em 

Áulida: 

 
Coro325: ‘τόσον περ εὔφρων ἁ καλά 

δρόσοις ἀέπτοις µαλερῶν λεόντων   
πάντων τ' ἀγρονόµων φιλοµάστοις 
θηρῶν ὀβρικάλοισι τερπνά, 
τούτων αἰτεῖ ξύµβολα κρᾶναι’  
‘A Bela, porquanto benévola 
com filhotes inermes de árdegos leões 
e prazerosa com lactentes crias 
de todos os animais silvícolas, 
pede que deles se cumpram sinais’ (Ag. 140-4) 

 

                                                
325 Reproduzindo em discurso direto as palavras de Calcas. 
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A outra ocorrência do termo em Agamêmnon é igualmente significativa para o 

seu entendimento como sinal divinatório. Após o catálogo dos facheiros, em que 

Clitemnestra demonstra ter domínio sobre a distância espacial, ela descreve o que está 

acontecendo no momento em Troia e previne/prevê o que irá acontecer no retorno do 

exército, demonstrando assim um domínio também sobre a distância temporal. Ao fim 

de sua extensa fala, ela finaliza com o seguinte verso: 

 
Clitemnestra: τέκµαρ τοιοῦτον σύµβολόν τε σοὶ λέγω  

Tal é a prova e sinal que te digo (Ag. 315) 
 

Ela oferece para o Coro seu conhecimento e seu domínio sobre a situação como 

uma prova (τέκµαρ) da veracidade do que ela afirma – isto é, que Troia foi capturada – 

e como um sinal (σύµβολόν). Mais do que um indício de sua certeza sobre o destino de 

Troia, o σύµβολος que ela oferece é um prenúncio do crime que ela está prestes a 

cometer. 

De forma semelhante, nas Coéforas, a mecha de cabelos que Electra avista junto 

ao túmulo de seu pai é mais do que um indício da presença de um desconhecido; é, 

como ela diz ao Coro, um sinal auspicioso: 

 
Electra: εὐξύµβολον τόδ' ἐστὶ παντὶ δοξάσαι 

Bom sinal isto pode parecer a todos. (Co. 170) 
 

5) Verbos que designam o processo de interpretação dos sinais divinatórios  

 

Curiosamente, há apenas um verbo que indica o processo de interpretação dos 

sinais divinatórios e este verbo, κρίνω, ocorre apenas três vezes nas tragédias de 

Ésquilo e sempre associado à onirocrítica, isto é, à atividade de interpretar sonhos: 

 
Rainha: ὑµεῖς δὲ φαύλως αὔτ' ἄγαν ἐκρίνατε 

Vós, porém, muito mal interprestastes (Pe. 520) 
 

Orestes: κρίνω δέ τοί νιν ὥστε συγκόλλως ἔχειν  
Interpreto-o de modo a ser congruente (Co. 542) 

 

Prometeu: κἄκρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 
ὕπαρ γενέσθαι ...  
e primeiro discerni dentre os sonhos 
quais se verificam ... (Pr. 485-6) 
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