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Lista 05 

 
01. 

CORO 

Só então Helena, 

filha de Zeus, há de chorar também 

por ter sido infiel a seu esposo. 

Queiram os céus que nunca mais provemos, 

nem nós, nem os filhos de nossos filhos, 

expectativa semelhante àquela 

das esposas da Lídia e da Frígia, 

que irão dizer em pranto umas às outras 

tecendo panos já como cativas: 

‘‘Quem, arrastando-me grosseiramente 

por meus cabelos louros bem trançados, 

me arrancará de minha triste pátria, 

agora em ruínas só por tua causa, 

filha de um cisne de longo pescoço 

(se é verdade, como diz a lenda, 

que Leda se tornou mulher do cisne 

em que Zeus se metamorfoseou)? 

Ou esses contos muito conhecidos 

seriam pura e simplesmente fábulas 

sem fundamento e sem um bom propósito, 

gravadas pelas Musas em plaquetas?’’ 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 

 

A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item correto: 
a) Leda, apesar da sua fidelidade, é uma referência negativa do papel social da mulher ideal. 
b) Leda, mãe de Agamêmnon e Menelau, teve uma relação extraconjugal com Aquiles. 
c) O coro questiona a narrativa mítica como improvável fruto da criação humana e divina. 
d) Pode-se inferir que Eurípedes está questionando se a narrativa mítica é fato real ou ficcional. 
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02. 

CLITEMNESTRA 

Meu nome é Clitemnestra; sou filha de Leda, 

e meu marido é Agamêmnon, rei de Argos. 

Disseste o que importa em algumas palavras 

e da maneira mais cortês; se eu insistisse 

em conversar contigo, um homem, erraria. 

 

AQUILES dá a impressão de que ia retirar-se 

 

Detém-te! Por que foges? Dá-me a mão direita 

preludiando ventura no casamento. 

AQUILES 

Que dizes? Eu, pegar em tua mão, senhora? 

Como ousaria levantar depois os olhos 

para Agamêmnon se tocasse neste instante 

no que não tenho o direito de tocar? 

CLITEMNESTRA 

Tens certamente este direito, pois em breve 

irás casar com Ifigênia, minha filha, 

tu, filho da Nereide, senhora dos mares. 

AQUILES 

Mas, de que núpcias falas, nobre Clitemnestra? 

Estou pasmo de ouvir-te e até me pergunto 

se algum delírio te inspirou quando disseste 

essas palavras totalmente inesperadas. 

CLITEMNESTRA 

Este mal-entendido é humano e natural 

quando novos amigos falam sobre núpcias. 
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AQUILES 

Jamais pedi a tua filha em casamento 

e em tempo algum os dois Atridas me disseram 

uma simples palavra quanto a este assunto. 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 

 

A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item correto: 
a) Clitemnestra se surpreende com o desconhecimento de Aquiles sobre o casamento com Ifigênia. 
b) O casamento de Agamêmnon com Clitemnestra gerou apenas uma filha, a princesa Ifigênia. 
c) Os dois Atridas são os personagens Menelau e Aquiles, grandes guerreiros da Grécia Antiga. 
d) Pode-se afirmar que, a partir desse ponto, a estratégia do casamento será levada adiante.  

 

03. 

CLITEMNESTRA 

Explica-te, afinal! Que tens a me dizer? 

VELHO 

O pai de tua filha amada — sim, seu pai! — 

deve sacrificá-la com as próprias mãos! 

CLITEMNESTRA 

Como? Tuas palavras são abomináveis! 

Perdeste sem a menor dúvida a razão! 

VELHO 

Com um punhal mortífero ele cortará 

o alvíssimo pescoço da moça infeliz. 

CLITEMNESTRA 

Ah! Pobre filha! Meu marido está demente! 

VELHO 

Ele está plenamente lúcido, a não ser 

em relação a ti e à tua filha e dele. 

Nisto é verdade que ele perdeu a razão. 

CLITEMNESTRA 

De onde lhe veio este desígnio tenebroso? 

Que gênio malfazejo o impele agora a isto? 
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VELHO 

Foi um oráculo revelado por Calcas. 

É para que o exército possa chegar… 

CLITEMNESTRA 

Aonde? Ah! Como é grande a nossa desventura, 

minha e daquela que seu pai irá matar!… 

VELHO 

Aonde? À cidade de Dárdano antiqüíssimo 

para que Menelau retome Helena bela. 

Ifigênia em Áulis, de Eurípedes 

 
A partir do fragmento acima e da tragédia Ifigênia em Áulis, de Eurípedes, escolha o item correto: 
a) Clitemnestra estimula e concorda com o sacrifício da sua filha para glorificar a Grécia. 
b) Nessa passagem, Clitemnestra continua a ignorar o verdadeiro motivo da viagem para Áulis. 
c) O sacrifício de Ifigênia é necessário para atender o desejo da deusa Ártemis. 
d) Menelau é o escravo que foi designado por Agamêmnon para sacrificar Ifigênia. 

 


