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ASSUNTO 1ª SÉRIE– ARTE– MÁRCIO 
 

Lista 04 
01. 

CORO 
 

Benditas são as mulheres que sentem 
com a moderação aconselhável 
o gozo dos prazeres de Afrodite, 
obedecendo às regras do recato 
até nas horas de maior delírio, 
sem ter provado as dores provocadas 
pelo aguilhão das paixões desvairadas 
no instante em que as mãos do louro Eros 
vergam o arco duplo da volúpia, 
ora para alegrar os nossos dias, 
ora para arruinar a nossa vida. 
Afasta de nós e de nosso leito, 
Cípris belíssima, todos os males 
que se misturam às bênçãos do amor! 
Concede-nos a graça de sentir 
apenas os desejos moderados, 
ornadas de uma graça sempre casta! 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes. 
 

A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, julgue os itens abaixo: 
1) As mulheres jovens e casadas pedem moderação, mesmo quando são tomadas por paixões 

desvairadas. 
2) É importante ponderar sobre Eros, pois para o Coro a paixão só tem aspectos negativos. 
3) Para o Coro as mulheres devem permanecer fiéis às alianças firmadas durante o casamento, como 

foi o caso de Clitemnestra. 
4) O coro fala sobre o cuidado necessário para que as paixões possam ser controladas pelas mulheres. 

 
02. 

IFIGÊNIA 
Quanta alegria sinto, pai, vendo-te agora, 
após uma separação interminável! 
AGAMÊMNON 
Teu pai também; tuas palavras, minha filha, 
são igualmente válidas para nós dois. 
IFIGÊNIA 
Festejo-te! Quanto bem me fizeste, pai, 
determinando que eu viesse para cá! 
AGAMÊMNON 
Não sei se devo ou não dizer o mesmo, filha… 

 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 
 

A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, julgue os itens abaixo: 
1) Agamêmnon demonstra nessa cena um conflito, pois ele não queria que a sua filha Ifigênia 

estivesse em Áulis. 
2) A motivação de Ifigênia, para a viagem inesperada para Áulis, foi a glória eterna por meio do 

sacrifício. 
3) A separação de Ifigênia e Menelau foi decorrente da relação extraconjugal da princesa de Micenas. 
4) Nessa cena, Ifigênia acredita que o seu futuro será radiante, pois ela se casará com Aquiles. 
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03. 
AGAMÊMNON 
Sabes, mulher, qual é o teu dever? Escuta-me. 
CLITEMNESTRA 
Que vais dizer? Acostumei-me a obedecer-te. 
AGAMÊMNON 
Lá no lugar onde o futuro esposo está… 
CLITEMNESTRA 
Farás sem mim o que é obrigação da mãe? 
AGAMÊMNON 
… presidirei as núpcias junto aos gregos todos. 
CLITEMNESTRA 
Onde devo ficar durante a cerimônia? 
AGAMÊMNON 
Retorna a Argos, vai cuidar das outras filhas. 
CLITEMNESTRA 
Mas, como? Deixarei aqui minha criança? 
E quem conduzirá a chama nupcial? 
AGAMÊMNON 
Eu mesmo portarei a chama imprescindível. 
CLITEMNESTRA 
Isso é estranho… Tu não pensas nos costumes… 
AGAMÊMNON 
Não devem ver-te entre os inúmeros soldados. 
CLITEMNESTRA 
A mãe deve levar a filha até o noivo! 

 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 
 

A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, julgue os itens abaixo: 
1) Agamêmnon é um rei justo e equilibrado, comandante do exército grego que tem em mente poupar 

o maior número possível de vidas. 
2) Agamêmnon é um pai amoroso e zeloso, assim ele prepara o casamento da filha como um 

importante rito para reafirmar o seu poder político. 
3) Clitemnestra é uma mulher espartana de muita personalidade, ela desobedece ao marido 

constantemente e exige que ele aborte a expedição para a guerra. 
4) Clitemnestra é uma mulher forte e apesar de ser subordinada ao marido, ela não aceita que ela 

não conduza a filha até o altar nupcial. 
 


