
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

COLEGIADO DE HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

IALLE BATISTA ALVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

O SIGNIFICADO DA MORTE EM IFIGÊNIA EM ÁULIS DE EURÍPIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana – BA 

2021 



IALLE BATISTA ALVAREZ 

 

 

 

 

 

 

 

O SIGNIFICADO DA MORTE EM IFIGÊNIA EM ÁULIS DE EURÍPIDES 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Banca examinadora da 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
como exigência parcial para obtenção do 
grau de Licenciatura em História 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Brian Gordon Lutalo Kibuuka 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana – BA 

2021 



RESUMO: 

Tem como objetivo principal pesquisar as imagens e representações da morte em 

Ifigênia em Áulis de Eurípides, havendo uma abordagem crítica em relação às imagens e 

representações da morte cênica de Ifigênia, assim como os debates acerca do tema.  

Respeitando o documento no seu tempo e desdobrando-se em uma temática no período 

helenístico, relacionando sempre que possível aos dias atuais, pois, embora se trate de uma 

discussão no período “Antigo” da história, conseguimos relacionar facilmente com a 

atualidade. Pode passar o tempo que for, mas certas discussões nunca saem de moda. 

Dessa forma, essa pesquisa é uma tentativa de inovar uma discussão já antiga sobre 

o período da Guerra do Peloponeso e as consequências que esse conflito trouxe para os 

habitantes da Atenas clássica, retomando assim discussões valiosas que poderiam ser 

facilmente discutidas atualmente, como a questão da restrição feminina na sociedade e as 

consequências no imaginário de morte da população que é modificado a partir das guerras. 

Um dos resultados mais visíveis está em proporcionar um maior filtro sobre como os 

atenienses do século V a.C., especialmente as mulheres, viviam e como se relacionavam em 

seu cotidiano, seja no aspecto público ou privado. Além do mais, nos permite refletir através 

de uma peça, a crítica social que, apesar de se tratar de uma sociedade antiga, pode ser 

naturalmente encaixada modernamente, como por exemplo: o motivo de guerrear ser muitas 

vezes em nome do benefício do rei/país, e não do povo; ou de questionar o porquê da mulher 

sempre estar relacionada ao ambiente privado e o homem ao espaço público. 

 

Palavras-Chave: Morte; Representações; Teatro Grego e Eurípides. 
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INTRODUÇÃO 

 

A morte acompanha a história humana desde seus primórdios. Para cada sociedade, 

tanto as do presente como as do passado, a morte tem significados ou é ressignificada 

conforme as imagens, representações e imaginários de seu contexto histórico. Os sentidos 

da morte na Atenas Clássica seguem esse mesmo princípio geral. Logo, a partir das imagens 

e representações da morte no teatro de Eurípides, este trabalho mostrará a importância da 

produção cênico-dramática euripidiana, e o seu valor histórico e filosófico, visto que o 

tragediógrafo Eurípides, ao se dedicar a escrever tragédias que tratam de questões político-

cívicas sobre a sua cidade natal em um contexto de guerra, a Guerra do Peloponeso (451-

404 a.C.), deixou indícios interessantes que podem ser recuperados por meio de uma análise 

crítica de suas peças. 

Eurípides presenciou boa parte do desenrolar da Guerra do Peloponeso, e analisou as 

consequências que esse conflito poderia trazer tanto para aqueles que morreram em batalha, 

quanto para os que ficaram na pólis. E é sobre essa questão que o poeta se pronuncia em 

grande parte de suas peças, especialmente a respeito das pessoas que não foram à guerra, 

principalmente as mulheres, e sofreram por causa dos seus efeitos.  

A peça escolhida para análise é a tragédia Ifigênia em Áulis1, texto cênico-dramático 

a partir do qual se pretende refletir a respeito da morte. O enredo da tragédia apresenta 

Ifigênia, a protagonista, e a necessidade informada a seu pai Agamêmnon pelo adivinho 

Calcas de que ela fosse sacrificada para que os ventos soprassem e os aqueus pudessem 

embarcar rumo a Troia. Eurípides, ao encenar o enredo, não o fez apenas como uma simples 

performance teatral a partir de um mito. O que Eurípides coloca em cena traz consigo 

significados simbólicos. É justamente essa representação simbólica da morte cênica, 

protagonizada por Ifigênia, que permitirá uma análise do sentido da morte ritualizada sob a 

forma de sacrifício, e a crítica social embutida no tema. Ou seja, a partir dessa tragédia, o 

trabalho se propõe investigar a respeito da morte ritual, do sacrifício, da oposição público 

(políade)-privado (oikíade); e como esses temas são imagens e representações relacionados 

ao papel das mulheres na sociedade ateniense da segunda metade do séc. V a.C. 

O enredo de Ifigênia em Áulis trata de um líder e pai, Agamêmnon, que se vê entre 

exercer o seu dever paterno, poupando a sua filha Ifigênia da morte, preservando assim o 

 
1 EURÍPIDES. Ifigênia em Áulide. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1998; JOUAN, F. Euripide. Iphigénie a 
Aulis. Paris: Les Belles Lettres, 1983. 
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seu oîkos; e exercer o seu dever de ánax andrôn (em grego, “rei dos homens”), evitando, por 

meio do sacrifício de sua filha, o fracasso do seu exército em direção a Troia. Logo, a 

condição para Agamêmnon exercer o seu papel de líder dos aqueus é sacrificar um membro 

de sua família, conduzindo a sua própria filha ao sacrifício para que assim seu exército 

pudesse ter êxito em ir à guerra.  

Ifigênia, jovem e virgem menina/mulher, atua como protagonista. Ela se vê diante de 

uma dualidade: ela precisa escolher entre continuar viva ou se sacrificar em nome dos 

gregos, para que estes alcancem a almejada vitória. Ifigênia, heroicamente, escolhe pela 

Hélade e pela honra de se sacrificar. 

A peça em questão foi pensada para ser encenada nos festivais dramáticos que 

aconteciam em Atenas, entre o século VI e V a.C., em nome e homenagem ao deus Dionísio. 

Por isso, tais festejos eram conhecidas como Grandes Dionisíacas. O teatro grego trágico, 

encenado nesse período festivo, que permitia grande participação popular, tinha a intenção 

de “comover e promover o mínimo de reflexão no seu público, fazendo denúncias por meio 

de metáforas”2 que podiam chegar a toda população grega, já que esta sempre se fazia 

presente nos théatra. 

A peculiaridade deste trabalho está justamente em promover uma análise das imagens 

e representações da morte feitas por Eurípides em um contexto de guerra entre Atenas, 

Esparta e cidades coligadas. Eurípides propõe, portanto, por meio de seus dramas, 

interpretações da Guerra do Peloponeso e dos seus efeitos por outra vertente, não aquela 

tradicional no sentido dos discursos políticos e militares, feitos por um grupo minoritário 

ateniense. Os discursos de Eurípides, socioculturais, denunciam a demagogia dos discursos 

bélicos e aborda as consequências funestas da guerra para todos os cidadãos. 

Analisar a Guerra do Peloponeso através da tragédia confere uma série de códigos 

simbólicos e significações sobre os conflitos bélicos. O “drama euripidiano, em particular, 

permite observar um conjunto de ideias que representam a mentalidade regular a respeito da 

guerra, e como é o impacto na sociedade e na cultura ateniense”.3 Eurípides entende que 

mesmo com o fim das animosidades, um conflito não termina quando se estabelece um 

vencedor e um perdedor, mas ela irá continuar nos vários atos violentos e na vingança 

estimulada, nutrida. Ele reflete, ainda, que os combatentes não são os únicos afetados na 

 
2 KIBUUKA, B. G. L. A Guerra e o Teatro de Eurípides. Curitiba: Prismas, 2015, p. 13. 
3 KIBUUKA, B. G. L. A Guerra e o Teatro de Eurípides. Curitiba: Prismas, 2015, p. 20. 
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guerra. Mulheres e crianças, esposas e filhos, sentem de perto o impacto e as consequências 

que uma gesta causa tanto nos seus oîkoi como na sociedade. 

Este trabalho é dividido em quatro partes, que abordam toda a discussão acima. A 

primeira parte, intitulada “O que é Tragédia/Mito, quem foi Eurípides e sua peça Ifigênia em 

Áulis?”, abordará quem foi Eurípides e o que ele representou para Atenas durante a sua vida. 

Abordar-se-á o significado e a importância de Tragédia e Mito na segunda metade do século 

V a.C. Tratar-se-á também da peça em questão, Ifigênia em Áulis, e da divisão dos seus 1629 

versos. 

O próximo assunto a ser tratado, “As mulheres na sociedade grega”, aborda a posição 

que a mulher grega ocupava no séc. V a.C. em Atenas, juntamente com o processo histórico 

que provocou a sua restrição social. Entendendo o universo feminino da época, tem-se uma 

melhor compreensão das personagens femininas de Eurípides. 

Em seguida, em “Personagens e suas alterações”, tratar-se-á sobre as alterações na 

narrativa dos personagens, já que ao longo da trama eles mudam de ideia facilmente. Relatar 

essas mudanças de comportamento dos personagens, que muitas vezes passam 

despercebidas, ajuda a compreender o papel que eles desempenham na peça, e que resultam 

na morte de Ifigênia. Isso permite compreender melhor os sentidos da morte no jogo cênico-

dramático. 

Por fim, em “Significado da morte de Ifigênia”, o objetivo é, após tudo o que foi 

exposto, compreender as razões que levaram Ifigênia a se sacrificar, revelando nisso o que 

essa morte representava diante da audiência. Destacar-se-ão ainda as críticas embutidas ao 

longo dos versos sobre a restrição e a ocupação feminina, e os vários sacrifícios a que as 

mulheres estavam submetidas por causa da guerra.  
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1. O que é Tragédia/Mito, quem foi Eurípides e sua peça Ifigênia em Áulis? 

 

1.1. A tragédia e o mito 

 

Quando se tem uma tragédia como objeto de pesquisa histórica, uma questão 

fundamental a se responder é: tal estudo constitui algo que se chamaria apropriadamente de 

historiografia? Um conhecido nome do campo dos Estudos Clássicos auxilia na resposta a 

esta questão: Pierre Vernant. Ele diz que a tragédia, mesmo tendo o rótulo de literatura, 

surgiu como expressão de um tipo particular de experiência humana ligada às condições 

sociais, sendo impossível desassociá-la da história. Uma peça de teatro grego não pode ser 

entendida plenamente sem que se leve em consideração o contexto em que ela foi escrita. É 

nesse contexto que se estabelece a “comunicação entre o autor e o seu público do século V 

a.C.”4 Logo, é de interesse histórico aquilo que, “exprimindo-se na forma de um gênero 

literário original, se constitua o pensamento, o mundo, o homem”5 do universo grego. A 

tragédia grega surge em um momento histórico demarcado e datado, mas neste ela é produto, 

evidência e fomenta as transformações em seu contexto de enunciação.  

Mesmo nascendo em Atenas no fim do século VI a.C, em menos de um século, a 

tragédia floresceu e se alastrou por toda a Grécia. Gernet considera que o papel da tragédia 

é expor o pensamento social próprio da pólis, especialmente o pensamento jurídico. Mas 

vale lembrar que a definição de direito para os gregos é bem diferente da nossa concepção. 

Para eles, não há uma ideia de direito absoluto, fundado sobre princípios: o que há são graus 

de direitos. Esse direito se apoiaria “na autoridade de fato, na coerção, põe em jogo potências 

sagradas: a ordem do mundo, a justiça de Zeus. Também coloca problemas morais que dizem 

respeito à responsabilidade do homem”.6 

Moerbeck, na mesma direção de Gernet e Vernant, afirma que o teatro grego, 

principalmente as tragédias, são importantes fontes históricas, já que elas são responsáveis 

por revelar, de alguma forma, os aspectos da política, cultura e vida na Grécia Antiga, mesmo 

não se tratando de um documento do gênero historiográfico. Ele tenta explicar o que seria a 

tragédia e o papel que ela desempenha nos cidadãos da Atenas Clássica, afirmando inclusive 

ser ela um jeito desses cidadãos refletirem os seus dilemas, os seus medos, as suas vivências. 

 
4VERNANT, Jean-Pierre. NAQUET, Pierre Vidal. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 
2014, p. 2. 
5 Idem, p. 9. 
6 Idem, p. 3. 
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Nas encenações, estão presentes a reaparição e decodificação das reflexões que aconteciam 

no ambiente privado.7 

Ainda que a tragédia desempenhe na Grécia Antiga um papel social, elas se baseiam, 

em geral, em mitos. Há um parentesco próximo entre mito e tragédia, mesmo que elas sejam 

coisas distintas, como destacam Vernant e Vidal-Naquet.8 Portanto, as tragédias utilizam 

linguagens próprias para se pronunciar a respeito de questões do cotidiano. A tragédia trata 

do triunfo dos valores e pensamentos da pólis, e ao recorrer aos mitos para fazê-lo, a 

finalidade não é decodificá-los, mas apropriar-se do seu discurso, fortalecendo, assim, a 

argumentação. Ao utilizar o mito para discutir o cotidiano, as tragédias ampliam o seu 

horizonte histórico e incorporam a força dos seus discursos. 

A forma da narrativa é um ponto importante em uma tragédia. Por isso, qualquer que 

seja o mito do ponto de vista heurístico, o seu valor é o mesmo, a saber: nenhum mito é 

melhor que o outro. Se um autor escolhe o mito A ao invés do mito B, isso se dá porque o 

critério de escolha é a adoção de um tema específico, que ele submete à forma própria da 

tragédia. Portanto, a forma de Ifigênia em Áulis mostra que ela é uma tragédia tanto quanto 

diz respeito a um mito, abarcando, portanto, as duas concepções. Nela, há uma heroína mítica 

em destaque, Ifigênia, e junto com ela, a crítica feita pelo tragediógrafo às questões político-

cívicas da sua pólis, Atenas. Assim, tanto o mito como a tragédia são veículos para 

comunicar, dialogar e criticar cidadãos, políticas públicas, grupos, medidas da sociedade 

ateniense do século V a.C. O fato de a peça ser encenada em uma época de guerra faz com 

que os seus relatos e narrativas, heroicos, sejam também cotidianos. O cenário trágico 

envolve a performance: a peça era encenada diante de um público. No teatro, as tragédias 

colocavam em cena a vida cotidiana, sendo concebidas como muito mais do que apenas um 

entretenimento.  

O teatro também era um evento religioso, uma vez que eram a parte principal das 

festividades urbanas e rurais em homenagem ao deus Dionísio. As Grandes Dionisíacas eram 

a oportunidade, entre março e abril, para a coletividade dos atenienses e o público estrangeiro 

se reunir na pólis em homenagem a Dionísio. As tragédias encenadas neste festival religioso 

eram tão difundidas que as melhores peças serviam de inspiração para encenações em outros 

lugares. Nas Grandes Dionisíacas aconteciam as estreias das mais famosas peças gregas 

 
7 MOERBECK, Guilherme Gomes. A forma, o discurso e a política: As gerações da tragédia grega no século 
V a.C. Dissertação (Mestrado em História) - UFF, Rio de Janeiro, 2007. 
8 VERNANT, Jean-Pierre. NAQUET, Pierre Vidal. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: 
Perspectiva, 2014 passim. 
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supérstites, sendo tais peças apresentadas no teatro de Dionísio. Cabe destacar, porém, a 

realização de peças trágicas em outros festivais religiosos, como as Leneias, as Dionisíacas 

Rurais e nos concursos trágicos nos dêmoi. 

Os temas propostos pelos dramaturgos, segundo Marta Andrade, eram ocasiões para 

dispor leis e deliberações de Atenas ao debate e aos questionamentos. No ambiente teatral, 

tais questões eram levadas diante do público, permitindo reflexões e discussões acerca do 

assunto proposto. O teatro é, portanto, uma “imagem teatralizada da vida cotidiana” e é por 

essa razão que Andrade acredita que o teatro e a prática do imaginário possuem uma relação 

íntima e profunda: elas confluem. O teatro é uma “interpretação da vida cotidiana”, uma 

imitação da pólis no teatro, um espaço dedicado à reflexão/discussão. É no teatro que “a 

cidade se faz teatro; e nele, a cidade é espectadora de sua própria imagem”.9 

O teatro colocava em cena a imitação por meio de vários exempla, em que a inversão 

de papéis e a sua contradição eram expostas diante do público. Essa inversão se deve a outro 

gênero tão famoso na Grécia Antiga quanto a tragédia, a comédia. Andrade diz também que 

a comédia grega é um espelho, só que um espelho invertido da pólis, que permite a inversão 

dos principais valores da sociedade, gerando assim o efeito cómico-satírico. No caso da 

tragédia, o mesmo acontece, gerando, nas palavras de Aristóteles, piedade e temor.10 

Uma vez indicadas as características gerais da tragédia e do mito, é fundamental 

apresentar as particularidades de Eurípides e de suas tragédias, e explicar os seus principais 

temas. 

 

1.2. Eurípides, seus dramas e o feminino 

 

Eurípides nasceu em Salamina, em 480 a.C., e foi considerado o mais popular poeta 

trágico. Acredita-se que ele chegou a fazer noventa e cinco peças, entretanto só dezenove 

chegaram até nós, sendo uma delas, provavelmente espúria, o drama satírico Reso. Segundo 

Moerbeck11, Eurípides tinha como principal contexto de suas obras a crise do final do século 

V a.C. Em tempos de guerra, o debate que circundava a sociedade daquela época eram 

 
9ANDRADE, Marta MEGA. A “Cidade das Mulheres”. Cidadania e alteridade feminina na Atenas Clássica. 
Rio de Janeiro: LHIA, 2001, p. 20. 
10 ARISTÓTELES, Poética 1449b 20-25. 
11 MOERBECK, Guilherme Gomes. A forma, o discurso e a política: As gerações da tragédia grega no século 
V a.C. 2007. Dissertação (Mestrado em História) - UFF, Rio de Janeiro, 2007. 
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questões da identidade ateniense, de uma suposta harmonia entre atenienses ricos e pobres, 

e ideias sobre o nacionalismo. 

Os personagens de Eurípides foram marcantes, especialmente porque o dramaturgo 

colocou em muitas de suas peças protagonistas mulheres que defendiam até o fim as suas 

ideias e causas. Eurípides muitas vezes foi criticado por seus dramas, sendo Aristófanes um 

de seus grandes críticos, atacando-o até mesmo com insultos, como os feitos na comédia 

Rãs. Ainda assim, é possível afirmar que Eurípides tem grande importância no drama 

ateniense, uma vez que os debates por ele promovidos e os temas em pauta nas suas tragédias 

perduram, especialmente as suas críticas à divisão social ateniense. Apesar das críticas de 

Aristófanes, Eurípides ganhou cinco vezes o maior prêmio do festival das Grandes 

Dionisíacas, só não conseguindo alcançar a marca do poeta Sófocles, que foi o maior 

vencedor desses concursos com vinte e quatro vitórias. 

Romilly explica o motivo de Eurípides estar tão à frente dos pensamentos políticos 

dos poetas da época. A primeira justificativa era a sua idade: Eurípides era o mais novo e 

estava emerso no contexto da Guerra do Peloponeso - os demais tragediógrafos vivenciaram 

as ideias e problemas deixados pelas Guerras Médicas. O conflito entre Atenas e Esparta 

marcou a ruína do império ateniense, e a desordem e o caos se tornaram parte do dia-a-dia 

da pólis.12 O fato de Eurípides ver os seus iguais batalharem entre si tem reflexos em suas 

peças, como as comparações entre helenos e bárbaros na peça Ifigênia em Áulis.  

Carvalho afirma ser bastante comum perceber uma relação entre o contexto de 

Eurípides e as concepções que o dramaturgo tem do universo feminino.13 Boa parte das obras 

supérstites tem por título o nome de uma mulher, sendo que quando uma peça não tem um 

nome feminino no título, parte do drama inegavelmente evoca a presença feminina. 

Marquardt também percebeu a importância que Eurípides dá ao papel das mulheres na 

sociedade grega. Das dezenoves obras que se tem conhecimento, doze delas têm 

protagonistas femininas, e entre elas está a peça Ifigênia em Áulis. A explicação de 

Marquardt para o protagonismo delas não é colocar a mulher em um degrau superior, mas 

mostrar a “baixeza dos homens em funções de comando”.14 

 
12 ROMILLY, Jacqueline de. A Tragédia Grega. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. 
13 CARVALHO, Valeria Evencio. Uma releitura de Ifigênia em Áulis de Eurípides a partir do binômio 
casamento-morte. Curitiba: UFPE, 2018. 
14 MARQUARDT, Cristina Rosito. Ifigênia em Áulis: A função religiosa, o papel das mulheres e a simbologia 
do sacrifício na tragédia euripideana. UFRS: Porto Alegre, 2007, p. 111. 
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Marquardt questiona se Eurípides poderia ser misógino e dá exemplos de peças em 

que mulheres assumem posições controversas. O exemplo mais conhecido é de Medeia,15 

tragédia em que a protagonista homônima mata os seus filhos com Jasão para se vingar da 

traição cometida por ele. Como contraponto, a autora apresenta peças em que as personagens 

não são cruéis, mas heroínas, como Ifigênia, que também são capazes de sacrifícios 

ostensivos e surpreendentes.  

São vários os exemplos que comprovam a força e grandeza das mulheres nas peças 

de Eurípides. Um exemplo significativo é Políxena, que na peça Hécuba, aceita se sacrificar 

voluntariamente para que assim seja apaziguado o espírito de Aquiles, cujo fantasma exigira, 

desde a tumba, um géras, um presente. O que se espera é que ela, Políxena, encare esse ato 

com lágrimas, medo, e que implore pela vida, mas não é o que acontece. Políxena aceita o 

sacrifício com voluntariedade e determinação, oferecendo o seu pescoço para assemelhar-se 

aos animais que eram abatidos em sacrifícios. Antes de sua morte, ela se vê liberta dos 

soldados e oferece ao seu degolador, o jovem rei Neoptólemo, o seu peito, que no momento 

aparece desnudo para o ato se suceder. O jovem opta por matá-la com uma facada no peito 

para que assim a sua coragem diante da lâmina fosse demonstrada. 

O sacrifício de Macária, em Heráclidas, é parecido com o da jovem Ifigênia. Uma 

revelação do oráculo determinara que uma jovem virgem deveria morrer para que Atenas se 

salvasse da destruição. Diante disso, Macária, com toda a sua nobreza e caráter, não hesitou 

e se ofereceu em nome da glória e salvação de Atenas. Ela não salva somente Atenas: salva 

também seus irmãos e avós. 

Andrade16 também comenta a relação entre as peças de Eurípides e o universo 

feminino políade de Atenas. Para a autora, Eurípides permite esse protagonismo para que 

elas tenham vozes e possam questionar e debater sobre como a cidade fica em tempos de 

guerra, discorrendo assim sobre o seu universo social. Nessa atmosfera, resta a elas o 

lamento por causa da destruição das cidades, e a oportunidade que elas têm para 

questionarem a sua posição enquanto cidadãs, já que ao longo da história as cidadãs 

acabaram sendo excluídas do universo político, que só se realizava por sua vez através de 

cidadãos homens atenienses.  

 
15 EURÍPIDES. Medeia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 43. 
16 ANDRADE, Marta MEGA. A “Cidade das Mulheres”. Cidadania e alteridade feminina na Atenas Clássica. 
Rio de Janeiro: LHIA, 2001. 
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Das três as peças euripidianas que têm como tema central o sacrifício de jovens: 

Heraclidas, Hécuba e Ifigênia em Áulis, é esta última a mais tardia, tendo sido encenada 

quando o tragediógrafo já tinha falecido, em 405 a.C. 

 

1.3. Ifigênia em Áulis: uma descrição de seus elementos formais 

 

Ifigênia em Áulis possui uma divisão que corresponde à indicada por Aristóteles na 

Poética. Os seus 1629 versos são divididos em cinco partes: Prólogo, Párodo, Episódio, 

Estásimo e o Êxodo. É importante notar que as peças de teatro durante a Guerra do 

Peloponeso tinham estásimos porque a administração da pólis não possuía muito dinheiro 

para remunerar vários atores em tempos de conflito. Por isso, em torno de cinco atores se 

revezam durante a encenação, o que implica dizer que o mesmo ator interpretava mais de 

um personagem da peça. Então esses estásimos seriam estratégicos para dar tempo de mudar 

de figurino ao longo dos episódios. 

Ainda sobre os atores, os cinco que se revezavam em cena surgiram apenas quando 

houve a popularização do teatro. Em tempos mais remotos, as tragédias contavam com um, 

no máximo dois atores. Na encenação, esses atores inovaram a forma de usar as máscaras: 

elas passaram a identificar os personagens. Antes, elas tinham um valor para o travestimento 

religioso, principalmente nas performances rituais. Vernant informa que além do papel 

estético, as máscaras permitiam a diferenciação entre o coro e os personagens trágicos. O 

coro não utiliza máscaras, mas disfarces. Encenado por um grupo de cidadãos, ele representa 

o tragediógrafo e sua comunicação a respeito dos sentidos do drama para a audiência.  

Em relação à máscara que dá identidade para o personagem trágico, a sua intenção 

não é a individualização, mas o enquadramento do personagem em uma “categoria social e 

religiosa bem definida: a dos heróis. A máscara faz da personagem uma encarnação de um 

desses seres excepcionais”.17 Logo, o uso das máscaras, que acabava atrapalhando a 

encenação, pois impedia a audiência de ver a feição dos atores, permitia, por outro lado, 

identificar a categorização esses, sendo necessário ao ator a utilização da voz para manifestar 

todo o sentimento da cena.  

O coro trágico relatava os seus medos, as suas esperanças e os julgamentos, 

orientando os sentimentos que a plateia poderia e até deveria ter – fazendo assim com que a 

 
17 VERNANT, Jean-Pierre. NAQUET, Pierre Vidal. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: 
Perspectiva, 2014, p. 2. 
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própria pólis, representada nos valores, temas e sentidos encenados, reagisse de forma 

educada. Afinal, a pólis ia ao teatro! Já o personagem trágico tinha a missão de formar, 

desenvolver e dar desfecho ao drama, representando a figura de um herói vivido em outro 

tempo, mas que informa sincronicamente à audiência o que ela deve ser ou deve repudiar. 

As tragédias encenadas contavam com o julgamento público, devendo, por isso, se 

adequar aos valores políades para ganhar o prêmio. Os atores ganhavam reconhecimento e 

os dramaturgos, um prêmio nos agônes. Poetas também se aventuraram a interpretar suas 

próprias peças - Ésquilo e Sófocles, por exemplo.  

Em relação à estruturação da peça Ifigênia em Áulis, ela começa com um Prólogo (v. 

1-165), que narra a história do rei Agamêmnon, que se vê numa encruzilhada e precisa tomar 

uma decisão trágica. Essa dualidade se dá porque ele não sabe se encara o dever de rei ou de 

pai. Está implícito no impasse a oposição público versus privado; razões de Estado versus 

razões familiares. Isso acontece porque a deusa Ártemis diz, por meio do oráculo, que só 

cessará a longa calmaria para que os gregos guerreiros pudessem embarcar em direção ao 

ataque a Tróia, se Agamêmnon oferecesse a sua filha primogênita, Ifigênia, como um 

sacrifício de morte. Antes de a peça de fato começar, Agamêmnon mandou uma carta através 

de seu servo para que a sua filha comparecesse ao acampamento para o seu suposto 

casamento com Aquiles. Isso está subentendido porque, quando a peça começa, a audiência 

se depara com o lamento de Agamêmnon por ter enviado uma primeira carta. Ele escreveu 

uma segunda desfazendo tudo o que tinha na primeira. Essa cena acontece através de um 

diálogo entre Agamêmnon e o seu velho servo em uma madrugada que se revela como uma 

noite de completa calmaria. 

O fato de Agamêmnon escrever essa segunda carta provoca o questionamento de 

algumas premissas. Primeiro a própria carta e o estado emocional desse personagem, que 

começa a ser explorado dramaticamente. Essa agitação é entendida por Hirata18 como uma 

relação de escolha entre os valores do oîkos e os da pólis, como se estivessem sendo pesados 

em uma balança que tenderia, nesse momento, para o oîkos. Santos19 afirma que essa 

indecisão estaria ligada a um estado de alteração, estado reconhecido pelos gregos como um 

sentimento de “possessão divina”, uma cegueira momentânea que faria com que a razão 

fosse afastada de si. É já no prólogo que tudo se define. É onde Eurípides situa o público no 

ambiente cênico de um contexto dramático a partir do que a peça irá se desenrolar e, 

 
18 HIRATA, Filomena. As cartas na tragédia grega. Classica 2000-2001, p. 315-322. 
19 SANTOS, Fernando Brandão dos. Canto e Espetáculo em Ifigênia em Áulis de Eurípides: Prólogo e Párodo 
(1-302). Letras Clássicas 12, 2008, p. 117-133. 
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principalmente, indica onde será toda a trama: Áulis. A região também resume a condição 

em que se encontram personagens: um lugar geográfico em uma região limite, onde está 

posta a linha tênue entre o bárbaro e o civilizado, lugar onde duas possibilidades se 

manifestam: a salvação da jovem ou o seu sacrifício por degolamento. É esse o contexto da 

carta, do casamento, do sacrifício e da guerra, e esses quatro temas estão amalgamados ao 

longo dos episódios que seguem. 

Mas por que se faz necessário o sacrifício de Ifigênia, afinal? Tudo se iniciou por 

conta de um antigo juramento feito a Tíndaro, para que sua filha, Helena, que possuía 

tamanha beleza, não fosse raptada no futuro. Menelau, irmão de Agamêmnon, casou-se com 

Helena, que logo depois fugiu com Páris. Nessa fuga, evocou-se o antigo juramento, que 

obrigava os aqueus a resgatá-la e destruir a cidade do seu raptor, fosse ela grega ou bárbara. 

Menelau escolheu seu irmão, Agamêmnon, para ser o líder do exército. Para se deslocarem 

até Troia, porém, a inexistência de ventos era um indício que foi decifrado por Calcas: a 

deusa Ártemis exigiu a morte de Ifigênia como condição para que os ventos estivessem a 

favor dos aqueus e, consequentemente, eles saíssem vitoriosos da guerra. Assim, fez-se 

necessário o sacrifício de Ifigênia. 

O Párodo (v. 164-302) é isento de atores e conta com a participação do coro. Na peça, 

o coro descreve o acampamento, os guerreiros e os navios de forma lírica e com evoluções. 

O coro também descreve as atividades executadas pelos aqueus enquanto eles esperavam a 

ordem para embarcar. Esse coro é composto por mulheres casadas, vindas de Cálcis e que 

ainda desconhecem o sacrifício de Ifigênia, então isso não é alvo da preocupação do seu 

canto. 

O Primeiro Episódio (v. 303-542) trata da intercepção agressiva de Menelau ao velho 

escravo carregando consigo a mensagem de Agamêmnon, que diz para Ifigênia não vir a seu 

encontro em Áulis. Menelau descobriu nesse momento o novo plano de Agamêmnon, o que 

acaba gerando um duro debate entre eles. Chega uma quarta pessoa na cena, anunciando a 

chegada de Clitemnestra e seus filhos em Áulis. No final do debate, Agamêmnon chega à 

conclusão de que é inevitável a morte de sua filha.  

No Primeiro Estásimo (v. 543-589), o coro canta as consequências funestas do amor, 

relembrando a conduta de Páris e Helena e as consequências desse encontro. 

No Segundo Episódio (v. 590-750), acontece o encontro de Agamêmnon com sua 

esposa e sua filha. Logo após a saída de Ifigênia, Clitemnestra pede detalhes do futuro 

marido da filha e que descreva sua genealogia de Aquiles. Agamêmnon demonstra cada vez 
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mais estar incomodado por manter a mentira a sua mulher; e pede, sem sucesso, que ela volte 

a Argos, a fim de evitar que ela presencie a morte de sua própria filha. 

No Segundo Estásimo (v. 751-800), o coro canta, descrevendo o possível futuro de 

Troia e sua destruição. 

O Terceiro Episódio (v. 801-1035) é o da revelação. Ele apresenta o diálogo de 

Clitemnestra com o seu suposto genro. Aquiles, que sem entender nada do porquê daquela 

mulher invadir o seu local de descanso – é uma grande falta de respeito receber uma mulher 

casada em um lugar íntimo. Essa cena permite debater o mundo privado da mulher, o que 

será discutido nos capítulos posteriores. Clitemnestra fala coisas para Aquiles que são 

asneiras incompreensíveis. Tudo começa a fazer sentido para ambos quando aquele mesmo 

escravo, que a mando de Agamêmnon deveria retornar a Argos, foi interceptado por 

Menelau, entra na tenda e revela todo o plano de Agamêmnon. Em choque, Clitemnestra 

implora ajuda de Aquiles, que resolve ajudá-la somente por ter sido usado numa história sem 

o seu consentimento. Ele também não quer o seu nome envolvido na morte de uma jovem 

mulher. 

O Terceiro Estásimo (v. 1035-1097) apresenta o coro cantando a grandeza de 

Aquiles, coro que relembra as núpcias de seus pais, Peleu e Tétis. Em seguida, o assunto do 

coro é o destino da jovem Ifigênia. 

O Quarto Episódio (v. 1276-1508), é o mais esperado de todos. Narra, em um 

primeiro momento, o diálogo entre Agamêmnon, Clitemnestra e Ifigênia, em que as duas 

irão confrontá-lo por causa das mentiras contadas. Ifigênia tenta convencer o pai para que 

ele desista do seu plano e a deixe viver, lamentando o seu infortúnio. Em um segundo 

momento, acontece o diálogo entre Ifigênia, Clitemnestra e Aquiles, em que este último 

revela que não conseguirá manter o seu exército de mirmidões controlados por muito tempo, 

e que ele precisa saber o que foi resolvido para tomar uma posição. Nesse momento de 

revelações, tensões e diálogos, Ifigênia irá mudar de postura e voltar atrás em sua súplica. 

Pela Grécia e por sua honra, ela está decidida a se sacrificar pelos gregos e pela vitória de 

sua pátria. Em relação à renúncia à vida em nome dos gregos, Torrano afirma que essa sua 

atitude fez com que Aquiles a admirasse e louvasse pela sua beleza, nobreza e dignidade, o 

que a torna uma noiva desejável e ideal, alguém digno de assumir o papel de sua esposa.20 

Por isso, Aquiles afirma que casaria com ela se fosse necessário. 

 
20 TORRANO, Jaa. A noção mítica de justiça nas relações de poder na tragédia I.A. de Eurípides. Letras 
Clássicas, p. 16-24. 
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O Quarto Estásimo (v. 1509-1531) é o mais curto dos coros, e nele será celebrada a 

despedida de Ifigênia, que fará uma prece aos deuses pela vitória dos gregos. 

Por fim, o Êxodo (v. 1532-1629), que é a saída do coro em cena e o fim da peça, traz 

um mensageiro a mando de Agamêmnon, para que conte a sua esposa, Clitemnestra, como 

foi realizado o sacrifício. Ele irá narrar em detalhes o acontecido e finaliza a sua fala dizendo 

que Ifigênia teria voando para os deuses e, no seu lugar, teria aparecido uma corça.  

O Êxodo de Ifigênia em Áulis é bem emblemático, uma vez que não é possível saber 

se ele pertence ou não a Eurípides, já que ele teria morrido antes de a peça ser encenada. 

Ribeiro afirma que a peça Ifigênia em Áulis apresenta inegáveis sinais de adulteração e 

interpolação e, por conta disso, o texto original teria se perdido, e o que há hoje teria sido 

escrito por Queremon, poeta do século IV a.C.21 Quem sustentou esse argumento foi Erasmo, 

Gruppe e Bang. Ribeiro também afirma que os últimos versos da tragédia são problemáticos, 

e aventa a possibilidade de que seu parente, Eurípides Menor, seu filho ou sobrinho, 

completou o texto pouco antes da primeira representação. Outra possibilidade aponta para o 

fato de a peça ter sofrido adulteração, provavelmente entre os séculos IV e VII. Ainda assim, 

essa adulteração não mudou substancialmente o enredo original, com exceção do final da 

peça.  

Kovacs22 acredita que a peça termina no verso 1531, sem que o mensageiro contasse 

a Clitemnestra que Ifigênia teria sido salva e no seu lugar foi encontrada uma corça. Ele 

justifica essa ideia pelo fato de que Clitemnestra teria vingado a morte de sua filha – a 

vingança de Clitemnestra é a base do enredo da peça Agamêmnon, primeira peça da trilogia 

Oresteia, de Ésquilo. Que sentido faz essa vingança se Ifigênia não teria sido morta e sim 

salva? Porém, o fato de Eurípides demonstrar gosto por reorganizações e reorientações em 

seus mitos aponta para a viabilidade de se considerar os versos 1532-1629 como de 

Eurípides. 

 

  

 
21 RIBEIRO, Wilson Alves Jr. Os autores da Ifigênia em Áulis de Eurípides. Cordex: USP, 2010, p. 57-91. 
22KOVACS, George Adam. Iphigenia at Aulis: Mith, Performance and Reception. [Tese de Doutorado]. 
Universidade de Toronto, 2010. 
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2. As mulheres na sociedade grega 

 

Marquardt afirma que para compreender as personagens femininas de Eurípides, 

como Clitemnestra e Ifigênia, é necessário compreender a posição que a mulher ocupava na 

Grécia Antiga.23 Para isso, é necessário saber o processo histórico que culminou ao nível de 

restrição e ocupação social das mulheres na Atenas Clássica. 

Segundo Cantarella, desde que os homens caçavam e defendiam o grupo, e as 

mulheres ficavam responsáveis pela prole e pelo trabalho na terra, sendo possível às 

mulheres, no entanto, eventualmente ocupar um espaço proeminente, o que configurou 

provisoriamente uma espécie de matriarcado.24 No caso da Atenas Clássica, a situação é 

diferente. As mulheres se ocupavam da tecelagem, detinham um destaque na vida religiosa, 

experienciavam uma espécie de “cidadania ritual”. Ainda assim, elas deveriam ficar em casa 

para que assim não vagassem pelas ruas, o que em teoria somente acontecia em situações 

especificas, como era o caso das procissões ritualísticas. 

Tal status depreciado da mulher avançou em Atenas à medida que legisladores como 

Drácon e Sólon começaram a regular o contexto e cotidiano que cada mulher, esposa, 

estrangeira e até prostituta, deveria se ocupar. Foi quando foram aplicadas leis para 

mulheres, o que constitui um controle do comportamento sexual. Junto a isso, a reprodução 

em grupos familiares das restrições às mulheres, reduzidas a seu ambiente, restritas às 

atividades domésticas, é marcante. 

O papel da mulher ateniense, no que diz respeito à política, era de subalternidade. 

Durante toda a vida, ela tinha necessidade de um tutor: no início, seu pai; depois o marido. 

Caso o marido morresse e a mulher se tornasse viúva, o seu tutor seria o seu próprio filho; 

e, na sua ausência, seria o seu parente mais próximo. Era inconcebível a ideia de uma mulher 

solteira ser independente e gerir os seus próprios bens. Eram o casamento e o nascimento do 

primeiro filho os marcos mais importantes na sua vida, e nem mesmo o próprio marido a 

mulher ateniense do período clássico tinha o direito de escolher. 

Apesar das leis que coibiam e diziam o que as mulheres deveriam fazer, como se 

portar e agir, as leis que as protegiam eram quase inexistentes. A presença do dote 

preservava, de certa forma, essa proteção. Ao mesmo tempo que o dote servia como peça 

 
23 MARQUARDT, Cristina Rosito. Capítulo 04:O locus das mulheres gregas e as personagens femininas de 
Eurípides. In: Ifigênia em Áulis: A função religiosa, o papel das mulheres e a simbologia do sacrifício na 
tragédia euripideana. UFRS: Porto Alegre, 2007. 
24 CANTARELLA, Eva. Pandora's Daughters: the role and status of women in Greek and Roman antiquity. 
Baltimore / London: The John Hopkins University Press, 1993. 
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única para a sua defesa, ele poderia ser algo que a prejudicaria, pois “o dote era a parte da 

herança paterna que cabia à mulher, recebido por ocasião de seu casamento e não na morte 

do pai, como ocorria com o filho homem”.25 Pensando dessa forma, ter filhas significava um 

investimento sem retorno e, no caso de famílias que não possuíam tanto poder ou dinheiro, 

uma filha poderia ser um fardo para a família, caso ela não se casasse por falta de dote. 

A pergunta que poderia ser feita é: como o dote pode ser uma lei que protegeria a 

mulher? Apesar de ter seus pontos negativos, ela seria bastante útil para que o homem não 

trocasse de mulher a cada esquina ou em caso de maus tratos. No caso do divórcio, a mulher 

e o seu patrimônio deveriam retornar junto com ela à casa paterna. De um certo ponto de 

vista, isso preservaria o casamento. Mesmo se a mulher cometesse adultério e esse fosse o 

motivo para o fim do matrimonio, o dote também voltaria com ela. Isso se aplicaria também 

se o marido morresse ou o casamento terminasse sem gerar prole, ou filhas. Entretanto, se o 

casamento gerasse um filho homem, isso já bastaria para o dote não voltar para a família 

materna, marcando assim a passagem definitiva da mulher para o novo oîkos. Mas isso não 

significava que a mulher não poderia divorciar: ela poderia, porém, o dote ficaria retido com 

o homem. Outro ponto positivo era o fato de, caso a mulher não tivesse qualquer filho 

homem, e se o seu pai conseguisse um casamento melhor com outro pretendente, ele poderia 

romper o casamento para que assim o outro fosse feito. 

O casamento se realizava com certos padrões de idade. A “mulher” deveria ter por 

volta dos seus 14 anos e o homem em torno dos seus 30. Essas idades não têm relação com 

o potencial de reprodução, mas com dois motivos principais: primeiro era o risco de perder 

o controle dessas jovens e elas se tornarem selvagens e incontroláveis; segundo, o marido 

conseguiria ainda educa-la, sob suas maneiras e costumes, para que, pelo seu comportamento 

de mulher, ela agisse de forma conveniente. “A disparidade de idades entre marido e esposa 

pode ter ajudado a nutrir a ideia da inferioridade intelectual da mulher, e deve ter reforçado 

atitudes patriarcais”26. 

Aristóteles, em História dos Animais, acreditava que a mulher deveria se casar jovem 

por questões de saúde, já que pelo fato de o corpo não ter passado pelo processo da relação 

sexual, ele acabaria retendo o sangue menstrual que poderia causar alucinações e, em casos 

 
25 MARQUARDT, Cristina Rosito. Capítulo 04: O locus das mulheres gregas e as personagens femininas de 
Eurípides; IN: Ifigênia em Áulis: A função religiosa, o papel das mulheres e a simbologia do sacrifício na 
tragédia euripideana. UFRS: Porto Alegre, 2007, p. 126. 
26 Ibidem, p. 128; 
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raros, até o suicídio. Para evitar esses riscos, o ideal seria casá-la cedo para que assim se 

pudesse “desobstruir” o seu corpo. 

A situação muda de configuração quando se fala da mulher espartana. Enquanto a 

ateniense tinha como principal função a de gerar novos cidadãos e, consequentemente, novos 

guerreiros, e de permanecer dentro do oîkos, a mulher espartana era incentivada a “sair de 

casa para, entre outras coisas, exercitar-se na palestra”27. Elas também exerciam grande 

autoridade tanto sobre os seus filhos quanto sobre os seus maridos. Platão e Aristóteles 

considera que um dos atributos que fizeram com que Esparta tivesse o declínio foi por conta 

do comportamento das mulheres. 

O sacrifício de Ifigênia, em uma demonstração de coragem, diante de uma plateia 

que era composta por homens atenienses, gerou, certamente, impacto. O fato de Eurípides 

narrar a saída de uma mulher de sua casa para ir se aventurar no acampamento dos aqueus, 

indo ao encontro do seu futuro marido é outro fator relevante. Clitemnestra, exposta diante 

de Aquiles em sua tenda, é outro dado. Todos os três apontam para personagens femininas 

ocupando tanto o lugar privado quanto o público. Eurípides, ao colocar mulheres nesses 

espaços exóticos, está fazendo com que elas ajam heroicamente, uma demanda do drama 

grego, concomitantemente à promoção da discussão da posição da mulher na sociedade 

ateniense em tempo de guerra.  

 

3. Personagens e suas alterações 

 

Ao longo da peça, é possível acompanhar e perceber as alterações na narrativa dos 

personagens. As mudanças na caracterização dos personagens ao longo da trama são 

notáveis: eles mudam de ideia facilmente, às vezes de forma radical. A única que se manteve 

consistente e estável do início ao fim foi Clitemnestra. Tanto Agamêmnon quanto Ifigênia, 

Aquiles e Menelau se alteram com o passar das cenas, e tais mudanças de comportamento, 

explorados, ajudam a compreender o papel de cada personagem na peça, visto que tais 

peripécias influenciam na morte de Ifigênia, e ajudam na sua compreensão. 

 

 

  

 
27 Ibidem, p. 129; 
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3.1. Clitemnestra: maternidade e vingança 

 

Inicia-se aqui por Clitemnestra, a única que não muda as suas intenções. Desde que 

ela soube do plano do seu marido, ela se posicionou contrariamente, a fim de salvar a vida 

da filha a qualquer custo, e até se humilhar para Aquiles, implorando a sua ajuda: 

À face me não virá o rubor de lançar-me aos teus joelhos, mortal de uma 
deusa nascido; pois para que é a soberba? Ou com que devo eu preocupar-
me mais do que com a minha filha? Mas tu vinga, ó filho da deusa, o meu 
e teu revés e a tua prometida esposa –em vão, mas mesmo assim prometida 
[900] ... Eu te suplico pelas tuas barbas, pela tua dextra, pela tua mãe - 
porque teu nome ao qual tu deves vingar, me perdeu! Não tenho para 
refurgiar-me outro altar que não teus joelhos, nem amigo algum perto de 
mim. (...) [v. 905-910] 

 

O motivo de Clitemnestra se humilhar perante Aquiles, segundo Marquardt, se deve 

ao fato de que ela desempenha na tragédia o papel de mãe. Eurípides a utiliza para refletir 

sobre esse lado constante e obstinado da maternidade, que une o amor incondicional pela 

filha e a terrível dor pela possibilidade de perdê-la. Em tempos de guerra, a encenação de 

Clitemnestra assim caracterizada representa as mulheres que compartilham desse sentimento 

de mãe, as quais sofrem porque os seus filhos estão no combate, e não sabem ao certo 

notícias do seu paradeiro, se estão vivos ou mortos. Clitemnestra também serve como 

reflexão para a felicidade conjugal, já que ela reflete a ruptura com o ideal de esposa, com 

autocontrole e dedicada, um caráter moldado pelo seu marido. Ela é uma mulher 

transgressora, que invade espaços masculinos por causa de sua hýbris. 

Mesmo sabendo que a morte de sua filha foi demandada pela deusa Ártemis, 

Clitemnestra não concordou com a exigência divina, o que faz cair por terra toda a 

argumentação de Agamêmnon. Após ser informada da substituição de sua filha por um 

animal no momento fatídico, ela não acreditou, antes julgou que Ifigênia foi sacrificada de 

fato e se encontra morta, pois já que não pode mais vê-la. Ou seja: havendo ou não a 

intervenção divina, ela não poderá mais ver o crescimento da sua filha, e isso é o mesmo que 

estar morto. 

Clitemnestra não consegue perdoar a decisão do seu marido, e por isso ela planeja 

durante dez anos a sua vingança, e a executará após o fim da Guerra de Troia. Em sua 

vingança contra Agamêmnon, ela o assassinará com o auxílio de seu amante Egisto. 

Ao mesmo tempo, Clitemnestra, mesmo sabendo que o casamento de Ifigênia com 

Aquiles não passava de uma farsa, agiu para que esse casamento realmente pudesse ser 
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realizado, já que os ritos matrimoniais representavam um ritual essencial na vida de qualquer 

mulher ateniense.  
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3.2. Menelau: as peripécias do lógos 

 

Menelau, irmão de Agamêmnon, cunhado de Clitemnestra e filho de Atreu, mesmo 

tendo uma curta passagem na peça, é o responsável pelo plano de inventar um suposto 

casamento para atrair Ifigênia ao acampamento. Ele surge depois na peça quando o Ancião 

estava prestes a enviar uma segunda carta, ancião que é interceptado por ele. Após descobrir 

a mudança de ideia do seu irmão sobre o plano, ele inicialmente ameaça contar a todos os 

dânaos o que está escrito na carta, provocando uma discussão. Em seguida, ele se compadece 

com lágrimas e reflete sobre os argumentos do seu irmão, e volta atrás no plano de matar sua 

sobrinha, dizendo: 

Na tua situação me ponho. Agora sou eu que te digo que não mates 

tua filha, nem meus interesses anteponhas, pois não é justo que tu 

suspires e eu goze meus prazeres, que os teus morram e vejam os 

meus a luz [480] (...). Eu era um novato sem senso, antes de analisar 

o problema de perto e compreender o que é matar um filho [485-490] 

(...). Que tem Helena a ver com a tua filha? Que o exército parta, 

desmobilizado, de Áulide e tu, irmão, cessa de teus olhos marejar de 

lágrimas [495] 

 

As peripécias, as transformações porque passam Menelau seguem o curso do dîssoi 

lógoi: dos duplos discursos, e dos efeitos dos mesmos nas assembleias atenienses. As 

mudanças de posição por meio da persuasão oratória são características desse tempo, e são 

apontadas aqui como uma vitória do logos no apelo à consideração das demandas privadas 

diante do apelo público para a guerra. Isso parece soar diante da audiência como uma crítica 

à Guerra do Peloponeso e a necessidade de repensar a validade de suas consequências diante 

dos prejuízos aos oîkoi. 

 

3.3. Aquiles, a ordem políade e a isonomia com Ifigênia 

 

Ao contrário de Menelau, Aquiles que sempre se manteve firme em nome da defesa 

da sua suposta futura esposa, Ifigênia. Ao fim, porém, Aquiles é quem inicia as práticas do 

ritual para que o sacrifício acontecesse, satisfazendo a vontade da própria Ifigênia. Ainda 

assim, ele se colocou à disposição caso a sacrificante mudasse de ideia.  
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O personagem de Aquiles vai muito além de uma breve mudança de comportamento. 

Quem dedicou a escrever um artigo sobre o papel de Aquiles em Ifigênia em Áulis foi 

Brandão (2006). Ele afirma que, embora Aquiles sempre fosse retratado e moldado como 

uma figura heroica, nesse mito em questão ele terá suas ações muito mais reflexivas do que 

impulsivas. Brandão afirma ainda que Aquiles está mais ligado ao comportamento que 

chamamos de filosófico do que ao que geralmente ele é representado na tradição mítica. 

Compreende-se como tradição mítica aquela que exerce a importante função na 

sociedade grega de promover “uma concepção de mundo de natureza religiosa que 

proporcionava respostas às principais indagações existenciais que desde sempre inquietaram 

o espírito humano”28. Em oposição à tradição mítica, a filosofia era “empreendimento 

intelectual completamente distinto das elaborações mitológicas”. A filosofia surgiu como 

uma forma de rompimento dessa versão mítica e os filósofos inauguraram um “discurso 

argumentativo, abstrato e universal e tentaram com afinco elaborar concepções de mundo 

que fossem isentas de contradições e imperfeições lógicas”29. Aquiles, em Ifigênia em Áulis, 

demonstra reconhecer a argumentação.  

Outro dado é que Aquiles representa o consenso e dissenso em torno das relações 

masculino-feminino. Quando Aquiles descobriu sobre o plano de Agamêmnon, ao mesmo 

tempo em que Clitemnestra, ele se torna a única salvação de que Ifigênia dispõe, ao mesmo 

tempo em que ele se encontra na mesma posição inocente dela – eis o consenso. O que 

provoca o dissenso é que, embora Aquiles esteja em uma situação de suposta igualdade com 

Clitemnestra, ele pode se dispor a ajudá-la e à sua filha, pois ele tem a liberdade de obedecer 

ou não os Atridas Agamêmnon e Menelau. A sua sensatez e a sua moderação são 

potencializadas por sua condição masculina, privilegiada, o que é identificado por Eurípides 

e corresponde ao contexto de dominação masculina da sociedade ateniense.  

Apesar disso, mesmo tendo toda essa liberdade, ele não pretende ser contra 

Agamêmnon nem muito menos contra o exército, por isso ele diz a Clitemnestra para 

conversar antes com seu marido para assim convencê-lo a mudar de ideia. 

Aquiles: ouve então, para que nosso desígnio decorra bem 

[1005] 

Clitemnestra: Que queres dizer com isso? Pois ouvir-te é dever 

meu [1010] 

 
28 ARAÚJO, Taurino. Filosofia I: Grécia e Roma. Salvador-BA: 2015, p. 8. 
29 Ibidem, p. 9. 



 

25 
 

Aquiles: Persuadamos de novo seu pai a pensar melhor. 

Clitemnestra: Não passa de um miserável e teme o exército em 

demasia. 

Aquiles: Mas as razões, os temores vencem na disputa. 

Clitmnestra: Gélida esperança! Explica o que hei-de executar. 

Aquiles: Implora-lhe, primeiro, que não mate tua filha; e, se 

resistir, junto de mim deves encaminhar-te (...) [1015] 

 

Clitemnestra e Aquiles se unem em torno do logos, o qual deve ser utilizado para a 

tentativa de modificar substancialmente o desfecho da peça. Porém, o logos falha, o que 

indica a impossibilidade, em um contexto de obstinação pela guerra, de conseguir promover 

a reflexão sobre as ações e a proteção do oîkos. Tal é um paralelo importante com a condição 

de Atenas: a cidade envolvida em uma duradoura e dolorosa guerra, viu inúmeras vezes o 

logos falhar em detrimento da obstinação pelo combate e pela guerra.  

Outro aspecto a se destacar: após Ifigênia aceitar seu sacrifício Aquiles a vê como 

uma igual. A igualdade se dá aqui no sentido dela ser análoga à sua condição de perfeito 

herói e guerreiro grego, já que ela se mostrou grandiosa ao aceitar o sacrifício como uma 

verdadeira heroína. É por essa a razão que ela considerada por ele alguém digna de ser 

desposada, caso não se fizesse mais necessário o sacrifício. O Aquiles de Eurípides é 

diferente do Aquiles homérico: ainda submisso às ordens coletivas análogas à pólis, ele se 

coloca em condição de isonomia com uma mulher, algo inconcebível na Ilíada, cuja trama 

envolve exatamente a negligência de Aquiles em relação às questões públicas, e a ausência 

absoluta de qualquer figura feminina que seja simétrica a qualquer personagem masculino. 

 

 

3.4. Agamêmnon e o múltiplo 

 

O personagem de Agamêmnon é emblemático e Eurípides o apresenta na peça, como 

referiu Evencio, “multifacetado”30, tendo vários conflitos, questionamentos e realidades 

distintas em uma só pessoa. Ao mesmo tempo em que ele representa na peça a figura do 

comandante onde preparava o seu exército para a guerra que se aproximava, ele é irmão de 

 
30 CARVALHO, Valeria Evencio. Uma releitura de Ifigênia em Áulis de Eurípides a partir do binômio 
casamento-morte. Curitiba: UFPE, 2018, p. 63. 
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Menelau, que teve a sua vida privada exposta por conta da traição e fuga de sua mulher, 

Helena. Ele também exerce o papel de pai prestes a sacrificar sua filha em nome das razões 

do Estado. Agamêmnon, do início ao fim, é instável: ora ele está decidido a levar à cabo o 

terrível destino de sua filha, ora ele tenta enganar Menelau, ora ele explode em lágrimas. 

Agamêmnon é um personagem cuja ambiguidade transita em torno de dois valores 

inestimáveis: o ôikos e a timé. A sua instabilidade é análoga à da pólis em guerra; é 

comparável à instabilidade de cada cidadão e da assembleia, que se vê entre valores 

familiares e razões de Estado, os quais constantemente afligem o comportamento pessoal e 

coletivo. 

Desde o início da peça, no prólogo, Agamêmnon se apresenta como um optante da 

timé, o que o faz mandar uma carta como isca para atrair sua filha ao local do sacrifício. Essa 

decisão está subentendida, já que a peça se inicia com Agamêmnon já tendo escrito uma 

segunda carta, arrependido da sua escolha de sacrificar sua primogênita. O ôikos nesse 

momento ultrapassa a timé. Sobre essa indecisão, de não saber ao certo o que fazer diante da 

situação do sacrifício, Brandão (2008) diz que esse comportamento atualmente é conhecido 

como arrependimento, no entanto tal estado emocional era entendido pelos gregos como algo 

análogo à possessão divina, uma cegueira momentânea que afasta a razão. Por alguns 

instantes, porém, Agamêmnon parece ter restaurado os seus sentidos e lucidez, o que o faz 

escrever uma segunda carta: 

Agamêmnon: [95-100] Da tabuinha os sulcos lavrei, a minha esposa fiz 
chegar a ordem de enviar minha filha como noiva prometida a Aquiles (...) 
Assim pensei persuadir minha mulher, [105] a mentira tecendo em torno 
do casamento da virgem (...). Mas tendo sem siso decidido então, anulo 
agora o que disse, escrevendo com siso esta tabuinha que tu de noite [110] 
me viste abrir e selar, meu velho. Mas vamos! Toma esta carta, corre a 
Argos! 
 

Em relação à citação do nome de Aquiles nesse aterrorizante plano, Pereira (2013) 

reflete sobre o que poderia significar citar o nome de um pretendente, independente de quem 

fosse, como desculpa para atrair Ifigênia ao acampamento estacionado em Áulis. Para a 

autora, Agamêmnon representaria póleis que utilizam como pretexto algum nome ou 

situação para provocar uma guerra que lhe é benéfica. Eurípides provavelmente buscou 

ponderar o que os anos da Guerra do Peloponeso puderam lhe ensinar: o poder da falsidade 

que prevalece sobre a verdade; sobre os comandantes que não estavam aptos a comandar; a 

lealdade quando lhes é conveniente; as soluções que são provisórias ou até mesmo as falsas 

razões que escamoteiam as verdadeiras razões. 
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O conflito entre ôikos e timé está presente no Primeiro Episódio, quando Menelau 

descobre a mudança de plano do seu irmão e o agṓn começa. Nesse conflito, quando 

Menelau se compadece das lagrimas do seu irmão, Agamêmnon, como por um estalo ou 

epifania, se vê como líder de exército e passa a avaliar o que está em jogo, principalmente 

porque Menelau ressaltou a sua posição de rei de Micenas. 

Agamêmnon: [505] Louvo-te, Menelau, porque, contra o que eu esperava, 
justo e dignamente mudaste tuas palavras (...). [510] Mas, porque arribámos 
a um destino inevitável, cumpra-se de minha filha a morte sanguinolenta. 

 

Menelau ainda tenta fazer Agamêmnon mudar novamente de ideia, mas o rei de 

Micenas sabe que o seu destino é inevitável, e se não o faz, perderá toda sua honra e o seu 

“país” tende a cair em desgraça. Esse seu medo de cair em desgraça, é analisado por Pereira 

(2013), que indica o prevalecimento das ambições do mundo privado, onde a conduta heroica 

se revela vulnerável persuadida pelas vantagens meramente pessoais. Torrano (2015) vê 

nessa conduta de Agamêmnon uma noção de justiça, uma vez que o seu sentimento de 

paternidade não o isenta do dever de chefe de Estado. O justo seria favorecer os dânaos, as 

razões do Estado, do que fazer prevalecer as suas ambições pessoais.  

O personagem de Agamêmnon, caso se leve em questão o sentido que Clitemnestra 

tem para a plateia, é capaz de retratar todo o poder que um tirano teria na Grécia Antiga: de 

decidir quem vive e de quem morre. Mais ainda: ele poderia representar ironicamente os 

soldados atenienses, já que ir para a guerra significaria ser civilizado; não ir significaria 

deixar a sua pólis em perigo, além de que, não se fazer presente na guerra por covardia é ser 

bárbaro. A última coisa que qualquer cidadão queria receber era desse insulto. Diante disso, 

Agamêmnon assume duas personalidades conforme ocupa os espaços: no espaço público, 

ele deve tomar decisões importantes como líder; no espaço privado, ele exerce o papel de 

pai, papel em que ele, finalmente, falha completamente. 

 

 

3.5. Ifigênia e a escolha entre a vida e a morte 

 

Assim como o personagem de Agamêmnon, Ifigênia também vive uma dualidade. 

Porém, o sentido das ambiguidades de Ifigênia é mais positivo do que as ambiguidades de 

seu seu pai. Ela é imponderada, inteligente e a sua coragem é demonstrada na peça. Ela é 

comparável à deusa Ártemis que, apesar de não se mostrar, se faz presente na protagonista, 
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que, como a deusa, representa a passagem de donzela para mulher, de temerosa para valente, 

de vítima para exemplo, e de viva para morta (nesse caso, de mortal para imortal). 

Ártemis/Ifigênia representariam “a ambiguidade que habitaria em todo ser humano”31: tanto 

o de ser bárbaro como o de ser civilizado, e ambas se encontrariam de qualquer jeito, 

inevitavelmente.  

Ártemis, além de aparecer como defensora da personagem, também ajuda a ilustrar 

a situação da região em que os aqueus se encontram: Áulis. Assim como Áulis se tratava de 

um local geográfico limítrofe, uma região no limite entre a Grécia (civilizada) e a Troia 

(bárbara). Ártemis, segundo Vernant, é a deusa das fronteiras entre a civilidade e a 

selvageria, sendo a deusa responsável por conferir virtude, estabelecer a passagem entre 

ambos e demarcá-las, como afirma Cidre (2015).32 

Nos dias que os gregos ficaram estacionados nesse local esperando que os ventos 

soprassem ao seu favor, eles estariam na verdade simbolizando a preparação da saída da paz 

para o estado de guerra, a saída de um território civilizado para o oposto, o bárbaro; e, 

principalmente, eles estavam saindo da vida para caminhar ao lado da morte. Mas não foram 

somente esses os momentos de transição. Na verdade, toda a tragédia foi revestida desses 

elementos transitórios, como: o confronto entre o ser civilizado ou o ser bárbaro, 

constantemente retomado por Agamêmnon; a passagem do infantil para o adulto, que seria 

análoga ao fato de os jovens se tornarem adultos ao deixarem suas casas em direção à guerra; 

e também, principalmente, a passagem de menina para mulher por meio do casamento, 

mesmo que esse casamento tenha sido com Hades. 

Sendo assim Ifigênia é uma jovem e virgem menina/mulher, que se encontra na 

dualidade entre escolher continuar viva ou se sacrificar em nome dos gregos para que estes 

alcancem a almejada vitória. Ifigênia, heroicamente, escolhe a Grécia e a sua honra, e se 

sacrifica. Mas até que de fato esse sacrifício aconteça, é possível ver a sua evolução como 

personagem e perceber, em paralelo, como o destino das mulheres muda, como elas, de 

pessoas tão frágeis, delicadas e indefesas, na verdade têm uma força que se equivale à força 

do homem. Ifigênia consegue ultrapassar a coragem e a bravura do seu pai, já que assume 

seus deveres como líder, para salvar a sua família de uma desgraça. 

Ifigênia: decidi morrer; mas esse acto, [1375] quero torná-lo glorioso, para 
longe relegando sentimentos vis. (...) [1380] Tudo isto salvarei com minha 

 
31 VARGAS, Terezinha da Cunha; POLLO, Vera. “Ifigênia em Áulis”: a guerra, as núpcias e a morte. Trivium: 
Estudos Interdisciplinares: RJ, Ano IX, Ed. 2, p. 236. 
32 CIDRE, Elsa Rodríguez. Maneras rituales de matar a una doncella: Ifigenia entre las víctimas sacrificiales 
euripideas. São Paulo: Annablume, 2015. 
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morte e, como libertadora da Hélade, uma glória bem-aventurada me 
caberá. (...) [1395] Se Ártemis quis receber meu corpo, eu, mortal que sou, 
à deusa farei obstáculo? Pois bem, é impossível! Meu corpo eu entrego à 
Hélade. Sacrificai-me, destruí Tróia. Essa será, por longo tempo, a 
memória que de mim deixo, estes os filhos, e os esponsais e a minha glória. 
 

Ifigênia ultrapassa a coragem e a bravura do seu pai por um simples motivo: seu 

discurso sobre a decisão da morte se trata de um sentimento genuíno pautado na glória do 

seu povo e de sua óikos, o que a difere totalmente da de Agamêmnon, que temia ter uma 

fama de bárbaro e incapaz. Como discorre bem Carvalho (2019), atesta-se na peça a 

existência de um manto de vaidade e a tentativa constante de demonstrar poder e 

superioridade nas personagens, exceto em Ifigênia. É como se isso reforçasse os dois lados 

de uma guerra: de um lado o comandante que estaria motivado por interesses pessoais e que 

fazia o seu povo morrer como consequência; e, do outro, aquele líder que só tem a intenção 

de defender o seu território da invasão, o que, querendo ou não, lhe confere a glória. Eis o 

dilema da própria Atenas em guerra com Esparta, encenado diante de seus cidadãos, os quais 

encarnam o conflito representado na peça. 

Ainda sobre o discurso de adesão à morte de Ifigênia, ela pede à mãe que não se 

revolte contra seu marido: “Não guardes ódio a meu pai, ao teu esposo” (v. 1450). Pede 

também que Aquiles não coloque a sua vida em risco: “(...) mas tu, estrangeiro, não morras 

por minha causa nem mates a ninguém, [1420] deixe que eu salve a Hélade, se puder” (1415-

1420). Isso porque não só Ifigênia, mas como todos os gregos sabem dos danos que uma 

guerra pode custar, direta ou indiretamente: a realização de dispendiosos sacrifícios (nesse 

caso, de animais), as perdas em vidas, a destruição das famílias e lugares. Por essa razão, 

tenta-se evitar uma eminente guerra a qualquer custo mesmo que este custo seja o valor de 

sua vida. 

Outro ponto bastante pertinente da personagem é a sua aversão por Helena. Ifigênia 

não quer se assemelhar a ela nem seguir os seus passos, já que a todo o momento as suas 

decisões estão pautadas em fazer o oposto das decisões tomadas pela fugitiva. Se Helena 

causou essa guerra, Ifigênia não quer ser um infortúnio para o seu povo. Se o sacrifício de 

sua vida é o suficiente para se distanciar da sua tia e assim trazer glória para si e para a sua 

cidade, assim ela fará. Vê-se, no contraste entre Ifigênia e Helena, o paralelo entre a mulher 

perfeita e a imperfeita. 

Diante do que foi dito aqui, é possível situar a narrativa dos personagens com as suas 

alterações ou permanências, as suas evoluções juntamente com as consequências das suas 
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escolhas. Especialmente, destacou-se o que cada personagem poderia significar diante do 

contexto políade da audiência, e como é possível compreender os personagens e perceber 

que o motivo da morte de Ifigênia tem relação com um heroísmo desejado da audiência pelo 

tragediógrafo: o zelo pelo oîkos e pela pólis, concomitantemente. 

 

 

4. Significado da morte de Ifigênia 

 

O itinerário seguido aqui envolveu o mapeamento da cenografia da peça Ifigênia em 

Áulis, com o objetivo de compreender como a peça comunicava valores à audiência em seu 

contexto de enunciação. Viu-se também que Eurípides colocou em cena o papel 

desempenhado pelas mulheres e a posição que elas ocupavam no tempo da encenação, 

abordagem mascarada pelo recurso ao mito. Eurípides concebeu personagens com riqueza 

de significados, e destaca-se neste trabalho o significado da morte de Ifigênia, o qual já 

tomou forma na discussão feita até aqui.  

Em relação à temática da morte, Certeau afirma que a morte, quando representada, 

volta com um disfarce, tendo múltiplos significados. Um desses disfarces pode ser 

encontrado no martírio que está relacionado à uma sociedade histórica.  

O sacrifício de Ifigênia é narrado no Estásimo (v. 1509-1531) pelo coro, e depois é 

narrado, com mais detalhes, no Êxodo (v. 1532-1629) por um mensageiro da família, que, a 

mando de Agamêmnon, pede que ele conte à sua esposa e mãe de Ifigênia, Clitemnestra, 

como foi o desenrolar do sacrifício. O mensageiro por sua vez narrou a cena dizendo que 

antes do degolamento da jovem de fato acontecer, houve um barulho no bosque fazendo com 

que Ifigênia desaparecesse sobre a terra, e em seu lugar apareceu uma corça que jazia no 

chão ensanguentada. Ifigênia teria voado para os deuses e foi imortalizada. A morte dela 

através do sacrifício foi necessária, porque foi essa a condição estabelecida pelo vidente 

Calcas. E foi pelos aqueus que Ifigênia aceitou o seu martírio. 

Posto isto, é possível entender, a partir de Certeau, que o martírio de Ifigênia pode 

ser interpretado como um disfarce da morte. Entende-se que a morte volta sob disfarces, 

esses disfarces são os significados implicados a ela. A morte de Ifigênia, como ela foi 

representada na peça, tem um lugar sociocultural simbólico na realidade histórica da Grécia 
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da segunda metade do século V a.C.33 Por isso, faz-se necessário ambientar todo o cenário 

da peça, e o que se passava fora dela, para o estabelecimento de paralelos que permitam 

compreender como o discurso trágico funcionava naquele contexto cultural. Por 

conseguinte, há três os caminhos para discutir a morte:  

I. Através dos sacrifícios realizados na peça 

II. Através da oposição entre razões do Estado e razões familiares;  

III. A partir da oposição entre mundo privado e mundo público. 

 

4.1. I Sacrifícios realizados na peça 

 

Era comum aos gregos, antes de transições importantes da vida, realizar sacrifícios. 

Assim acontecia em casamentos, funerais e enunciação de votos, por exemplo. A peça de 

Ifigênia abarca todos eles. O principal, porém, está relacionado ao tema principal da tragédia, 

que se articula a partir da relação entre casamento e morte, ou do casamento que se transmuta 

em sacrifício de morte. Isso acontece porque o que era para ser celebrado, a união de duas 

famílias, as núpcias com Aquiles, acabou envolvendo uma outra pessoa, uma outra relação 

conjugal: a relação com Hades. Como os ritos pré-nupciais dos atenienses sempre envolviam 

sacrifício de sangue, Ifigênia estaria protagonizando paulatinamente as rotinas casuais de 

sacrifícios de casamento. Ou seja, ela narrou o seu próprio casamento com o seu futuro 

marido, Hades. Esses sacrifícios eram feitos com animais, e não com pessoas. Então, qual 

motivo seria suficiente para colocar uma jovem mulher em um lugar que não lhe pertencia? 

Loraux (1988)34 justifica que assim como o animal, a mulher é submissa, passiva e 

conduzida. Contudo, o seu sacrifício vai muito mais além de substituir um animal. 

Eurípides quando decidiu trazer o tema de sacrifício para a peça, faze-o com a 

intenção de tecer críticas para os tempos de guerra, período em que há mudanças de valores, 

crenças, costumes e, principalmente, o sentido da morte é ressignificado. Apesar de o 

sacrifício ser realizado por escolha da própria Ifigênia, não foi apenas ela que sacrificou a 

sua vida, já que os soldados ali presentes também atuam de modo semelhante ao dela: doam 

suas vidas em nome da sua honra e da sua pólis. No entanto, a intenção do poeta pode ser 

traduzida para questionar a guerra e o seu motivo; ou seja, ele quer que a plateia também 

questione o motivo de guerrear, o que, muitas vezes está acontecendo em benefício próprio 

 
33 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 3. ed. – Petrópolis: Editora Vozes, 1998, p. 293-299. 
34 LORAUX, Nicole. Maneiras Trágicas de matar uma mulher. Imaginário da Grécia Antiga. Jorge Zahar 
Editor, Rio de Janeiro, 1988, p. 63-90. 
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do rei. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que os soldados não esqueçam que se não vão a 

guerra, não são civilizados; contudo, se o fazem sem um significado real, também deixam 

de ser civilizados. 

 

4.2. II Oposição entre razões do Estado e razões familiares 

 

Pensar a morte pelo caminho das razões do Estado versus as razões familiares é estar 

ciente de que assim como é na Grécia Antiga, é na peça. Ou seja: há uma tendência a 

prevalecer as razões do Estado, já que elas se impõem como maiores que as razões 

familiares. Em Ifigênia em Áulis são dois momentos claros que vemos isso acontecer: o 

primeiro, Agamêmnon decide que o sentimento de paternidade que ele tem não é maior do 

que o sentimento de líder que ele possui. O mais justo seria favorecer a Grécia, as razões do 

Estado, do que prevalecer em suas razões pessoais, onde seria a única oportunidade de salvar 

a sua filha. 

O segundo momento não é tão perceptível, já que se encontra subentendido: 

novamente, a questão dos soldados. Do mesmo modo que Agamêmnon, os soldados 

abandonam o seu lar para atender o chamado do rei, e nesse momento, as razões familiares 

sempre ficam em segundo plano. Assim como dito anteriormente, esse chamado do rei pode 

se tratar de uma metáfora para questões da defesa das póleis. Consequentemente, isso 

significa que a defesa dos oîkoi ficava às margens, e também aponta para razões egoístas e 

mesquinhas dos reis. Tanto em Ifigênia em Áulis, como o período que Eurípides, as razões 

egoístas do Estado estão em cena. Eurípides se utiliza do enredo, portanto, para criticar quem 

manda as pessoas irem à guerra, e não os soldados que vão. Critica quem diz que a morte é 

necessária, mas elogia quem o faz, já que os guerreiros que renunciam a toda uma vida que 

lhes era reservada, de tudo aquilo que não viverem, para seguirem ordens, sem nem ao menos 

fazerem qualquer exigência.  

 

4.3. III Oposição entre mundo privado e mundo público 

 

A morte por causa da oposição mundo privado versus mundo público pode ser 

entendida através dos lugares que os homens e as mulheres ocupam naquela sociedade. 

Andrade (2001) observa o discurso ateniense que separa os gêneros femininos e masculinos 

em duas funções básicas: a mulher tem a função de procriar; o homem tem a função de 
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guerrear. Essa diferenciação separa ambos os sexos: à mulher, cabe a ela o que é estável, o 

que é do interior do oîkos, o cuidado da prole e dos bens; ao homem cabe o que é móvel, o 

que é do exterior do oîkos, dos assuntos pautados na cidade (ou seja, a política), e a 

acumulação de riquezas.  

Dessa maneira podemos dizer que o espaço que é reservado à mulher é o mundo 

privado, e ao homem está reservado o espaço público. E fica nítido na peça os lugares que 

são ocupados por esses gêneros: enquanto os homens vão a guerra, as mulheres sofrem em 

seus lares, esperando o retorno dos seus maridos, pais e filhos, até porque a cidade só 

prospera na presença deles. E essa também é uma das críticas que Eurípides faz da morte 

social das mulheres em tempos de guerra. A saída do homem para a guerra resulta em um 

maior confinamento das mulheres, e isso não deveria acontecer. 

Quando se tem um sacrifício feminino em um ambiente público, que na peça é 

representado pelo acampamento militar, a mulher está no lugar em que não deveria estar - 

não é permitida a presença feminina na política. Além disso, o sacrifício é protagonizado por 

uma menina inocente, o que remonta à capacidade que as mulheres têm de pensar, agir, 

refletir, mudar, tomar decisões importantes, mesmo que privadas de exercer essa capacidade. 

Eurípides parece mostrar que o lugar das mulheres é ao lado do homem, e não confinadas 

em um ambiente privado, principalmente em tempos de guerra. 

Marquardt afirma ainda que “a bravura de Ifigênia diante da morte faz dela a única 

personagem da peça a demonstrar coragem. Coragem que era o maior preceito do homem 

na época heroica”35. A excelência, que também foi demonstrada por Ifigênia. A sua coragem 

tem lugar na ordem social, e ela representa uma qualidade fundamental para sustentar a 

família e a comunidade. Ou seja, a partir da encenação, a peça expõe que não existem mais 

os papeis que são previamente definidos pelos homens, e que agora há novas virtudes, pois 

seres tidos como frágeis e vulneráveis foram alçadas à equidade com o homem. Como afirma 

Marquardt, “a atitude de Ifigênia apenas ressalta, pelo contraste, a fraqueza de Agamêmnon 

que oscila entre seus deveres para com a sua família e para com os seus exércitos. A firmeza 

e a coragem que lhe seriam necessárias são atributos da filha”.36  

Assim, Eurípides demonstrou a capacidade que as mulheres têm. Demonstrou 

também que, na sua concepção, elas podem tomar decisões melhores que os homens, 

principalmente se comparadas às decisões dos líderes, já que esses tem constantemente a sua 

 
35 MARQUARDT, Cristina Rosito. Ifigênia em Áulis: A função religiosa, o papel das mulheres e a simbologia 
do sacrifício na tragédia euripideana. UFRS: Porto Alegre, 2007, p. 133. 
36 Ibidem, p. 136. 
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motivação no poder e na glória, sem ao menos levar em consideração os inúmeros soldados 

que interrompem as suas vidas para poder atender ao chamado da pólis por razões meramente 

egoístas. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Como síntese dos argumentos apresentados neste trabalho, conclui-se que, levando 

em consideração que a tragédia desempenhava nos cidadãos da Atenas Clássica o papel de 

produzir neles uma reflexão a respeito de seus dilemas, medos e vivências, as encenações 

em que contém a reaparição e a decodificação dessas reflexões aconteciam muitas vezes em 

ambiente privado. Mais ainda: Eurípides aproveita o cenário de guerra que assola toda a 

Grécia e questiona a compreensão de morte e o lugar que a mulher ocupava neste período. 

Eurípides, ao pôr em cena Ifigênia em Áulis, faz com que a plateia questione o motivo 

de guerrear em benefício da pólis. É a partir dessa encenação que o poeta provoca, 

“colocando em evidência, ou sob uma nova perspectiva, o que se encontra escondido, ou 

aquilo que, de tão comum e presente, ninguém vê”.37 Ele destaca as consequências que uma 

guerra traz às póleis. Ele quer que a plateia/povo questione isso sem que eles esqueçam quem 

manda os soldados a guerra e não quem vai. 

A tragédia de Ifigênia nada mais é do que uma representação simbólica do que 

acontecia na Grécia no período de guerra. O principal questionamento de Eurípides nessa 

peça tem como tema central às mulheres. Não é à toa que a sua protagonista é uma mulher e 

a deusa. Em volta dessas duas mulheres, gravitam inúmeros personagens reais, 

representando todas as suas condições possíveis durante a guerra: a mãe que vê seu filho 

indo à guerra; as esposas que perderam o seu marido; as jovens que deixam de casar durante 

esse período e, consequentemente, são atingidas pela morte social. 

Ao longo do trabalho vimos o enraizamento da condição da mulher na pólis, como 

se não fosse possível deslocá-la: ela nasceu nessa condição e estaria predisposta a morrer no 

mesmo local, em uma mesma “condição”. Em tempos de guerra, Eurípides aproveita para 

questionar a condição social das mulheres quando os homens vão a guerra se sacrificar pela 

pólis, deixando mães/esposas confinadas em seu lar, já que ambas não participam da vida 

 
37 VARGAS, Terezinha da Cunha; POLLO, Vera. “Ifigênia em Áulis”: a guerra, as núpcias e a morte. Trivium: 
Estudos Interdisciplinares: RJ, Ano IX, Ed. 2, p. 243. 
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pública. Não é só o homem que se sacrifica na pólis: as mulheres veem seus lares se 

destruírem e, consequentemente, são vítimas de morte social, já que a sua única mobilidade 

em vida é da casa do pai para a casa do marido. Sem eles, como fica a sua condição? 

Eurípides quer que a plateia reflita justamente sobre isso. Ele também reitera que não apenas 

os homens se sacrificam pela pólis, e questiona se as mulheres não deviam atuar na esfera 

pública. 
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