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RESUMO 

 

Os mitos gregos têm sido constantemente retomados na literatura moderna. Nomes 

como os de Ulisses, Orfeu e Electra têm figurado em obras que, mesmo ambientadas em 

contextos sócio-históricos diferentes daqueles nos quais esses mitos aparecem em sua forma 

clássica, interagem com eles para, a partir disso, criar novas narrativas, mais próximas das 

comunidades discursivas às quais os novos autores pertencem. A reescritura, por parte de cada 

autor, de uma personagem clássica, inserindo-a em novo contexto, propicia também um novo 

viés de análise para os estudos comparativos em literatura, pois possibilita uma reflexão que 

considera não só a narrativa mas também as características sociodiscursivas presentes nesses 

textos, que devem igualmente ser compreendidos como novos. Neste trabalho, a perspectiva é 

analisar o mito de Electra, desde sua aparição na trilogia Oresteia (458 a.C.), de Ésquilo até 

sua retomada brasileira na peça Senhora dos Afogados (2012), de Nelson Rodrigues. O 

objetivo deste estudo é mostrar como o dramaturgo brasileiro dialoga com o mito clássico e, 

ao fazê-lo, reconfigura toda a sua fábula. Assim, o dramaturgo brasileiro conta uma nova 

história, mais pertinente ao Rio de Janeiro dos anos 1950. Ocorre que, entre Ésquilo e 

Rodrigues, toda uma gama de autores estabeleceu diálogos com esse mito grego, 

apresentando, em cada época em que ele se reconfigura, diferenças fundamentais para que se 

entendam não só a reescritura ela mesma mas também uma série de elementos contextuais e 

cotextuais que testemunha a configuração genérica de cada obra, configuração esta que pode 

ser promovida pelo autor, pelo editor, pelo tradutor, em alguns casos, e até mesmo pelo leitor. 

Para mostrar essas relações, procura percorrer o caminho que leva de Ésquilo a Nelson 

Rodrigues, principalmente Eugene O’Neill (1970), autor com o qual Nelson Rodrigues 

interage explicitamente ao reescrever o mito grego para falar de sua época e de sua sociedade. 

Como fundamentos teóricos de análise, toma como base a Comparação diferencial e 

discursiva dos mitos gregos proposta por Ute Heidmann (2003, 2010, 2012), que compreende 

cada obra que retomou o mito clássico como uma resposta ao texto precedente, recusando 

assim a noção de influência que um texto pode manter em relação àqueles que o sucedem; e 

os estudos acerca da Análise do Discurso desenvolvidos por Dominique Maingueneau (2001, 

2006). Como resultado, apresenta uma Senhora dos Afogados que reconfigura não só o mito 

clássico mas também o gênero tragédia, na medida em que o subverte, criando um novo 

gênero, situado social e historicamente: a tragédia rodriguiana. Rodrigues se apresenta como o 

único dos dramaturgos analisados nesta pesquisa que reconfigura o mito de Electra de 

maneira mais efetiva, ou mesmo radical, operando verdadeiras inversões.  
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RÉSUMÉ 

 

Les mythes grecs ont été constamment repris dans la littérature moderne. Des noms 

comme ceux d’Ulysse, d'Orphée et d'Électre se voient dans des oeuvres qui, tout en 

appartenant à des contextes socio-historiques différents de ceux où ces mythes apparaissent 

dans leurs formes classiques, interagissent avec ces légendes grecques pour, à partir de cela, 

créer de nouvelles narratives, plus proches des communautés discursives auxquelles ces 

nouveaux auteurs appartiennent. La récriture que chaque écrivain réalise d’un mythe classique 

au moment où il l’insère dans un nouveau contexte, permet aussi un nouveau parcours 

analytique pour les études comparatives en littérature, vu qu’il rend possible une réflexion 

autour non seulement de la légende, mais aussi des caractéristiques socio-discursives 

présentes dans ces textes qui par conséquent doivent être compris aussi comme de textes 

nouveaux. Dans cette étude, la perspective est celle d’analyser le mythe d’Électre, tel qu’il 

apparaît dans la trilogie d’Échylle, Orestée (458 av. C.) jusqu’à sa reprise brésilienne : la 

pièce Senhora dos Afogados [La Maîtresse des noyés], (2012), de Nelson Rodrigues. Cette 

étude a pour objectif de montrer comment le dramaturge brésilien dialogue, lui aussi, avec le 

mythe d’Électre tout en réconfigurant ce mythe et ainsi raconter une nouvelle histoire, plus 

pertinente au Rio de Janeiro des années 1950. Il ne faut pas négliger que d’Échylle à Nelson 

Rodrigues, toute une gamme d’écrivains a repris ce mythe pour présenter chacun à son 

époque les différences fondamentales pour la compréhension pas seulement de l’écriture 

qu’ils réalisent, mais aussi de toute une série d’éléments contextuels et co-textuels qui 

confirment une reconfiguration générique de ces oeuvres à partir de son auteur, son éditeur, 

son traducteur et parfois même de son lecteur. Pour rendre évidents ces rapports dialogiques, 

nous prenons le chemin qui nous mène d’Échylle à Nelson Rodrigues avec une attention 

particulière à l’oeuvre d’Eugene O’Neill (1970) écrivain avec lequel Rodrigues dialogue 

clairement au moment d’écrire sa pièce. Les bases théoriques de cette étude sont constituées 

de l’Analyse du discours développée par Dominique Maingueneau (2001, 2006) et de la 

Comparaison différentielle et discursive des mythes grecs proposée par Ute Heidmann (2003, 

2010, 2012) selon laquelle chaque oeuvre qui reprend le mythe classique est comprise plutôt 

comme une réponse au texte précédant, refusant ainsi la notion d’influence  entre un texte 

déterminé et ceux qui le suivent. Comme résultat, nous présentons dans le texte de Senhora 

dos Afogados [La Maîtresse des noyés] une pièce qui reconfigure non seulement le mythe 

classique, mais aussi le genre  « tragédie », une fois qu’il l’infléchit, créant ainsi un nouveau 

genre situé socialement  et aussi historiquement : la tragédie rodriguiana. Nelson Rodrigues se 



 

 

 

présente comme le seul des dramaturges étudiés dans cette recherche qui reconfigure le mythe 

d’Électre d’une manière plus efficace, même radicale, réalisant de vraies inversions de sens. 

 

Mots clés : Électre. Nelson Rodrigues. Comparaison différentielle. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Greek myths have been constantly revisited in modern literature. Names like 

Ulysses, Orpheus, and Electra have figured in works that, even set in socio-historical contexts 

that are different from those to which these myths belong in their classical form, resort to 

these Greek legends to create new narratives, closer to the discursive communities to which 

they belong. The rewriting, by each author, of a classical character, inserting it in a new 

context, also provides a new analysis for comparative studies in literature, since it allows a 

reflection that considers not only the narrative, but also the socio-discursive characteristics 

presented in these texts, which must also be understood as new. In this work, our perspective 

is to analyze the myth of Electra, as it appears in the trilogy The Oresteia (458 BC), of 

Aeschylus and its Brazilian resumption: the play Senhora dos Afogados, [The Lady of the 

Drowned] (2012), by Nelson Rodrigues. Our goal is to show how the Brazilian playwright 

revisits the myth of Electra to reconfigure it and, thus, telling a new story, more pertinent to 

Rio de Janeiro in the 1950s. It occurs that between Aeschylus and Rodrigues, a whole range 

of authors established dialogues with this Greek myth, presenting in each epoch in which it 

reconfigures, fundamental differences so that it is understood not only the rewriting itself, but 

also a series of contextual and co-textual elements that witness the generic configuration of 

each work promoted by the author, the editor, the translator, in some cases, and even by the 

reader. In order to show these connections, we try to walk the path that leads from Aeschylus 

to Nelson Rodrigues, focusing mainly in Eugene O'Neill (1970) author with whom Nelson 

Rodrigues explicitly interacts when rewriting the Greek to approach his time and his society. 

To carry out our analysis, it takes as a basis the Differential and discursive comparison of 

Greek mythos proposed by Ute Heidmann (2003, 2010, 2012), that sees each piece that based 

on classic myth as an answer to the precedent text, refusing the idea of influence between 

those texts; and the studies on Discourse Analysis developed by Dominique Maingueneau 

(2001, 2006). As a result, it presents a Lady of the drowned that reconfigure the classic myth 

and tragedy genre, as far as it subvert this genre, creating a new genre, social and historically 

situated: a Rodrigues-like tragedy. Rodrigues presents himself as the only dramaturg analyzed 

in this study who reconfigures Electra myth in a more effective and more radical way, with 

real inversions. 

 

Keywords: Electra. Nelson Rodrigues. Differential Comparison. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Onde concluirá? Onde repousará 

Adormecida a cólera de Erronia?  

(Ésquilo, Coéforas, 2013, p. 147) 

 

Uma mulher ainda jovem urde o assassinato de suas irmãs e, mais tarde, da própria 

mãe, ao convencer seu pai de que fora traído. Este, por sua vez, corta as mãos da esposa, que 

morre de braços estendidos. Mais tarde, frente ao pai arrependido e acusador, a jovem Moema 

olha suas mãos, tão semelhantes às da mãe agora morta e “as odeia como nunca” 

(RODRIGUES, 2012g, p. 101). Odeia-as de tal forma que estende os braços, numa tentativa 

inútil de “criar entre si mesma e as mãos uma distância qualquer, ou expulsá-las de si mesma” 

(RODRIGUES, 2012g, p. 101). 

Em 1945, quando Nelson Rodrigues escreveu Senhora dos Afogados, a peça foi 

censurada pelo governo e rejeitada pelo público. Esse fato não a torna especial, visto que 

grande parte da obra do autor teve o mesmo tipo de recepção, por vezes da crítica, por vezes 

do público. A peça também está longe de ser a obra-prima de Nelson Rodrigues, posto 

ocupado por Vestido de Noiva (1943)
1
. No entanto, é possível dizer que, em Senhora dos 

Afogados, o dramaturgo experimentou outra ousadia: a de dessacralizar o clássico, ao evocar 

temas como o matricídio e a relação conflituosa entre mãe e filha, mostrando personagens 

fragmentadas, vítimas de todos e de si mesmas, em uma sociedade que desprezou seus deuses 

e por eles foi abandonada, mostrando-se, no interior de suas casas ou mesmo nos espaços 

públicos, menos nobres do que parecem, representando, talvez por isso, o que há de mais 

humano no homem: suas fraquezas, seus desejos nem sempre nobres e sua conduta quase 

nunca heroica. 

Ainda assim, ao leitor de teatro e ao conhecedor, mesmo que distante, das narrativas 

de Homero em sua Ilíada (VI a.C.) e Odisseia (VIII a.C.) e das personagens citadas nessas 

epopeias, é possível estabelecer relações entre a obra do autor brasileiro e uma das mais 

famosas trilogias representadas na Grécia Clássica: a Oresteia, de Ésquilo, escrita em 458 a.C. 

A trilogia é composta pelas seguintes peças: Agamêmnon, na qual é mostrada a morte desse 

rei quando de sua volta a Argos; Coéforas, que trata do retorno de Orestes e da vingança 

executada por ele ao assassinar Clitemnestra e Egisto; e termina com Eumênides, que trata do 

julgamento de Orestes, em Atenas, e põe fim à maldição sobre a família dos atreus. 

A Oresteia traz a história do assassinato do líder grego, Agamêmnon, por sua mulher 

                                                      
1
 Ano de escrita da obra. 
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Clitemnestra e o amante desta, Egisto, e todas as consequências desse crime: o exílio de 

Orestes, o ódio e o desejo de vingança de Electra, além do matricídio que será cometido pelos 

irmãos em honra ao pai, mesmo diante das razões levantadas por Clitemnestra por seu crime – 

vingar a morte de sua filha primogênita, Ifigênia
2
, imolada por Agamêmnon em Áulis, em 

sacrifício à deusa Atena, quando os gregos ainda se dirigiam a Troia para que a batalha tivesse 

início. A sucessão de assassinatos cometidos no seio da família atrida terá fim apenas quando 

Atena organizar um júri de cidadãos atenienses em seu templo para decidir o futuro de 

Orestes que, perseguido pelas Fúrias por ter cometido matricídio, será absolvido em seu 

julgamento e dará fim à maldição que assolava toda a sua família. 

Como vimos, a sucessão de assassinatos sempre realizados por membros de uma 

mesma família, a oposição de uma filha à mãe, o conflito de um filho que deve vingar a honra 

do pai e, por fim, o matricídio como último recurso numa relação conflituosa entre filhos e 

mãe são elementos que aproximam os textos de Ésquilo e de Rodrigues, ainda que faltem à 

trama do autor brasileiro os motivos nobres que justificam os crimes clássicos. Afastados por 

séculos, nascidos em sociedades e culturas profundamente distintas em suas crenças, artes e 

relações socioafetivas, esses autores fazem dialogar suas obras para, por meio delas, falarem 

de seu tempo e de seu lugar histórico e, para tal, tomam uma personagem, Electra, como fio 

condutor de uma fábula que, como veremos nas seções seguintes, fragmenta-se, desvanece e 

se reconstrói. O mito clássico se reconfigura na diferença, em fábulas nas quais vemos sua 

presença, mesmo que personagens sejam apagadas, reconstruídas, exiladas e que estejam, por 

vezes, na guerra; outras vezes, nas ruas da Paris do século XX; ou ainda, em uma cidade 

litorânea brasileira do mesmo século, entre um cais de porto e uma casa em luto. 

No Brasil, encontramos muitos estudos acerca da obra de Nelson Rodrigues e da sua 

contribuição, tanto para o teatro quanto para a televisão, visto que muitos dos seus textos, 

sobretudo suas crônicas, foram adaptadas pela Rede Globo na série A vida como ela é (2002)
3
. 

Entre os críticos que mais escreveram acerca da obra do dramaturgo está Sábato Magaldi, 

amigo de Nelson Rodrigues, e a quem o próprio autor pediu que organizasse o seu Teatro 

Completo (RODRIGUES, 2017b). Além dos dois volumes que compõem o teatro completo de 

Nelson Rodrigues, Sábato Magaldi ainda escreveu Nelson Rodrigues: dramaturgias e 

encenações (2010) e Teatro da Obsessão (2004). 

Vale destacar que a obra de Sábato Magaldi não se dedicou a textos específicos do 

                                                      
2
 O mito de Ifigênia é objeto de uma peça de Eurípedes, em 405 a.C., na peça Ifigênia em Áulide. 

3
 Sobre a relação entre as crônicas de Nelson Rodrigues e sua popularização na televisão, é importante 

mencionar o trabalho de Stefanie Hesse Alves (2012). 
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dramaturgo, mas à obra de Rodrigues em sua totalidade, ao organizar as peças e analisar as 

encenações e montagens desses textos. Nos últimos anos, também não se evidenciou a 

realização de pesquisas mais aprofundadas acerca da obra do autor, mas entre os estudos 

encontrados no decorrer deste trabalho uma característica se apresentou com clareza: uma 

parte considerável dos pesquisadores que se dedicaram à obra de Nelson nos últimos anos 

optou por se dedicar ou às peças míticas ou às peças trágicas, divididas de acordo com o 

critério estabelecido por Magaldi ao organizar o teatro completo de Nelson Rodrigues. Nesse 

sentido, citamos os trabalhos mais recentes que encontramos acerca de Senhora dos Afogados 

e a perspectiva adotada por cada um desses autores ao comparar a peça do dramaturgo 

brasileiro com outros textos ou a analisar à luz de uma teoria específica, como a Psicanálise 

freudiana, por exemplo. 

Assim, temos como exemplo os trabalhos de Os descaminhos das mulheres no teatro 

de Nelson Rodrigues: uma articulação entre o teatro e a psicanálise (CARVALHO, 2011) 

que analisa as mulheres presentes nas peças Senhora dos Afogados, Vestido de Noiva e A 

serpente a partir dos conceitos freudianos de “recalque”, “pulsão”, “complexo de Édipo”, 

entre outros; destacamos também o trabalho O Complexo de Electra em Nelson Rodrigues 

(MAGALHÃES, 2012) que toma, além de Senhora dos Afogados, os textos de Álbum de 

Família e de Anjo Negro para analisar a forma como o “complexo de Electra” – termo 

desenvolvido por Carl Jung (1915)
4
 – evidencia-se no comportamento dessas personagens. 

Há ainda estudos que se dedicaram à forma trágica presente nas peças rodriguianas e 

como essa tragicidade é revelada. Nesse sentido, o trabalho de Elen de Medeiros (2009) 

detém-se na investigação do trágico no texto de Senhora dos Afogados (2012g), fazendo-o 

dialogar com Anjo Negro (2012c) e Álbum de família (2012b) para evidenciar como o trágico 

se apresenta sempre em uma relação familiar na obra do dramaturgo, que constrói seu texto a 

partir de aspectos tanto cômicos quanto trágicos, gerando uma “ambivalência trágica”. 

Acerca das pesquisas realizadas a partir do diálogo entre Nelson Rodrigues e outros 

dramaturgos, destacamos a tese Formas do trágico moderno na obra teatral de Eugene 

O’Neill e de Nelson Rodrigues (RABELO, 2004), que analisa várias obras dos dois 

dramaturgos a partir de suas trajetórias biográficas, influências literárias e filiações estéticas. 

Dos trabalhos que relacionam a obra de Nelson Rodrigues e o mito de Electra, citamos o 

artigo Electra dos trópicos: um mergulho no mar mítico de Nelson Rodrigues (PATE 

                                                      
4
 Este trabalho não tratará da análise do mito de Electra ou das personagens reconfiguradas desse mito com base na 

psicanálise. Convém, entretanto, mencionar que Freud não se interessa pela utilização desse mito para a 

compreensão da sexualidade feminina, pois, para ele “o Édipo feminino não é simétrico ao do menino”, conforme 

apontam Laplanche e Pontalis (2016, p. 81-82). 
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NUÑEZ, 2005), que reflete acerca dos aspectos folclóricos representados no texto de Senhora 

dos Afogados, sobretudo a partir do mar e de mitos ligados às águas, como a figura da Iara – 

lenda amazônica de uma mulher-peixe que mora nos rios – relacionando-os com a 

personagem de Moema e os assassinatos cometidos por ela, sempre por afogamento. 

Considerando os aspectos apresentados nesses trabalhos, nossa pesquisa se apresenta 

como mais uma contribuição para a leitura da obra de Nelson Rodrigues na medida em que 

analisa seu texto a partir das relações dialógicas que a peça estabelece. Nesse sentido, esta 

pesquisa se afasta de uma análise em que se privilegiem pretensas influências externas que 

tendem a estabelecer comparações de traços similares às obras analisadas, ou ainda daquela 

que considera aspectos psicológicos presentes nas personagens dessas obras. Neste trabalho, o 

termo texto será sempre considerado um produto de interações sociodiscursivas 

historicamente determinadas. Nesse sentido, nossa análise refletirá acerca da complexidade 

dessas práticas sociais e como suas diferenças estão inseridas na obra de cada autor.Assim, 

propomos a partir desse texto e da sua construção como prática social, ou seja, como resultado de 

diálogos estabelecidos entre Nelson Rodrigues e seus leitores, seus editores e mesmo sua crítica, uma 

análise de como o mito de Electra é reconfigurado por Nelson Rodrigues e como essa reconfiguração 

se estabelece como resposta a outros textos, inserindo o teatro brasileiro em uma longa e complexa 

rede dialógica na qual o mito clássico, apesar de se apresentar como traço comum, perde sua carga 

significativa em razão das práticas discursivas adotadas pelos diversos dramaturgos ao longo do 

tempo. Com isso, procuraremos evidenciar como Nelson Rodrigues participa desse diálogo profícuo 

ao compor sua moderna dramaturgia brasileira. 

Neste trabalho, mostraremos como a personagem grega é constantemente retomada 

na literatura ocidental e como cada uma dessas retomadas acaba por reconfigurar o mito 

clássico atribuindo-lhe significados diferentes. Apontaremos ainda como esse diálogo se dá 

no âmbito das artes plásticas e como diversos pintores recorreram ao mito atrida para pintar 

telas que, muitas vezes, representam cenas divergentes daquelas presentes nos textos dos 

tragediógrafos gregos. 

Nosso percurso se encerará em solo nacional, onde refletiremos acerca da forma 

como Nelson Rodrigues dialoga com esse mito e também com outros autores que o 

retomaram, como é o caso de Eugene O’Neill. Para tanto, trabalharemos o conceito de 

“reescritura” dos mitos clássicos desenvolvido por Ute Heidmann (2012) a partir da 

realização de uma análise comparativo-diferencial e discursiva dos mitos gregos. Nesse tipo 

de análise, cada texto que retoma um mito clássico é compreendido como uma reescritura. 

Esse termo evidencia sua constituição discursiva, ou seja, mostra a nova configuração como 
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produto de uma época, composto, por isso, de aspectos culturais e históricos, obedecendo a 

acordos e normas de produção artística partilhadas por todos os membros da comunidade em 

que se insere, na concepção de Dominique Maingueneau (2006, 2008) e Jean-Michel Adam 

(2008), a partir desse princípio Heidmann desenvolve sua pesquisa para a qual dedicamos 

uma seção deste estudo. 

Ao realizarmos uma análise a partir de uma perspectiva discursiva, rejeitamos a 

noção de influência de um texto antigo sobre textos posteriores. Nesse sentido, preferimos a 

noção de “diálogo” entre esses textos, na medida em que compreendemos cada reescritura 

como a capacidade de cada autor falar de sua época ao passo que reconstrói uma nova 

personagem cuja fábula remete ao mito de Electra, mas em nada lhe deve sua construção de 

sentido, seu lugar no mundo ou a relação que estabelece com o público para o qual se dirige. 

Assim, os adjetivos inseridos no título desta tese – Velhos crimes, novas histórias – procuram 

remeter a esse diálogo, sem valorizar apenas o que todas as reescrituras têm em comum, como 

núcleo comparável, que são os velhos crimes familiares dos atridas. Nesse caso, busca-se 

chamar a atenção para as diferenças de que se constitui cada um dos textos abordados.  

Somos conscientes da longa trajetória e da carga significativa que o nome Electra 

evoca, desde sua primeira menção ao mito, nos poemas épicos de Homero, até as obras 

modernas que reconfigurarão não só a fábula mas também o próprio mito, alterando os nomes 

das personagens, os lugares onde essas histórias se desenvolverão e as razões que as farão 

vítimas e assassinas nessas reconfigurações. A cada mudança, o mito da princesa grega que, 

feita escrava pela própria mãe, vinga junto ao irmão a morte de seu pai, foi se afastando dos 

moldes gregos da tragédia – como os alinhados à Arte Poética de Aristóteles (384-322 a.C.) – 

adquirindo hábitos e assimilando lutas e dilemas de outros povos, pertencentes a culturas para 

as quais os deuses e as crenças gregas já não faziam sentido. Somos conscientes, ainda, da 

impossibilidade de se analisar em profundidade todas as obras e os autores que, em algum 

momento de suas produções, lançaram mão do mito de Electra para compor suas peças, mas 

entendemos também que desconsiderar tamanha produção representaria uma perda 

significativa nesse processo de análise que situa o texto de Nelson Rodrigues como parte de 

uma rede dialógica ao lado de outros autores que também retomaram a personagem grega em 

alguma dimensão. 

Por isso, ainda que nossa perspectiva de análise não considere os aspectos 

cronológicos desses textos, optamos por respeitar essa cronologia, no sentido de ressaltar tão 

somente as mudanças mais relevantes que cada autor atribui a suas personagens quando 

dialogam com o mito clássico. Buscamos, a partir dessa perspectiva, apenas uma organização 
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mais linear de uma reflexão que, consciente de seu destino, constrói seu caminho na medida 

em que reflete também acerca da capacidade com que cada autor abriu mão de uma 

concepção universal do mito de Electra para apresentar uma nova personagem, mais coerente 

com o seu tempo e com os espectadores que a veem e que a leem. 

A sucessão de assassinatos dentro da mesma família é, como dito, o fator que 

caracteriza a dinastia atrida, e esses crimes estarão, na maioria das vezes, na origem de traços 

comportamentais e de atitudes de alguns personagens descendentes de Atreu e também do 

próprio povo de Micenas que trarão, sobretudo na Oresteia, mas também em peças como 

Ifigênia em Áulide (405 a.C.) e Orestes (408 a.C.), de Eurípedes, juízos de valor acerca dos 

crimes cometidos e das posições a ser tomadas diante de tais crimes. No início da maldição 

que se abateu sobre a família atrida figuram, portanto, Atreu e seu irmão, Tiestes, exilados em 

Micenas onde reina Euristeu. Mais tarde, Atreu casa-se com Aérope e se torna o pai de 

Agamêmnon e Menelau. Quando Euristeu se ausenta para lutar em uma guerra, estipula que 

Atreu e Tiestes devem governar temporariamente Micenas, mas Euristeu morre em combate e 

os irmãos passam a disputar o trono da cidade. Ao consultar o oráculo para decidir a quem 

caberia o trono de Micenas, foi-lhes revelado que seria coroado aquele que possuísse um velo 

de ouro, considerado um emblema monárquico. Nos rebanhos de Atreu tinha aparecido o 

prodigioso cordeiro que indicava que Atreu subiria ao trono. No entanto, Tiestes seduziu 

Aérope, a esposa de Atreu, e a convenceu a roubar o velo de ouro para que assim ele pudesse 

tornar-se rei. Quando Atreu descobriu, Tiestes foi exilado de Micenas deixando sob os 

cuidados de Atreu dois filhos. 

O exílio de Tiestes, porém, não satisfez Atreu e este decide vingar-se do irmão ao 

oferecer-lhe, durante um banquete, a carne de seus filhos. Ao descobrir que o irmão 

assassinara seus filhos, Tiestes, então, lança uma maldição sobre Atreu e toda a sua família, 

que ficou conhecida como a Maldição da Casa de Atreu. O crime de Atreu será, portanto, 

purgado por todos os atridas, seus descendentes. Anos mais tarde, também Atreu será morto. 

Egisto – filho de Tiestes com sua própria filha, Pelópia – governará Micenas e expulsará da 

cidade seus primos Agamêmnon e Menelau que, exilados em Esparta, casarão 

respectivamente com Clitemnestra e Helena, princesas espartanas. 

O novo ciclo de assassinatos na família atrida terá início pouco antes da guerra de 

Troia
5
, quando Agamêmnon, enquanto se prepara para partir de Áulis, na Beócia, provoca a 

                                                      
5
 Note-se que, quando falamos de diferenças entre as peças no que diz respeito às narrativas míticas, não 

estamos simplesmente nos referindo à noção de “variantes do mito”, tal como se utiliza tradicionalmente 

nos estudos de mitologia para se referir a um ou outro detalhe na narrativa mítica inserido em determinada 
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ira da deusa Ártemis, cujo furor seria aplacado apenas pelo sacrifício da jovem Ifigênia, filha 

mais velha dele e de Clitemnestra. O sacrifício de Ifigênia à deusa, a despeito de Clitemnestra, 

é o fator pelo qual a rainha se une a Egisto, sempre inimigo de Agamêmnon, para assassiná-lo 

tão logo este retorne a Micenas. 

É preciso ressaltar que o relato acerca da maldição atrida traz informações presentes 

em textos variados. Assim, alguns episódios são relatados na Ilíada, outros na Odisseia e 

outros serão representados nas inúmeras peças durante a Grande Dionísia séculos depois. É 

esse fator, portanto, que deve ser considerado quando, comumente, somos confrontados com 

relatos dissonantes de um mesmo episódio, como a presença de Crisótemis – irmã de Electra e 

Orestes – na peça de Sófocles e a ausência da personagem nos textos de Ésquilo e de 

Eurípedes. Todas essas dissonâncias estão – e essa é uma das nossas perspectivas de análise – 

de uma forma ou de outra, relacionadas a questões exteriores ao universo textual, como 

questões políticas, sociais e culturais que acabam por influenciar na construção dessas 

personagens e, por conseguinte, na fábula que vemos representada. Dessa forma, tomamos 

como pressuposto que, apesar de um traço comum que une esses textos, neste trabalho, o 

nome Electra e, às vezes, o matricídio que liga mãe e filha, retomado por cada autor, grego ou 

não, que reconfigura o mito clássico, atribuindo uma nova significação, mais pertinente a esse 

contexto no qual ele se encontra agora inserido. 

Para fundamentar essa análise, adotamos como pressuposto teórico a perspectiva 

comparativa desenvolvida por Ute Heidmann (2010, 2012): a comparação diferencial e 

discursiva dos mitos clássicos. De acordo com Heidmann, ao considerarmos fatores externos 

ao texto, como contexto, inscrição genérica e cena enunciativa, é possível perceber que cada 

obra que retoma um mito clássico também o reconfigura, dando-lhe uma nova pertinência e 

significado. Desse modo, a obra não deve ser reduzida à interpretação universalizante desse 

mito. 

Nesse sentido, este trabalho obedece à seguinte ordem: além desta introdução, na 

segunda seção, Comparação diferencial: diálogos intertextuais, apresentaremos a teoria que 

embasará nossa pesquisa e que norteará nossa análise: a comparação diferencial e discursiva 

dos mitos gregos. A partir dos conceitos de inscrição genérica, cena de enunciação e 

dialogismo intertextual, refletiremos acerca dos diálogos estabelecidos entre os autores que 

possuem o mito de Electra como elemento comum às suas obras, mas sem deixar de 

evidenciar que esse elemento comum não é mais capaz, por si só, de criar significados para 

                                                                                                                                                                      
época e região em que ela ocorre, mas nos referimos às diferenças motivadas pelo contexto sociodiscursivo 

da produção da reescrita do mito. 
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esses textos, compreendidos como resultado de convenções sociodiscursivas estabelecidas e 

partilhadas pelos membros da comunidade discursiva que recebe uma nova configuração do 

mito. Esses novos textos se justificam na medida em que estabelecem seu papel social por 

meio do questionamento que dirigem às sociedades das quais fazem parte. 

A terceira seção, Electra e suas reconfigurações clássicas: Ésquilo, Sófocles, 

Eurípedes e Sêneca, será dedicada às seguintes peças gregas: a trilogia de Ésquilo, cujo 

enredo relatamos anteriormente; e ainda peças de dois poetas trágicos e contemporâneos a ele, 

Sófocles e Eurípedes, que também representaram o mito da princesa grega em peças 

homônimas, Electra, entre os anos de 413 e 400 a.C. Nossa reflexão se estabelece no sentido 

de evidenciar o diálogo intertextual existente entre esses autores e a forma como cada um 

responde também às necessidades impostas pela sociedade grega do século V a.C.  

Tanto na peça de Sófocles quanto na de Eurípedes, há uma mudança de perspectiva 

em relação à personagem de Electra. Um desses aspectos diz respeito à participação da 

personagem no desenvolvimento da trama. Enquanto, na trilogia esquiliana, a presença da 

personagem é bastante breve – Electra aparece apenas na segunda peça, Coéforas, e sua 

participação no assassinato da mãe é bastante inexpressiva, visto que a ela caberá somente 

fechar as portas e cuidar para que Clitemnestra e Egisto não sejam socorridos –, nos textos de 

Sófocles e Eurípides, Electra intervém de maneira decisiva para que a vingança se efetive, o 

que reflete – e justifica – ser Electra, e não Orestes, o nome que intitula as peças desses 

autores. 

Concluímos nossa reflexão acerca das reconfigurações clássicas dessa personagem, 

com a peça Agamêmnon (2009), de Sêneca, pois apesar de tratar do retorno e da morte do rei 

de Argos, Sêneca introduz a personagem de Electra no seu texto e atribui à princesa um 

espaço bastante significativo no desfecho da peça. No que se refere à peça latina, apresentada 

como “tradução” dos textos gregos, refletiremos acerca das mudanças realizadas por Sêneca 

ao compor sua peça e de como essas mudanças se adequavam, na maioria das vezes, a 

necessidades romanas que poderiam vir a partir de eventos públicos nos quais a peça seria 

representada e até aspectos religiosos que deveriam ser considerados no momento de cada 

representação. 

Em O retorno de Electra na França: um diálogo intenso, quarta seção deste trabalho, 

iremos nos concentrar nas reconfigurações modernas acerca do mito grego, sobretudo nas 

peças escritas durante o século XX por autores como Jean-Paul Sartre (1947) e Jean Anouilh 

(1972), entre outros. Sempre a partir de uma perspectiva textual, observaremos as mudanças 

de compreensão sobre o teatro, como, por exemplo, o surgimento do drama moderno, no qual 
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essa personagem perderá o caráter mítico e se transformará em personagem dramática, dotada 

de qualidades e de defeitos muito particulares a esse século. 

A quinta seção, Novos mundos, antigas histórias: clássicos reconfigurados, será 

dedicada à obra de Nelson Rodrigues (2012g) e ao lugar que ele ocupa no diálogo existente 

entre esses autores que retomaram o mito clássico. Refletiremos acerca da forma como o 

dramaturgo brasileiro se insere na complexa rede dialógica, na medida em que reconfigura o 

mito em diversas vias, entre elas, a composição da personagem principal, seus anseios, seus 

conflitos e ainda toda a fábula que define a figura de Electra, mas que se revela insignificante 

no texto do dramaturgo brasileiro, visto que ele reforça a figura de Moema, uma Electra 

reconfigurada pela fragmentação do mito grego. Para tal, analisaremos o diálogo que se 

estabelece entre o dramaturgo brasileiro e o americano Eugene O’Neill, com base nas peças 

que integram o volume Mourning becomes Electra [Electra enlutada] (1970), constituindo-se 

como textos mais emblemáticos de reconfiguração do mito atrida, definidos por O’Neill como 

“uma trilogia”, constituída pelas seguintes peças: The Homecoming [Volta ao lar], The 

Hunted [Os perseguidos] e The Haunted [Os fantasmas]. 

Na obra de O’Neill, somos apresentados à família Mannon, que também protagoniza 

uma sucessão de assassinatos ao longo da trilogia. Ezra Mannon, o patriarca, é assassinado 

por sua esposa, Christine, na primeira peça; na segunda, Lavínia, filha do casal, estabelece-se 

como antagonista da mãe, certa de que Christine é a responsável pelo assassinato de Ezra; na 

última peça, nós nos deparamos com Christine já morta e observamos a repercussão que essa 

morte causará em todas as personagens da peça, sobretudo em seus filhos, Lavínia e Orin. 

Todos esses acontecimentos têm como plano de fundo a Guerra da Secessão
6
 americana e 

apresentarão conflitos muito particulares aos dilemas dessa sociedade em crise identitária.  

Refletiremos ainda acerca da forma como Nelson Rodrigues reconfigura o mito 

atrida por vias diversas daquelas tomadas por Jean Anouilh (1972) ou Marguerite Yourcenar 

(1971), por exemplo, pois ao dialogar com O’Neill (1970), o dramaturgo brasileiro recorre a 

uma obra, ela mesma, resultado de uma reconfiguração. Ao fazê-lo, reforça a importância de 

se analisarem os elementos discursivos de um texto em vez de as pretensas influências 

estabelecidas entre autores.  

Por fim, traremos as considerações finais na sexta seção. A perspectiva tomada 

durante todo este estudo será, portanto, de considerar os aspectos discursivos de cada obra, no 

                                                      
6
 A Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, foi um conflito armado travado entre os estados do Sul 

e do Norte dos Estados Unidos. O conflito começou em 12 de abril de 1861 e só teve fim em 22 de junho 

de 1865. A guerra aconteceu após o clima de tensão gerado pelas eleições de 1860, que elegeram o 

presidente Abraham Lincoln – representante do Norte. 
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sentido de evidenciar os diálogos que cada novo autor estabelece com aqueles que o 

precederam ou que são contemporâneos a ele e de ressaltar a importância que uma análise 

discursiva dos textos literários adquire na realização dessa reflexão. 

Os textos que integram este trabalho, veremos, apresentam traços da época a que 

pertencem, mas fazem dessa característica um elemento a mais no processo de reconfiguração 

da lenda de Electra que, eco comum a todas essas obras, ganhará significados diversos na 

medida em que contesta ou confirma práticas sociodiscursivas da sociedade a que pertence, 

seja na Grécia de Sófocles, na Roma de Sêneca, na França de Giraudoux ou no Rio de Janeiro 

de Nelson Rodrigues. 
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2 COMPARAÇÃO DIFERENCIAL: DIÁLOGOS INTERTEXTUAIS 

 

Ao justificar sua teoria para a análise comparativa dos textos literários, Ute 

Heidmann (2012, p. 3) destaca a definição do verbo “comparar” pelo Dictionnaire historique 

de la langue française, segundo o qual, comparar significa: “aproximar objetos de natureza 

diferente para deles extrair elementos de igualdade e examinar os elementos de semelhança e 

dessemelhança (entre pessoas e coisas)
7
”. Nesse sentido, Heidmann atenta para o fato de que 

os objetos que nos propomos a comparar são, prioritariamente, “de natureza diferente”, 

diferença que muitas vezes ignoramos em favor dos aspectos comuns às obras comparadas. 

Muitos dos estudos comparativos em literatura realizados a partir dos mitos gregos 

possuem como ponto de partida um traço comum que une as obras e, a partir desse traço, 

direcionam a pesquisa para a Antropologia, para a Sociologia ou para outro ramo das Ciências 

Humanas no qual o mito clássico frequentemente investe. Dessa forma, não é difícil encontrar 

grande número de publicações acerca do papel do mito grego ou de sua influência em 

trabalhos que mais contemplariam as pesquisas no ramo da História, das Ciências Sociais ou 

das Artes que os Estudos do Texto, ou seja, análises que discutam elementos particulares ao 

texto escrito, mas que não ignorem o contexto social, cultural e histórico no qual esses textos 

foram produzidos. 

No campo da Literatura Comparada, o que se deveria diferenciar – uma vez que o 

objeto de análise é, fundamentalmente, o texto – acaba por efetuar, quando não uma mera 

aproximação de aspectos comuns às obras, uma análise temática ou sociológica que 

negligencia o texto e as ferramentas que o constituem como produto de uma sociedade, além 

de deslocar a obra do seu meio de produção, fato esse que reduz a capacidade de identificar, 

nessas obras, elementos significativos presentes no próprio texto e que anunciam quais as 

práticas discursivas de uma determinada sociedade, a forma como essa obra responde a essa 

prática e se essa resposta discorda ou confirma o que chamamos de “acordos discursivos” 

presentes em cada sociedade. 

Nesse sentido, para que se realize uma análise discursiva dos textos literários, ou 

seja, uma análise que privilegie o “texto” inserido em um “contexto”, é preciso que se 

considere não só o que está escrito mas também todos os fatores extratextuais que contribuem 

para que essa obra tenha sentido para os seus leitores, espectadores e todos aqueles que 

                                                      
7
 N.B.: salvo menção contrária, todas as traduções são de nossa autoria. Rapprocher des objets de nature 

différente pour en dégager un rapport d’égalité et examiner les rapports de ressemblance et dissemblance (entre 

des personnes et des choses). 
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buscarem interpretá-la considerando-a como uma parte significativa de um complexo e 

variado diálogo estabelecido entre diversos escritores ao redor do mundo. 

Nesse sentido, mais do que identificar e comparar as pretensas influências de um 

autor sobre outro ou de traços de similaridade entre obras, temos de lançar mão de conceitos, 

como: “discurso”, “texto”, “contexto” e tantos outros que serão utilizados por Ute Heidmann 

(2003) ao propor uma “Comparação diferencial” dos mitos clássicos. Recorremos a essa 

teoria para a realização da nossa análise do mito de Electra, e para o que propomos chamar, 

com Heidmann, de suas “(re)configurações”. Tais fatores são de fundamental importância não 

somente para todos aqueles que se interessam pelas inúmeras (re)configurações dos mitos 

gregos na literatura moderna mas também para todos os pesquisadores em literatura que 

compreendem o texto escrito como um produto, sobretudo social, que dialoga e reflete 

comportamentos, traços culturais e práticas sociais existentes em um grupo social, grupo esse 

que, por sua vez, dialoga com outros grupos sociais sem que se estabeleçam entre eles 

relações de dependência. 

A perspectiva adotada pela comparação diferencial, tal como propõe Ute Heidmann 

(2003, 2008, 2012) refuta enfaticamente essa noção de dependência ou de influência de uma 

obra sobre outra, pois, ao atribuirmos a um texto a responsabilidade pela criação de outro, na 

medida que o influenciou, estamos atribuindo noções de valor e de hierarquia, segundo as 

quais uma obra sempre se impõe sobre outra. Assim, Heidmann propõe a noção de 

“dialogismo intertextual”, noção que abordaremos mais detalhadamente nas páginas a seguir. 

Todos esses conceitos trazidos por Ute Heidmann, na proposição de uma análise 

literária que privilegie o texto e sua condição de produção, têm como base a Análise Literária 

dos Discursos fundamentada nos trabalhos de Jean-Michel Adam (2003) e Dominique 

Maingueneau (2006). Em O Discurso Literário, Dominique Maingueneau (2006), antes de 

apresentar os conceitos basilares de uma análise discursiva de um texto literário e de também 

atentar para a importante e indispensável relação entre Linguística e Literatura, faz um breve 

apanhado sobre as diversas problemáticas que surgiram diante do refluxo do Estruturalismo 

e da Nova Crítica, nos anos 1970, e que apresentavam, segundo ele, um aspecto comum: a 

preocupação com as condições da comunicação literária e com a inscrição sócio-histórica das 

obras. É a partir dessa perspectiva que surgem abordagens que privilegiarão ora o espaço 

ocupado pelo leitor, como é o caso da Teoria da Recepção, ora a sociabilidade do texto 

literário, não o compreendendo como um reflexo da sociedade, mas recuperando nele suas 

modalidades organizacionais, as metáforas, os sistemas de personagens etc., como é o caso da 

sociocrítica. 
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A Análise do Discurso surge, então, num contexto em que, embora houvesse a 

necessidade de se pensar o texto literário como pertencente a uma sociedade e, portanto, 

produto dela, não se realizavam análises capazes de dessacralizar esses textos, tornando-os 

passíveis de múltiplas interpretações, contrariando, dessa forma, a doxa existente que atribuía 

uma aura de superioridade ao texto literário e que compreendia o recurso à Linguística e à 

Estilística apenas como um instrumento de comunicação com seu leitor. A mudança de 

compreensão dessas perspectivas, pela análise do discurso e pela própria noção de discurso, 

mudará as possibilidades de compreensão e a análise dos textos literários, além de abrir 

caminho para leituras múltiplas e autorizadas pelo texto. 

A perspectiva adotada pela análise do discurso é, portanto, a de tomar os textos 

literários como parte integrante de um contexto histórico que ele justifica, mesmo quando 

refuta. A noção de discurso é, dessa forma, definida por Adam (apud CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008, p. 169) como: “a inclusão de um texto em seu contexto [...]”, ou 

seja, o conjunto de representações e informações partilhadas por todos os membros de uma 

comunidade discursiva. Nesse sentido, o discurso como uma atividade dialética não se 

restringe completamente à linguagem nem atua como um dos resultados dessa interação entre 

a língua e a perspectiva cultural e social na qual essa língua está inserida. 

Na definição de contexto de Charaudeau e Maingueneau (2008), os autores 

apresentam a seguinte reflexão: 

 

Os diferentes ingredientes do contexto intervêm na comunicação apenas sob a 

forma de “saberes” e de “representações”: o contexto identifica-se ao conjunto 

das representações que os interlocutores têm do contexto, representações que 

podem ser ou não partilhadas pelos participantes do processo comunicativo. (2) 

O discurso é uma atividade ao mesmo tempo condicionada (pelo contexto) e 

transformadora (desse mesmo contexto); dada a abertura da interação, o 

contexto é ao mesmo tempo construído na e pela maneira como se desenvolve; 

definida de antemão, a situação é sem cessar redefinida pelo conjunto de 

acontecimentos discursivos (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 

128). 

 

Essa perspectiva de análise do texto literário, em que se negligencia a construção do 

próprio texto e suas condições de produção em favor de uma análise temática ou de gênero, 

também é criticada por Dominique Maingueneau em O Contexto da Obra Literária (2001) e 

Discurso Literário (2006). Já no prefácio desse segundo livro, Maingueneau lembra que 

devemos atentar para as condições de emergência das obras, ou seja, seu “polo de criação”. 

Segundo o autor, a literatura não pode ser apreendida como um “objeto estável”, pois o texto 

literário e o estudioso de literatura estão em contínua transformação: 
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[...] “objeto” e “sujeito” se acham em permanente interação no âmbito de 

práticas e instituições que, a diversos títulos, se ocupam dos textos. A 

constituição de “objetos” e de procedimentos de análise varia de acordo com o 

estatuto dos agentes, bem como dos lugares que estes ocupam na produção e na 

circulação dos discursos (MAINGUENEAU, 2006, p. 8). 

 

É exatamente essa indissociabilidade que ele reivindica ao propor uma análise da 

obra literária em que se considerem as condições de sua emergência. Ao situarmos um texto 

em seu contexto, ou seja, ao considerarmos suas condições de produção e de recepção, isso 

envolve questões não só de ordem textual mas também externas ao texto; passa-se, então, a 

uma análise da ordem do discurso (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008). Assim, não 

podemos desenvolver um estudo comparativo em Análise do Discurso sem partirmos da 

concepção de que cada texto é essencialmente diferente, pois reflete e legitima sua própria 

condição de enunciação, ou seja, “acontecimento em um tipo de contexto e apreendido na 

multiplicidade de suas dimensões sociais e psicológicas” (ADAM, 1999, p. 39 apud 

CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 169): 

 

Vem daí o papel crucial que deve desempenhar a “cena da enunciação” que não 

é redutível nem ao texto nem a uma situação de comunicação do exterior que se 

possa descrever. A instituição discursiva é o movimento pelo qual passam de 

uma para outra, a fim de se alicerçar mutuamente, a obra e suas condições de 

enunciação. Esse alicerçar recíproco constitui o motor da atividade literária 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 54). 

 

As noções de enunciação e de cena da enunciação são particularmente importantes, 

sobretudo porque rejeitam a explicação sociológica pura e simples do texto literário. Faz-se o 

caminho inverso. São o texto e as marcas nele presentes que justificam e indicam o quadro em 

que o primeiro se insere, a situação de fala que pretende demonstrar no momento em que esta 

se desenvolve, em uma palavra: sua cena. É esse duplo propósito de se autovalidar na medida 

em que tenta validar a cena de fala da qual emergiu que nos permite concluir que a 

emergência de uma obra não é o resultado de um quadro preestabelecido; pelo contrário, 

muitos elementos de ordem textual ou externos ao próprio texto podem interferir na 

composição de uma obra. 

Nesse sentido, três aspectos abordados por Maingueneau (2006) são particularmente 

importantes para o tipo de análise que nos propomos a realizar, quais sejam: as modalidades 

de enunciação, ou seja, a forma como o enunciador apresenta a obra ou ainda qual é a “cena 

de fala” que ele constrói para dizer ou fazer dizer; as modalidades de inscrição genérica, a 

partir das quais podemos observar as diferentes formas de inserção dos textos em análise nas 

configurações de gênero praticadas na sua comunidade discursiva; e ainda, o dialogismo 



27  

 

 

intertextual e discursivo presente em cada obra, que passa a ser concebido mais como uma 

“resposta” do que como uma “imitação” de uma obra anterior. 

A compreensão de que o recurso aos mitos gregos é uma prática renovadora, no 

sentido de que esses textos reconfigurados atribuem significados diferentes às lendas e aos 

mitos gregos, faz-nos pensar essa dinâmica como um exercício de “(re)escritura” que dá ao 

mito efeitos de sentido também novos. A comparação diferencial e discursiva, tal como a 

propõe Ute Heidmann (2003), tem como perspectiva de análise esse processo de “mise en 

écriture”
8
, ou seja, a construção do texto. Ao direcionarmos nossa atenção à forma como se 

constrói cada obra que recorre ao mito clássico e abandonarmos sua interpretação cristalizada 

em uma leitura convencional, abrimos novas possibilidades de interpretação que partem não 

só do texto mas também de elementos extratextuais, a partir dos quais se criam os efeitos de 

sentido. 

A opção por uma comparação diferencial deve ainda obedecer a outra exigência: a 

necessidade de que o eixo de comparação seja estabelecido de forma não hierárquica, ou seja, 

“convém elaborar conceitos e critérios de comparação que não privilegiem nem um nem outro 

texto ou obra, nem ainda uma ou outra área linguística e cultural da qual eles emanam”
9
 

(HEIDMANN, 2012, p. 5). O abandono de uma comparação “universalizante”
10

 em favor de 

uma comparação diferencial, segundo Heidmann (2012, p. 1, grifo do autor), “permite 

descobrir, ao contrário, que a escrita literária é fundamentalmente dialógica e que ela tira sua 

capacidade de criar dos efeitos de sentido diferentes e novamente pertinentes de seu diálogo 

constitutivo com outras criações, línguas e culturas”
11

. 

Se considerarmos que o contexto e as práticas discursivas presentes no processo de 

(re)escrita do mito clássico são fundamentalmente diferentes de uma cultura para outra, 

perceberemos que o(s) traço(s) comum(ns) que pode(m) existir entre esse mito clássico e sua 

reconfiguração moderna é(são) insuficiente(s) para compreender um mito que, deslocado de 

sua cena enunciativa para outra, torna-se, ele mesmo, outro. Nesse sentido, ao compararmos 

uma reconfiguração moderna de um mito clássico, não podemos nos deter nos traços comuns 

presentes nessas duas obras, uma vez que cada uma delas é resultado de condições e acordos 
                                                      
8
 O termo mise en écriture deve indicar o processo de “construção do texto” pelo autor. 

9
 Il convient donc d’élaborer des concepts et des critères de comparaison qui ne privilégient ni l’un, ni 

l’autre texte ou oeuvre, ni encore l’une ou l’autre aire linguistique et culturelle dont ils émanent. 
10

 O termo é empregado por Heidmann (2003) para caracterizar o tipo de pesquisa baseada na identificação dos 

elementos parecidos (universais) quando se comparam os mitos clássicos e suas reescritas modernas. Em seu 

estudo, Heidmann propõe o abandono dessa prática em favor de uma identificação das diferenças presentes em 

cada obra. A esse tipo de abordagem ela intitula: “comparação diferencial”. 
11

 [...] permet de découvrir, tout au contraire, que l’écriture littéraire est fondamentalement dialogique et 

qu’elle tire sa capacité de créer des effets de sens différents et nouvellement pertinents de son dialogue 

constitutif avec d’autres créations, d’autres langues et d’autres cultures.  
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sociais específicos e que tais acordos podem ser identificados por meio do texto, como na 

construção de sua cena de enunciação, por exemplo, bem como por meio do cotexto, como 

prefácios, dedicatórias e até mesmo as capas e suas mudanças ao longo de cada nova edição. 

Serão, pois, essas marcas que contribuirão para uma análise da obra, do seu autor e até mesmo 

das razões que o levaram a dialogar com um determinado mito grego. 

Assim, uma comparação diferencial e discursiva justifica-se não só por investigar o 

processo de diferenciação em vez de a universalização como ainda por lançar mão de 

recursos próprios ao texto, na medida em que o toma como discurso. Nesse sentido, os 

conceitos de cena de fala, reconfiguração genérica e reconfiguração intertextual propostos 

por Maingueneau (2006) são de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso 

estudo acerca do mito grego, pois possibilitam uma nova via de reflexão acerca da 

personagem de Electra e suas retomadas na literatura, considerando que se afastam de uma 

perspectiva “universal” do mito para refletir acerca das contribuições significativas que cada 

reconfiguração do mito grego pode trazer, quando se realiza uma análise da construção desse 

texto e dos efeitos de sentido que surgem nessas (r)écritures. 

 

2.1 CENAS DE ENUNCIAÇÃO 

 

Na literatura grega, a primeira referência ao mito de Electra ocorre na Odisseia, 

ainda no Canto I quando, reunidos no Olimpo, os deuses discutem se devem ou não interferir 

no destino de Ulisses que, com o fim da guerra em Troia, tenta sem sucesso voltar a Ítaca, 

sempre impedido por Poseidon, deus dos mares e pai de Ciclope, assassinado pelo herói. Esse 

é o contexto no qual Zeus, diante dos demais deuses do Olimpo, lembra o trágico destino de 

outro herói que lutou em Troia, Agamêmnon, e do crime praticado por Clitemnestra, sua 

esposa, e Egisto, amante desta, mesmo com indicações contrárias por parte dos deuses que 

teriam prevenido Egisto de que, caso assassinasse Agamêmnon, ele também seria morto pelos 

descendentes do rei atrida: 

 

E o pai magnânimo falou antes dos outros, rememorando o altivo Egisto, 

trucidado pelo jovial Orestes, prole de Agamêmnon. Eis a recordação de sua 

palavra eterna: “Ah!, os mortais inculpam deuses pelos males que contra si 

impingem, sem se aperceberem de a dor ser fruto da transposição do fado, feito 

Egisto, transpositor do próprio fado, seu enfado, larápio da mulher do Atrida: 

assassinou o herói em seu retorno, nada valendo o alerta que os eternos lhe 

enviaram, por intermédio de Hermes, anúncio de olho agudo: ‘Suspende o plano 

ou morrerás nas mãos de Orestes, quando, crescido, venha reaver seu reino!’. 

Hermes falou, mas seu conselho bom não toca Egisto, vitimado pelo próprio 

equívoco” (HOMERO, 2009, p. 15, vv. 28-43). 
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Assim, quando o poema de Homero tem início, somos lembrados de como os 

homens podem ser vítimas de suas próprias ações e de que, mesmo diante de desígnios 

nefastos, esses mesmos homens não se resignam em seus desejos de vingança e morte. A fala 

de Zeus, no início da Odisseia, transfere aos humanos a culpa pela sua sorte, seja ela gloriosa 

seja trágica. A própria Odisseia tem como enredo principal as aventuras de um homem e tudo 

o que ele é capaz de fazer para se livrar do desejo de vingança de um deus. Devemos, nesse 

caso, atentar para o lugar especial atribuído por Homero à família dos atridas: o assassinato de 

Agamêmnon e as consequências desse crime são tão relevantes na Odisseia que influenciarão 

até mesmo a forma como Ulisses se apresentará em seu retorno à ilha, não revelando sua real 

identidade e avaliando o comportamento da sua esposa, Penélope, até que todos os seus 

pretendentes estejam mortos. 

Portanto, antes mesmo de passarmos à trilogia de Ésquilo, somos informados de que 

o destino de Egisto já estava selado e era conhecido por ele. De acordo com o texto de 

Homero, Egisto e Clitemnestra sabiam que o assassinato de Agamêmnon culminaria na morte 

dos dois, mas, mesmo assim, decidiram fazê-lo. O assassinato de Agamêmnon, ponto de 

partida da Oresteia, é, também no texto de Homero, o responsável por uma das principais 

inquietações de Ulisses: a fidelidade de Penélope. Esse comportamento é confirmado no 

Canto XI, quando Ulisses desce ao Hades à procura do vidente Tirésias para que este lhe diga 

qual a melhor forma para que ele se apresente ao chegar a Ítaca: “[...] vim consultar Tirésias, 

se me aconselhava/o modo de aportar na alcantilada Ítaca” (HOMERO, 2009, p. 345, vv. 478-

479). Nessa cena, Homero faz uma segunda menção à família atrida, pois Agamêmnon é um 

dos heróis que se aproxima de Ulisses e assim temos mais informações acerca dos 

acontecimentos passados quando da chegada de do rei atreu a Micenas: 

 

Ul. “Magno Atreide, senhor dos homens, Agamêmnon, Qual Quere te domou 

impiedosamente? [...]  

Ag. Divo Laércio, [...] quem tramou o epílogo do meu destino foi, com minha 

consorte deletéria, Egisto: serviu-me uma ceia em sua casa e, feito um boi no 

parol, me abateu. [...] A desalmada nem fechou-me os olhos, nem a boca 

enquanto Hades Abaixo eu adentrava! (HOMERO, 2009, p. 341-342, vv. 397- 

427). 

 

É então por meio da experiência nefasta de Agamêmnon e dos aconselhamentos de 

Tirésias que Ulisses decide voltar a Ítaca disfarçado e não se apresentar a Penélope antes de 

ter a certeza de que sua esposa ainda lhe é fiel. 

Os fatos descritos por Agamêmnon na Odisseia trazem à luz o caráter brutal e 

inesperado da morte do rei. O relato feito por ele, seja da impossibilidade de reação perante o 
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ataque de Clitemnestra e Egisto, seja do assassinato de todos os guerreiros que o seguiam e 

também de Cassandra
12

, é repleto de indignação por parte de Agamêmnon, que pergunta pelo 

filho, Orestes, na esperança de que sua morte seja vingada: “[...] Peço que sejas franco e exato 

caso saibas/onde meu filho vive, se ele vive em Pilo/arenosa, Orcomeno, se com Menelau/na 

vastidão de Esparta foi morar. Orestes/divino ainda não morreu na ctônia terra” (HOMERO, 

2009, p. 345, vv. 457-461). 

Temos, portanto, na Odisseia, o relato do crime pela vítima, Agamêmnon, e a 

expectativa da realização de uma vingança por parte de Orestes, seu filho, mas não temos 

nenhuma referência direta à sua filha e irmã de Orestes, Electra. Essa personagem ganhará, no 

entanto, cada vez mais relevância nas peças que tratarão da dinastia atrida e de sua 

participação na vingança do assassinato de Agamêmnon – que por vezes perde e por vezes 

ganha ênfase na medida em que é retratada por cada tragediógrafo. Permitirá também novas 

possibilidades de leitura e interpretação, não só da própria Electra mas também de todas as 

outras personagens que descendem do rei atreu. 

É importante salientar que as peças e os tragediógrafos mencionados só surgirão três 

séculos depois dos poemas de Homero e será com base nesses poemas que Ésquilo, Sófocles, 

Eurípedes, mais tarde, Sêneca, em Roma, buscarão seus temas e suas personagens. Assim, 

será apenas a partir do século V a.C.
13

 que os grandes heróis homéricos terão suas histórias 

representadas diante do público ateniense, durante o evento mais grandioso da Grécia 

Clássica: a Grande Dionísia. 

As Grandes Dionísias eram celebrações de caráter cívico-religioso, pois conciliavam 

aspectos da política e da identidade de Atenas, servindo como fator de agregação da sociedade 

ateniense. Os concursos teatrais faziam parte dos eventos realizados durante as Dionísias 

Urbanas. As Dionísias eram também uma festa dedicada ao deus Dioniso, responsável pelos 

ciclos da vida e também deus do vinho e do êxtase provocado pela bebida. Resulta daí a 

homenagem ao deus ao nomear a maior festa grega com seu nome. 

Outro fator importante diz respeito à época do ano na qual a festa acontecia: final de 

março, sob o clima da primavera. Segundo Sandra Luna (2012, p. 81): 

 

[...] a maior riqueza do solo grego, as oliveiras, eram colhidas em fevereiro e 

sua semeadura só acontecia em fins de maio. Sendo a Grande Dionísia um culto 

ao deus da fertilidade, na folga das entressafras, dos rituais religiosos e prestigiar 

as competições era, sem dúvida, a melhor maneira de rogar pela fartura da 

                                                      
12

 Filha de Príamo e da profetisa de Tróia, que voltara como sua escrava. 
13

 Considerado o século de ouro das produções teatrais gregas, representadas, sobretudo por tragediógrafos 

como Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, no que concerne à tragédia; e de Aristófanes, em se tratando da 

comédia. 
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próxima safra. 

 

Nesse sentido, podemos observar o quanto os espetáculos teatrais estavam 

intrinsecamente ligados a um comportamento cívico – aos gregos não era permitida a 

participação em guerras durante esse período – e também religioso, pois a realização de festas 

em honra a Dioniso assegurariam também uma colheita próspera no ano seguinte. Esse caráter 

religioso e social que as Grandes Dionísias refletiam fazia com que os cidadãos gregos 

participassem dessa festa não apenas como uma atividade prazerosa mas também como uma 

obrigação cívica. As competições teatrais, por sua vez, surgem como um momento em que os 

cidadãos gregos se reúnem para ver as histórias dos seus mitos representadas. Segundo Luna 

(2012), quanto à organização desses espetáculos, acredita-se que, dos sete dias de festival, o 

quarto fosse reservado às competições trágicas; e o sétimo, às comédias. É, portanto, nesse 

cenário que as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes são encenadas. Será durante esse 

festival que eles ganharão algumas das competições, como Ésquilo, que vence em 472 a.C., 

com Os Persas, peça que trata do comportamento dos soldados persas durante a batalha de 

Salamina. 

Durante essas competições teatrais, muitas foram as versões apresentadas de um 

mesmo mito. Em volume dedicado às diferentes versões de uma mesma personagem durante 

os festivais de teatro na Grécia Clássica
14

, Anne Lebeau (2005) reflete acerca dos diálogos 

que se estabelecem entre as diferentes peças gregas, escritas por tragediógrafos também 

distintos, acerca de uma narrativa mítica até então considerada única e que passará a mostrar 

suas diferenças a partir da reescrita de cada autor
15

. 

No prefácio à edição francesa que reúne as três peças nas quais a personagem de 

Electra aparece, Lebeau (2005) reitera a quantidade de versões existentes de diversos mitos, 

não somente dos atridas mas também da dinastia dos Labdácias, na cidade de Tebas, para citar 

apenas a mais célebre. Lebeau lembra, por exemplo, que a Medeia apresentada por Eurípedes, 

por volta de 431 a.C., possui uma segunda versão, anterior mesmo à euripidiana, escrita pelo 

poeta Neofron e da qual nos restaram apenas alguns fragmentos. É também por meio de 

fragmentos que temos notícia de uma versão escrita por Ésquilo do mito de Édipo, versão essa 

também anterior ao Édipo Rei (427 a.C.), de Sófocles. Lebeau indica ainda uma possível 

                                                      
14

 Trata-se da edição de bolso Électre – Eschyle, Les Choéphores, Euripide, Électre, Sophocle, Électre que 

reúne as peças clássicas das quais Electra participa. 
15

 Note-se que, quando falamos de diferenças entre as peças no que diz respeito às narrativas míticas, não 

estamos simplesmente nos referindo à noção de “variantes do mito”, tal como se utiliza tradicionalmente 

nos estudos de mitologia para se referir a um ou outro detalhe na narrativa mítica inserido em determinada 

época e região em que ela ocorre, mas nos referimo às diferenças motivadas pelo contexto sociodiscursivo 

da produção da reescrita do mito. 
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versão do mito de Antígona escrita por Eurípedes, embora menos célebre que aquela escrita 

por Sófocles em 442 a.C.
16

 

O que podemos apreender com base nas leituras das poucas peças gregas que 

sobreviveram ao tempo e com os estudiosos que se dedicaram ao teatro grego clássico é que, 

no que concerne ao mito de Electra, um fato é digno de destaque e, talvez por essa razão, seja 

o ponto de partida mais comum de qualquer reflexão acerca desse mito: os três tragediógrafos 

mais representativos do período clássico grego – Ésquilo, Sófocles e Eurípedes – escreveram, 

eles também, suas versões de um mesmo episódio do ciclo atrida: a volta de Orestes a 

Micenas e sua vingança pelo assassinato de seu pai, Agamêmnon. Esse fato tem permitido 

que muitos estudos acerca das versões de cada tragediógrafo sejam desenvolvidos ao longo do 

tempo e que, mais que isso, muitos autores tenham proposto eles mesmos suas reescrituras do 

mito clássico. 

Ressaltemos ainda a difícil tarefa de pontuar a origem do mito e de situar os fatos por 

meio dos quais teve origem a contínua e sempre trágica série de assassinatos da família atrida. 

Evidenciemos a necessidade de se estabelecer, ainda que rapidamente, uma organização 

cronológica desses acontecimentos, que não só levarão a maldição à casa de Atreu como 

também sustentarão as bases para o crime cometido por Egisto e condenado por Zeus no 

início da Odisseia. 

O nosso primeiro critério de análise chama-se “cena de enunciação” ou “cena 

enunciativa”. A cena enunciativa é importante para a realização de uma comparação 

diferencial, pois ao relacionar o “texto” com o seu “contexto” de produção, faz com que 

consideremos essa obra como o resultado de interações sociais particulares entre uma cultura 

e um grupo de leitores que, por sua vez, partilha de conhecimentos específicos que o torna 

capaz de identificar traços que, apesar de não pertencerem ao mito na sua versão clássica, 

atribuem novos significados que serão absorvidos e interpretados por todos aqueles que 

integram essa comunidade discursiva e para os quais o mito clássico ganha uma nova 

pertinência. 

A reconfiguração da cena enunciativa é, muito frequentemente, a primeira e mais 

determinante ação de um autor no momento de construir sua obra. Isso porque, os mitos 

clássicos tinham suas histórias representadas em um contexto muito específico, que era o da 

Grécia do século V a.C., ou seja, caracterizado por uma sociedade eminentemente politeísta 

                                                      
16

 É importante ressaltar que muitas dessas peças também possuem suas versões latinas. O mito de 

Antígona é tema de uma das fábulas do poeta Higino em 64 a.C., enquanto Agamêmnon intitula uma peça 

escrita por Sêneca no século IV a.C. 
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em cujos destinos os deuses intervinham diretamente e contra os quais não se podia lutar. 

Quando Ésquilo, Sófocles e Eurípedes representam suas tragédias, eles estão 

inseridos nessa sociedade que, veremos, também mudará, ainda que sutilmente, sua percepção 

religiosa – os textos de Ésquilo e de Eurípedes apresentam concepções bastante 

representativas em relação à mudança de percepção religiosa grega, por exemplo. Nesse 

sentido, mesmo nas peças desses autores, é possível perceber a reconfiguração da cena 

enunciativa a partir da qual Electra é apresentada. Enquanto na peça de Ésquilo (2013, p. 83), 

durante a realização de libações no túmulo do pai, Electra aparece rogando a Hermes e a 

Agamêmnon: “ó Hermes Ctônio, proclama por mim/ [...] digo invocando o pai: ‘Tem dó de 

mim [...] reilumine o palácio’”, na peça de Eurípedes, algumas décadas mais tarde, a cena das 

libações será totalmente suprimida e seremos apresentados a uma Electra que se valerá dos 

costumes e rituais religiosos gregos para, inclusive, realizar a assassinato da mãe, pedindo que 

Clitemnestra a visite e a ajude na realização dos atos de purificação pós-parto. 

A cena da enunciação surge, dessa forma, como um importante indicador no 

processo de reconfiguração de um mito clássico e desconsiderar essa perspectiva pode alterar 

fundamentalmente a coerência do texto em relação aos seus leitores ou aos seus espectadores. 

Isso porque, muitas vezes, a reconfiguração da cena enunciativa torna-se a responsável pela 

aceitabilidade da fábula representada diante do público. As diferentes reconfigurações 

realizadas pelos autores que dialogam com os mitos gregos não estão presentes unicamente na 

fábula. Muitas vezes, o próprio autor lançará mão de elementos externos ao texto para indicar 

de que forma esse mito será retomado e as razões dessa reconfiguração. Exemplo disso – 

apenas para citar uma fábula que integra o mito atrida – é a tragédia Ifigênia escrita por Jean 

Racine, em 1674, e representada diante da corte francesa, em Versalhes, no mesmo ano. 

Considerado o maior tragediógrafo de uma época em que as artes dramáticas obedeciam a 

regras estritas de representação
17

 e tinham como tema comum a retomada de grandes mitos 

gregos, Racine indicará, na introdução à sua Ifigênia (1847), as alterações realizadas por ele 

na fábula da princesa grega para que essa representação parecesse verossímil ao público 

francês. 

A necessidade do tragediógrafo francês de reconfigurar a fábula de Ifigênia se 

justifica porque, na peça de Eurípedes, versão com a qual Racine dialoga, a princesa grega é 

                                                      
17

 O teatro francês século XVII é caracterizado pelo rigoroso conjunto de diretrizes às quais os textos 

dramáticos deviam obedecer. Entre elas estão: a vraisemblance [verossimilhança], lei que preconizava a 

necessidade de que os atos representados no palco parecessem reais, a loi des trois unités [lei das três 

unidades] (composta pelas unidades de tempo, de lugar e de ação) e a bienséance [decência], segundo a 

qual não era permitida a representação de cenas de violência ou de intimidade física, por exemplo. Um dos 

maiores teóricos da época é Nicolas Boileau e sua Art Poétique [Arte Poética]. 
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salva pela deusa Artêmis, que a transforma numa corça no exato momento em que 

Agamêmnon sacrificará a filha. No entanto, o desfecho realizado por Eurípedes revela-se 

impossível para a França de Racine por uma razão muito particular: a França do século XVII 

é um país eminentemente cristão, por conseguinte, as crenças politeístas gregas não fazem 

absolutamente qualquer sentido. Ademais, como consequência dessa distinção religiosa outro 

problema, de ordem estética, impõe-se: como representar a tragédia de uma princesa cuja 

salvação depende de uma intervenção direta de uma deusa pagã sem comprometer os critérios 

estabelecidos pela crítica da época para o sucesso de uma tragédia? A solução que Racine 

apresenta no palco é indicada por ele no prefácio à obra. 

Para poder representar sua tragédia sem comprometer nenhuma das regras impostas 

ao teatro clássico, Racine recorre a dois outros autores, também gregos, e informa aos seus 

espectadores a solução criada por ele para evitar a morte de Ifigênia sem ter de recorrer a 

eventos inverossímeis: 

 

Tomei todas essas opiniões tão diferentes e, sobretudo, a passagem de 

Pausânias, porque é a esse autor que eu devo o maravilhoso personagem de 

Erifila, sem a qual eu jamais ousaria empreender esta tragédia. Como eu 

macularia a cena com a terrível morte de uma pessoa tão amável e virtuosa que 

devia representar Ifigênia? Como ainda desenredar minha tragédia por meio do 

socorro de uma deusa e de uma máquina, e por uma metamorfose que, na época 

de Eurípedes, bem podia trazer alguma crença, mas que na nossa, seria 

demasiado absurda e inacreditável. Posso dizer então que eu fui muito feliz em 

encontrar nos antigos essa outra Ifigênia, que eu pude representar como me 

convém e que caindo na desgraça na qual essa amante invejosa queria precipitar 

sua rival, merece de certa forma, ser punida, sem por isso se tornar indigna de 

compaixão. Assim, o desenredar da peça foi retirado do que há de mais profundo 

na peça; não é preciso nada além de vê-la representada para compreender o 

prazer que eu proporcionei ao espectador, salvando uma princesa virtuosa pela 

qual ele tanto se interessou durante a tragédia, e salvando-a por outra via que 

não a do milagre pelo qual ele não sofreria, porque nele são saberia acreditar 

(RACINE, 1847, p. 8, tradução nossa)
18

. 

 

Ao contrário do que se sabe da peça de Eurípides, cujo final se resume na 

substituição de Ifigênia por uma corça, poupando-a assim do sacrifício imposto por Artêmis; 

                                                      
18

 J’ai rapporté tous ces avis si différents, et surtout le passage de Pausanias, parce que c’est à cet auteur 

que je dois l’heureux personnage d’Ériphile, sans lequel je n’aurais jamais osé entreprendre cette 

tragédie. Quelle apparence que j’eusse souillé la scène par le meurtre horrible d’une personne aussi 

vertueuse et aussi aimable qu’il fallait représenter Iphigénie ? Et quelle apparence encore de dénouer 

ma tragédie par le secours d’une déesse et d’une machine, et par une métamorphose, qui pouvait bien 

trouver quelque créance du temps d’Euripide, mais qui serait trop absurde e trop incroyable parmi 

nous? Je puis dire donc que j’ai été très-heureux de trouver dans les anciens cette autre Iphigénie, que 

j’ai pu représenter telle qu’il m’a plu, et qui, tombant dans le malheur où cette amante jalouse voulait 

précipiter sa rivale, mérite en quelque façon d’être punie, sans être pourtant tout à fait indigne de 

compassion. Ainsi le dénoûment de la pièce est tiré du fond de la pièce ; et il ne faut que l’avoir vu 

représenter pour comprendre quel plaisir j’ai fait au spectateur, et en sauvant à la fin une princesse 

vertueuse pour qui il s’est si fort intéressé dans les cours de la tragédie, et en la sauvant par une autre 

voie que par un miracle qu’il n’aurait pu souffrir, parce qu’il ne le saurait jamais  croire. 
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no texto de Racine, é a personagem de Erifila que é sacrificada. Filha de Helena (antes de seu 

casamento com Menelau) e Teseu, Erifila será sacrificada no altar de Áulis e, assim, segundo 

Racine, poupará da morte a “princesse virtueuse” pela qual seu público já nutrira simpatia e 

cujo sacrifício comprometeria a aceitação da peça. 

Apesar da relação explícita que Racine mantém com o texto de Eurípedes, o autor 

francês revela sua preocupação em representar uma história crível para os seus espectadores, 

que não participam das ideias e da cultura gregas que sustentavam e atribuíam sentido ao 

desfecho da peça de Eurípides. A Racine já não é permitida a substituição da figura de 

Ifigênia por um animal no momento exato do sacrifício; resta-lhe, então, o recurso a 

Pausânias e à figura de Erifila, menos emblemática que a de Ifigênia, cuja morte traria menos 

indignação por parte do público. Mantém-se, portanto, o sacrifício, e se solucionam dois 

problemas impostos a Racine pela crítica da época: a verossimilhança – substituindo-se a 

corça por Erifila – e se agrada o público, que não verá sacrificada uma das personagens mais 

empáticas da mitologia grega. 

As mudanças realizadas por Racine, e devidamente por ele justificadas ao longo do 

prefácio, são apoiadas no argumento de que, segundo o tragediógrafo, seriam muitas as 

semelhanças de gosto e de comportamento existentes entre os franceses e os gregos, apesar 

dos séculos que separam as duas peças: 

 

Eis as principais coisas nas quais eu me afastei um pouco da economia e da 

fábula de Eurípedes. No que concerne às paixões, eu me concentrei em segui-las 

mais propriamente. Confesso que lhe devo um bom número de lugares que 

foram mais aprovados na minha tragédia; e eu confesso ainda de bom grado, que 

tais aprovações me confirmaram na estima e na veneração que sempre tive pelas 

obras que a antiguidade nos deixou. Eu reconheço com prazer pelo efeito que 

produziu no nosso teatro todo o que eu imitei de Homero ou de Eurípedes, que o 

bom senso e a razão eram os mesmos em todos os séculos. O gosto de Paris 

mostrou-se conforme ao de Atenas; meus espectadores se emocionaram pelas 

mesmas coisas que antigamente puseram em lágrimas o mais sábio povo da 

Grécia e que fizeram dizer que entre os poetas Eurípedes era extremamente 

trágico, ou seja, que ele sabia maravilhosamente excitar a compaixão e o terror, 

que são os verdadeiros efeitos da tragédia (RACINE, 1847, p. 9-10)
19

. 

 
                                                      
19

 Voilà les principales choses en quoi je me suis un peu éloigné de l’économie et de la fable 

d’Euripide. Pour ce qui regarde les passions, je me suis attaché à le suivre plus exactement. J’avoue 

que je lui dois un bon nombre des endroits qui ont été le plus approuvés dans ma tragédie ; et je 

l’avoue d’autant plus volontiers, que ces approbations m’ont confirmé dans l’estime et dans la 

vénération que j’ai toujours eues pour les ouvrages qui nous restent de l’antiquité. J’ai reconnu avec 

plaisir, par l’effet qu’a produit sur notre théâtre tout ce que j’ai imité ou d’Homère ou d’Euripide, que 

le bon sens et la raison étaient les mêmes dans tous les siècles. Le goût de Paris s’est trouvé conforme 

à celui d’Athènes ; mes spectateurs ont été émus des mêmes choses qui ont mis autrefois en larmes le 

plus savant peuple de la Grèce, et qui ont fait dire qu’entre les poëtes Euripide était extrêmement 

tragique, ς, c’est-à-dire qu’il savait merveilleusement exciter la compassion et la terreur, 

qui sont les véritables effets de la tragédie. (p. 9-10). 
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Como vemos, as reconfigurações realizadas por Racine na sua Ifigênia, visavam 

atender convenções por parte da crítica e do público da sua época, para os quais as fábulas 

gregas, na sua forma clássica, já não funcionariam de forma satisfatória. Ao substituir Ifigênia 

por Erifila, Racine atende convenções que, se ignoradas, comprometeriam o sucesso da sua 

peça. A Ifigênia de Racine deveria causar sentimentos e emoções semelhantes aos causados 

pela personagem de Eurípedes, mesmo diante dos séculos que separam as duas representações 

e das mudanças culturais e sociais que afastam as personagens. Daí a necessidade das 

mudanças por ele realizadas: recontar a história de um mito amplamente conhecido de forma 

verossímil sem comprometer o sucesso dessa representação para o público. Todas essas 

informações presentes no texto de Racine seriam desconsideradas a partir de uma perspectiva 

que realizasse uma comparação temática do mito de Ifigênia, por exemplo, uma vez que os 

aspectos fundamentais acerca da construção da obra são comumente desconsiderados durante 

a realização de uma comparação que não atente os aspectos discursivos do texto. 

Um elemento importante na indicação dos efeitos de sentido criados por Racine na 

sua reconfiguração do mito de Ifigênia é a introdução de P. Longueville
20

 (1847, p. 5, 

tradução nossa), considerando que ele ressalta ser essa Ifigênia “[...] a primeira imitação 

verdadeira do teatro grego realizada no cenário francês”
21

. Mas Longueville não se atém ao 

ineditismo que até certo ponto se estabelece entre a obra de Racine e a fábula grega; ele relata 

também – e parece ser esta a sua maior intenção – a exaltação de ânimos causada pelos 

contemporâneos do tragediógrafo ao apresentar ao público sua Ifigênia: “Alguns, entusiastas 

da obra moderna, a viram como superior à obra antiga, e por isso proclamaram a 

superioridade da obra francesa sobre a tragédia grega” (LONGUEVILLE, 1847, p. 5, tradução 

nossa)
22

. É ainda nessa introdução que Longueville destaca que, apesar da relação existente 

entre Eurípedes e Racine, o autor francês estava mais estabelecendo um diálogo que sofrendo 

uma influência por parte de seu antecessor. Ao descrever as reações, por vezes positivas, por 

vezes negativas consequentes do texto de Racine, Longueville argumenta: 

 

Dois gênios inspirados por civilizações tão diferentes podiam ser perfeitos, mas 

nunca parecidos. Racine não nos ensina que ele sacrificava às ideias de seu 

século? Era-lhe preciso, ao renunciar à simplicidade, à unidade antigas, 

complicar a intriga, idealizar, exaltar seus caracteres, dar, em uma palavra, aos 

tempos heroicos da Grécia alguma coisa desses modos elegantes e 

cavalheirescos da época, heroica também, na qual ele vivia (LONGUEVILLE, 

                                                      
20

 P. Longueville e Jules Delalain são os editores da versão de Ifigênia citada neste trabalho.  
21

 [...] la première imitation vraie du théâtre grec mise sur la scène française. 
22

 Les uns, enthousiastes de l’oeuvre moderne, la mirent au-dessus de l’oeuvre antique, et s’en autorisèrent 

pour proclamer la supériorité de la tragédie française sur la tragédie grecque. 
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1847, p. 5, tradução nossa)
23

. 

 

Longueville ressalta que a comparação é possível, mas não se pode ignorar que as 

mudanças realizadas por Racine em sua Ifigênia, contrárias à prática comum durante o 

período, emprestavam à personagem grega ares franceses muito particulares àquela sociedade 

que Racine conhecia tão bem e para a qual produzia suas peças. Longueville julga essa análise 

tão importante que chega a indicar, ao final da sua introdução, a obra Études sur les tragiques 

grecs, [Estudos sobre os trágicos gregos], de Henri-Joseph-Guillaume Patin (1842 apud 

LONGUEVILLE, 1847, tradução nossa), crítico da época que, segundo ele, “nos ensina como 

comparar e admirar Racine e Eurípedes”
24

. 

Ao analisar uma obra em suas dimensões sociais, portanto, como evento social, a 

comparação diferencial considera os elementos discursivos que esse novo texto apresenta. 

Essas novas obras são assim consideradas, pois estabelecem uma relação não só com a 

história que será contada mas também com a forma como essa narrativa será apresentada, sua 

“enunciação”. Isso porque, segundo Heidmann (2003, p. 48, tradução nossa), “[...] cada 

representação de um mito grego carrega as marcas daquele que o conta ou o representa 

ulteriormente, e que nós podemos definir como seu (re)enunciador”
25

. Essa concepção de 

texto como evento social, ou seja, marcado por características de uma comunidade discursiva 

que detém, a priori, as mesmas informações culturais e sociais, atribuirá à (re)escritura novos 

significados, justificados e interpretados a partir de uma cena enunciativa específica. 

A reconfiguração da cena enunciativa realizada por Racine, ao inserir a personagem 

de Erifila como a vítima do sacrifício, poupando, dessa forma, a princesa atrida da morte, 

destina-se fundamentalmente a atender as demandas culturais e estéticas francesas que, 

mesmo tomando os mitos gregos como argumento de suas tragédias, reconfiguravam todos os 

acontecimentos que não se mostrassem adequados aos critérios do público e da crítica da 

época. Assim, a cena enunciativa e os elementos cotextuais presentes na edição de 1874 

revelam-se de fundamental importância para a análise do texto de Racine, pois é por meio 

deles que somos informados acerca das perspectivas do tragediógrafo em relação a Ifigênia. 

No seu prefácio, Racine não nos informa apenas sobre o mito que ele reconfigura, informa-

                                                      
23

 Deux génies inspirés par des civilisations si différentes pouvaient être parfaits, mais non point 

semblables. Racine ne nous-apprend-il pas lui-même qu’il sacrifiait aux idées de son siècle ? Il lui fallait, 

renonçant à la simplicité, à l’unité antiques, compliquer l’intrigue, idéaliser, exalter ses caractères, donner, 

en un mot, aux temps héroïques de la Grèce quelque chose de ces moeurs élégantes et chevaleresques de 

l’époque, héroïque aussi, à laquelle il vivait (LONGUEVILLE, 1847, p. 5). 
24

 nous apprend comment il faut comparer et admirer Racine e Euripide. 
25

 [...] chaque représentation d’un mythe grec porte les marques de celui qui le raconte ou le représente 

ultérieument, et que l’on peut définir comme son (ré-)énonciateur (HEIDMANN, 2003, p. 48.) 
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nos sobre si mesmo e seus espectadores; sobre aqueles aos quais esse mito, agora 

reconfigurado, dirige-se, dialoga e, sobretudo, representa. De acordo com essa perspectiva, o 

diálogo intertextual existente entre um texto clássico e sua reconfiguração é apenas uma entre 

as diversas construções de significado que esse “novo texto” propõe em relação ao texto 

anterior. 

É nesse sentido que não podemos negar as relações significativas existentes entre 

essas duas obras, menos ainda, compreender o texto de Racine como uma simples reprodução 

ou modulação de significação da peça de Eurípedes, desconsiderando, assim, todas as marcas 

enunciativas e os recursos discursivos empregados na construção de uma obra que deve 

dialogar com os leitores do seu tempo. A cena enunciativa é importante porque permite, 

quando bem construída, identificar no texto posterior a capacidade de construção de 

significados próprios, ou seja, que não dependam do texto anterior com o qual ele dialoga. 

 

2.2 MODALIDADES DE INSCRIÇÃO GENÉRICA 

 

No prefácio de sua Électre, Crébillon (2015, p. 4, tradução nossa), afirma: “Nosso 

teatro mantém muito dificilmente essa simplicidade tão cara aos antigos: não que ela não seja 

boa, mas atendo-se a ela, não estamos sempre certos em agradar”
26

. Refletir acerca da cena 

enunciativa de uma obra é também considerar o gênero ao qual esse texto pertence. Nesse 

processo, o gênero está muitas vezes indicado de forma evidente no texto ou em elementos 

que integram o seu cotexto. É também por meio dessa indicação de gênero que é informado 

aos leitores qual caminho seguir durante sua interpretação, ou seja, como aquele texto deve 

ser recebido, se ele responde ou não a características próprias do gênero textual ao qual ele se 

diz pertencer, e quais as implicações resultantes em face dessa adequação ou inadequação – 

por vezes deliberada – do texto no que diz respeito ao seu enquadramento genérico. 

O segundo critério de análise estabelecido por Heidmann (2012) é o de modalidade 

de inscrição genérica. No centro das pesquisas em análise do discurso, a categoria de gênero 

– não como um elemento exterior à obra, mas como uma de suas condições – tem lugar de 

destaque, pois indica que as obras devem ser sempre relacionadas ao surgimento de 

modalidades específicas de enunciação, portanto, parte integrante de um discurso situado 

sócio-historicamente. Se compreendermos o texto como discurso, caminho pelo qual optamos 

neste estudo, como uma obra situada em um determinado contexto e produto de enunciador, 

                                                      
26

 Notre théâtre soutient malaisément cette simplicité si chérie des anciens : non qu’elle ne soit bonne, mais 

on n’est pas toujours sûr de plaire en s’y attachant exactement. 
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ou seja, de um autor que se posiciona e fala a partir de um lugar específico; não podemos 

ignorar que não só o texto mas ainda todos os elementos exteriores a ele contribuem para a 

construção do que podemos chamar de uma unidade da obra, obra essa que reflete, na medida 

em que questiona, a cultura e as práticas sociais de um público específico e que se constrói na 

medida em que reafirma ou refuta esse contrato prévio. 

Nesse sentido, a comparação diferencial e discursiva de uma escritura não deve ser 

compreendida tão somente como um reflexo puro e simples de uma sociedade, pois essa obra, 

em consonância ou em desacordo com essa mesma sociedade, procura nada mais do que se 

afirmar como parte integrante de um universo que lhe atribui sentido. Sentido esse que não 

obedece a critérios puramente sociológicos ou linguísticos, mas a acordos preestabelecidos 

que englobam desde autores e leitores até professores, pesquisadores, editores etc. De acordo 

com Dominique Maingueneau, 

 

A categoria do gênero do discurso é definida a partir de critérios situacionais; ela 

designa, na verdade, dispositivos de comunicação sócio-historicamente 

definidos e que são concebidos habitualmente com a ajuda das metáforas do 

“contrato”, do “ritual” ou do “jogo”. [...] uma modificação significativa de seu 

modo de existência material basta para transformá-los profundamente 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 234). 

 

Afirmar que os gêneros do discurso são definidos a partir de critérios sócio-históricos 

é também afirmar que sua constante mudança nada mais é do que o resultado das 

transformações da sociedade, da língua e da época à qual eles pertencem. Se cada sociedade, 

época ou língua possui suas próprias práticas discursivas, essas práticas devem ser partilhadas 

pelos sujeitos nela inseridos. Na tentativa de mostrar o quanto o enquadramento genérico 

torna-se relevante na construção de um texto literário e de como essa prática pode influenciar 

na interpretação de uma obra, Maingueneau (2006) traz o exemplo do romance Admirável 

mundo novo (1932), de Aldous Huxley. O autor chama a atenção para dois elementos 

paratextuais presentes no texto de Huxley, a saber: a epígrafe de N. Berdiaef: “As utopias 

parecem bem mais realizáveis do que se acreditava antigamente” (MAINGUENEAU, 2006, 

p. 243); e a inscrição genérica indicada por Huxley, o termo “a novel” [romance]. Para 

Maingueneau (2006), isso indica, ironicamente, que a obra do autor inglês não deve ser 

compreendida como um relato ficcional. 

Ainda segundo Maingueneau (2006, p. 234), o enquadramento genérico indicado 

pelo autor pode ser ainda mais significativo “quando estabelece uma disparidade com aquilo 

que o texto parece mostrar”. Para tal, ele cita o exemplo de Alexander Puchkin que apresenta 

seu Eugênio Onegin (1833 apud MAINGUENEAU, 2006) como um romance, enquanto o 
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texto traz características próprias de um poema, sobretudo sua escrita em versos. 

Nesse sentido, uma abordagem diferencial e discursiva dos textos literários – 

sobretudo daqueles que retomam mitos clássicos, em uma sociedade que possui práticas 

específicas de produção e recepção de gêneros textuais, ou seja, que mantém bem delineadas 

as características que constituem cada gênero textual – contribui de forma relevante para a 

reflexão acerca das diversas formas com que os enunciados se apropriam –inscrevem-se – 

desses gêneros, reconfigurando-os, na tentativa de criar outros gêneros mais adequados às 

suas necessidades. 

 

[...] o conceito de “reconfiguração genérica” permite compreender a inscrição de 

enunciados nos sistemas de gêneros existentes como uma tentativa de 

flexibilizar as convenções genéricas em vigor e de criar novas convenções, mais 

bem adaptadas aos contextos socioculturais e discursivos que diferem de uma 

época e de uma esfera cultural e linguística à outra (HEIDMANN, 2012, p. 8, 

tradução nossa)
27

. 

 

Trata-se de compreender cada obra não como pertencente a um único gênero, mas a 

partir de sua relação com outras obras, tanto no que diz respeito à produção quanto à recepção 

de cada um desses textos, para que possamos entender a relação que uma única obra pode 

manter com diversos gêneros. Perceber um texto a partir de sua relação com os demais, ou 

seja, não compreender essa obra como algo fixo, preso a um gênero específico, é também 

construir novas possibilidades de interpretação que não seriam possíveis caso questões como 

a de gênero fossem ignoradas. 

A noção de gênero discursivo nos permite compreender a dinamicidade e a 

complexidade presentes em uma escritura de um texto antigo e como a adequação ou não do 

texto ao gênero indicado pelo seu autor reflete também na criação de novos significados 

acerca da obra que se analisa. Um desses exemplos é a peça Électre [Electra] (2015), de 

Prosper de Crébillon
28

. Tragédia em cinco atos e em versos, a peça de Crébillon inova, 

sobretudo pelas mudanças realizadas pelo autor acerca das razões que levaram Electra e 

Orestes ao assassínio da mãe. Assim como Racine, Crébillon (2015, p. 3-4) traz no seu 

prefácio as razões das mudanças por ele realizadas na fábula e declara a consciência que tinha 

ao fazê-lo. Afirmando não se tratar de uma representação baseada no modelo de Sófocles ou 

                                                      
27

 Le concept de «reconfiguration génerique» permet de comprendre l’inscription d’énoncés dans des systèmes 

de genres existants comme une tentative d’infléchir les conventions génériques en vigueur et de créer de 

nouvelles conventions, mieux adaptées aux contextes socioculturels et discursifs qui diffèrent d’une époque et 

d’une sphère culturelle et linguistique à l’autre. 
28

 Poeta trágico francês, Crébillon é o único autor que retomará o mito de Electra em todo o século XVIII. 

A tragédia será representada pela primeira vez no teatro da Rue des Fossés Saint-Germain, em Paris (1708). 
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de Eurípedes: “não é a tragédia de Sófocles nem a de Eurípedes a que mostro, é a minha”
29

. 

Com isso, Crébillon abre caminho para que o seu espectador espere mudanças no decorrer 

da representação, uma vez que o autor abandona o mito clássico e decide representar a sua 

Electra. E assim o faz. Crébillon acrescenta personagens, altera os motivos que alimentam a 

ira da personagem em sua vingança contra a mãe e o padrasto, além de trazer ao palco cenas 

de violência e horror, características que marcariam o estilo do autor. 

Na peça de Crébillon (2015), com a morte de Agamêmnon e a fuga de Orestes, 

Electra não consegue vingar a morte do pai por si só. Cabe-lhe, portanto, duas opções: morrer 

ou casar-se com Itys, filho de Egisto, por quem é apaixonada e também correspondida. 

Orestes chega a Micenas fingindo ser Tideu, um guerreiro que lutara a favor de Egisto em 

Corinto e vencera a batalha contra os reis Corinto e Atenas e agora retorna a Micenas para 

visitar Egisto. Chegando a Micenas, Orestes se apaixona por Ifianassa, filha de Egisto, que 

também lhe corresponde. Egisto concede a mão de Ifianassa a Tideu – codinome de Orestes – 

mas lhe pede em troca a cabeça do filho de Agamêmnon, que Tideu, rapidamente, relata ter 

morrido durante uma viagem de navio com destino a Argos. 

Quando Electra encontra Tideu, este lhe revela ser filho de Palamedes e a reconhece 

como sua irmã, mas só irá ajudá-la na sua vingança contra Egisto se ela prometer poupar 

Ifianassa. A preocupação de Tideu com Electra faz com que Ifianassa desconfie do amor que 

ele lhe dedica. Palamedes chega a Micenas com o objetivo de vingar Agamêmnon e encontra 

Tideu que confessa não ter vingado o rei por estar apaixonado por sua filha. Então, Palamedes 

revela a Tideu que ele é, de fato, o filho de Agamêmnon, Orestes, e que lhe deu o nome de 

Tideu para que ele sobrevivesse a salvo das tentativas de Egisto de matá-lo. Consciente de sua 

identidade real, Orestes se declara pronto para vingar Agamêmnon mesmo que para isso 

magoe Ifianassa. Orestes confessa, então, sua real identidade a Electra. Palamedes organiza, 

dessa forma, a morte de Egisto e decide matá-lo durante a cerimônia de casamento de Electra 

e Itys. Mesmo a contragosto, Electra cede aos planos de Palamedes, que reforça a necessidade 

de que Itys seja assassinado com o pai. 

No último ato da peça, Palamedes assassina Egisto e Clitemnestra, quando esta tenta 

salvar o marido. Itys é poupado da morte, uma vez que Electra não permite que ele siga até o 

altar para a realização do seu casamento. Desse modo, o que Itys interpretará como desdém 

será, na verdade, uma grande prova de amor por parte da personagem. Quanto a Ifianassa, 

reconhecendo Orestes como filho de Agamêmnon, ela abandona o palácio em prantos. A peça 

                                                      
29

 Ce n’est point la tragédie de Sophocle ni celle d’Euripide que je donne, c’est la mienne . 
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acaba com a aparição dos espíritos de Egisto e de Clitemnestra e a condenação de Orestes 

pelo matricídio. 

Ao negar a representação antiga, Crébillon ainda critica essa prática comum ao 

século XVII e que fez de Racine, como vimos, um dos seus maiores representantes. Segundo 

aquele, o modelo criado por Aristóteles e retomado pelo classicismo francês não assegura o 

sucesso de uma representação para o público. Quanto aos motivos que engendram o 

matricídio, Crébillon revela a razão pela qual modificou as razões sustentadas por Electra para 

o assassínio da mãe: “[...] é o amor de Electra; é a audácia que eu tive de lhe dar sentimentos 

que Sófocles evitou. É verdade que isso não era comum no teatro grego de sua época, mas se 

ele tivesse vivido no nosso tempo, ele talvez tivesse feito como eu” (CRÉBILLON, 2015, p. 

4, tradução nossa)
30

. 

Assim como Racine que, mesmo fazendo um teatro preocupado em “imitar” os 

textos antigos, preocupou-se em encontrar uma forma crível de salvar sua Ifigênia, dada a 

impossibilidade por parte dos espectadores franceses de acreditarem na transformação da 

princesa em corça, fazendo com que o tragediógrafo buscasse em Pausânias uma justificativa 

verossímil para a salvação da princesa. Crébillon também demonstra uma preocupação em se 

aproximar dos interesses de seus espectadores, embora o faça em outra esfera. Para Crébillon, 

o que importa é que suas personagens tenham contornos humanos e que assim possam se 

aproximar mais do público. Para tal, Crébillon desvia o motivo do matricídio de Clitemnestra, 

de forma que tudo será agora uma questão de paixões e impedimentos que impossibilitam sua 

concretização. É essa a afirmação feita pelo dramaturgo ainda no prefácio da sua peça: “é 

menos a morte de seu pai que ela vinga, que suas próprias infelicidades”
31

 (CRÉBILLON, 

2015, p. 5, tradução nossa). 

Mesmo considerando certa indiferença revelada pela crítica em relação à obra de 

Crébillon, não podemos ignorar que, se não chega a ser um marco na história do teatro, ela 

contribui como uma amostra importante das reinterpretações possíveis de uma narrativa 

mítica, no sentido de que cada autor, tal como coloca Crébillon, pode se apropriar de uma 

figura mítica e subverter sua história adaptando-a a contextos sociais e históricos particulares. 

É na peça de Crébillon (2015) que vemos, pela primeira vez, um rompimento da fábula com 

as indicações e condições impostas pela crítica para se representar uma peça trágica. A 

decisão de dar sentimentos às suas personagens, podemos afirmar, aproxima-os do público 

                                                      
30

 c’est l’amour d’Électre ; c’est l’audace que j’ai eue de lui donner des sentiments que Sophocle s’est  bien 

gardé de lui donner. Il est vrai qu’ils n’étaient point en usage sur la scène de son temps ; que, s’il eût vécu 

du nôtre, il eût peut-être fait comme moi. 
31

 c’est moins la mort de son père qu’elle venge, que ses propres malheurs.  
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e faz com que o horror por elas experimentado seja evidenciado. O público do século XVIII, 

efervescente por mudanças de vida e de comportamento e que fará da razão o motor de suas 

ações é, de certa forma, antecipado pelo teatro de Crébillon, que nega veementemente a 

necessidade de se representar os clássicos sob moldes que já não correspondem aos anseios de 

seus espectadores. 

 

2.3 DIALOGISMOS INTERTEXTUAIS 

 

O terceiro critério de análise da comparação diferencial é o dialogismo intertextual e 

interdiscursivo, e parte da compreensão de que o texto e o seu processo de escrita são 

dialógicos, ou seja, cada discurso é um diálogo com outros discursos acerca do mesmo tema. 

Tal como postula Todorov (1981 apud HEIDMANN, 2012, p. 9), a noção de dialogismo 

intertextual é crucial para que a obra seja concebida mais como “resposta” que como 

“imitação” ou “influência” de uma obra anterior. 

Dessa forma, a noção de resposta intertextual permite que cada reescrita do mito seja 

dotada de efeitos de sentido sempre novos e diferentes que nada têm a dever ao mito em sua 

forma clássica. Assim, as pesquisas em literatura comparada ganham ao conceber cada 

escritura como reconfigurações de uma narrativa ou de uma personagem que adquirem 

características e peculiaridades próprias à sua situação enunciativa, tornando esses novos 

textos respostas, em uma relação dialógica entre esses autores. De acordo com Heidmann 

(2012, p. 10, tradução nossa), 

 

[...] é muito mais que um indicador de filiação ou de fonte. No diálogo 

intertextual, um motivo ou tema não é somente retomado ou desenvolvido no 

sentido indicado pelo texto antigo que ele nada faria além de modular. O novo 

texto desloca, condensa ou inverte o mais frequente dos motivos e sequências 

referidas nas obras antigas, criando assim, em resposta aos textos antigos, 

significações diferentes e novas
32

. 

 

Ao considerar essas escrituras como resposta e não como influência, propomos ir 

além da concepção de Gérard Genette (1982) de que essas narrativas clássicas funcionariam 

como hipotextos, ou seja, fontes nas quais todas as obras modernas que supostamente 

retomam o mesmo tema ou personagem se inspiram e, por sua vez, constroem sua 

                                                      
32

 [le rapport intertextuel] est bien plus qu’um indicateur de filiation ou de source. Dans le dialogue 

intertextuel, un motif ou thème n’est pas seulement repris ou développé dans le sens indiqué par le texte 

ancien qu’il ne ferait que moduler. Le nouveau texte déplace, condense ou inverse le plus souvent les 

motifs et séquences répérés dans les oeuvres anciennes, créant ainsi, en réponse aux textes anciens, des 

significations différentes et nouvelles. 
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significação. A partir de uma perspectiva dialógica, passamos a considerar essas novas 

obras como detentoras de uma significação própria, uma vez que elas são produto de uma 

cena enunciativa que em muito difere daquela pertencente ao texto clássico e que atende 

modelos discursivos também diferentes. Todos esses elementos solicitam que esses textos 

sejam tomados muito mais como resposta, situada social e culturalmente, do que como mera 

reprodução de uma narrativa única e capaz de atribuir sentido a qualquer obra ulterior que a 

ela se refira ainda que superficialmente. 

Portanto, é preciso que reconheçamos, no texto moderno, a capacidade de criar um 

sentido próprio que, mesmo em diálogo com o texto clássico, faça isso não para construir 

novos significados a partir dele, mas para significar apesar dele. Nesse sentido, a personagem 

de Electra, como muitas outras personagens que integram o mito atrida, será tema de uma 

complexa rede dialógica que tem se estendido por séculos. O mito da família atrida, com a 

sucessão de assassinatos que o caracterizam, tem sido reconfigurado não apenas nas artes 

dramáticas gregas, nos textos de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, mas também, como vimos, 

em algumas peças do século XVII e XVIII e voltará com maior intensidade no século XX. 

É preciso ressaltar, ainda, que ao longo desses séculos, as reconfigurações dessas 

personagens ocorrerão não apenas nas artes dramáticas como ainda nas artes plásticas e na 

música. As imagens a seguir ressaltam essa ocorrência. Trata-se de pinturas do mito de 

Clitemnestra durante a realização do assassinato de Agamêmnon. Cada pintor reconfigura 

com maior ou menor ênfase a célebre cena da morte do rei grego.  

No caso da primeira pintura (Figura 1), essa reconfiguração é bastante evidente, pois 

apesar de todos os tragediógrafos gregos concordarem que houve participação de Clitemnestra 

no crime, nenhum deles indica a cena enunciativa retratada no quadro de Guérin. A cena, 

inserida em um contexto romântico, apesar da temática clássica, não esconde certo 

maniqueísmo que se vê no retrato de um rei, herói de guerra, em seu repouso, não por acaso 

no lado direito do quatro, totalmente iluminado e, no lado oposto, na penumbra, o olhar 

perverso do traidor, instigando a amante ao assassinato. 
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Figura 1 – Pierre-Narcisse Guérin (1774-1883). Pintor francês. Climtemnestra hesitante antes de atacar 

Agamêmnon dormindo, óleo sobre tela (1817). Localização atual: coleção particular. Departamento de Pinturas 

do Louvre. Pinturas francesas, Ala Denon, 1º andar, sala 702. 

 

Fonte: http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=22514&langue=fr 

 

O pintor francês reconfigura a cena da morte colocando um Agamêmnon totalmente 

indefeso, dormindo ao fundo da tela. Ao fazê-lo, Guérin retarda o momento da morte do rei 

atrida que não será assassinado durante o banho, conforme indicado no mito clássico, mas 

enquanto dorme e se crê em segurança. O pintor reconfigura ainda a personagem de 

Clitemnestra, que é retratada hesitante, quase desistindo do crime, enquanto Egisto 

literalmente a empurra em direção ao marido. 

Nas pinturas seguintes, tanto a personagem de Egisto quanto a de Clitemnestra serão 

mais uma vez reconfiguradas. O vaso grego, mostrado na Figura 2, traz Egisto como o 

assassino, enquanto Clitemnestra o auxilia. Ainda sem os recursos pictóricos que, a partir do 

figurativismo renascentista, contribuirão para um maior efeito trágico na representação das 
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cenas, a pintura do vaso retrata o episódio tal qual é descrito no mito, utilizando apenas as 

posições das personagens e os detalhes, como a arma empunhada por Egisto, para evidenciar 

que se trata da morte de Agamêmnon. 

 

Figura 2 – Anônimo. Egisto mata Agamêmnon, pintura em jarro de vinho (470-465). Localização atual: Museu 

de Belas Artes de Boston, Galeria de obra gregas clássicas (215C). 

 

Fonte:  https://www.mfa.org/collections/ancient-world/tour/greek-mythology 

 

Se, no vaso grego, a referência direta ao mito se evidencia, nas Figuras 3 e 4, as telas 

de John Collier se constroem sobre uma imagem teatral. Vê-se claramente a postura da atriz, 

nas duas imagens, dando a eloquência necessária ao ato que a personagem acabava de 

executar. A primeira representação se adequa ao contexto vitoriano no qual o pintor produzia 

seus quadros, incluindo nessa produção retratos da família real inglesa. Essa pintura de 

Clitemnestra de 1882 será sucedida, mais de trinta anos depois, finda a era vitoriana. Já na 

Figura 4 apresenta-se a mesma esposa assassina, porém, sem os pudores vitorianos. Collier se 

baseia, em cada quadro, em uma versão diferente do mito. Na Figura 3, Clitemnestra traz o 

machado mencionado por Electra em um diálogo com Orestes na peça de Eurípedes, Electra, 

sendo o tal instrumento associado aos relatos do mito nos quais o herói é assassinado no 

banho. Na segunda pintura de Collier (Figura 4), aparece uma Clitemnestra seminua, 
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mostrando os seios da mãe que dizia vingar, pelo assassinato, a morte de sua filha 

primogênita. Nesse caso, a arma utilizada é a espada, condizente com os relatos do mito nos 

quais Agamêmnon é trespassado pela espada, à mesa, durante um jantar. 

 

Figura 3 – John Maler Collier (1850-1934). Pintor inglês. Climtemnestra, óleo sobre tela (1882). Localização 

atual: Guildhall Art Gallery, Londres 

 

Fonte: https://www.the-athenaeum.org/art/list.php?m=a&s=tu&aid=4304 
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Figura 4 – John Maler Collier (1850-1934). Pintor inglês. Clitemnestra (1914). John Maler Collier, óleo sobre 

tela. Localização: Museu e Galeria de Arte de Worcester, Inglaterra. 

 

Fonte: https://www.the-athenaeum.org/art/list.php?m=a&s=tu&aid=4304 

 

Considerar todas essas obras, sejam elas textuais, sejam pictóricas, como 

constituintes de um diálogo no qual cada autor representa, a partir de sua perspectiva cultural, 
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social e histórica, compreensões de um mesmo mito também é considerar essas obras como 

uma troca de experiências acerca de um mesmo gênero ou de uma mesma história, que, apesar 

de já contada, muda constantemente, adquirindo ou suprimindo elementos de acordo com o 

lugar e as pessoas que ouvem, veem ou leem. Mas não apenas isso, reconhecer o processo 

dialógico de uma obra é perceber que, ao passo que ela responde a um ou a múltiplos 

discursos, ela também solicita respostas, diálogos posteriores, significados novos que 

atendam questões muitas vezes impossíveis em determinados contextos. Assim, cada obra, 

designada neste estudo como escritura – ou seja, cada novo texto que retoma uma história 

antiga e a reconfigura, de acordo com a perspectiva da comparação diferencial – estabelece 

um diálogo com outros textos, anteriores a ela aos quais ela responde, de acordo com a sua 

perspectiva cultural, histórica e social. Para fazê-lo, seus autores suprimem, evidenciam ou 

atribuem novos elementos, no que diz respeito à fábula, à personagem ou ainda às 

necessidades advindas das relações discursivas estabelecidas pelo próprio autor. 

Nesse sentido, os indícios que guiarão nossa análise nem sempre integrarão o texto 

ou as personagens, eles estarão presentes também em elementos que integram o seu cotexto, 

tais como títulos, posfácios, dedicatórias e, sobretudo, enquadramento genérico. Essas 

mudanças devem ser, de acordo com a perspectiva da comparação diferencial, analisadas e 

consideradas como importantes indicadores e construtores das relações de sentido propostas 

por cada novo autor, que reforça, adapta ou questiona o gênero no qual insere seu texto. 

É a partir dessa perspectiva que reunimos os textos de autores que tomaram o mito de 

Electra como ponto comum de suas obras. Considerando que cada um deles se serviu do mito 

clássico para tratar de questões próprias a sua sociedade e a seu tempo, cada autor partiu da 

narrativa clássica não para reafirmá-la mas para reconfigurá-la, ressignificá-la, fazê-la falar a 

outro público, tornando-a pertinente e particular. 

Esses três elementos supramencionados – cena de enunciação, inscrição genérica e 

dialogismo textual – formam, pois, os alicerces discursivos para a abordagem diferencial das 

reescrituras, não só dos mitos clássicos, como se pode ver nos estudos em que Ute Heidmann 

e outros autores aplicam esses procedimentos metodológicos, mas ainda nas traduções, nas 

reescrituras de contos e em qualquer outra forma de diálogo, mesmo entre sistemas semióticos 

distintos, permitindo, assim, como passaremos a fazer nas próximas seções, uma leitura 

consequente de cada reescritura em seu próprio tempo e lugar, mas por um viés discursivo e 

não apenas semiótico, afirmando-se sempre na diferença e minorizando os efeitos de uma 

universalização do mito que se mostra sempre nociva para uma abordagem que não pretende 

estabelecer hierarquias.  
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3 ELECTRA E SUAS RECONFIGURAÇÕES CLÁSSICAS: ÉSQUILO, SÓFOCLES, 

EURÍPEDES E SÊNECA 

 

As peças que analisaremos nesta seção foram selecionadas com base na personagem 

de Electra e na sua presença, às vezes mais, às vezes menos efetiva, no desenvolvimento da 

fábula atrida. Das cinco peças que integram essa seleção, quatro são gregas, quais sejam: 

Coéforas, de Ésquilo (2013); Electra, de Sófocles (2009); Electra e, ainda, Orestes de 

Eurípedes (2009). Em todas essas peças, o mito da princesa que, com o irmão, assassina a 

mãe, é retomado de formas diferentes. Nas três primeiras peças, toda a ação é concentrada no 

assassinato de Egisto e Clitemnestra, enquanto na última, os acontecimentos, 

cronologicamente, ocorrem em um momento posterior ao matricídio, pouco antes do episódio 

retratado por Ésquilo (2013) na peça Eumênides, no qual os irmãos receberão o perdão pelo 

crime cometido. 

Além dos textos gregos, apresentamos ainda uma peça romana, Agamêmnon, de 

Sêneca (2009). Geralmente compreendido como “tradução” das peças gregas, o teatro romano 

trará mudanças importantes em suas peças, mudanças essas capazes de reconfigurar de forma 

significativa os motivos, as personagens e mesmo as representações dos textos gregos em uma 

sociedade cosmopolita como a Roma de Sêneca. 

Esta seção analisa, portanto, o mito na sua forma clássica, mas também revela como, 

mesmo inserido na sociedade grega, cada tragediógrafo que representou o mito da princesa 

atrida reconfigurou também suas cenas de fala e dialogou com os demais alterando falas, 

criticando cenas ou, simplesmente, evidenciando na personagem as mudanças de perspectiva 

vividas pela sociedade grega. 

 

3.1 COÉFORAS: AÇÕES SOB OS DESÍGNIOS DOS DEUSES 

 

Quando tomamos a segunda peça da trilogia de Ésquilo, Coéforas, em grego: 

Χοηφόροι, ou seja, “portadoras de libações funerárias”; deparamo-nos com a certeza da 

vingança por parte de Orestes, pois pertence a ele a fala presente nos versos iniciais da peça, 

tornando evidente o caráter religioso que permeará todas as ações das personagens. A oração 

proferida por Orestes a Hermes demonstra assim sob qual égide serão perpetradas as ações do 

filho de Agamêmnon que, já adulto, volta a Argos para cumprir a determinação do oráculo de 

Delfos: “Hermes Ctônio, vigia dos pátrios poderes, sê meu salvador e aliado, eu te peço, 

venho a esta terra e assim retorno” (ÉSQUILO, 2013, p. 75). A cena, que ocorre fora dos 
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muros de Argos
33

, é seguida pela entrada de Electra e do Coro, composto por mulheres 

escravas que carregam, com Electra, libações (daí a razão de a peça ser intitulada “Coéforas”) 

enviadas por Clitemnestra ao túmulo do marido morto, Agamêmnon. 

O caráter religioso que permeia o texto de Ésquilo é diversas vezes reafirmado 

durante a peça. Exemplo disso é a forma como se dá o encontro entre Electra e Orestes, pois é 

ao se aproximar do túmulo de Agamêmnon que Electra reconhece a mecha de cabelo deixada 

por Orestes e também as pegadas de seus pés: “Eis vestígios [...] de pés, similares e parecidos 

aos meus, pois estes dois traços são de dois pés, dele mesmo e de algum companheiro [...]” 

(ÉSQUILO, 2013, p. 87). A cena do encontro entre os irmãos também será tema de 

reconfigurações tanto no teatro quanto nas artes plásticas. Nas imagens a seguir, todas 

retratadas com base na cena do encontro no túmulo do rei assassinado, cada artista ressaltou 

um aspecto diferente do mito. Enquanto, na Figura 5, temos a princesa grega acompanhada 

pelas Coéforas, momentos antes da chegada do irmão, na Figura 6, vê-se claramente a 

representação de uma cena das Coéforas de Ésquilo, na qual temos Electra de costas, apoiada 

no túmulo do pai, acompanhada das coéforas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33

 Enquanto no texto de Ésquilo, a peça tem início em frente ao palácio atrida, situado por Ésquilo, em 

Argos; nas peças de Sófocles, por exemplo, ação de passa em Micenas e, no texto de Eurípedes, nos 

arredores de Micenas. 
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Figura 5 – William Blake Richmond (1757-1827). Poeta e pintor inglês. Electra no túmulo de Agamêmnon, óleo 

sobre tela (1874). Localização atual: museu de arte de Ontário, Toronto, Canadá. 

 

Fonte: http://www.ago.net/agoid5674 

 

Nessa cena, William Blake Richmond manifesta suas influências pré-rafaelitas, com 

a abordagem de um mito representado a partir da própria imaginação do pintor, como era do 

gosto do grupo de jovens pintores que, em meados do século XIX, procurou renovar a pintura 

britânica propondo um retorno ao gótico tardio e ao renascimento anterior ao pintor italiano 

Rafael. Mesmo sem partilhar traços comuns em sua produção pictórica, esses pintores, com 

sua proposta fundamentada em uma verdade artística, contribuíram para a afirmação do 

simbolismo, que se pode entrever na tela de Richmond, ainda que esta seja uma manifestação 

tardia dos preceitos pré-rafaelitas. Contribuem para isso elementos como o ritual religioso de 
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caráter fúnebre, referindo-se à incógnita do post mortem, além do caráter etéreo da vegetação 

que parece acolher a tristeza das mulheres representadas, cujos olhares não se cruzam, mas se 

lançam cada uma em uma interioridade que carrega a cena de introspecção.  

 

Figura 6 – John Flaxman (1755-1826). Escultor e ilustrador inglês. Electra e Orestes, litografia impressa (1879).  

 

Fonte: Ilustração presente no livro de Alfred Church “stories from the greek tragedians” (1880). 

 

 

Nas Figuras 5 e 7, aparecem todas as personagens presentes na peça de Ésquilo 

(2013): Electra, as servas, Orestes (representado na cena da abordagem a Electra) e as demais 

figuras masculinas, representando Pílades e o preceptor de Orestes (no caso da Figura 7). 

Apenas na Figura 6, a cena do encontro ocorrerá sem a participação de outras personagens. 

Electra realiza libações no túmulo do pai, sozinha, quando é abordada pelo irmão. 
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Figura 7 – Anônimo. Electra, Orestes e Pílades no túmulo de Agamêmnon, relevo em terracota (450- 460). 

Localização atual: Ala Sully,  1º andar, sala 648, Museu do Louvre, Paris, França. 

 

Fonte: https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/reliefs-de-milo 

 

Não esqueçamos ainda a razão que leva Electra a visitar o túmulo do pai: o sonho 

que tivera Clitemnestra na noite anterior e que lhe foi interpretado como de mau agouro pelo 

adivinho do palácio: “[...] o Adivinho do sonho ... bramiu um grito terríssono ... nos aposentos 

femininos [...]” (ÉSQUILO, 2013, p. 77, vv. 33-37). 

Electra está ali, portanto, por um sonho tido por Clitemnestra, sua mãe, e para a qual 

a interpretação fora terrível. Electra é a voz perante as escravas de Argos, a voz hesitante que 

inicia as libações. 

 

El. Mulheres cativas cuidadosas do palácio já que nesta procissão sois minhas 

parceiras, sede nisto conselheiras: que falar ao verter as fúnebres libações? 

Como propiciar? Como rogar ao pai? Digo trazê-las da querida ao querido, da 

mulher ao marido, da minha mãe? Ou digo esta fala, costumeira dos mortais, 

coroas, dádiva digna de seus crimes? (ÉSQUILO, 2013, p. 81, vv. 84-95) 

 

Quando aconselhada pelo coro a exprimir apenas o seu respeito ao pai, e a boa sorte 

a todos aqueles que odeiam Egisto, Electra dirige ao deus Hermes, e ao próprio Agamêmnon, 

o pedido de justiça, o envio de um vingador, deus ou nume para restituir à casa real os “raios 
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de sol”. É, pois durante essa primeira parte da peça, pouco antes do reencontro entre Electra e 

Orestes, que o espectador da tragédia atrida é colocado no exato momento em que a vingança 

empreendida pelos irmãos tem início. Temos todas as informações contextuais da vingança 

empreendida por Orestes ainda no prólogo, sabemos, portanto, que Electra encontra-se 

escrava no palácio onde reina a sua própria mãe, Clitemnestra, esta, por sua vez, tivera um 

sonho terrível e enviara a filha para oferecer libações no túmulo do marido. É o cumprimento 

dessas libações que promoverá o encontro entre os irmãos para que, a partir disso, organize-se 

o assassinato de Egisto e Clitemnestra.  

Como dito, as tragédias gregas eram escritas com base em histórias de heróis ou de 

cidadãos ilustres que, por falta cometida, viam-se vítimas de um destino implacável e 

inelutável. Muitas dessas faltas que faziam com que o mal se abatesse sobre uma determinada 

família ou sobre o herói, estavam ligadas a crenças e regras de conduta muito particulares ao 

povo grego do século V a.C. Essas regras deviam ser respeitadas por todos, 

independentemente de posição social ou de cidade. Temos como exemplo de desrespeito a 

essas regras, e talvez a mais famosa delas, o rapto de Helena, por Páris, príncipe troiano 

acolhido pelo rei Menelau em Esparta. Ao apaixonar-se pela rainha troiana a ponto de levá-la 

consigo para Tróia, Páris concedeu motivo suficiente para que Menelau desse início à maior 

guerra do mundo grego, à guerra de Tróia. 

Uma característica própria da sociedade grega clássica diz respeito aos seus hábitos 

em relação ao culto aos mortos e à forma como esses entes queridos interferem na vida dos 

vivos, à acolhida aos viajantes estrangeiros ou ainda à posição feminina numa sociedade 

extremamente misógina, como a do século V a.C. Nesse sentido, ainda mais relevante que a 

lei de hospitalidade grega estava a relação que essa sociedade mantinha com seus mortos. 

Para os gregos, ao perecerem, os mortos não só não rompiam sua relação com o mundo dos 

vivos como ainda eram capazes de intervir nos destinos destes últimos seja como numes seja 

como uma memória presente. Era importante manter uma boa relação com os mortos, 

cuidando de seus túmulos e lhes oferecendo libações para que, em troca, estes oferecessem 

bom agouro e proteção. Assim, é constante na Odisseia e em diversas peças trágicas cenas em 

que os personagens vivos clamam por heróis ou parentes mortos em busca de alguma 

informação ou proteção. Exemplo disso é a invocação realizada por Ulisses no Canto XI, 

mencionada acima e que retomamos de forma mais detalhada. Observe-se que a aparição de 

Tirésias só se dá mediante a libação realizada por Ulisses: 

 

Fundeamos o navio, desembarcando a rês naquele ponto; fomos dar na região 

que Circe mencionara, ao longo da corrente talássia. Perimede e Euríloco sustêm 
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as vítimas. Então saquei da coxa do gládio e um fosso abri de um côvado de 

lado. A todos os mortos delibei: ao lácteo-mel apus o vinho doce e água. Sobre 

(pó alvíssimo de cevada) espargi. Passei a suplicar muito sobre a cabeça 

exangue dos defuntos: a mais perfeita vaca estéril, quando em Ítaca, imolaria, 

ardendo os dons da pira. Só para Tirésias eu reservaria a dádiva pan-negra de um 

carneiro do tropel lustroso. Sem mais nada a rogar à estirpe cadavérica, degolei 

no fossado a dupla de carneiros: o sangue negrinebuloso escorre. Do Érebo 

afluem as ânimas dos perecidos [...] (HOMERO, 2009, p. 321, vv. 20-37). 

 

O poema homérico demonstra bem a importância dos rituais gregos dirigidos tanto 

aos deuses quanto a outros mortais, como é o caso do vidente Tirésias e de tantos outros 

personagens citados ao longo do Canto XI. É importante ainda que percebamos o luxo e a 

abundância das libações oferecidas por Ulisses nesse episódio da Odisseia. Isso porque, essa 

característica tão ressaltada na época de Homero perdeu força ao longo dos séculos. Nesta 

seção, discutiremos sobre o ritual da libação e observaremos que este será apagado da peça, 

como na versão euripidiana do mito, por exemplo – fato que distanciará ainda mais os dos 

autores, visto que a personagem esquiliana se inquieta até mesmo em proferir as palavras 

adequadas diante do túmulo do pai. 

Assim, será por meio dessa série de hábitos muito arraigados à cultura grega que 

Ésquilo dará início às Coéforas (458 a.C.): primeiro, pela dúvida de Electra acerca do que 

pronunciar ao verter tais libações que, mesmo para agradar Agamêmnon, são enviadas por sua 

assassina. A atitude de Clitemnestra será interpretada em Sófocles como ponto favorável à 

rainha, que tenta acalmar Agamêmnon, dado o argumento de que agira mais por justiça, 

devido à morte de Ifigênia pelo pai, durante a guerra de Troia, do que mesmo por amor a 

Egisto, agora seu marido; segundo, por uma oferenda bastante específica: a mecha de cabelo 

deixada no túmulo de Agamêmnon por Orestes, pouco antes de chegada de sua irmã. 

Observa-se, portanto, que todo o argumento apresentado por Ésquilo (2013) nas 

Coéforas é construído com base nas crenças e nos costumes gregos. Orestes volta a Argos em 

razão de uma ordem do oráculo de Delfos, seu encontro com Electra só se realiza por meio 

das libações realizadas por ambos diante do túmulo de Agamêmnon. Ademais, Egisto e 

Clitemnestra só são assassinados por cumprirem as leis de hospitalidade que regiam os gregos 

e os obrigavam a oferecer hospedagem aos viajantes estrangeiros. 

Os personagens das Coéforas, sete no total (Orestes, Pílades, Electra, Clitemnestra, 

Egisto, a Ama e as Coéforas) são construídas para a ação, ou seja, não é próprio do texto 

esquiliano a reflexão acerca dos atos cometidos. Mesmo na cena em que Orestes está a ponto 

de matar sua mãe, temos um diálogo relativamente longo entre esses personagens, a hesitação 

de Orestes é bastante curta. 
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Cl. Parece-te, filho, que matarás a mãe? Or. Tu, não eu, a ti mesma te matarás. 

Cl. Cuidado com rancorosas cadelas da mãe. Or. E as do pai, como as evito, 

omisso aqui? Cl. Parece que em vão gemo viva junto a tumba. Or. O destino do 

pai determina a tua morte (ÉSQUILO, 2013, p. 135, vv. 922-927). 

 

Deve-se ressaltar que a atitude de Orestes em relação a Clitemnestra também é 

passível de pena na sociedade grega. Matricida, Orestes será perseguido pelas Erínias, 

divindades encarregadas de perseguir e punir todos aqueles que cometerem crimes contra a 

família e contra a hospitalidade. Embora seja a peça que liga a trilogia e que será mais tarde o 

texto a partir do qual os tragediógrafos estabelecerão maior diálogo em relação às demais 

peças da trilogia, a obra Coéforas não apresenta qualquer tipo de ênfase nos personagens, 

sobretudo em Electra, cuja atribuição, sob orientação de Orestes, é de se manter alerta dentro 

do palácio e, assim, cuidar para que todos os planos ocorram sem surpresas. 

No entanto, é Electra que anseia pela vinda do irmão e pela realização dessa 

vingança durante toda a peça, sobretudo quando do seu encontro com Orestes, ainda no 

primeiro episódio, em que Electra deixa clara a necessidade de se vingar a morte do pai e de 

serem punidos os responsáveis pela desgraça que se abatera sobre o palácio e sobre Argos. 

 

El. Ó prazerosa visão de quatro destinos: Para mim, é necessário que te saúde 

Qual a um pai, e pende para ti o meu amor Pela mãe, que com toda justiça odeio 

(ÉSQUILO, 2013, p. 89, vv. 238-241). 

 

Todas as ações empreendidas pelos personagens esquilianos convergem para a 

realização de uma vingança que, apesar de executada por Orestes, é bem mais desejada por 

sua irmã, Electra, que, por sua vez, apenas deseja, verbaliza, mas não age efetivamente. Será 

esse desejo de vingança, essa inconformidade da personagem, que alimentará as tragédias de 

Sófocles e Eurípides anos mais tarde. Nas páginas a seguir, refletiremos acerca dos textos de 

Sófocles e Eurípedes e das mudanças realizadas por cada autor, mudanças essas que refletiam 

não apenas as concepções de cada tragediógrafo mas também as transformações ocorridas 

numa sociedade e a constante interação com outros povos, outras culturas e até mesmo outras 

religiões. 

 

3.2 A ELECTRA SOFOCLIANA: FIDELIDADE E FÚRIA 

 

Poucos anos depois da Oresteia de Ésquilo (2013), foram encenadas mais duas peças 

sobre a família de Agamêmnon. Mesmo diante de tantas pesquisas acerca das datas em que 

essas peças foram encenadas, ainda não se sabe com exatidão precisar o ano. O que se cogita 
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é que talvez tenham sido encenadas algumas décadas depois da trilogia esquiliana, por volta 

de 417 a.C. e que suas representações tenham ocorrido durante a Dionísia desse ano. 

As peças homônimas Electra, escritas pelos tragediógrafos Sófocles e Eurípedes, 

destacam, dentre os acontecimentos representados na trilogia de Ésquilo, exatamente o 

assassinato de Clitemnestra e Egisto por parte de Orestes e Electra. Confirmando o título das 

peças, tanto o texto de Sófocles como o texto de Eurípedes trarão outra perspectiva do mito e 

da sua participação nesses assassinatos. Assim, embora a vingança pela morte de Agamêmnon 

seja o fato para o qual todas as ações desenvolvidas na peça convirjam, os tragediógrafos 

atribuem a Electra uma participação mais evidente para que essa vingança se realize. 

Essa nova perspectiva tomada por dois autores ainda contemporâneos de Ésquilo não 

só abrem caminho para novas discussões acerca das relações parentais entre os gregos – pois 

apresentam Electra e Clitemnestra em posições profundamente antagônicas e, a partir dessa 

perspectiva, alimentam a relação de uma filha que não aceita as razões que conduziram, 

segundo a própria Clitemnestra, a realização de tal crime – mas também se estendem à própria 

sociedade grega, uma vez que coloca em contraponto a figura de duas mulheres responsáveis 

pelo desencadeamento de toda a sorte dos personagens da peça. A tensão estabelecida entre 

Clitemnestra e Electra atribui à mulher um espaço social infinitamente maior em relação 

àquele que se colocava a mulher grega da época, cuja existência era sempre reflexo das ações 

do marido. Salvo raras exceções (tal como Penélope, esposa de Ulisses), as mulheres gregas 

só ganham relevo no momento de sua morte. Exemplos disso são as personagens de Medeia, 

Fedra, Clitemnestra que têm suas histórias de vida ligadas ao universo masculino, universo 

esse que só poderá ser transposto por meio de mortes violentas e das quais essas personagens 

se apresentam ou como vítimas ou como algozes. 

Nicole Loraux (1988) reflete acerca da condição feminina na sociedade grega. Nessa 

perspectiva, elege algumas personagens, mitos emblemáticos dessa condição de opressão e 

morte. Em Maneiras trágicas de matar uma mulher, a autora descreve como se concebia o 

ideal de feminino grego: “[...] uma mulher grega vivia sua existência de moça, de esposa e de 

mãe no lugar mais recôndito da casa; ela também devia partir desta vida de sua casa bem 

fechada, ao abrigo dos olhos, longe de todo o público” (LORAUX, 1988, p. 10). 

A perspectiva apresentada por Loraux não corresponde em nenhum aspecto às 

personagens míticas femininas. Por exemplo, Medeia, na versão euripidiana, é uma rainha que 

mata os próprios filhos por vingança; Fedra incrimina Hipólito, seu enteado, após ele ter se 

recusado a trair o pai, Teseu; e Clitemnestra, por sua vez, une-se a Egisto, numa relação cujo 

único objetivo é assassinar Agamêmnon (Egisto, para tomar o trono de Argos; e Clitemnestra 
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por não perdoar o marido na sua decisão de sacrificar a filha primogênita do casal, Ifigênia). 

Ainda segundo Loraux (1988, p. 22-23, grifo nosso): 

 

[...] a única realização para uma mulher é levar sem alarde uma existência 

exemplar de esposa e de mãe ao lado de um homem que vive sua vida de 

cidadão. [...]. Morto o marido, resta às mulheres não dar aos homens assunto 

para falarem delas, quer no tom de censura, quer no de elogio; a glória das 

mulheres é não terem glória. 

 

Todas essas mulheres, e ainda muitas outras, não obedecem ao ideal grego de mulher 

e de esposa. Todas elas, guiadas por desejos individuais, deram origem a atitudes extremas e 

conduziram muitos maridos, às vezes, ao medo e à desconfiança – tal como Ulisses em 

relação a Penélope – e, muito frequentemente, à morte, tal como Héracles, vítima dos ciúmes 

de Dejanira. 

No entanto, as personagens femininas gregas e as fábulas
34

 a elas ligadas não se 

restringem apenas ao universo da vida conjugal. Mitos como os de Antígona, condenada ao 

enforcamento por lutar para que seu irmão, Polinices, tivesse, depois de morto, seu ritual 

fúnebre respeitado ou como os da própria Electra, que lutará, sobretudo nos textos de Sófocles 

e de Eurípedes, para que a morte de Agamêmnon seja vingada e, assim, Argos volte a ser 

governada por seu irmão Orestes, mostram que essas personagens femininas, por meio de suas 

lutas individuais, representam um novo contexto social e político que, se começa a se definir 

na peça sofocliana, ganha contornos precisos no texto de Eurípedes. Nesse sentido, o diálogo 

que se estabelecerá entre os três tragediógrafos, principalmente entre Sófocles e Ésquilo, às 

vezes se efetivará por meio de um questionamento de ordem cultural; às vezes, por meio de 

uma ordem política e social, disputada entre mãe e filha e ressaltada pela presença de uma 

personagem ausente no texto de Ésquilo e bastante significativa na peça de Sófocles: a irmã 

de Orestes e Electra, Crisótemis. 

Temos, portanto, tragédias que, escritas por autores diferentes, trazem muitos 

elementos de similaridade. Elementos esses que têm início no fato de se tratarem de peças 

únicas e não mais partes de uma trilogia, passando pela importância atribuída à personagem 

de Electra e se reafirmando no estabelecimento de uma vingança na qual Orestes perde 

importância e se torna quase que um instrumento a serviço da vingança de sua irmã. Todas 

essas similitudes que muitas vezes nos impelem a comparações superficiais, pois encerram 

suas reflexões na aproximação desses textos, não devem, por sua vez, esconder as profundas 

diferenças que cada uma dessas peças apresenta e que a partir delas podem, como veremos 

                                                      
34

 O termo fábula tomado neste estudo deve ser compreendido como uma narrativa imaginária, mitológica. 
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nas seções posteriores, criar novos efeitos de sentido. Face ao exposto, é importante que não 

estabeleçamos qualquer hierarquia entre essas peças e a trilogia esquiliana, mas que possamos 

perceber de que forma cada tragediógrafo dialoga com os demais e também como cada um 

deles reflete em suas personagens suas características como escritores. 

A tragédia escrita por Sófocles tem início com a chegada de Orestes e de seu 

preceptor a Micenas. De acordo com Orestes, ele veio cumprir as determinações do oráculo 

de Delfos: vingar o assassinato de seu pai. Para tal, Orestes pede que seu preceptor dirija-se 

ao palácio e informe a todos de sua morte, durante uma corrida de biga. Enquanto isso, 

Orestes segue para o túmulo de Agamêmnon para oferecer-lhe mechas de seus cabelos. 

No palácio, Electra é escrava de Clitemnestra e, acompanhada do Coro, lamenta sua 

condição. Ela é interrompida por sua irmã, Crisótemis, que lhe informa de um pesadelo tido 

por Clitemnestra na noite anterior, razão pela qual a rainha pede que Crisótemis vá, ela 

também, ao túmulo de Agamêmnon para acalmar o espírito do marido morto. Ao chegar ao 

túmulo do pai e perceber as mechas de cabelo deixadas por Orestes, Crisótemis relata o fato a 

Electra que, já informada pelo preceptor da suposta morte do irmão e segurando uma urna 

com suas supostas cinzas, não acredita no relato de Crisótemis e decide, ela mesma, vingar a 

morte do pai, intento do qual Crisótemis se recusa a participar. 

Na ocasião do encontro, Orestes revela sua verdadeira identidade e, informado por 

Electra de que Clitemnestra encontra-se sozinha no palácio, entra e a mata. Quando Egisto 

chega ao palácio atrida, depara-se com um cadáver encoberto e, ao descobrir o corpo, percebe 

a realização da vingança (Figura 8). A peça tem fim com a condução de Egisto, por Orestes, 

para o exato lugar onde Agamêmnon fora assassinado anos antes. 
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Figura 8 – Charles-August Van den Berghe (1798-1853). Pintor francês. Egisto pensando encontrar o corpo de 

Orestes descobre o de Clitemnestra. Óleo sobre tela. (1823). Localização atual: Desconhecida. 

 

Fonte:  https://www.artrenewal.org/Artwork/Index/8067 

 

Como podemos ver, Sófocles faz um recorte ainda mais preciso na história da 

maldição que cerca a família atrida. O tragediógrafo se concentra apenas, reiteramos, na 

vingança dos filhos contra sua mãe e seu padrasto. Mas o Sófocles vai além, ao atribuir a 

Electra um lugar de mais relevância em sua tragédia, ele reforça também o antagonismo entre 

mãe e filha. Para tanto, basta atentar para a forma como o tragediógrafo se preocupa em 

construir os caracteres dessas personagens ou ainda em trazer novas personagens, como é o 

caso de Crisótemis e do Pedagogo, que tanto auxiliam no desenvolvimento da ação como 

contribuem para uma construção mais minuciosa e, portanto, mais adversa da relação entre 

mãe e filha. 

Nessa peça, Sófocles organiza suas personagens para contar a vingança de Electra e 

Orestes contra Clitemnestra e Egisto. Devemos atentar, sobretudo, para duas questões que, 

presentes na trilogia de Ésquilo e mesmo nas duas menções à família atrida feita por Homero 

na Odisseia, ganham no texto de Sófocles mais ou menos ênfase de acordo com a sua 

concepção da tragédia. É o caso da atmosfera lúgubre na qual se constrói, como já citado, as 

Coéforas, que desaparece quase que totalmente no texto sofocliano e da culpa de Clitemnestra 

pelo assassinato de Agamêmnon, razão de um longo diálogo entre mãe e filha no qual, pela 

primeira vez, vemos a própria Clitemnestra expor as razões que a levaram a cometer tal ato. 

Se refletirmos acerca da fala de Zeus no Canto I, percebemos que ele não menciona, 

em momento algum, a rainha atrida. Segundo o deus, é Egisto o grande culpado pela morte de 
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Agamêmnon e, portanto, o verdadeiro alvo da vingança de Orestes, que aparece como o único 

responsável por resguardar a honra do pai. Atentemos ainda para o fato de que Zeus descreve 

Egisto como “larápio da mulher do atrida”. Nesse sentido, Clitemnestra, tal como sua irmã 

Helena que fora seduzida por Páris, teria sido seduzida por Egisto, ou seja, Clitemnestra seria, 

ela também, uma vítima da vingança de Egisto, e, portanto, não teria agido por razões 

particulares. 

No segundo caso, temos a atmosfera religiosa na qual Ésquilo, como vimos, insere 

todas as suas personagens de modo a retratá-las sempre como parte de uma vontade superior: 

lembremos que o pesadelo de Clitemnestra é o que obriga Electra a realizar as libações; 

percebemos a hesitação da personagem ao procurar as palavras adequadas para a realização 

das oferendas; temos, ainda, o luto que ela e o Coro carregam e que intitula a peça, Coéforas. 

Observa-se, portanto, que no texto de Sófocles, a atmosfera de luto é consideravelmente 

atenuada em função de outra questão: quais as razões que levaram Clitemnestra a assassinar o 

marido e rei tão nobre? É a Electra que Sófocles dá a função de tal indagação, questão que 

Eurípedes também retomará na sua tragédia. 

Estamos, portanto, conscientes de que o aspecto religioso do texto esquiliano não se 

faz presente na peça de Sófocles. Ao contrário do que insinua Homero, Clitemnestra também 

possuía razões particulares para se unir a Egisto em sua vingança. Sob essa ótica, podemos 

pensar nas demais personagens que integram a peça e em diálogos específicos, nos quais 

Sófocles elabora esse antagonismo entre mãe e filha. Já a Orestes, Sófocles destina um papel 

de coadjuvante, pouco mais expressivo que qualquer outro na peça. 

No texto de Sófocles, temos, na primeira cena, a presença do Pedagogo. É essa 

personagem que dá conta de todos os fatos ocorridos antes do início da peça. Assim, somos 

informados de que, sob as ordens de Electra, um escravo levou Orestes, ainda bebê, para que 

ele fosse educado longe da ameaça de morte Egisto e Clitemnestra. A fala inicial do Pedagogo 

indica também que o preceptor cumpre sua promessa a Electra, educa Orestes e, anos mais 

tarde, conduz o jovem de volta a Micenas para que ele possa cumprir a determinação de 

Apolo. 

O argumento da peça de Sófocles permanece, portanto, o mesmo do texto de Ésquilo, 

ou seja, depois da morte de Agamêmnon, Electra encontra-se no palácio de Micenas, embora 

na condição de escrava. Clitemnestra e Egisto reinam na cidade, mas não sem preocupações, 

pois, quando do assassinato de Agamêmnon, Electra conseguira salvar seu irmão, Orestes, 

para que esse não fosse também morto. Clitemnestra reina, portanto, temerosa de que seu 

filho volte para vingar a morte do pai. 
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É esse o cenário encontrado por Orestes, Pílades e o Pedagogo quando retornam a 

Micenas disfarçados de viajantes fócios para anunciar à rainha a morte de Orestes durante 

uma corrida de biga. Obedecendo às leis de hospitalidade, Clitemnestra recebe os viajantes e é 

morta por Orestes, tão logo eles adentram no palácio. Egisto, ausente, retorna, ele também, ao 

palácio para encontrar os mensageiros da morte de Orestes e se depara com o cadáver de 

Clitemnestra. Só em ver a mulher morta, ele percebe que um dos dois viajantes é Orestes e 

que, assim como Clitemnestra, será assassinado. 

A versão sofocliana da peça, desde o início, já nos possibilita uma reflexão acerca da 

posição de Electra diante dos fatos ocorridos anteriormente, visto que, ao passo que salva o 

irmão da morte, ela também lhe atribui, assim como fará o oráculo, a responsabilidade pela 

vingança dos assassinos de seu pai. Dessa forma, a determinação de vingança atribuída a 

Orestes não parte apenas do deus Apolo mas também de sua irmã, Electra, que passará a 

esperar pela volta do irmão exilado e, por conseguinte, pelo reestabelecimento da ordem em 

Micenas. Esse comportamento de Electra face ao assassinato do pai e, anos depois, com o 

retorno de Orestes, a sua participação no assassinato de Clitemnestra e Egisto distanciam, de 

certa forma, os textos de Ésquilo (2013) e de Sófocles (2009). É claro que, tal como no texto 

esquiliano, cabe a Electra observar as portas e cuidar para que todos os movimentos de 

Orestes estejam resguardados por ela, conforme notamos em seu diálogo com o Coro, pouco 

antes da chegada de Egisto: 

 

El. – Estão a ponto de concretizar o plano. Mantenhamos o silêncio! Co.– 

Como? O que fazem neste instante? El. – Ela prepara a urna para o sepulcro, e 

os dois a seguem junto. Co.– Por que não foste lá? El. – Egisto não nos deve 

surpreender, em seu retorno ao lar (SÓFOCLES, 2009, p. 72). 

 

Não podemos esquecer o fato de, bem antes de saber que Orestes estava vivo, Electra 

ter confessado a Crisótemis sua intenção de vingar, ainda que sozinha, o assassinato do pai. 

Outro acontecimento que distingue a versão sofocliana do mito clássico é a cena do 

reconhecimento entre Orestes e Electra. Enquanto, no texto de Ésquilo (2013), os irmãos se 

encontram logo início da peça, o reconhecimento de Orestes por Electra só se dá, na peça de 

Sófocles (2009), bem mais tarde. A espera pelo irmão e as notícias, ora de sua morte, ora de 

sua chegada a Micenas, fazem com que não só se construa uma imagem de uma personagem 

inflexível em seu ódio pela mãe mas também dá a Electra uma posição de quase igualdade ao 

irmão, no contexto em que a peça foi representada. 

Ao imaginar Orestes morto, Electra sugere à sua irmã, Crisótemis, que se unam para 

fazer justiça ao crime cometido por sua mãe, o que dá mostras de sua obstinação pela 
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vingança e faz com que o antagonismo entre mãe e filha seja ressaltado. Isso porque, ao trazer 

a personagem de Crisótemis para a cena, Sófocles estabelece dois parâmetros de comparação: 

Electra x Clitemnestra e Electra x Crisótemis. A atitude de Crisótemis, também filha de 

Agamêmnon e que igualmente discorda dos meios usados por sua mãe para vingar a morte de 

Ifigênia, impele-nos à reflexão de que haveria um caminho alternativo àquele tomado por 

Electra e que, portanto, ao escolher vingar o pai e optar pela via da tradição, ou seja, a de que 

Clitemnestra deveria compreender as razões que levaram o marido a proceder de tal forma, 

Electra apresenta características muito particulares à Grécia do século V a.C., ou seja, uma 

Grécia que começava a despontar para a ideia de que o homem poderia agir no seu destino e, 

até mesmo, mudá-lo. 

A presença de Crisótemis no texto de Sófocles é, aliás, uma característica do 

tragediógrafo, que também está presente na peça Antígona (441 a.C.), na qual ele também 

elege a figura de Ismênia para assim ressaltar o posicionamento de Antígona. Os diálogos 

estabelecidos pelas irmãs fazem com que o espectador questione por vezes a apatia de 

Crisótemis, por vezes a voracidade de Electra, fazendo com que desses diálogos não resulte 

nada, senão a impossibilidade de um meio termo, ou seja, ou a vingança de Electra será 

efetivada ou ela será morta, tal como lhe adverte a própria Crisótemis: 

 

Cr. – Será que não enxergas quem és hoje?  

El. – Enxergo a vida que é de dar inveja...  

Cr. – Seria invejável, se pensasses.  

El. – Pretendes me ensinar conduta sórdida?  

Cr. – Sonho ensinar que aceites quem comanda. 

El. – Não queiras ver em mim, quem és! Só adulas!  

Cr. – É belo sucumbir à imprudência?  

El. – Se desagravo pai, me é indiferente!  

Cr. – Tenho certeza de que o pai me entende.  

El. – Só quem é torpe aprova tuas palavras.  

Cr. – Devo abrir mão, irmã, de convencer-te?  

El. – Jamais farás de mim um ser volúvel (SÓFOCLES, 2009, p. 34). 

 

O contraponto estabelecido pela personagem de Crisótemis, ao julgar o 

comportamento de Electra uma imprudência, muito se assemelha à fala de Ismênia, quando 

solicitada por Antígona para que a ajude na realização dos rituais fúnebres de Polinices, 

embora estivessem estritamente proibidas por Creonte: 

 

Ismênia – [...] Agora que restamos eu e tu, sozinhas, pensa na morte inda pior 

que nos aguarda se contra a lei desacatarmos a vontade do rei e a sua força. E 

não nos esqueçamos de que somos mulheres e, por conseguinte, não poderemos 

enfrentar, só nós, os homens. [...]. Peço indulgência aos nossos mortos 

enterrados mas obedeço, constrangida, aos governantes; ter pretensões ao 

impossível é loucura (SÓFOCLES, 1989, p. 199). 
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A existência de irmãs com posturas diferentes face à mesma realidade, como vimos, 

é um recurso do qual Sófocles já havia lançado mão em Antígona e ao qual ele recorre, mais 

uma vez, em Electra, para trazer à tona as relações políticas e culturais gregas. Assim como 

Antígona se estabelece na medida em que se recusa a cumprir as leis humanas e insiste em 

manter a tradição antiga de respeito aos mortos, Electra se recusa a aceitar o crime cometido 

pela mãe e, por isso, planeja com Orestes outro crime: o matricídio. 

Nesse sentido, a Electra de Sófocles apresenta uma ousadia ainda maior que sua 

Antígona, pois, ao enterrar Polinices, Antígona toma sobre si mesma o peso do seu 

desrespeito às leis de Creonte; no caso de Electra, temos uma personagem que, para punir um 

comportamento reprimível face aos olhos humanos, comete um crime que atenta contra a 

ordem divina, incidindo, dessa forma, sobre si mesma e sobre Orestes forças sobrenaturais. 

A oposição entre Crisótemis e Electra se estende por todo o texto de Sófocles. Uma 

cena bastante representativa dessa oposição entre irmãs é a cena das libações que, enquanto 

no texto de Ésquilo (2013), é realizada, embora a contragosto, por Electra, no texto de 

Sófocles (2009), é realizada por outra personagem, a irmã de Electra, Crisótemis. O diálogo 

estabelecido entre as irmãs é relevante para a construção de uma imagem forte da 

personagem de Electra, pois mostra como sua figura, embora escrava, ainda interfere na vida 

e na ordem no palácio. Reproduzimos a seguir o trecho no qual Crisótemis, enviada por 

Clitemnestra para oferecer libações no túmulo do pai, encontra Electra. 

 

El. – Aonde vais? Quem ganha essa oferenda?  

Cr. – Nossa mãe me mandou libar ao pai.  

El. – Será que ouvi direito? A quem despreza?  

Cr. – A quem assassinou; não é o que pensas?  

El. – Quem nela crê? Quem deu-lhe a sugestão?  

Cr. – Soube que um pesadelo a amedrontou (SÓFOCLES, 2009, p. 34-35). 

 

Nesse diálogo, Sófocles não só contrapõe Electra a Clitemnestra como ainda a sua 

irmã Crisótemis. Electra poderia ter agido como sua irmã e, reconhecendo-se livre, “escutar 

quem mande, sempre” (SÓFOCLES, 2009, p. 32). Ou seja, aceitar os fatos que lhe foram 

impostos. No entanto, Electra age exatamente ao contrário, ela não se reconhece na mãe e 

menos ainda na irmã. Crisótemis é mostrada como racional, mas sua racionalidade nem 

sempre decorre da justiça. Crisótemis representa uma razão conformada, argumento que se 

efetivará algumas cenas depois, quando Electra, julgando Orestes morto, recorrerá a 

Crisótemis e esta lhe negará auxílio por julgar tal tarefa vã e irracional. Ao saber das libações 

enviadas pela mãe, Electra pede à irmã que ela não as realize e que, ao contrário das ofertas 

enviadas por Clitemnestra, Crisótemis ofereça ao pai mechas do seu cabelo, pois não julga 
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possível que Agamêmnon receba oferendas enviadas por sua assassina. 

A existência de Crisótemis na peça e o fato de caber a ela e não a Electra oferecer as 

libações faz dela, e não da irmã, aquela que primeiro saberá do retorno de Orestes a Micenas, 

pois, ao se aproximar do túmulo do pai, ela reconhecerá a mecha do cabelo de Orestes, 

embora não o encontre pessoalmente em nenhum momento da peça, nem mesmo quando este 

chega ao palácio para executar seus planos. Podemos, portanto, afirmar que o recurso à figura 

de Crisótemis, irmã de Electra, é tomado por Sófocles como instrumento eficaz na construção 

de Electra. Ao representar Crisótemis como igualmente filha de Agamêmnon e irmã de 

Orestes, aquela que também perdeu o pai e que também reconhece o exílio de seu irmão, 

Sófocles mostra ao público duas maneiras de agir diante de uma mesma situação. Electra e 

Crisótemis sofrem a mesma dor, mas a reconfiguram de maneira diferente. Enquanto esta age 

de acordo com os ventos, como ela mesma afirma, aquela reage, insiste e participa ativamente 

dos acontecimentos, mesmo que seja pelo que cala ou pela não ação. 

Além de Crisótemis, Sófocles atribui a Electra e a Orestes uma segunda irmã 

homossanguínea, Ifianássa. Apesar de essa personagem não aparecer durante a peça, ela é 

mencionada pelo Coro que, ainda no início da tragédia, ao questionar Electra acerca de sua 

condição no palácio, afirma: 

 

C. Tens monopólio da agonia, menina? Outros mortais conheceram o que dói 

mais em ti do que, no paço, nos demais membros da família, em Crisótemis e 

Ifianássa, irmãs homossanguíneas que ainda vivem, no felizardo que matura à 

margem a própria agrura, [...] (SÓFOCLES, 2009, p. 26). 

 

Ao contrário da personagem esquiliana, a Electra que intitula a peça de Sófocles não 

é a única mulher descendente direta de Agamêmnon, suas irmãs Crisótemis e Ifianássa 

residem ao lado de Clitemnestra e não sofreram, de acordo com a peça de Sófocles, qualquer 

restrição. A existência de duas filhas além de Electra e o tratamento destinado a elas por 

Clitemnestra e Egisto corroboram a afirmação da rainha, algumas cenas depois, quando esta 

explica a Electra o porquê de tratar-lhe mal, mesmo a contragosto. A Electra que Sófocles 

constrói é, portanto, muito mais ativa que aquela representada por Ésquilo. Mesmo sua 

relação com Orestes, que se encontra exilado, é mantida no texto de Sófocles: “Me enviavas 

tantas/mensagens sigilosas, onde eu lia/promessas de vingança em teu retorno” (SÓFOCLES, 

2009, p. 61). 

Assim, todas as personagens na peça passam por Electra ou devem estabelecer com 

ela algum tipo de diálogo que, na maioria das vezes, traz informações importantes acerca dos 

acontecimentos ocorridos antes do tempo presente ou informações concernentes ao caráter 
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dos personagens. Quanto ao caráter de Electra, este se reafirma somente quando a outra 

grande figura feminina de Sófocles entra em cena: Clitemnestra. Amedrontada por um 

pesadelo que tivera na noite anterior, a rainha decide ela mesma realizar oferendas ao deus 

Apolo e é nesse momento que temos um dos diálogos mais importantes do texto de Sófocles, 

pois, pela primeira vez, temos mãe e filha que argumentam acerca do que é ou não justo na 

série de assassinatos ocorrida na família. Reproduziremos a seguir um trecho do diálogo entre 

as personagens: 

 

Cl. [...] Me desagrada o papel de irascível; se sou ríspida, é por ser alvo de tuas 

duras críticas. Teu pai morreu (insistes nesse assunto) por minha causa. Sim, por 

minha causa! Não serei eu quem vai negar, mas Dike, a Justiceira, deu-me aval, 

fiz algo em que me secundaras, se pensaras: esse teu pai, por quem debulhas 

lágrimas, foi o grego que consentiu – o único! – na imolação de tua irmã aos 

deuses. Mas quem sofreu a dor do parto? O sêmen dele? Não! Quem sofreu fui 

eu! Dirás que ele a sacrificou em prol de argivos. Com que direito matam minha 

filha? Se a matou em favor do próprio irmão, não deveria me pagar por isso? 

Não seria mais certo Menelau matar um de seus filhos (tinha dois), se o estopim 

da guerra foi Helena e ele? Será que o Hades tinha gana de devorar meus filhos 

mais que os dele? Teria chegado ao fim o amor de pai, mas não o amor de tio? 

Quem acredita? Não é coisa de um pai nefasto e abúlico? Sei que diverges, mas 

é como penso; tivesse voz o morto, assim diria. Os atos perpetrados não me 

abatem. Se a teus olhos errei, evita as críticas, melhora teu conceito de justiça! 

[...] 

El. [...] Acuso que o assassinaste não em nome da justiça, mas dobrada por teu 

macho. Pergunta à deusa Artémis o motivo de o vendaval em Áulis tê-lo retido! 

Digo, pois que é ilícito ela falar contigo: Agamêmnon se exercitava na floresta 

de Artémis, onde feriu a córnea cerva parda. Errou num comentário sobre a 

morte que fez, e contrariou a caçadora. Enquanto não recompensasse a fera 

morta, imolando a filha, arrestaria aqueus. Eis a razão do sacrifício! Só assim a 

tropa ia e vinha de Ílion, ilesa. Relutou. A contingência o forçou a imolar, não 

Menelau. Comento do teu prisma: se tivesse matado, em prol do irmão, a própria 

filha, teria aval da lei teu crime? Norma assim, entrasse em vigor, traria teu 

arrependimento e tua pena. Se se deve pagar com morte um morto, morrerias – é 

justo! – antes dos outros. Vê se tem fundamento o teu pretexto! Se não te opões, 

explica-me por que chegaste ao cúmulo da sordidez, dormir com o mão-rubra, o 

mesmo que antes matou meu pai, parir os filhos dele, refugando os legítimos de 

união legítima! Acreditas que eu te aprove? Vais querer me dizer que isso 

também foi feito para compensar a perda? Mas que argumento insustentável! 

Mesmo por uma filha, é vil o casamento com inimigo. Tens ouvidos moucos 

para conselhos e enche o pulmão quando me acusas de antimãe, mas mãe não és, 

não passas de uma fêmea déspota, responsável por minha decadência. E quem 

me arruína? A cúpida e o cupincha! Para não mencionar quem te escapou das 

mãos e, desterrado, perde a vida. Jogas na minha cara que o criei para o revide, o 

que teria feito de bom grado. Proclamas que eu não passo de uma falaz, 

dissimulada e pérfida; se tenho fixação por coisas ruins, direi que é porque tive a 

quem puxar (SÓFOCLES, 2009, p. 38-41). 

 

Além de essa ser a primeira aparição de Clitemnestra na peça de Sófocles, é também 

nessa cena que Sófocles faz com que a rainha exponha as razões de seus atos e do seu 

comportamento em relação a Electra, mesmo depois da morte de Agamêmnon. Assim, 

segundo Clitemnestra, a participação na morte do marido teve como motivo o sacrifício de 
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sua filha mais velha, Ifigênia, para que os aqueus pudessem, enfim, partir de Áulis em direção 

a Troia. O crime de Clitemnestra se justificaria, dessa forma, porque Agamêmnon fora capaz 

de imolar sua própria filha em nome de uma guerra que não era dele e, sim, de Menelau. 

Electra, por sua vez, não considera a argumentação da mãe e justifica o sacrifício de 

Ifigênia não em razão da guerra de Troia, mas devido a um ato cometido por Agamêmnon, ato 

esse que desagradou à deusa Artémis e a fez exigir o sacrifício da filha do rei e não de outrem. 

Essa relação de antagonismo e de dúvida acerca do comportamento por parte de cada 

personagem será retomada algumas vezes no texto sofocliano, algumas cenas depois, quando 

o Pedagogo dá a Clitemnestra e a Electra a notícia da suposta morte de Orestes, a rainha 

exclama: “Zeus, como referir-me a uma notícia/dessas? Boa? Ruim, mas proveitosa?/ Dói 

salvar-se a si mesma com catástrofes” (SÓFOCLES, 2009, p. 46). Já Electra, dirigindo-se ao 

Coro, indaga: “que nexo existe entre a máter triste/ Que se aniquila e quem partiu sorrindo?” 

(SÓFOCLES, 2009, p. 48). 

Dessa forma, percebe-se que, na peça de Sófocles (2009), podemos encontrar para 

além de uma versão do mito atrida e que, contemporâneo ao texto de Ésquilo (2013), 

privilegia, tal como seu antecessor, mais a fábula do que as personagens. Sófocles segue uma 

via que, se não contradiz em totalidade o texto de Ésquilo, muito certamente levanta questões 

acerca da condição do homem não em relação aos deuses, tal como Electra coloca, mas em 

relação aos outros, à sociedade e a si mesmo. A força que impulsiona Electra ao crime é muito 

mais o fato de Clitemnestra não se mostrar uma boa esposa e não ter agido como tal do que o 

próprio assassinato por ela cometido. 

 

3.3 EURÍPEDES: A IRONIA TRÁGICA NO MITO DE ELECTRA 

 

Dos três tragediógrafos gregos, Eurípedes foi o único que representou o mito de 

Electra em duas de suas peças: Electra (415 a.C.) e Orestes (408 a.C.). A Electra, de 

Eurípedes, trata da preparação de assassinato de Egisto e de Clitemnestra e mostrará um 

Orestes hesitante diante de uma Electra resoluta. Ao lado deles, Pílades e o Velho (um dos 

antigos servos de Agamêmnon) serão encarregados de realizar a vingança para a qual Orestes 

está destinado, apesar de ele não saber como irá realizar. No texto de Orestes, a ação se passa 

seis dias após a morte de Clitemnestra e os irmãos, rejeitados por todo o povo de Argos e 

também por Menelau e Tindário, encontram-se cercados no palácio e veem seus destinos nas 

mãos de um tribunal de cidadãos de Argos que não aceita o matricídio cometido. A cena 

inicial mostra um Orestes delirante ao lado de uma Electra desesperada, certa da morte que 
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lhes será destinada e do abandono não só da família mas também de Apolo, que ordenara a 

Orestes o assassinato de Clitemnestra. 

Assim, a personagem de Electra aparece em duas peças de Eurípedes, enquanto nos 

textos de Ésquilo (2013) e de Sófocles (2009), apenas em uma, como vimos. Isso porque, ao 

contrário de Ésquilo, que trará no texto de Eumênides a absolvição direta de Orestes, dada por 

Cástor e Pólux; no texto de Eurípedes, a ação será retardada e o espectador poderá observar o 

sofrimento experimentado pelos irmãos antes do perdão divino. A representação dessa 

angústia de Orestes e de Electra fará da peça de Eurípedes um texto mais reflexivo, que chega 

mesmo a possuir algumas máximas, como a fala de Orestes a Pílades, no episódio II do 

primeiro estásimo: 

 

ORESTES – É bem certo o provérbio: granjeia amigos, não te fiques pelos 

parentes! Porque todo o homem que, pelo seu caráter, é unido a outro, ainda que 

seja um estranho, vale mais tê-lo como amigo do que ser parentes sem conta 

(EURÍPEDES, 1999, p. 67). 

 

A fala de Orestes em referência à lealdade que encontra em Pílades, mesmo diante do 

abandono de Menelau e Tindário, trará outra forte característica do texto de Eurípedes: a 

participação ativa de Pílades em relação a Orestes e Electra. Nessa peça, Pílades será o 

responsável pela última tentativa de salvação dos irmãos matricidas. Caberá a ele organizar o 

assassinato de Helena e de sua filha, Hermíone, na tentativa de convencer Menelau a 

interceder pela absolvição dos irmãos no tribunal argolida. A fidelidade e a inteligência de 

Pílades serão comparadas às de Ulisses, quando um escravo de Helena escapa da emboscada 

armada pelos amigos para matar a rainha espartana: 

 

FRÍGIO – [...] Vieram ao palácio, para te dizer tudo em pormenor, leões 

helênicos, dois gêmeos! O pai de um foi célebre, como general; filho de Estrófio 

era o outro, homem velhaco, qual Ulisses, astuto pela calada, mas leal com os 

amigos, para a luta destemido; na guerra, inteligente, e serpente sanguinária. 

quem dera que morresse, porque é um malfeitor que traça planos a fria! 

(EURÍPEDES, 1999, p. 92-93). 

 

Assim como Pílades, a Electra retratada em Orestes de Eurípedes apresenta traços 

distintos daquela que matou a mãe na peça Electra. Quando a Electra de Eurípedes tem início, 

temos a indicação de estarmos em um campo qualquer da argolida, diante de uma casa 

humilde de um trabalhador. É também desse trabalhador a primeira fala da peça e por meio 

dele recebemos a notícia da situação atual de todas as personagens integrantes da tragédia. 

Após o assassinato de Agamêmnon, Orestes é salvo por um dos governadores do rei morto e, 

desde então, Egisto e Clitemnestra reinam em Micenas. Electra, embora tivesse muitos 
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pretendentes nobres, é obrigada a se casar com esse trabalhador, que se reconhece indigno de 

tal matrimônio e mantém uma relação de estrita amizade com a filha de Agamêmnon. É assim 

que, quando Orestes e Pílades chegam à casa onde mora Electra, nos arredores da cidade, dá-

se o encontro dos dois irmãos, mas não o reconhecimento de Orestes por Electra, que só se 

convencerá tratar-se de Orestes, mais tarde, com a chegada do velho amigo de Agamêmnon 

que o salvara anos antes. 

Mesmo antes da conclusão da peça de Eurípedes, é possível notar as profundas 

transformações realizadas pelo tragediógrafo em relação ao texto de Sófocles (2009) e, 

sobretudo, ao de Ésquilo (2013). Isso porque, na peça de Eurípedes, mais que em qualquer 

outra, abandona-se a aura religiosa que permeia o texto das Coéforas ainda presente, embora 

sem a mesma ênfase, na peça de Sófocles. Para isso, Eurípedes abre mão de dois fatos 

importantes que se apresentam nas demais tragédias: o sonho de Clitemnestra, razão do 

cortejo inicial de Coéforas e, consequentemente, das libações realizadas a Agamêmnon que 

farão com que Electra e Orestes se encontrem, na peça de Ésquilo; e que Crisótemis, sem 

sucesso, anuncie à irmã o retorno de Orestes, no texto de Sófocles. Assim, casada com o 

trabalhador e morando fora do palácio, a personagem que, em Sófocles, por exemplo, era 

ameaçada de morte por Egisto, lamenta agora longe dos ouvidos de Clitemnestra e do 

padrasto, e mesmo do Coro, que a acompanhará no texto das Coéforas e estabelecerá com 

Electra uma relação bastante reduzida na peça de Eurípedes. 

Outra participação reduzida em relação às demais peças é a do Coro. Na peça de 

Eurípedes, é formado por jovens argolidas; enquanto no texto de Ésquilo (2013), é composto 

por escravas; já no de Sófocles (2009), por mulheres micênicas de idade mais avançada. Na 

peça, ele aparece em cena pela primeira vez com o intuito de convidar a princesa, mesmo 

diante de sua condição ultrajante, para participar das comemorações durante a festa de Hera e 

desempenha um papel bastante reduzido se comparamos aos coros das demais peças. 

Essa condição do Coro é evidenciada ainda quando da sua entrada em cena, no início 

da peça, durante o encontro entre Orestes e Electra: “Eu também ardo por saber, pois moro/ a 

léguas da cidade e desconheço/ os fatos tão nefastos que a devastam” (EURÍPEDES, 2009, p. 

92). O recurso utilizado por Eurípedes, qual seja, a diminuição da importância do Coro em 

sua peça, contribui assim para uma maior ênfase no discurso das próprias personagens e 

também aumenta a participação do espectador que não dispõe de uma personagem 

responsável por direcionar a interpretação do que é dito em cena, ao contrário das peças de 

Sófocles (2009), por exemplo, é a Orestes, mesmo sem sabê-lo seu irmão, que Electra 

confessa sua condição e lamenta seu destino e não ao Coro. 
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Há, ainda, no texto de Eurípedes (2009), uma distância sensível das personagens no 

que concerne à prática dos rituais gregos e ao lugar de relevância que esses rituais ocupam nas 

peças dos demais tragediógrafos e que são descartados na Electra euripidiana. Exemplo disso 

é a menção ao túmulo de Agamêmnon, abandonado pelos irmãos na peça euripidiana, 

enquanto que, no texto de Ésquilo (2013), Electra se preocupará mesmo com as palavras que 

deverão ser proferidas. Até a cena das libações, tão evidenciada em Sófocles (2009) e em 

Ésquilo, não será indicada no texto de Eurípedes. Electra não fará qualquer libação ao pai, ao 

contrário do que narrou Sófocles, por exemplo, considerando que, mesmo na condição de 

escrava, foi pedido que Crisótemis oferecesse uma mecha de seus cabelos. 

No texto de Eurípedes, tanto Electra quanto Orestes são apresentados com 

características bastante diversas daquelas que essas personagens possuem em Sófocles (2009) 

e em Ésquilo (2013). Enquanto no primeiro Orestes chega a Micenas e se apresenta como um 

viajante fócio e adentra facilmente no palácio e, no segundo, apresenta-se a Electra com todas 

as suas ações planejadas, o Orestes de Eurípedes (2009) não sabe como agir e caberá ao 

ancião que o salvara organizar toda a vingança e o ajudar a assassinar Egisto. 

A leitura do texto de Eurípedes (2009) torna evidente a percepção de que ele vai 

além da sua versão do mito clássico: ele também propõe um diálogo tanto com a versão 

sofocliana quanto com a versão esquiliana do mito. Enquanto, no texto de Sófocles (2009), 

Electra reconhece Orestes devido a um anel usado pelo irmão, herança de Agamêmnon; na 

peça de Eurípedes, a cena do reconhecimento é recriada de forma bem-humorada. No túmulo 

de Agamêmnon, abandonado por Electra, é o ancião que encontra as libações realizadas por 

Orestes. A partir desse fato, dá-se início a uma série de questionamentos de Electra às 

afirmações do ancião acerca de ser Orestes o dono das mechas de cabelo deixadas no túmulo 

de Agamêmnon. Após refutar os indícios sugeridos pelo velho, Electra só se convencerá de 

que o estrangeiro se trata, na verdade, de seu irmão Orestes, por meio de um recurso já 

conhecido pelos leitores de Homero: a presença de uma cicatriz. 

 

El. – Invoco os deuses, sem te compreender.  

Vel. – Repara nele: tens o que mais queres.  

El. – Teu ânimo esmorece há muito tempo.  

Vel. – Como esmorece, se quem vejo é Orestes?  

El. – Não faz sentido tua fala esdrúxula!  

Vel. – Vês Orestes, o filho de Agamêmnon!  

El. – Há traço nele com que me convenças?  

Vel. – Da queda ao perseguir contigo um cervo ficou-lhe a cicatriz no supercílio. 

El. – Como? Sim! Vejo a cicatriz da queda!  

Vel. – E hesitas em cair nos braços dele?  

El. – Não mais, pois me convencem os sinais que apresentas. Já me tornara 

cética, tanto tempo depois... (EURÍPEDES, 2009, p. 102). 
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A cena do reconhecimento de Orestes é bastante semelhante àquela do 

reconhecimento de Ulisses, na Odisseia. Ao voltar a Ítaca, Ulisses é reconhecido, 

primeiramente, por sua antiga ama, que, ao lavar-lhe os pés, percebe a marca de uma cicatriz, 

também adquirida quando ele era criança. O traço identificador de Orestes no texto de 

Eurípedes é, pode-se afirmar, bem mais crível, ao compararmos essa mesma cena com a 

equivalente no texto de Ésquilo (2013), por exemplo, na qual parte de Electra a possibilidade 

de que as libações tenham sido realizadas pelo irmão: 

 

El. – Vejo esta madeixa cortada na tumba. [...].  

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. – Isto seria oculta dádiva de Orestes?  

El. – Muito se assemelha às madeixas dele (ÉSQUILO, 2013, p. 85). 

 

O comportamento de Electra em cenas que mostram o mesmo fato em textos de 

autores diferentes é apenas uma amostra de algumas transformações realizadas por cada um 

dos três tragediógrafos, como é o caso da morte de Egisto, apenas insinuada por Sófocles 

(2009) e, no texto de Eurípedes (2009), narrada por um mensageiro. Na cena seguinte, 

Eurípedes ainda faz Electra ultrajar o corpo de Egisto, seguindo os conselhos do irmão. 

No texto de Eurípedes (2009), o corpo de Egisto, escondido por Electra dentro da 

choupana onde mora, antes da chegada da Clitemnestra, funciona como o exato contrário da 

cena na peça de Sófocles (2009). Nele, é Clitemnestra a primeira vítima de Orestes e, quando 

Egisto retorna ao palácio, é o corpo da rainha que está coberto e que o fará perceber que os 

viajantes fócios se tratam, na verdade, de Orestes e de Pílades. 

Eurípedes, pode-se dizer, é também, entre os três tragediógrafos, aquele que atribui a 

Electra o maior espaço na realização do assassinato de Clitemnestra, pois é ela a encarregada 

de convencer a mãe a visitá-la, alegando ter dado à luz a um filho e, por isso, necessitar de sua 

ajuda no cumprimento dos rituais. Nota-se, nesse trecho da peça, um comportamento que 

caracteriza a tradição grega de que às mulheres cabiam os assuntos “do lar” e aos homens, as 

questões externas a ele. Assim, quando os irmãos decidem pôr em prática a vingança, é 

possível perceber a separação de tarefas: Electra tratará de matar Clitemnestra, atraindo-a para 

a sua casa, enquanto Orestes executará sua vingança “no campo”, onde se encontra Egisto. 

Tendo, pois, Electra se encarregado de planejar a melhor forma de atrair Clitemnestra à casa, 

ela mesma incitará Orestes a matar a mãe: “Eu te incitei,/ Coempunhei a arma./ Perpetrei a 

prova mais dura” (EURÍPEDES, 2009, p. 127). 
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Seria possível, portanto, pensar que, comparado aos demais tragediógrafos, 

Eurípedes é aquele que mais reforça o caráter vingativo de Electra e também o que mais 

preserva a imagem de Clitemnestra. Assim, no longo e único diálogo em que mãe e filha 

estabelecem durante toda a peça, Eurípedes retoma o argumento usado por Clitemnestra no 

texto de Sófocles (2009): o sacrifício de Ifigênia, em razão da guerra de Tróia, como 

justificativa para o assassínio do marido. No entanto, ao contrário da forte contra-

argumentação da Electra sofocliana, refutando as razões que levaram Clitemnestra a 

assassinar Agamêmnon, a personagem de Eurípedes apenas lembra a obediência que a mulher 

deve ter diante do marido e atribui o assassinato do pai à infidelidade da mãe. 

Há, ainda, nas três peças, uma personagem que, apesar de presente na maior parte das 

cenas, pouco fala no texto de Ésquilo (2013) e permanece completamente muda nas peças de 

Sófocles e de Eurípedes. Trata-se de Pílades, amigo fiel de Orestes e também companheiro na 

volta deste a Micenas e durante a sua vingança. Personagem célebre e símbolo de fidelidade e 

amizade, a quem Orestes, no texto de Eurípedes, irá se referir como “o primeiro, o mais leal e 

aquele que mais solidarizou-se com ele quando desertado” (EURÍPEDES, 2009, p. 84), 

Pílades se casará com Electra, seguindo a indicação dos Dióscuros, ao final da peça de 

Eurípedes. Caberá a ele cuidar de Electra depois do crime cometido, o que não os impedirá de 

serem banidos para sempre de Micenas. A aparição dos Dióscuros, Cástor e Pólux, no final do 

texto de Eurípedes, revela a última das grandes mudanças na sua versão do mito. Sob as 

ordens de Apolo, a quem inculpam as ações de Orestes e de Electra, os Dióscuros são 

enviados para orientar Orestes nas suas ações após o matricídio e anunciam, desde então, a 

sua absolvição no tribunal de Atenas. 

Como visto, o mito de Electra, sobretudo no que concerne ao matricídio, apresenta, 

mesmo entre os maiores tragediógrafos do século V a.C., características bastante distintas. 

Essas características acentuam ou atenuam acontecimentos e diálogos, inserem e retiram 

personagens e atribuem ou não traços e ações importantes a cada uma das personagens, 

características essas que podem ser bastante relevantes para a construção não só da tragédia 

mas também da verossimilhança da ação representada, atentando-se, obviamente, para a 

concepção de verossimilhança aristotélica da ação trágica. 

 

3.4 O TEATRO DE SÊNECA COMO RECONFIGURAÇÃO DO TEATRO GREGO 

 

Horácio, em sua Epístola a Augusto, escreve: “O vencedor fixou tardiamente os 

olhos sobre os textos gregos. Mais tranquilo depois das guerras Púnicas, começou a procurar 
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aquilo que Sófocles, Téspis e Ésquilo tinham de bom. Ele também tentou traduzi-los 

dignamente” (DUPONT, 2017, p. 34)
35

. Para compreender o teatro de Sêneca (2009), 

precisamos atentar para aspectos que vão além do texto escrito. Isso porque, entre os 

estudiosos dos textos de Sêneca e de Plauto, para citar apenas os mais famosos, ainda é 

bastante comum termos a afirmação de que os textos latinos eram, na verdade, traduções de 

peças gregas. Nesse caso, é preciso que se entenda que essas traduções não condizem com a 

acepção moderna do termo (ou seja, a tradução de um código linguístico para outro), mas com 

as verdadeiras reconstruções das fábulas gregas, na medida em que personagens, falas e cenas 

eram profundamente reconfiguradas para atender expectativas bastante específicas do público 

romano. Além disso, ao contrário da sociedade grega, a sociedade romana não era 

familiarizada com o teatro e esse tipo de representação artística estava inserido em um 

contexto muito específico da vida social de Roma: os Jogos. 

Nesse sentido, qualquer análise textual que tenha como objeto de comparação obras 

gregas e latinas deve, sobretudo, refletir acerca do contexto político e social aos quais cada 

um desses textos pertence e ainda para qual público se representa. Esses fatores vão 

determinar e indicar os caminhos que seguiu cada tragediógrafo durante a elaboração de cada 

peça. Ao final, perceberemos que os textos latinos funcionam, eles também, como 

reconfigurações audaciosas dos mitos gregos clássicos e que tais mitos, ao aportarem na costa 

romana, adquiriram novos hábitos, novos dramas e novos fiéis. 

Não há indícios de que o mito de Electra tenha sido representado pelos poetas 

latinos. No entanto, a personagem está presente em uma das peças de Sêneca, Agamêmnon, 

escrita no século IV a.C. Sêneca (2009) optou por inserir a personagem de Electra em seu 

texto e, mais que isso, dar-lhe voz. Isso parece um indicativo da importância, para o autor, da 

personagem na fábula, pois Electra não está presente no texto de Ésquilo (2013), o único dos 

três tragediógrafos gregos que escreveu Agamêmnon. 

Para comparar essas duas peças e, sobretudo, entender a presença de Electra no texto 

latino, devemos nos debruçar sobre aspectos bastante particulares ao mundo romano que 

Sêneca representou em suas obras e compreender conceitos fundamentais aos quais esse texto 

estava ligado. Nesse sentido, nossa análise partirá de noções como as de tragédia latina, jogos 

cênicos além dos conceitos de furor e de nefas, elementos intrinsecamente ligados ao contexto 

latino e a partir dos quais todas as reconfigurações romanas dos mitos gregos se organizaram. 

                                                      
35

 “Le vainqueur fixa tardivement les yeux sur les textes grecs. Étant plus tranquille après les guerres Puniques, il 

commença à rechercher. Ce que Sophocle, Thespis et Eschyle avaient de bon.Il tenta aussi de les traduire 

dignement”. 
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As tragédias latinas se afastam da concepção grega de tragédia, principalmente no 

que diz respeito à sua construção textual, ou seja, à compreensão aristotélica definida n’A 

Poética. Isso porque, ao contrário dos gregos que celebravam a Grande Dionísia com festivais 

e concursos de teatro, os latinos não dispunham de um evento no qual a arte dramática 

ocupasse um lugar de destaque nas festividades, o que os romanos possuíam eram os jogos. 

Esses jogos, chamados de ludi (jogos) eram rituais coletivos nos quais os romanos celebravam 

o otium (lazer), os momentos destinados aos ludi eram momentos em que os romanos se 

afastavam das obrigações políticas e militares e se dedicavam ao relaxamento do corpo e do 

espírito. Além disso, eles também não faziam parte de qualquer instituição cívica, mas de uma 

festa pública por meio da qual nobres ou pessoas de alto poder aquisitivo no império romano 

ofereciam ao povo um momento de lazer. No que diz respeito ao teatro, obedecia-se à “lei do 

teatro”, segundo a qual as relações hierárquicas deviam ser desprezadas. 

A função lúdica dos jogos latinos e a heterogeneidade resultante desse momento de 

descontração e rompimento de hierarquias interferem na configuração e na elaboração dos 

textos latinos. Essas representações, ao contrário das tragédias gregas, perdem o caráter 

moralizante e, por consequência, uma das principais funções da tragédia: proporcionar o 

efeito catártico no seu espectador. Dupont (2017) indica essa característica do teatro romano 

quando afirma que: 

 

O teatro não é político no senso estrito do termo. Ele não é reservado aos 

cidadãos: escravos, libertos, estrangeiros, mulheres [...] todos o assistem. Ele 

também não é um espaço destinado a debates políticos ou morais nem de 

celebração da cidade. Ele oferece a partilha de todos os prazeres do otium, em 

um espaço público, criando, assim, uma comunidade civil (DUPONT, 2017, p. 

21)
36

. 

 

Nesse sentido, um fator importante e que influenciará na reconfiguração das fábulas 

e das personagens gregas nos textos latinos é a admiração que Roma tinha em relação aos 

hábitos helênicos. Para os romanos, todos os hábitos de origem grega eram tomados como 

refinados e a introdução dos jogos cênicos visa, então, oferecer ao povo romano o prazer 

elegante da dança e da música gregas. A inserção de peças gregas nos jogos vai nesse sentido. 

 

Dessa forma, os poetas romanos teriam de traduzir tragédias gregas a partir de 

textos gregos escritos. De acordo com o modelo romano de importação, os 

Romanos assimilavam dos outros povos aquilo que esses povos tinham de 

melhor. Essa apropriação se realiza aqui, pela tradução, uma tradução que deve 

                                                      
36

 Le théâtre n’est pas politique au sens strict du mot, il n’est pas réservé aux citoyens : esclaves, affranchis, 

étrangers, femes [...] y assistent. Il n’est pas non plus un lieu de débats politiques ou moraux ni de 

célébration de la cité. Il offre en partage à tous les plaisirs de l’otium, dans l’espace public, créant ainsi une 

communauté civile (DUPONT, 2017, p. 21). 
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estar à altura do original (digne vertere), ou seja, fazer com que se entendam 

vozes tão agradáveis quanto as originais (DUPONT, 2017, p. 34)
37

. 

 

Assim como as Dionísias gregas, os ludi romanos estão ligados a um ritual religioso 

e coletivo, fato que fez com que as representações sempre ocorressem próximo de um 

santuário
38

. Tal como explica Florence Dupont (2017), os romanos não usavam o termo 

“teatro” para indicar a representação teatral, assim como compreendemos hoje, mas o termo 

“jogos cênicos”, ludi scaenici, ou seja, “a parte teatral dos jogos”, expressão que indica que os 

espetáculos teatrais eram apenas uma parte dos eventos ocorridos durante os ludi. 

Um aspecto que se deve considerar é a forma como esses textos eram retomados 

pelos poetas latinos no momento em que eles se propunham a apresentar esses mitos para um 

público romano. Ao contrário dos textos gregos, escritos para serem representados diante de 

uma plateia, os textos latinos não eram pensados com vista à representação, tal como indica 

Aristóteles (2005, p. 21), com personagens “agindo” e não “narrando”. Esse “agir”, indicado 

por Aristóteles n’A Poética, implica a presença de diálogos como elemento fundamental da 

representação grega. Esses diálogos tendem a ser evitados nas peças romanas para as quais o 

texto funciona apenas como um elemento acessório ao canto. 

Assim, nos textos latinos, observa-se com muita frequência a alternância entre 

sequências faladas, diverbium (diálogo), e de sequências cantadas, cantica (canto), em um 

esforço de atender as expectativas do público romano e que são as mesmas em relação a todos 

os espetáculos que constituem os jogos. O público romano participa dos diversos eventos 

realizados durante os jogos pelo desejo de se libertar dos compromissos cívicos e esse desejo 

de relaxamento implica um desejo de ludicidade, sendo esta encontrada por meio da música e 

do canto. Essas são, portanto, as convenções que moldam os textos latinos e desconsiderar 

esses aspectos compromete qualquer análise comparativa entre as peças gregas e suas 

reconfigurações romanas. Tal como reforça Dupont: 

 

O termo ludi scaenici deve lembrar que, aquilo que nossa época chama de 

“teatro romano” não consiste em textos representados, mas em espetáculo rituais 

nos quais o texto intervém como material, como a parte verbal, ao lado de outros 

elementos como a música e a dança. [...] não há teatro público fora desse ritual 

(DUPONT, 2017, p. 18)
39

. 

                                                      
37

 Donc, des poètes romains auront à traduire des tragédies grecques, à partir des textes grecs consignés par 

écrit. Selon le paradigme romain de l’importation, les Romains prennent aux peuples extérieurs ce qu’ils 

ont de meilleur pour se l’approprier. Cette appropriation se fait ici par la traduction, une traduction qui doit 

être à la hauteur de l’original (digne vertere), c’est-à-direfaire entendre des voix aussi agréables que des 

voix grecques (DUPONT, 2017, p. 34). 
38

 Para um estudo mais aprofundado do tema, ver Florence Dupont, Le Théâtre romain (2017). 
39

 L’appellation ludi scaenici rappelle donc que ce que notre époque apelle « théâtre romain » ne consiste 

pas en des textes mis en scène, mais en spectacles rituels où le texte intervient comme matériau, comme 
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O que se convencionou chamar entre os estudiosos dos textos latinos de “tradução 

das peças gregas” pode ser analisado, dessa forma, como uma reconfiguração de gênero e não 

como uma tradução, no sentido estrito do termo, pois essas “traduções” latinas passam por 

uma forte reconfiguração no que diz respeito à sua elaboração textual, uma vez que cabe ao 

poeta não somente tornar esse texto “cantável” mas também, ao fazê-lo, alterar 

profundamente o texto da peça, considerando que altera características do texto grego às quais 

o público latino não responderia de maneira positiva. 

O teatro de Sêneca exclui toda a mimesis aristotélica. Seu objetivo primeiro não é 

criar uma ilusão de realidade, ao contrário, o teatro romano tem como uma de suas 

características a “des-realidade”, no sentido de que as representações das peças latinas eram 

realizadas em um contexto bastante específico – os Jogos – e que, por isso, obedeciam a 

critérios precisos e distintos daqueles nos quais estavam inseridas as representações teatrais 

gregas, entre eles o da verossimilhança. 

Dessa forma, não podemos pensar o que se convencionou chamar de teatro latino e, 

sobretudo, a obra de Sêneca – já que é dele o nome mais conhecido quando tratamos das 

peças latinas escritas entre os séculos I e II d.C. – sem considerar os aspectos políticos, 

econômicos e religiosos presentes na sociedade romana dessa época e de que forma esses 

aspectos influenciavam na concepção dessas representações. Isso porque, o único critério para 

uma “boa” tradução era o sucesso, ou seja, a adequação às expectativas do público e esse 

público não conhece a peça grega traduzida. 

É o conhecimento desse contexto sociodiscursivo que nos permitirá afirmar que, 

muito além de uma tradução das peças gregas, os autores latinos realizaram verdadeiras 

reconfigurações de cada mito de que lançaram mão e que, ao contrário da catarse almejada 

pelos tragediógrafos gregos, os poetas latinos estavam mais concentrados em buscar o sucesso 

com o público. Para isso, faziam um teatro que estava longe de ser moralizador ou político. 

Sob o ponto de vista romano, o teatro era um jogo, assim como toda a ilusão de realidade que 

ele pudesse alimentar. Ao público, os jogos cênicos ofereciam um teatro cujo objetivo era 

agradar, por essa razão, esse teatro deveria ser consensual. 

Uma análise comparativa entre o Agamêmnon de Ésquilo (2013) e a sua 

reconfiguração latina de mesmo nome – de Sêneca (2009) – deve ter como perspectiva as 

marcas diferenciais presentes na obra do autor romano em relação à peça grega e considerar a 

forma como esse diálogo se estabelece considerando, sobretudo, a cena de enunciação criada 

                                                                                                                                                                      
partition verbale, à coté d’autres matériaux comme la musique et la danse. [...] il n’y a pas de théâtre public 

en dehors de ce rituel. 
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por Sêneca para reconstruir o mito clássico sob uma perspectiva romana. O caminho tomado 

pelo autor latino justificará a participação de personagens ausentes no texto de Ésquilo (2013) 

e ainda todas as mudanças que o autor realiza em uma fábula acerca de um dos assassinatos 

mais célebres do mundo grego. Em meio a todas essas mudanças realizadas por Sêneca, 

encontra-se a presença de Electra que, ausente na peça grega, ganha relevo no texto latino, 

protagonizando, ao lado de Clitemnestra, um longo diálogo no quinto ato. 

Enquanto no texto de Ésquilo (2013) a ação se inicia a partir da perspectiva de um 

dos guardas do palácio, no texto de Sêneca (2009), o espectador é recebido pelo espectro de 

Tiestes, que aparece ao público para contar todos os eventos que concorreram para o dia em 

que os fatos representados na peça tenham início. A presença de Tiestes no prólogo da peça 

ressalta, mais uma vez, a preocupação de Sêneca com a compreensão dos seus espectadores 

acerca dos mitos gregos e de suas fábulas. A longa fala de Tiestes remonta a mitos que, por 

terem cometido um ato inaceitável aos olhos da sociedade, receberam castigos extremamente 

cruéis no Hades. Essa preocupação em citar todas essas personagens também é reveladora, 

uma vez que, como dissemos, a tragédia latina funciona a partir da construção de uma 

personagem bem definida, ou seja, um herói que viverá uma dor e que, como resultado dessa 

dor, cometerá um crime que o tornará inumano, ou seja, ele jamais poderá fazer parte dessa 

sociedade novamente. Esta é a áurea construída por Sêneca na sua peça: a morte de 

Agamêmnon será o resultado da dor e da fúria de sua esposa Clitemnestra e não somente 

consequência direta de crimes perpetrados por seus ascendentes. 

A menção a mitos como os de Tântalo, Prometeu e Íxion, que tiveram castigos 

considerados horríveis por todos os humanos, colabora para reforçar o terror da história que 

será representada, pois será morto o filho de Atreu, o responsável por fazer Tiestes comer a 

carne dos próprios filhos durante um banquete: 

 

[...] a todos eu, Tiestes, venço com meus crimes. A vencer-me o irmão que me 

fartou dos filhos, três sepultos em mim? Devorei minhas vísceras. Nem a 

Fortuna maculou só nisso um pai, mas outro crime ousou, maior que o cometido: 

faz-me buscar nefanda união com a minha filha (SÊNECA, 2009, p. 23). 

 

A áurea fúnebre que cobre a fala de Tiestes coloca, portanto, o espectador face a uma 

personagem que, também pouco explorada na peça grega, ganha relevo no texto latino. Egisto 

é apresentado como a causa para que as ações que se apresentarão se realizem: Egisto nasceu. 

Com seu nascimento, vem a necessidade de que Tiestes seja vingado
40

. Dessa forma, mesmo 

                                                      
40

 A perspectiva adotada por Sêneca dá eco a reconfigurações modernas do mito de Electra. Sobretudo na 

trilogia de O’Neill e na peça de Nelson Rodrigues. Em ambos os textos, um filho nascido fora do 
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antes da aparição de Egisto em cena, Sêneca (2009) já lhe atribui a missão de assassinar o 

filho de Atreu: “[...] o rosto teu, de que se peja? Por que tua mão resvala trêmula e hesitante? 

Por que é que te consultas, te afliges e indagas se isso condiz contigo? Vê tua mãe: condiz” 

(SÊNECA, 2009, p. 23). 

A personagem de Egisto, como parte determinante do assassinato de Agamêmnon, 

será reforçada durante toda a peça. Tal como no segundo ato, após longa conversa com a 

Ama, Clitemnestra parece recuar do plano de vingança contra o marido: “Vence o amor 

conjugal e me move de volta” (SÊNECA, 2009, p. 40). Em seguida, é demovida por Egisto, 

que pede apenas que a rainha o acompanhe no assassínio de Agamêmnon. Com efeito, Sêneca 

dedica grande parte do segundo ato à persuasão de Egisto em fazer com que Clitemnestra 

mantenha o desejo de assassinar o marido. Isso porque, na tragédia latina, ao contrário do 

texto de Ésquilo (2013), a relação extraconjugal existente entre essas personagens não é de 

conhecimento público, fato que tornaria possível uma reconciliação entre Clitemnestra e 

Agamêmnon. 

A tragédia de Sêneca (2009) estrutura-se, dessa forma, a partir de duas personagens 

que encontrarão no assassinato de Agamêmnon o ápice de seu furor. No entanto, esse 

conceito de furor, sobretudo em relação à personagem de Clitemnestra, é atenuado, tal como 

mostra o segundo ato, quando a Ama tenta demover a rainha do intento de assassinar o 

marido. 

 

Excrucio-me muito pr’a que ature a espera. Meu ser em chamas consome e a 

meu coração. Mesclado à dor, o medo crava-me aguilhões. Meu peito o ciúme 

espanca. Sob o jugo, um torpe desejo me oprime a alma e vencer não se deixa, e 

em meio a esses ardores de uma mente obsessa, exaurido, porém, e derrotado e 

náufrago, rebela-se o pudor. Puxam-me águas opostas, como onda, quando o 

vento e os fluxos rasgam o mar, não sabe, incerta, a que mal vá ceder. De igual 

modo, soltei de minhas mãos o leme: onde me leve a ira, onde a dor, a 

esperança, lá eu irei; às vagas entreguei meu barco. Quando a alma segue 

errante, o acaso é o melhor guia (SÊNECA, 2009, p. 31). 

 

Além dessa cena, outra completamente reconfigurada por Sêneca (2009) é a do 

comportamento de Clitemnestra face às demais personagens que habitam no palácio. 

Enquanto em Ésquilo (2013) a rainha finge amor e fidelidade ao marido e sua mudança de 

comportamento só se revela por meio das visões de Cassandra, no texto de Sêneca (2009), 

a conversa com a Ama, no segundo ato, é bastante reveladora dos planos da rainha e dos 

sentimentos que ela nutre em relação a Agamêmnon. 

Toda tragédia romana se estabelece a partir da figura de um herói que, furioso, 

                                                                                                                                                                      
casamento volta para vingar o assassinato do pai ou da mãe morta no passado. 
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comete um crime que, por usa vez, fará desse herói alguém digno de rejeição por toda a 

sociedade. Essa estruturação da ação trágica é uma das maiores características das peças 

latinas. A fala de Cassandra durante sua primeira aparição na peça, no início do quarto ato, 

também apresenta a sacerdotisa troiana tomada pelo furor que caracteriza as personagens 

trágicas latinas. Embora não seja Cassandra a figura por meio da qual o ato nefasto (nefas) 

venha a se concretizar, Sêneca lança mão desse recurso para construir a cena na qual a 

princesa revela os crimes que serão cometidos em Argos: “Por que me incita o impulso de um 

novo furor?/ Por que, sagrados cumes do Parnaso, insana/ me rendeis? [...]” (SÊNECA, 2009, 

p. 79). 

É ainda no quarto ato que Cassandra e Agamêmnon têm uma conversa que, também 

inexistente no texto esquiliano, contribui para reforçar a áurea sombria da peça latina 

construída desde o primeiro ato. Durante o diálogo, Cassandra faz comparações entre Argos e 

Troia e insinua a morte do rei grego, da mesma forma como Príamo fora assassinado: 

“AGAMÊMNON: Aqui Troia não é./ CASSANDRA: Onde há uma Helena, é Tróia” 

(SÊNECA, 2009, p. 87). No texto de Sêneca, portanto, constrói-se uma imagem mais 

complexa de Clitemnestra. Essa imagem possui três momentos distintos: o desejo de vingar a 

filha, no primeiro ato; a hesitação em cumprir o plano e o desejo de perdoar e ser perdoada 

pelo marido, no segundo; e a participação, embora com menor vigor na morte de 

Agamêmnon, conforme descrita por Cassandra, no quinto e último ato.  

Nesse sentido, podemos pensar que, embora retome a primeira peça da trilogia 

esquiliana, o destino dado por Sêneca (2009) a suas personagens as fazem dialogar, também 

com o texto de Eurípedes. Como dito, a versão romana explora a conduta dúbia da rainha que, 

apesar de participar da morte do marido, chega a confessar a Electra que seu casamento com o 

trabalhador foi uma forma de salvar-lhe a vida. 

A aparição de Electra ocorre apenas no quinto e último ato da peça de Sêneca. Logo 

depois de encerrada a descrição do assassinato de Agamêmnon, pertence a Electra a fala que 

incita a fuga de Orestes: “Foge, ó único amparo da morte paterna [...]” (SÊNECA, 2009, p. 

97). É em meio a um diálogo agressivo entre Electra e Clitemnestra – e do qual mais tarde 

participarão Egisto e Cassandra – que o texto de Sêneca tem fim. Assim, é também no quarto 

ato da sua peça que o autor latino atribui à sua Electra a responsabilidade pela fuga do 

irmão, Orestes, atitude compartilhada por Sófocles (2009) e por Eurípedes (2009) nas suas 

peças acerca do mito grego. 

Ao contrário do texto de Ésquilo (2013), no qual Electra não chega a ser ao menos 

mencionada, no texto de Sêneca (2009), ela é claramente colocada como a responsável pela 
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continuidade da maldição que pesa sobre a família atrida. Esse antagonismo que tem como 

base o fato de Electra ter salvado o irmão para que ele pudesse vingar a morte de 

Agamêmnon, também será um dos caminhos percorridos por alguns escritores modernos que 

retomaram esse mito. 

Um eco acerca dessa reconfiguração realizada por Sêneca (2009) também ressoará na 

obra de Sartre quando encontramos a personagem Electra cumprindo a mesma pena à qual a 

condenou Egisto no texto latino: a vida. O diálogo que o filósofo francês estabelecerá em sua 

peça ocorre, portanto, mais a partir da reconfiguração latina do que das versões gregas, 

ressaltando, mais uma vez, o caráter dialógico que se constrói a partir de Electra, fazendo 

desse nome um traço comum a personagens distanciadas no tempo e no espaço. 

Ademais, a fuga de Orestes se dá, no texto latino, por intermédio de Estrófio, rei da 

Fócida e pai de Pílades, de quem Orestes se tornará grande amigo. A quantidade de detalhes 

presentes no texto de Sêneca (2009) é muito representativa quando comparada ao texto grego, 

que ele se propusera a “traduzir”. Nesse sentido, o texto de Sêneca deve ser compreendido 

também como uma reconfiguração, ainda que esta não se dê por meio da personagem Electra. 

De fato, no texto latino, toda a reconfiguração é realizada a partir do que Ute Heidmann 

chama de inscrição genérica. A partir dessa inscrição como tradução de um texto grego e 

obedecendo a todos os critérios essenciais a essa representação em solo latino, Sêneca recria a 

fábula grega buscando esclarecer questões obscuras no texto de Ésquilo (2013), ao qual 

remetemos a peça romana, visto ambas terem o mesmo nome e tratarem, como fato comum, 

do assassinato do rei grego. 

A fidelidade de Pílades, célebre amigo de Orestes e símbolo de fidelidade entre os 

mitos gregos, também é ressaltada por Sêneca. Na peça latina, Pílades, ainda criança e 

partilhando com o pai o assento no carro em que Orestes foge de Argos, escuta do pai, 

Estrófio, o seguinte conselho: “A boa sorte quer lealdade, a má exige-a. [...] saibas, por meu 

exemplo, Pílades, ser leal” (SÊNECA, 2009, p. 101).  

Acerca de outro diálogo, dessa vez, mantido por Clitemnestra e Agamêmnon no 

terceiro episódio da peça de Ésquilo (2013), este será completamente suprimido por Sêneca 

(2009) que faz com que, na peça latina, o rei seja recebido pelo coro de mulheres argivas. 

Apesar disso, ele usa uma das falas de Clitemnestra do texto grego para construir a fuga de 

Orestes mostrada na peça latina. De acordo com Ésquilo (2013, p. 163): 

 

Orestes, e que isto não te admire: dá-lhe abrigo o benévolo hospedeiro Estrófio 

da Fócida, por prevenir-me de dúplice dor: o teu perigo em Ílion e se um 

desgoverno aclamado pelo povo derrubasse o Conselho, por ser congênito aos 

mortais mais pisotear a quem caiu. Tal excusa não traz nenhum engano. 
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Assim, enquanto no texto grego Ésquilo (2013) não deixa claro de que forma Orestes 

fugiu de Argos, se ajudado por Electra ou não, no texto latino, podemos ver toda a cena e, 

para isso, a personagem de Electra é essencial. Dessa forma, além de trazer mãe e filha como 

antagonistas desde o dia do assassinato de Agamêmnon, Sêneca (2009) ainda faz com que 

essas personagens tenham suas divergências nutridas duplamente: Electra, por ter visto sua 

mãe assassinar seu pai e tentar também assassinar seu irmão; e Clitemnestra, por reconhecer 

na filha, tão logo o assassinato foi consumado, aquela que alimentará sua única inquietação: o 

retorno de Orestes e o seu direito de reclamar o trono de Argos, fato que culminaria na morte 

da própria mãe e de Egisto, assassino de Agamêmnon. 

Na obra de Sêneca (2009), como vimos, não temos apenas a reconfiguração do mito 

da princesa grega mas também a do próprio gênero “tragédia”, considerando que o autor 

latino reengendra amplamente as fábulas, as ações das personagens e mesmo os efeitos que 

essas representações teatrais, desconhecidas do público romano, devem provocar durante os 

jogos cênicos. Todos esses efeitos de sentido só são possíveis pela adequação que Sêneca 

realiza nos textos gregos tornando-os pertinentes ao público romano. Por conseguinte, não 

podemos considerar o teatro latino como uma simples tradução do teatro grego, nem podemos 

atribuir às personagens de Sêneca as mesmas características das personagens de Ésquilo 

(2013), por exemplo. Nesse sentido, a análise dos elementos discursivos presentes nas obras 

desses autores, como a cena enunciativa criada por cada ou deles ou ainda o dialogismo que 

eles estabelecem, revela traços importantes desses textos. 
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4 O RETORNO DE ELECTRA NA FRANÇA: UM DIÁLOGO INTENSO 

 

As reconfigurações do mito de Electra tomadas nesta seção tratam, especificamente, 

de textos escritos e representados entre as décadas de 1930 e de 1970, na França. O recorte 

que realizamos neste trabalho orienta-se em dois sentidos, a saber: o gênero textual ao qual 

essas produções, em dimensões diferentes, estão ligadas, ou seja, o gênero dramático; e o fato 

de todas elas, apesar de reconfigurarem a personagem de Electra em alguma dimensão, não a 

tornarem a figura central da narrativa. O que veremos, nos textos a seguir, é que cada um dos 

dramaturgos que retomou o mito atrida nas peças analisadas realizou essa reconfiguração de 

forma distinta, privilegiando, às vezes, uma desconstrução da fábula, na medida em que 

distorceu os temas clássicos; e, às vezes, uma desconstrução de personagens, como é o caso 

de Pílades, figura secundária no mito clássico que ganhará relevo no texto de Marguerite 

Yourcenar (1971). 

Nossa opção justifica-se ainda pelo objetivo final deste trabalho, que se dedica à 

análise textual e discursiva dos textos dramáticos que reconfiguram o mito de Electra em 

alguma dimensão e de como isso ocorrerá na obra de Nelson Rodrigues. No entanto, não 

podemos desconsiderar a presença e a retomada do mito atrida em outras expressões 

artísticas, sobretudo nas artes plásticas, na música e também nas artes visuais
41

. Todas essas 

retomadas, inclusive aquelas que acorreram no universo das artes dramáticas, considerando as 

mudanças propostas por seus autores, contribuem de forma fundamental para a possibilidade 

não apenas de novas leituras do mito de Electra mas ainda para a total transformação desse 

mito, das formas como essa fábula será representada e ainda como essa modificação é 

recebida pelos espectadores modernos. 

Nesse sentido, não podemos analisar essas reconfigurações modernas sem considerar 

todas as transformações sofridas pelo gênero dramático, transformações essas que se 

estendem desde “a morte da tragédia”, no século XVIII; passando pelo surgimento do drama, 

no final desse mesmo século; e culminam nas mais diversas formas de representação surgidas 

no século XX, como o Teatro do Absurdo, de Samuel Beckett e o Teatro Engajado, de Bertold 

Brecht. Analisar esses textos a partir da mesma perspectiva dos textos gregos, ou seja, como 

tragédia, no sentido clássico do termo, mostra-se impossível, sobretudo porque essas peças 

trazem na sua estrutura uma compreensão fundamentalmente distinta no que diz respeito à 

arte dramática.  

                                                      
41

 O mito de Electra também é retomado em obras como a ópera Electra (1909), de Richard Strauss; e no 

cinema, no filme Electra, my love (1974), de Miklós Jancsó. 
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A priori, trataremos de peças trágicas, de heróis trágicos e de ação trágica a fim de 

ressaltarmos a distinção com a classificação tragédia. Embora essa denominação seja dada, 

muitas vezes, pelos próprios autores ao identificar seus textos como tragédia, eles não devem 

ser tomados a partir da concepção clássica que o termo “tragédia” carrega. A discussão que se 

estabelece a partir do século XVIII, com o surgimento do drama nas peças de Diderot e se 

estende pela Alemanha de Goethe
42

 e de Nietzsche
43

, atribuirá – não ao gênero tragédia, mas 

ao herói trágico – a força de toda a ação representada em cena. 

O que observamos, portanto, nos textos desses autores, é o fato de que para falar 

desse novo homem, o homem moderno, o teatro como expressão artística teve de acompanhar 

todas essas mudanças. Em fins do século XVIII e meados do século XIX, o desenvolvimento 

industrial na Inglaterra, o declínio da aristocracia e a consequente ascensão da classe burguesa 

também influenciaram as artes dramáticas. No teatro, abandonam-se os temas e as 

representações relacionadas à nobreza e se começam a representar peças cujas personagens 

parecem mais próximas da realidade dos espectadores: banqueiros, médicos e advogados 

serão os protagonistas de peças que se afastam dos temas clássicos, como incesto e matricídio, 

para falar de temas mais comuns como: intrigas amorosas, dificuldades financeiras e desejo 

de ascensão social. 

Assim, no fim do século XVIII, vemos o surgimento de um novo registro teatral: o 

drama. Nem comédia nem tragédia, o drama dito “burguês” tem Denis Diderot como seu 

maior representante, o autor de O Filho Natural [Le Fils naturel] (2015)
44

. Ele propõe que o 

texto teatral seja compreendido não como um espaço para a análise de caracteres, mas sim 

para discutir as condições sociais nas quais cada personagem se insere e de que maneira elas 

representam aqueles que as assistem. 

A condição social do indivíduo, a família e o dinheiro tornam-se, portanto, os 

principais temas do drama. A nobreza, que fora amplamente retratada durante o período 

                                                      
42

 Trata-se da peça Ifigênia em Táuride, escrita por Goethe em 1787 e que se tornou um marco da poesia 

alemã não só pela preocupação estética de Goethe na composição dos versos mas também na forma como 

ele constrói suas personagens. A Ifigênia de Goethe difere das tragédias que a precederam considerando 

que todas as ações das personagens são tomadas sempre com base em longas reflexões ou em diálogos nos 

quais a razão e a ponderação ocupam um espaço que antes era da força militar ou da guerra. 
43

 Friedrich Nietzsche publica, em 1872, um longo ensaio acerca no nascimento da tragédia e de como esse 

gênero se configura, de fato, na contraposição de duas forças oriundas dos deuses Apolo, força apolínea, e 

Dioniso, força dionisíaca. Segundo Nietzsche, o herói trágico, mesmo dotado de características particulares 

a seres superiores, sofre a influência dessas duas forças que resultarão infalivelmente na sua destruição. 

Nietzsche decreta o fim da tragédia como gênero, e propõe que se pense no aspecto trágico inerente a uma 

obra, aspecto esse sempre resultante de um conflito entre as forças apolíneas e dionisíacas em um homem 

cujo fim “trágico” não é desejo de um deus ou de uma maldição, mas da sua própria falibilidade, da sua 

humanidade. 
44

 Escrito em 1757. 



85  

 

 

clássico, cede espaço ao homem de letras, ao juiz, ao advogado, ao senhor de terras e a tantos 

outros tipos presentes na sociedade burguesa resplandecente do fim de século XVIII; o drama, 

por sua vez, trará uma nova dimensão a essa sociedade, pois se aproxima dela ao tornar suas 

personagens mais semelhantes em caráter e em costumes do homem típico daquele século. 

Todas essas inquietações já se faziam perceber, por exemplo, na comédia Le Mariage du 

Figaro [As Bodas do Figaro] (2009)
45

, que estreia poucos anos antes da eclosão da revolução 

e na qual Beaumarchais questiona a riqueza desfrutada pelos nobres franceses da época. Será, 

portanto, Diderot uma das vozes que contribuirá para o desaparecimento da tragédia como 

gênero. Em Sinta o Drama (1998), Iná Camargo Costa acentua essa percepção: 

 

Diderot propunha que, entre a tragédia clássica, na qual só havia lugar para a 

aristocracia, e a comédia à Molière, na qual a burguesia no máximo aparecia 

como objeto de riso, fossem criadas a comédia séria e a tragédia doméstica. Em 

resumo, o filósofo queria que se criasse o drama moderno: comédia (final feliz) 

e tragédia (final triste) ou, nas suas palavras, comédia séria para tratar das 

virtudes e dos deveres e tragédia doméstica para tratar das desgraças comuns 

(COSTA, 1998, p. 61). 

 

A reflexão acerca do conceito de drama e de como a sua versão dita moderna é 

compreendida pelos autores, atores e público é uma das preocupações de Iná Camargo Costa 

(1998). Nessa direção, a autora faz uma análise da forma como as peças modernas têm sido 

elaboradas e de como elementos fundamentais ao gênero dramático têm sido muitas vezes 

reconfigurados em função de uma sociedade detentora de hábitos e de códigos culturais 

consideravelmente diferentes. 

Portanto, é na passagem do século XVIII para o XIX que o drama se confirma como 

gênero. No teatro, surgirão duas outras vertentes: o drama romântico e o vaudeville. Enquanto 

o primeiro se caracteriza pela rejeição a todas as normas clássicas impostas ao texto teatral, 

desde a versificação até a lei das três unidades; o segundo procura se aproximar das 

personagens cotidianas e das histórias pensadas apenas para divertir e distrair o espectador. É 

ainda com o surgimento do drama que os registros trágico e cômico experimentam uma 

aproximação nunca vista no teatro. O drama romântico será caracterizado também por seu 

engajamento social e político. Um dos maiores expoentes desse engajamento será Victor 

Hugo que em Ruy Blas (2009)
46

, por exemplo, denuncia o preconceito e as convenções 

presentes na sociedade espanhola, embora seu texto possa ser facilmente transposto ao 

contexto francês. 

                                                      
45

 Escrita em 1784. 
46

 Escrita em 1838. 
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Dessa forma, não se trata mais de representar personagens superiores a nós ou de 

submeter essa representação às regras do teatro clássico, mas de representar o que há de 

trágico no ser humano e de refletir acerca dessa tragicidade intrínseca a cada um de nós, 

estejamos ou não em cena. Com a ascensão do drama, os textos trágicos mudam sua estética, 

assim como seus heróis. As histórias que eles representam e a percepção dos seus 

espectadores – o efeito catártico inerente à tragédia antiga ou a pretensa ilusão de realidade da 

tragédia francesa clássica – já não fazem mais sentido. Os textos representados nos séculos 

XX e XXI serão ainda mais próximos do homem contemporâneo e expressarão essa relação 

tanto nas histórias representadas como na forma de representação, como veremos nas peças 

que integram o corpus desta seção. 

Em Tragédia Moderna, Raymond Williams (2002) faz uma breve exposição acerca 

da tensão levantada por Nietzsche, ao contrapor as forças apolíneas e dionisíacas. Nós a 

reproduzimos dada a clareza com que o autor apresenta as ideias de Nietzsche acerca desse 

conceito. 

 

A tragédia [...] dramatiza uma tensão que ela resolve em uma unidade mais alta. 

Tragédia é “uma incorporação apolínea de intuições e poderes dionisíacos”. Ela 

cria heróis, mas com o objetivo de destruí-los, como um modo de afirmar a 

unidade primordial e a alegria da vida. “O herói, a mais alta manifestação da 

vontade, é destruído, e nós assentimos, uma vez que ele é também meramente 

um fenômeno, e a eterna vida da vontade permanece inalterada” (WILLIAMS, 

2002, p. 61). 

 

A percepção de que o homem é um ser trágico e de que sua vida estará sempre 

pautada na luta entre duas forças opostas que lhe são intrínsecas trará para os textos modernos 

uma nova perspectiva de interpretação, sobretudo nas obras de autores que dialogarão com os 

mitos clássicos. Isso porque abandona-se a noção de destino, presente nas versões clássicas do 

mito e se atribui às personagens e a suas escolhas a responsabilidade por esse destino. Nas 

peças que integram esta seção, veremos a forma como cada autor reconfigura o mito de 

Electra, visto que reconfigura exatamente o comportamento de cada personagem em relação 

tanto ao matricídio quanto à vida, nesse caso, uma vida pautada na incerteza, sem indicações 

divinas ou destinos a cumprir. 

Nesse sentido, os diálogos apresentados por essas personagens ocuparão um espaço 

significativo, pois ressaltam os conflitos dessas personagens que, ao contrário das 

personagens clássicas, serão construídas mais com base na reflexão do que na ação. Tomados 

como seres individuais e independentes, essas personagens devem ser apresentadas como 

capazes de tomar decisões próprias. Isso quer dizer que cada decisão de uma personagem em 
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determinado enredo de uma história apresentada deve ser fruto de sua capacidade de agir sob 

seu próprio destino e, assim, interferir nos destinos de todas as demais personagens do drama. 

Esse encadeamento de decisões, estabelecido por meio de diálogos, dará origem à trama, ou 

seja, ao enredo da narrativa que é encenada: “Através do diálogo, as relações vão se criando e 

entrelaçando de modo a produzir uma espécie de tecido, por isso mesmo chamado enredo ou 

entretrecho, devendo ter claramente começo, meio e fim, com direito a nó dramático, nó cego, 

desenlace, etc.” (COSTA, 1998, p. 56). 

Livres e donos de seus destinos, as personagens modernas se definem pela autonomia 

com que suas histórias são compostas. O drama moderno recusa um elemento fundamental ao 

teatro clássico: a causalidade. As histórias mostradas por meio dessas personagens se passam 

em um presente no qual o que passou já não tem grande representatividade. Por isso, as 

personagens serão sempre mostradas nesse tempo e é esse presente que será visto em cena. 

Ademais, os textos modernos eliminam dos palcos a narração. No modelo grego, havia 

elementos que tinham a função de narrar acontecimentos passados ou ainda de comentar as 

ações das personagens, como é o caso do coro nas tragédias gregas, que também será 

reconfigurado. Nesse novo contexto, os músicos no texto de Jean Anouilh, por exemplo, irão 

atuar como espectadores, pois, assim como nós, parecem assistir à história do mito de Electra. 

Ao final da peça, interferirão na representação da história, funcionando como uma mise en 

abyme cênica. 

Com a tendência e o privilégio do diálogo nos textos, não há mais espaço para a 

narração. A ausência desses elementos interferiu também na elaboração dos textos modernos. 

Nas palavras de Peter Szondi (2011, p. 24): “a supremacia do diálogo, ou seja, daquilo que se 

pronuncia no drama entre homens, espelha o fato de este se constituir exclusivamente com 

base na reprodução da relação inter-humana e só conhecer o que nessa esfera reluz”. 

Iná Costa ressalta, dessa forma, a necessidade de que as personagens do drama sejam 

bem caracterizadas, ou seja, que elas sejam capazes de assumir seus destinos e de decidirem 

acerca de suas ações. Daí a presença de personagens com mais profundidade psicológica nas 

peças ditas modernas. Essa característica consiste em uma exigência por parte da crítica 

moderna, mais interessada em analisar o que há de humano nas personagens em cena. Com 

isso, vemos no drama o desaparecimento dos heróis clássicos. Ademais, essa profundidade 

será amplamente explorada por meio dos diálogos que as personagens desenvolverão com 

figuras secundárias, como confidentes e empregados ou ainda por meio de monólogos que 

trarão informações relevantes acerca dos acontecimentos passados e também poderão 

antecipar ações posteriores. 
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O homem moderno vê-se, portanto, diante de uma peça cujo personagem apresenta 

características muito similares às de uma pessoa comum que, embora esteja “no palco”, 

poderia estar na plateia ou em uma rua da cidade como um ser humano qualquer. Apaga-se o 

ator, temos apenas uma personagem que, diante de um público completamente passivo, 

apresenta-se, existe. Há identificação ou não por parte do público em relação a ela. Jean-

Pierre Sarrazac (2017) definirá as personagens modernas como “a presença de um ausente”, 

considerando que cada uma delas, com suas emoções e suas ações, reflete a fragmentação do 

homem e tem a noção de que sua existência nada mais é do que o reflexo daquilo que não 

somos. Fragmentadas, essas personagens representarão mais uma ausência que uma presença 

e essa ausência revela-se objeto de todos os conflitos apresentados em cena: “Ao mesmo 

tempo que a identidade é a presença da personagem que vacila: difratada ao infinito, ou 

reduzido ao extremo, ela não é senão a presença de um ausente, ou a ausência de um presente 

– numa espécie de mimese por falta” (SARRAZAC, 2017, p. 156). 

Outra mudança de perspectiva presente no drama moderno é a da ação dramática. 

Essa mudança também ocorre em razão do lugar de destaque ocupado pelo diálogo nas peças 

modernas, que já não apresenta somente a exteriorização da reflexão das personagens mas 

também se torna veículo de ações. Ainda segundo Costa: 

 

A ação dramática é sempre resultado dos atos praticados pelos protagonistas 

enfrentando os seus antagonistas e o diálogo – expressão da vontade, planos, 

intenções, objetivos dos personagens –, para ser dramático, deve ser veículo de 

decisões. Por isso, não é qualquer conversa que pode ser considerada dramática; 

decisão é o momento por excelência da ação dramática (COSTA, 1998, p. 57). 

 

O lugar privilegiado dedicado à ação nas peças modernas também será objeto de 

questionamento. Isso porque, em peças como Tu étais si gentil..., como veremos a seguir, não 

há propriamente a representação de uma ação, visto que as decisões tomadas por essas 

personagens implicarão o desenvolvimento do que é representado. Há, antes, o que 

poderíamos chamar de uma “crítica à forma” ou simplesmente uma reconfiguração da 

representação, uma vez que, no texto de Anouilh (1972), as personagens são, de fato, os 

músicos que assistem a representação da tragédia clássica e esses músicos não agem de forma 

a interferir no desenvolvimento da ação. 

Digamos, portanto, que as personagens trágicas modernas não são, primordialmente, 

criadas para agir, no sentido clássico do termo, elas são, antes de tudo, criadas para pôr em 

crise essa ação. Cabe ainda ressaltar que, tal como afirma Décio de Almeida Prado (2009), 

não devemos confundir ação com movimento. O silêncio ou mesmo a recusa em agir também 
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possuem carga significativa. É nesse sentido que a Electra sartriana, por exemplo, irá se 

recusar a agir e, mesmo com a chegada de Orestes, sua passividade será mantida. A cena do 

encontro dos irmãos é bastante reveladora da apatia coletiva que caracteriza a Argos sartriana. 

Quando Orestes pergunta a Electra como esta se chama, ela responde: “Chamam-me Electra”. 

As personagens modernas, nascidas da reflexão de um autor, precisam recusá-lo para 

existir. Sartre não pode interferir na sua Electra, assim como Anouilh (1972) não impedirá 

que suas musicistas adquiram comportamentos animalescos ao final de sua peça. Retomando 

a analogia feita por Prado, podemos compreender que, assim como no romance, as 

personagens modernas prescindem dos seus autores: 

 

O dramaturgo não está longe de se assemelhar ao Deus concebido por Newton: o 

seu papel se extinguiria para todos os efeitos no ato da criação. Qualquer 

interferência sua posterior sobre as personagens seria em princípio um escândalo 

tão grande quanto o é o milagre em relação às leis da natureza (PRADO, 2009, 

p. 101). 

 

Será precisamente a partir do século XX que toda essa concepção de identificação 

entre aquilo que é representado no palco e o espectador é posta em questão. Os dramaturgos 

do século XX propõem uma ruptura contra todas essas práticas e elaboram um novo modo de 

fazer teatro, às vezes retomando temas clássicos, como Jean Cocteau em A máquina infernal 

[La machine Infernale] (2004), às vezes, reinterpretando-os, tal como Jean Giraudoux em A 

guerra de Tróia não acontecerá [La Guerra de Troie n’aura pas lieu] (2015)
47

. 

Esse teatro que retoma temas e personagens gregos clássicos trará também elementos 

que haviam sido abandonados pelos dramaturgos dos séculos precedentes. Em Antigone 

[Antígona], de Jean Anouilh (1944)
48

, retoma-se a presença de elementos como o Coro e o 

Prólogo. Anouilh ainda fará de Antígona o símbolo da resistência francesa frente a uma 

guerra premente e na qual a França tem um papel crucial em toda a Europa. Giraudoux (2015) 

também retomará, em La Guerre de Troie..., a narrativa épica de Homero durante um período 

de tensão na Europa, às vésperas da Segunda Guerra Mundial e que influenciará muitos 

autores na elaboração de seus textos. 

Assim, Electra [Electra], de Jean Giraudoux (1987)
49

; Les Mouches [As Moscas], de 

Jean-Paul Sartre (1947); Électre ou La chute des masques [Electra ou a queda das máscaras], 

de Marguerite Yourcenar (1971); e Tu étais si gentil quando tu étais petit [Eras tão gentil 

quando pequena], de Jean Anouilh (1972) apresentam um teatro repleto de personagens 

                                                      
47

 Escrita em 1935. 
48

 Data em que foi escrita. 
49

 Escrita em 1938. 
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degradadas, cujos dilemas vão de ciúmes à covardia, de paixões à profunda apatia diante da 

vida. Todas as personagens dessas histórias estão em um momento ou outro à beira de um 

abismo social, de um dilema moral ou de questionamentos acerca da sua existência e do peso 

que essa existência lhes atribui. 

Nesse sentido, todos esses autores que retomaram o mito de Electra, mesmo 

mantendo o nome “Electra” em uma personagem ou no título de suas peças, realizaram 

mudanças profundas na construção dessa personagem, mudanças essas que corresponderão 

mais às características contemporâneas desses autores e das sociedades às quais eles 

pertencem que ao sentido universalizante que o nome Electra pode trazer numa primeira 

leitura. Nesta seção, apresentaremos, em cada um desses textos, os principais aspectos que 

diferenciam as obras desses autores do mito de Electra na sua versão clássica e mostraremos 

como essas diferenças estão sempre ligadas a um diálogo entre esses dramaturgos. 

 

4.1 O MITO CLÁSSICO NOS PALCOS DE JEAN GIRAUDOUX 

 

Em 1937, Jean Giraudoux apresenta sua Electra, peça em dois atos e um entreato – o 

Lamento do Jardineiro. O texto de Giraudoux (1987) reúne características do teatro clássico – 

toda a trama se desenvolverá durante o período de uma noite – e do drama moderno, como a 

reconfiguração tanto do topos narrativo quanto das personagens, que já não apresentam as 

características heroicas das personagens na sua forma clássica. A peça de Giraudoux (1987) 

traz ainda elementos do drama burguês, representados por personagens que, inexistentes na 

narrativa clássica, contribuirão para a reconfiguração de momentos importantes na fábula 

grega como, por exemplo, o fato de Electra não saber que Agamêmnon fora assassinado por 

Clitemnestra. Essa descoberta se dará por meio de uma situação aparentemente cômica entre 

Clitemnestra e Ágata, esta última inserida por Giraudoux na sua peça, assim como diversas 

outras personagens que interferirão com maior ou menor ênfase no desenvolvimento da ação. 

A reconfiguração realizada no texto de Giraudoux (1987) não ocorre exatamente no 

que diz respeito à fábula, ou seja, a ausência e o retorno de Orestes; o antagonismo entre 

Clitemnestra e Electra; e a morte do casal real são aspectos mantidos pelo dramaturgo francês 

em relação ao mito grego. A reconfiguração das personagens se dá por meio da mudança de 

perspectiva da história. Na peça de Giraudoux, o matricídio não é o tema para o qual todas as 

personagens convergem. Em vez disso, o autor propõe uma nova discussão que varia entre a 

busca pela justiça e a forma como essa justiça se relaciona com todas as personagens, uma vez 

que cada uma delas apresenta traços de incoerência e dualidade moral passíveis de punição. 
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A dualidade moral aparece como característica de todas as personagens da peça se 

estendendo desde a forma como Orestes se apresenta quando de sua chegada a Argos – como 

estrangeiro – até o final da peça, quando Electra é questionada pelas Eumênides acerca da 

injustiça de suas ações, fundadas mais no orgulho pessoal do que no desejo de justiça: 

 

PRIMEIRA EUMÊNIDE – Veja onde o orgulho te levou, Electra! Você não 

tem mais nada! Você não tem mais nada! 

ELECTRA – Eu tenho minha consciência, eu tenho Orestes, eu tenho a justiça, 

eu tenho tudo (GIRAUDOUX, 1987, p. 131, tradução nossa)
50

. 

 

Assim, Giraudoux reconfigura as ações das personagens por meio daquilo que elas 

dizem e esse dizer nem sempre trará uma verdade. Um segundo exemplo é o das Eumênides, 

que chegam a Argos ao lado de Orestes e se apresentam ressaltando que o que elas dizem nem 

sempre poderá ser tomado como verdade: “Nós mentimos, nós maldizemos, nós insultamos” 

(GIRAUDOUX, 1987, p. 15, tradução nossa)
51

. Dessa forma, as previsões desastrosas que 

serão feitas pelas Eumênides acerca das demais personagens da peça estarão sempre no 

universo da dúvida, uma vez que não é dado ao leitor nenhum indício de que elas se 

realizarão. 

Quando essas personagens recitam o destino de Clitemnestra no início da peça, suas 

previsões ocorrem em um espaço de dúvida tanto para Orestes quanto para o Jardineiro, que 

ressaltará a necessidade de que se desconfie das previsões feitas por elas. 

 

PRIMEIRA MENINA – Recitemos, Clitemnestra, mãe de Electra. Estão 

prontas, para Clitemnestra? 

SEGUNDA MENINA – Estamos. 

PRIMEIRA MENINA – A rainha Clitemnestra tem uma aparência ruim. Ela se 

maquia. 

SEGUNDA MENINA – Ela tem essa aparência porque ela dorme mal. 

TERCEIRA MENINA – Ela dorme mal porque ela tem medo.  

PRIMEIRA MENINA – Do que ela tem medo, a rainha Clitemnestra? 

SEGUNDA MENINA – De tudo. 

PRIMEIRA MENINA – Tudo o quê? 

SEGUNDA MENINA – O silêncio. Os silêncios. 

TERCEIRA MENINA – O barulho. Os barulhos. 

PRIMEIRA MENINA – A ideia que será meia noite. Que a aranha sobre o fio 

está passando da parte do dia em que ela trouxe a felicidade àquele ao qual ela 

traz a desgraça (GIRAUDOUX, 1987, p. 16-17, tradução nossa)
52

. 

                                                      
50

 PREMIÈRE EUMÉNIDE – Voilà où t’as mené l’orgueil, Électre! Tu n’as plus rien! Tu n’as plus rien! 

ÉLECTRE – J’ai ma conscience, j’ai Oreste, j’ai tout (GIRAUDOUX, 1987, p. 131). 
51

 Nous mentons. Nous médisons. Nous insultons (GIRAUDOUX, 1987, p. 15). 
52

 PREMIÈRE PETITE FILLE: Récitons Clytemnestre, mère d’Électre. Vous y êtes, pour Clytemnestre? 

DEUXIÈME PETITE FILLE: Nous y sommes. 

PREMIÈRE PETITE FILLE: La reine Clytemnestre a mauvais teint. Elle se met du rouge. 

DEUXIÈME PETITE FILLE: Elle a mauvais teint parce que’elle a mauvais sommeil. 

TROISIÈME PETITE FILLE: Elle a mauvais sommeil parce qu’elle a peur.  

PREMIÈRE PETITE FILLE: De quoi a peur la reine Clytemnestre? 
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Mesmo diante da dualidade representada pelas Eumênides e reforçada nas demais 

personagens, Giraudoux (1987) atribui a essas figuras a função de indicar o fim trágico da 

peça ao fazê-las interpretar o comportamento de Clitemnestra durante a noite em que a trama 

se inicia. Mas não apenas isso. Ao iniciar sua peça com a chegada de Orestes acompanhado 

por essas “três meninas”, que serão mais tarde comparadas a “moscas”, e, por fim, reveladas 

“Eumênides”, Giraudoux atribui um caráter que, além de cíclico, é amplamente 

reconfigurado, pois, enquanto na versão clássica Orestes foge de Argos perseguido pelas 

Fúrias, na peça de Giraudoux, ele chega à cidade acompanhado por elas. 

A fuga de Orestes ao final da peça reforça a ideia de que essa personagem caminha 

de uma cidade a outra, sempre acompanhada das “moscas” para reconfigurar a narrativa 

mítica. Essa reconfiguração do mito atrida será explorada por Jean-Paul Sartre que, alguns 

anos depois, não só atribuirá às moscas o título de sua peça (As moscas, 1947) como também 

fará delas a marca principal de Argos. Em seu enredo, quando o Orestes sartriano volta à 

cidade, a presença das moscas é um dos fatores mais incômodos, além de responsável pelo 

isolamento que Argos vivencia em relação às demais cidades gregas. Um segundo traço do 

dialogismo que Sartre (1943) estabelecerá com Giraudoux (1987) diz respeito à cena 

enunciativa por meio da qual cada autor apresentará suas personagens no início da peça. 

Enquanto Giraudoux faz com que Orestes traga essas moscas à cidade: “Um estrangeiro 

(Orestes) entra escoltado por três meninas” (GIRAUDOUX, 1987, p. 11, tradução nossa)
53

; 

Sartre atribuirá a Orestes o papel de livrar a cidade de Argos da incômoda presença delas. O 

fato de Orestes chegar a Argos acompanhado por essas personagens reconfigura a fábula 

grega, ao passo que reconfigura a própria personagem, ou seja, Orestes é incapaz de restituir a 

ordem a Argos ou mesmo de reclamar o trono atrida, uma vez que ele mesmo já não é isento 

de culpa. O Orestes de Giraudoux já é um condenado antes mesmo do matricídio. 

Nesse sentido, o Orestes de Giraudoux identifica-se com Electra, Egisto e todas as 

demais personagens da peça, todos expiam uma culpa cuja origem é mais de ordem moral que 

divina e é essa culpa que os levará ao fim trágico. Esse também será um ponto de dialogismo 

entre Giraudoux (1987) e Sartre (1947), pois os sentimentos de culpa e de pertencimento 

serão dois temas explorados na sua peça que, veremos, apresenta um Orestes sem qualquer 

noção de pertencimento ou de identificação, um verdadeiro “estrangeiro” e, exatamente por 

                                                                                                                                                                      
DEUXIÈME PETITE FILLE: De tout. 

PREMIÈRE PETITE FILLE: Qu’est-ce, que tout? DEUXIÈME PETITE FILLE: Le silence. Les silences. 

TROISIÈME PETITE FILLE: Le bruit. Les bruits. 

PREMIÈRE PETITE FILLE: L’idée qu’il va être minuit. Que l’araignée sur son fil est en train de passer de 

la partie du jour où elle porte bonheur à celle où elle porte malheur (GIRAUDOUX, 1987, p. 16-17). 
53

 Un étranger (Oreste) entre escorté de trois petites filles (GIRAUDOUX, 1987, p. 11). 
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essa razão, o único capaz de livrar Argos da presença das moscas. 

Assim, além das personagens pertencentes ao mito clássico, Giraudoux (1987) trará 

para sua peça as figuras importantes no desenvolvimento da ação, como o Presidente e sua 

mulher, Ágata; o Mendigo; o Jardineiro, este responsável por recitar o lamento entre o 

primeiro e segundo ato. São essas personagens as responsáveis por atribuir características 

modernas à fábula. Assim, Ágata e o Presidente compõem o casal burguês e infiel (Ágata 

revelará ser amante de Egisto, fato que contribuirá para que Electra descubra a infidelidade de 

Clitemnestra a Agamêmnon), primos distantes do Jardineiro, que, por sua vez, é noivo de 

Electra no primeiro ato e o responsável por “sair” do nível da representação e passar para o 

nível do espectador. É ao Jardineiro que Giraudoux atribui o longo lamento que separa os 

dois atos e que revelará acontecimentos importantes acerca das ações das personagens. 

Ao lançar mão de um gênero próprio ao universo musical, o lamento, Giraudoux 

(1987) reconfigura duplamente seu texto. Isso porque a personagem do Jardineiro sai da 

interpretação e passa à esfera da realidade numa perspectiva que podemos remeter ao Coro 

grego, considerando que essa personagem dirige-se diretamente ao público, bem como ao 

drama moderno, visto que se renuncia à quarta-parede teatral e se apaga a figura do ator para 

que viva a personagem. Nesse cenário, o Jardineiro torna-se, também, um espectador, mas 

não um espectador qualquer, pois caberá a ele informar o público sobre os acontecimentos 

futuros e comentar toda a ação da peça. 

Caberá ainda ao Jardineiro mudar a perspectiva do mito clássico ao propor que se 

fale de amor e alegria em vez de amargura e ódio. A fala do Jardineiro é utilizada por 

Giraudoux (1987) para que, em um texto marcado pela sucessão de ódios e de assassinatos, o 

amor e o perdão também possam ser objetos de reflexão. O dialogismo estabelecido entre 

Giraudoux (1987) e Eurípedes (1999), por meio da figura do Jardineiro, dá-se não apenas 

na escolha de Giraudoux apresentar na sua peça essa personagem mas ainda de contrapô-la à 

figura do herói trágico, retratando-a como uma pessoa simples e resignada na rejeição de seu 

amor por Electra. 

Personificação do bom senso burguês, o Jardineiro, fora da representação, será 

também a voz que criticará tanto o topos quanto a tragédia clássicos: “Eu não estou mais em 

cena [...]. Por isso, posso dizer-lhes o que a peça não poderá”
54

 (GIRAUDOUX, 1987, p. 71, 

tradução nossa) e continua: “Tem a ver com a pureza. É isso uma Tragédia, com seus 
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 Moi, je ne suis plus dans le jeu [...]. C’est pour cela que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce ne 

pourra vous dire. 
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incestos, seus parricídios [...] É um jogo de amor, a crueldade... desculpe, digo, a Tragédia”
55

 

(GIRAUDOUX, 1987, p. 73, tradução nossa). 

Além do Jardineiro, outra personagem introduzida por Giraudoux (1987) é o 

Mendigo. Personagem onisciente, sua participação a partir da Cena 3 do primeiro ato será 

relevante nas ações de figuras como a de Egisto. Ninguém sabendo ao certo quem é ele, Deus 

disfarçado ou mendigo de fato, ele entra e passa a participar de todas as demais cenas do 

primeiro ato. Nessa perspectiva, Sartre (1947) também lançará mão de uma personagem como 

essa e atribuirá a ela a mesma função designada por Giraudoux. Em ambas as peças, o 

Mendigo será a figura responsável por observar todas as ações das demais personagens. Nesse 

caso, ao mesmo tempo que comenta, revela informações importantes e antecipa eventos. É 

por meio do Mendigo, por exemplo, que somos informados sobre as razões que levaram 

Egisto a permitir o casamento entre Electra e o Jardineiro: 

 

Tudo se apresenta, na natureza! Até o rei. A questão hoje, acreditem, é saber se 

o rei se apresentará em Egisto antes que a Electra se apresente em Electra. 

Portanto, é preciso saber o dia em que isso acontecerá para ela, para que se possa 

assassiná-la na véspera, no fundo de um vale, com se diz, ou ainda no fundo do 

menor vale, é mais cômodo e menos visível, na sua banheira... (GIRAUDOUX, 

1987, p. 37)
56

. 

 

Outro exemplo da participação do Mendigo no texto de Giraudoux (1987) é na Cena 

13, no final do primeiro ato, em relação ao acidente ocorrido com Orestes ainda criança: o 

fator primordial do antagonismo existente entre mãe e filha é esse episódio. Ao longo da peça, 

a culpa, às vezes, é atribuída a Clitemnestra; às vezes, a Electra. Caberá ao Mendigo relatar, 

em detalhes, o ocorrido. 

 

Ela segura Electra em seu braço direito, porque a menina já é pesada; e segura o 

bebê no outro, um pouco longe dela, para que ele não a arranhe com o broche 

ou perfure a pele da pequena... É um broche de rainha, não um de bebê... Então, 

a criança vê o gato branco, é lindo, um gato branco é a vida branca, são pelos 

brancos: seus olhos o atraem e ele balança... E esta é uma mulher egoísta. Pois, 

vendo a criança se mexer, ela teria de ter seu braço direito livre para segurá-lo, 

ela teria de lançar Electra sobre o mármore e não se importar com a pequenina. 

Que se dane a pequena Electra, desde que viva e continue intacto o filho do rei 

dos reis! Mas ela é egoísta! Para ela, a mulher conta tanto quanto o homem, 

porque ela também é mulher: o ventre tanto quanto a cepa, pois ela é um ventre; 

ela não pensa nem por um segundo em destruir essa menina para salvar o filho, e 
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 C’est toujours de la pureté. C’est cela que c’est, la Tragédie, avec ses incestes, ses parricides [...]. C’est une 

entreprise d’amour de cruauté..., pardon, je veux dire la Tragédie. 
56

 Tout se déclare, dans la nature! Jusqu’au roi. Et même la question, aujourd’hui, si vous voulez m’en 

croire, est de savoir si le roi se déclarera dans Égisthe avant qu’Électre ne se déclare dans Électre. Il faut 

donc qu’il sache le jour où cela arrivera pour la petite, afin de pouvoir la tuer la veille, au fond d’une vallée, 

comme il dit, ou au fond de la plus petite vallée, c’est le plus commode et le moins visible, dans la 

baignoire... 
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ela segura Electra (GIRAUDOUX, 1987, p. 69, tradução nossa)
57

. 

 

Na Cena 13, última cena do primeiro ato, o Mendigo conta a verdade sobre a queda 

de Orestes quando criança. É particularmente interessante que, apesar de revelar que 

Clitemnestra era a culpada pelo acidente, ela só o é porque, como tinha os dois filhos nos 

braços (Orestes e Electra), e só conseguiria segurar um, ela segurou Electra. Isso alivia a 

“culpa” da rainha. É importante ressaltar que, em diversas situações, o autor (por meio do 

Mendigo ou de outros personagens) parece indicar a dualidade do comportamento da rainha, 

como se as ações dela pudessem ser sempre justificadas. 

Dessa forma, o autor muda a perspectiva de diversas personagens, atribuindo-lhes 

sentimentos e as tornando mais humanas. Assim, Clitemnestra hesitará em permitir o 

casamento da filha com um jardineiro, Egisto arrepender-se-á do assassinato cometido, 

Orestes questionará a condição de responsável pela morte de Clitemnestra e mesmo Electra 

não saberá, durante todo o primeiro ato, que Clitemnestra fora a responsável pelo assassinato 

de Agamêmnon. Todos esses elementos farão com que o texto de Giraudoux (1987) adquira 

um caráter quase policial, como se se tratasse de um texto no qual o leitor/espectador não 

devesse acreditar no que lhe é mostrado, nem mesmo nos seus conhecimentos acerca da 

versão clássica do mito. Embora Giraudoux não reconfigure o destino das personagens – 

Egisto, por exemplo, apesar do seu arrependimento, será morto ao final da peça – ele altera as 

suas ações. Assim, percebemos que a Electra de Giraudoux, apesar da antipatia que nutre pela 

mãe, não tem conhecimento de que foram Clitemnestra e Egisto os responsáveis pelo 

assassinato de Agamêmnon. A descoberta do crime cometido começará no sonho que Electra 

terá com o pai, na Cena 3 do segundo ato, e sua confirmação ocorrerá apenas na Cena 6, face 

ao comportamento inesperado de Clitemnestra – quando Ágata afirma ter sido amante de 

Egisto, cena inexistente na fábula clássica –, que não se preocupa em demonstrar se Electra 

desconfiava da fidelidade da mãe durante a ausência do rei Agamêmnon. 

Dessa forma, Giraudoux (1987) recriará ainda cenas clássicas do mito, como a 

descoberta, por Egisto, da presença de Orestes em Argos, na Cena 9 do primeiro ato. Na 
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 Elle tient electre sur le bras droit, car la fille est déjà lourd; elle tient le bébé sur l’autre un peu éloigné 

d’elle, pour qu’il ne s’égratigne pas à la broche ou qu’il ne la lui enfonce pas dans la peu... c’est une 

épingle à reine, pas une épingle à nourrice... Et l’enfant voit le chat blanc, c’est magnifique,  un chat blanc, 

c’est de la vie blanche, c’est du poil blanc: ses yeux le tirent, et il bascule... Et c’est une femme égoïste. 

Car, de toute façon, en voyant chavirer l’enfant, elle n’avait pour le retenir qu’à libérer son bras droit de  la 

petite Électre, à lancer la petite Électre au loin sur le marbre, à se ficher de la petite Électre. Qu’elle se 

casse la gueule, la petite Électre, pourvu que vive et soit intact le fils du rois des rois! Mais elle est égoïste. 

Pour elle, la femme compte autant que l’homme, parce qu’elle en est une: le ventre autant que la souche, 

parce qu’elle est un ventre; elle ne songe pas une seconde à détruire cette fille à ventre pour sauver ce fils à 

souche, et elle garde Électre. 
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Electra de Giraudoux, quando Orestes chega a Argos, ele é acolhido pelo Jardineiro que 

percebe a aproximação de Egisto e lhe pede que se afaste, pois o governante não gosta de 

encontrar rostos masculinos desconhecidos, numa reconfiguração clara do mito clássico, uma 

vez que em Sófocles (2009), por exemplo, Egisto morre exatamente porque acolhe visitantes 

desconhecidos, obedecendo à tradição da hospitalidade grega. Ao reconfigurar essa cena, o 

dramaturgo francês joga com a expectativa dos seus leitores modernos, que veem adiada uma 

cena clássica da fábula grega. Essa reconfiguração também se ocorrerá no primeiro encontro 

entre Clitemnestra e Orestes, na Cena 11 do primeiro ato, uma vez que não resultará na morte 

imediata da rainha. A morte de Clitemnestra também é alterada. Nessa cena, Clitemnestra 

encontra o filho com Electra, eles conversam e a rainha sai. Não há assassinato. 

Texto construído com base na fábula grega, o nome Electra, presente na peça de 

Giraudoux (1987), não reconfigura apenas a personagem clássica, mas toda a fábula, o que 

subverte e questiona todas as ações tomadas no mito clássico, mas esses questionamentos 

ocorrem sempre a partir de uma perspectiva moderna. Sem leis divinas capazes de indicar os 

caminhos que essas personagens vão tomar, Giraudoux aposta na expectativa do público para 

reconstruir Electra, Clitemnestra, Orestes e todas as ações dessas personagens serão postas em 

perspectiva distinta daquela presente nas versões gregas. Essas mudanças realizadas no texto 

de Giraudoux iniciam um diálogo no qual Sartre (1947), Anouilh (1972) e Yourcenar (1971) 

também ocuparão um lugar de destaque e apresentarão uma Electra cada vez mais 

fragmentada, um Orestes cada vez mais distante da figura do filho do rei dos gregos e uma 

fábula cada vez mais próxima do nosso cotidiano. 

 

4.2 CHAMAM-ME “ELECTRA”, J-P SARTRE 

 

Quando o texto de Sartre começa, temos a seguinte cena: “Uma praça de Argos. Uma 

estátua de Júpiter, deus das moscas e da morte. Olhos brancos, face lambuzada de sangue”
58

 

(SARTRE, 1947, p. 81, tradução nossa). Vemos mulheres de luto fazendo libações à estátua 

de Júpiter, quando são abordadas por Orestes e pelo Pedagogo – personagem que o 

acompanhará ao longo de toda a peça. Júpiter, por sua vez, também se apresenta como figura 

importante na trama e é por meio de seus diálogos, sobretudo no primeiro ato, que o público 

obtém as informações acerca das demais personagens, tais como Electra e Clitemnestra, assim 

como da situação da cidade de Argos, tomada por moscas desde a morte de Agamêmnon e do 
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 Une place d’Argos. Une statue de Jupiter, dieu des mouches et de la mort. Yeux blancs, face barbouillée de 

sang. 
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destino evitado por viajantes. A presença das moscas, definidas como “maiores de libélulas” 

(SARTRE, 1947, p. 85) é explicada por Júpiter: “Há quinze anos, uma enorme podridão as 

atraiu para a cidade”
59

 (SARTRE, 1947, p. 85, tradução nossa). 

Assim, logo de início, percebemos a reconfiguração de elementos importantes do 

mito clássico: enquanto no texto de Ésquilo (2013) temos as libações de Orestes ao túmulo do 

pai, Agamêmnon, numa cerimônia de honra aos mortos, e fundamental na cultura grega, essa 

cena desaparece da peça sartriana. O ato das libações é deslocado. Nesse caso, são mulheres 

do povo que choram Júpiter “deus das moscas e da morte” (SARTRE, 1947, p. 82). 

A reconfiguração da cena enunciativa no texto sartriano é frequentemente atribuída 

ao contexto no qual sua peça foi escrita, a França dos anos 1940, que foi tomada pelo exército 

alemão e teve parte de seu povo associado à causa nazista. Com isso, a presença das moscas é 

associada à presença dos soldados alemães e a reclusão do povo de Argos à reclusão do povo 

francês. No entanto, essa alteração não será a única, a cena de fala no início da peça servirá 

como base para uma segunda reconfiguração: o retorno de Orestes e a sua real função ao 

voltar a Argos. Desse modo, o papel de Orestes e sua função no desfecho da fábula 

apresentará uma nova base para a construção do texto sartriano e refletirá a concepção do 

autor acerca do homem moderno e dos desafios impostos por esse mundo. 

Assim, a presença marcante das moscas, constantemente relacionada à presença 

alemã em território francês, também pode ser interpretada como metáfora para outro tema 

recorrente na obra de Sartre: o da liberdade humana e o peso que a consciência dessa 

liberdade aporta. Sartre (1947) subverte o mito na sua forma clássica, na medida em que 

questiona um dos pilares da cultura grega: o destino e, ao fazê-lo, atribui ao homem moderno 

um peso ainda maior: a responsabilidade pelos próprios atos, o livre arbítrio que condena o 

homem moderno à autodestruição. Será sob essa perspectiva que o dramaturgo francês 

reconfigurará a personagem Electra, que, na versão sartriana, apresenta-se como vítima de 

seus medos e não de sua mãe, que antagonizou na versão clássica grega.  

Essa perspectiva será reforçada por todas as personagens presentes na peça sartriana, 

com exceção de Orestes. Exilado de Argos, não partilha das mesmas crenças de sua irmã e 

dos habitantes da cidade e caberá a ele, portanto, libertá-los de um universo irreal e opressor. 

Ademais, ao apresentar o homem como o único responsável por seus atos, o autor questiona 

se o fato de acreditar em um deus ou em uma força superior capaz de reger nossas ações não é 

uma forma mais confortável de se comportar diante dessa condição na qual o homem é 
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 Il y a quinze ans qu’une puissante odeur de charogne les attira sur la ville. 
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colocado. 

É nesse sentido que Sartre (1947) reconfigura toda a cena enunciativa do texto de 

Sófocles (2009). Quando Orestes e o Pedagogo chegam a Argos, encontram uma cidade 

tomada por enormes moscas, que fazem com que as pessoas não possam nem mesmo sair às 

ruas. Em cena, além de Júpiter, que se esconde durante algum tempo, os estrangeiros 

encontram apenas mulheres de luto que realizam libações em torno da estátua do deus. Ao 

serem abordadas pelos viajantes, elas fogem amedrontadas. Há ainda uma personagem 

identificada como “Idiota”, que observa, passivamente, toda a cena, mas não interfere de 

modo significativo na ação. Assim, ao longo de toda a Cena 1, no primeiro ato, somos 

informados dos acontecimentos ocorridos em Argos depois da morte de Agamêmnon, o 

porquê de as moscas invadirem a cidade e a razão da imensa devoção das pessoas ao deus. 

Todas essas informações serão dadas pelo próprio Júpiter que, sem revelar sua real 

identidade, esclarece a Orestes e ao Pedagogo os acontecimentos ocorridos na cidade. Assim, 

quando perguntado sobre a razão de as moscas terem invadido a cidade, Júpiter afirma que 

elas chegaram logo após o assassinato de Agamêmnon. Desse dia em diante, todas as pessoas 

de Argos mantêm luto fechado e reclusão absoluta. Uma velha, personagem que passa ao 

fundo da cena, é trazida por Júpiter e o diálogo estabelecido entre os dois indicará todo o 

argumento da peça sartriana, ou seja, o medo do homem moderno em realizar seus desejos e 

sua insegurança face à capacidade de escolha diante da vida. 

 

JÚPITER – O costume de Argos? Ah! Eu entendo. É o luto de teu rei 

assassinado que tu carregas, de teu rei assassinado. 

A VELHA – Cale-se! Pelo amor de Deus, cale-se! 

JÚPITER – Pois você é velha o suficiente para tê-los ouvido, você, os enormes 

gritos que ecoaram durante uma manhã inteira nas ruas da cidade. O que você 

fez? 

[...] 

A VELHA – Senhor! Você é um morto? 

JÚPITER – Um morto! Vá, vá, louca! Não se preocupe com o que eu sou; você 

faria melhor se se preocupasse consigo mesma e em ganhar o perdão do Céu 

pelo seu arrependimento. 

A VELHA – Ah! Eu me arrependo, Senhor. Si você soubesse como eu me 

arrependo, e minha filha também se arrepende, e meu genro sacrifica uma vaca 

todo ano, e meu neto, de quase sete anos, nós o educamos no arrependimento 

[...] (SARTRE, 1947, p. 88-89, tradução nossa)
60

. 
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 JUPITER: Le costume d’Argos? Ah! Je comprends. C’est le deuil de ton roi que tu portes, de ton roi 

assassiné. 

LA VIEILLE: Tais-toi ! Pour l’amour de Dieu, tais-toi ! 

JUPITER: Car tu es assez vieille pour les avoir entendus, toi, ces énormes cris qui ont tourné en rond tout 

un matin dans les rues de la ville. Qu’as-tu fait? [...] 

LA VEILLE: Seigneur ! Êtes-vou un mort? 

JUPITER: Um mort ! Va, va, folle ! Ne te soucie pas de ce que je suis ; tu feras mieux de t’occuper de toi-

même et de gagner le pardon du Ciel par ton repentir. 

LA VIEILLE: Ah ! je me repens, Seigneur, si vous saviez comme je me repens, et ma fille aussi se repent, 
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Na peça de Sartre, depois da morte de Agamêmnon e da aceitação do povo de um 

novo rei, Egisto, sem nenhuma espécie de revolta, fez com que as moscas tomassem a cidade 

tornando-a inabitável para qualquer estrangeiro. Nesse cenário, as pessoas de Argos, assim 

como a figura da “velha”, vivem oprimidas pela ideia de culpa e de arrependimento. Essa 

culpa vivida no âmbito privado, tal como revela a cena citada, estende-se ao âmbito das 

questões públicas. Por essa razão, a personagem de Egisto é apenas figurativa, pois o povo é 

governado, de fato por um deus cuja existência e força dependerão sempre da ignorância dos 

seus fiéis. 

Os diálogos estabelecidos por Sartre (1947) confirmam-se ora com as Coéforas, de 

Ésquilo (2013); ora com a Electra, de Sófocles (2009). É nesse sentido que Sartre começa sua 

peça com a presença de um grupo de mulheres que fazem libações à estátua de Júpiter, 

reconfigurando a cena esquiliana que abre as Coéforas, e acrescenta a essa cena a chegada de 

Orestes e do Pedagogo a Argos. Apesar de manter, ainda que ironicamente, o tom fúnebre e 

religioso do mito clássico, o autor francês o faz apenas para mostrar o vazio, destacando a 

ideia de que somos apenas instrumentos de uma ordem maior, transcendente ao ser humano. 

Electra vive numa cidade que é sua, embora não na condição que imagina dever 

ocupar, e, durante os dois primeiros atos, demonstra ser Orestes sua única esperança de 

restabelecimento da ordem, pois não concorda com o reinado Egisto. Escrava da própria mãe, 

Electra já perdeu sua identidade. Isso é reforçado quando Orestes, sem se identificar, pergunta 

o seu nome e ela responde: “Chamam-me de Electra” (SARTRE, 1947, p. 99, tradução nossa)
 

61
. 

A Argos da peça de Jean-Paul Sartre apresenta a personagem Electra como uma 

vítima de si mesma e não mais de Clitemnestra. Assim como no mito clássico, ela aparece 

como a princesa escravizada pelo padrasto e assassino de seu pai, mantém sua condição de 

escrava durante os dois primeiros atos, porém, no terceiro e último ato, quando Electra se vê 

livre de Egisto e de Clitemnestra, ela decide permanecer em Argos e pagar pelo crime que 

cometeu ao contribuir para o assassinato da sua mãe e do seu padrasto. Com isso, Sartre 

(1947) reforça sua crítica – já presente em Huis Clos [Entre quatro paredes], peça que também 

integra o volume – à condição humana, ao que concebemos, como poder de decisão, como 

livre arbítrio. O autor reconstrói o mito no último ato da peça contrapondo os personagens de 

Orestes e de Electra para fazer pensar sobre a sociedade em que vivemos. Electra figura, 

portanto, como um contraponto ao personagem de Orestes, pois, se no mito clássico ela deseja 

                                                                                                                                                                      
et mon gendre sacrifie une vache tous les ans, nous l’avons élévé dans la repentance [...]. 
61

 “On m’appelle Electre”. 
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vingança e encoraja Orestes a assassinar Clitemnestra, na peça de Sartre (1947), Electra 

hesita: “ELECTRA (só) – Ela gritará? (Um tempo. Ela ouve.) Ele anda pelo corredor. Quando 

ele abrir a quarta porta... Ah! Eu quis! Eu quero, é preciso que eu ainda queira!” (SARTRE, 

1947, p. 160, tradução nossa)
62

. 

A Electra de Sartre (1947) não é capaz de resistir à condição de opressão imposta por 

Egisto e por Júpiter, mesmo quando Egisto já está morto. A figura de Electra como aquela 

que, junto ao irmão, urde o assassinato da mãe, é enfraquecida na peça sartriana em favor de 

outra abordagem do mito que só pode ser representada pelo personagem Orestes: a da 

liberdade como exílio. Por não ter crescido em Argos, Orestes não tem o sentimento de 

pertencimento a lugar algum, por isso, não teme Júpiter nem os castigos com os quais o deus 

o ameaça. Electra, ao contrário, assume a culpa pelo assassinato da mãe e se rende às ameaças 

de Júpiter. 

Na Cena 2, ocorre uma longa conversa entre Orestes e o Pedagogo acerca da 

sensação experimentada por Orestes de se saber livre. Ele não possui nada, nada o prende a 

nenhum lugar. Orestes é o próprio vazio (SARTRE, 1947). Nesse sentido, Sartre atribui a 

Orestes, e não a Electra, a condição de único capaz de libertar Argos das moscas e de Egisto. 

Mas desloca o motivo. Orestes não mata sua mãe e seu padrasto para vingar a morte de 

Agamêmnon, pelo contrário, ele o faz para que Argos se livre da condição de opressão em 

face de um governo de mentiras. Orestes não deseja governar Argos, pois já não pertence a 

essa cidade. 

Na última fala de Orestes, na Cena 2, vemos que o personagem, apesar de desejar 

vingar a morte do pai, não pensa em matar Egisto, não deseja recuperar o trono de Argos, 

pois, para Orestes, reinar sobre Argos não tem mais sentido. Ele é um estranho em sua terra, 

estranho diante de seu povo. Como reinar num reino que se desconhece? 

 

Caçar Egisto? (Um tempo.) Você pode se assegurar, senhor. É tarde demais. 

Não que o desejo me falte, de pegar pela barba aquele vigarista de sacristia e de 

retirá-lo do trono do meu pai. Mas por quê? Que faria eu dessas pessoas? Eu não 

vi nascer nenhum de seus filhos, nem assisti às núpcias de suas filhas, eu não 

partilho de seus remorsos e não conheço nenhum de seus nomes. O barbudo tem 

razão: um rei deve ter as mesmas lembranças que seus súditos. Deixemo-los, 

velho. Vamo-nos daqui. Sobre a ponta dos pés. Ah! Se fosse um ato, veja, um 

ato que me desse direito de cidade entre eles, se eu pudesse tomá-los, mesmo 

que por um crime, de suas memórias, de seus medos e de suas esperanças para 

preencher o vazio do meu coração, eu devesse assassinar minha própria mãe... 

(SARTRE, 1947, p. 97, tradução nossa)
63

. 

                                                      
62

  
ÉLECTRE: Est-ce qu’elle va crier ? (Un temps, Elle prête l’oreille.) Il marche dans le couloir. Quand il aura 

ouvert la quatrième porte... Ah ! je l’ai voulu ! Je le veux, il faut que je le veuille encore. 
63

 Chasser Egisthe? (Un temps.) Tu peux te rassurer, bonhomme, il est trop tard. Ce n’est pas l’envie qui me 

manque, de saisir par la barbe ce ruffian de sacristie et de l’arracher du trône de mon père. Mais quoi ? qu’ai -je à 
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Para concluir sua peça, Sartre (1947) dialoga ainda com um antigo conto alemão, 

registrado em poema por Browning (2012). Preso dentro de uma caverna cercada pelos 

moradores de Argos, cabe a Orestes decidir como agirá. A decisão tomada por Orestes para 

livrar o povo de Argos da culpa que os assombra é encontrada no diálogo estabelecido com o 

conto d’O Flautista de Hamelin. Na Cena 5, temos a chegada do Pedagogo a quem Orestes 

pede que abra as portas do templo para que o povo o veja. Na Cena 6, última cena da peça, 

temos o discurso de Orestes que recusa o trono de Argos. Há na sua fala uma intertextualidade 

com O Flautista de Hamelin: 

 

Vejam: suas moscas fiéis os abandonaram para me seguir. Mas não tema, povo 

de Argos: eu não me sentarei, coberto de sangue, no trono da minha vítima: um 

Deus me ofereceu e eu disse não. Eu quero ser um rei sem terra e sem súditos. 

Escutem ainda isto: um verão, Scyros foi infestada por ratos. Mas um dia, veio 

um flautista. Ele começou a tocar a flauta e os ratos o cercaram, como este aqui. 

Então, a passos longos, ele gritou ao povo de Scyros: “Afastem-se!”. E todos os 

ratos, hesitantes, levantaram a cabeça – como o fazem as moscas. Olhem! Vejam 

as moscas! De repente, elas começaram a seguir os passos do flautista. E o 

flautista e seus ratos desapareceram para sempre. Como este aqui. Ele sai; 

gritando, as Erínias o seguem (SARTRE, 1947, p. 190, tradução nossa)
64

. 

 

Na fábula alemã, a cidade de Hamelin estava tomada por ratos, fato que tornava a 

vida social e comercial impossível. O problema parece ter fim com a chegada de um flautista 

que, mediante pagamento, afirma ser capaz de retirar todos os ratos da cidade apenas por meio 

de sua música. O povo de Hamelin concorda e o músico começa tocar sua flauta. 

Imediatamente, todos os ratos começam segui-lo para fora da cidade em direção ao rio, onde 

morrem afogados. 

 

Quer corram, rastejem, quer nadem quer voem. Nunca neste mundo se viu coisa 

assim! E uso os meus poderes principalmente naqueles bichos que são maus 

para a gente. [...]. No último junho livrei o Khan da Tartária de gigantescos 

enxames de mosquitos; livrei um Marajá dos confins da Ásia de morcegos-

                                                                                                                                                                      
faire avec ses gens ? je n’ai pas vu naître un seul de leurs enfants, ni assisté aux noces de leurs filles, je ne 

partage pas leurs remords et je ne connais pas un seul de leurs noms. C’est le barbu qui a raison : un roi doit avoir 

les mêmes souvenirs que ses sujets. Laissons-les, bonhomme. Allons-nous-en. Sur la pointe des pieds. Ah ! s’il 

était un acte, vois-tu, un acte qui me donnât droit de cité parmi eux ; si je pouvais m’emparer, fût -ce par un 

crime, de leurs mémoires, de leur terreur et de leurs espérances pour combler le vide de mon coeur, dussé-je tuer 

ma propre mère... (SARTRE, 1947, p. 97). 
64

 Et voyez: vos mouches fidèles vous ont quittés pour moi. [...] Mais n’ayez crainte gens d’Argos : je ne 

m’assiérai pas, tout sanglant, sur le trône de ma victime : un Dieu me l’a offert et j’ai dit non. Je veux être 

un roi sans terre et sans sujets. [...] Écoutez encore ceci: um été, Scyros fut infestée par les rats.[...] Mais un 

jour, vint un joueur de flûte. [...] Il se mit à jouer de la flûte et tous les rats virent se presser autour de lui. 

Puis il se mit en marche à longues enjambées, comme ceci. [...] criant aux gens de Scyros «Écartez- vous !» 

[...] Et tous les rats dressèrent la tête en hésitant – comme font les mouches. Regardez! regardez les 

mouches! Et puis tout d’un coup il se précipitèrent sur ses traces. Et le joueur de flûte avec ses rats disparut 

pour toujours. Comme ceci. Il sort; les Érynnyesse jettent en hurlant derrière lui. 
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vampiros monstruosos; e, já que perplexos me olhais assim, se conseguir livrar a 

cidade dos ratos maldosos será que me ofereceis mil florins?” “Mil? Cinquenta 

mil!” exclamaram sem peias. O Presidente atónito e a Assembleia. [...]. O 

Flautista para a rua voltou, como se soubesse do poder escondido que a sua 

flauta logo revelou; depois, como músico experiente e sabido, para soprar na 

flauta os lábios franziu. E, um verde outro azul, cada olho luziu como chama de 

vela onde sal caiu; E antes de a flauta três notas tocar, Ouviu-se um rumor de 

tropa a marchar; E esse rumor tornou-se um roncar; E esse roncar um forte 

ribombar; E os ratos saíam das casas a correr e a saltar. Ratos grandes e 

pequenos, ratos magros e anafados, Ratos castanhos e pretos, cinzentos e 

avermelhados, Circunspectas ratazanas, jovens ratos brincalhões, Pais, mães, 

primos, tios e tias, Rabos alçados, bigodes pimpões, Famílias inteiras aos 

milhões, Irmãos e irmãs, mulheres e maridos… Atrás do flautista corriam 

esbaforidos. De rua em rua lá foi ele a tocar, Levando atrás de si um cortejo a 

dançar, Até chegarem à margem do Weser, Onde mergulharam para uma morte 

inglória! (BROWNING, 2012, p. 57-58). 

 

Na fábula, quando o flautista retorna a Hamelin, a população decide não lhe pagar. 

Dias depois, o flautista retorna à cidade e, também por meio de sua flauta, hipnotiza todas as 

crianças da cidade, levando-as embora com ele, mas esse desfecho não participa do diálogo 

que Sartre estabelece com o conto. Interessa, nesse caso, a “habilidade” que teria Orestes, em 

sua peça, para atrair sobre si as moscas, como o flautista sabia atrair os ratos no conto 

explicitamente citado pela personagem. 

O dialogismo estabelecido por Sartre (1947) na conclusão de sua peça, com 

referência ao conto alemão, faz com que a condição de todas as personagens seja 

reconfigurada, tornando-as, no texto sartriano, as vítimas de seus próprios destinos. A 

liberdade de agir e a responsabilidade dessa ação constituem o motor do texto de Sartre; nessa 

direção, a fábula do matricídio cometido pelos irmãos torna-se apenas um traço de 

similaridade que faz com que o filósofo francês reconfigure o mito a partir de suas 

perspectivas modernas e das angústias desse homem moderno. Resultam dessa reconfiguração 

a incerteza de Electra em reagir face à sua condição em Argos; a apatia e a crença do povo da 

cidade em relação aos deuses – deuses destituídos de poder, representados pela figura de 

Júpiter –; e ainda a personagem Orestes, que não se reconhecerá pertencente a essa cidade 

que, agora livre das moscas, deve decidir entre a liberdade individual apresentada por Orestes 

ou a esperança vã representada por Júpiter. 

 

4.3 O ETERNO RETORNO: A MISE EN ABYME DE ANOUILH 

 

O texto de Jean Anouilh (1972
65

), assim como as demais peças que integram esta 

seção, também apresenta uma característica peculiar. Isso porque o autor reconfigura não só o 

                                                      
65

 Ano de escrita da obra, a nossa referência é de 2003. 
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mito mas também a forma de representá-lo. Nesse sentido, reformula também a representação.  

 

O que há de reconfortante na tragédia é que não existem equívocos. É uma boa 

mecânica. Eles se matarão e nós, nós iremos dormir. Você já se deu conta? A 

tragédia não é triste, apesar de todos esses horrores... É relaxante. É no cinema 

que se chora (ANOUILH, 2003, p. 70, tradução nossa)
66

.
 
 

 

Além das personagens clássicas presentes no mito atrida, Anouilh acrescenta a figura 

de quatro músicos: o Pianista, a Violonista, o Violoncelista e a Contrabaixista. Dessa forma, 

nós nos deparamos com dois públicos: o composto pelo grupo de músicos, que desde o início 

comentará as ações das personagens atridas; e nós mesmos, ou seja, o público que assiste à 

peça no teatro. Assim, duas histórias são representadas no que podíamos chamar de uma 

metapeça. No entanto, enquanto os músicos não têm consciência de que são apenas 

personagens, as figuras clássicas, como Electra e Orestes, têm consciência de que estão ali 

para representar personagens e de que suas ações estão previamente elaboradas. 

 

EGISTO – O eu você está fazendo?  

ELECTRA – Esperando Orestes. 

EGISTO – Nós vamos repetir tudo esta noite? 

ELECTRA – Sim. Todas as noites (ANOUILH, 2003, p. 19, tradução nossa)
67

. 

 

O grupo de músicos funciona como uma espécie de coro moderno, pois observa e 

comenta as ações das personagens míticas durante toda a peça. Assim, desde o início, eles 

modernizam a temática grega na tentativa de relativizar todas as razões dos crimes, mostrando 

como os grandes problemas gregos seriam resolvidos de maneira prática no contexto atual. 

Um exemplo disso é na forma como a Contrabaixista afirma com certa impaciência estar 

cansada de todas as noites ter de assistir à mesma representação: “Ah! Esses aí, com suas 

histórias!... em todas as famílias há problemas. Não apenas na deles”
68

 (ANOUILH, 2003, p. 

10, tradução nossa). E continua: “[...] se fosse minha filha, há muito tempo já lhe teria dito: 

‘Já basta, minha querida. Vá chorar nos bastidores!’”
69

 (ANOUILH, 2003, p. 10, tradução 

nossa). 

Outro exemplo dessa abordagem é a forma como a Contrabaixista se refere ao crime 

cometido por Clitemnestra, afirmando que ela poderia contratar um “bom advogado” e 

                                                      
66

 C’est qu’il y a de réconfortant dans la tragédie, c’est qu’il n’y a pas de ratés, C’est de la bonne mécanique. Ils 

vont se tuer tous et nous, nous irons nous coucher. Vous avez remarqué ? Ce n’est pas triste la tragédie, malgré 

toutes ces horreurs... Cest apaisant. C’est au cinéma qu’on pleure (ANOUILH, 2003, p. 70). 
67

 EGISTO: Qu’est-ce que tu fais? ELECTRA: J’attends Oreste. 

ÉGISTHE: On va tout redire ce soir? ÉLECTRE : Oui. Tous les soirs. 
68

 Ah! Ceux-là, avec leur histoire!... Dans toutes les familles on a des ennuis. Il n’y a pas qu’eux. 
69

 [...] si ç’avait été ma fille il y a longtemps que je lui aurais dit: «Ça suffit maintenant ma petite. Va-t’en pleurer 

dans les cabinets!». 
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afirmar ter cometido um “crime passional” (ANOUILH, 2003). Assim, quando Egisto e 

Clitemnestra entram em cena, já sabemos que eles não servirão apenas como uma 

reconfiguração do mito clássico mas também como um espelho daqueles que os assistem e 

que, ao final da representação, voltarão às suas casas analisando sob uma perspectiva moderna 

uma fábula clássica. 

Nessa versão, Electra será tomada como uma adolescente complicada que interfere 

nos assuntos dos adultos; Egisto e Clitemnestra, como um casal milionário e vulgar, cuja fama 

se perpetua em função do assassinato de Agamêmnon. A condição de Electra depois da morte 

de Egisto também é reconfigurada. Durante uma conversa entre Electra, Egisto e 

Clitemnestra, é Electra quem afirma ter decidido viver como uma escrava apenas para tornar 

ainda mais inaceitável o crime cometido pela mãe. 

A interpretação da fábula mítica só tem início com a chegada de Orestes, que retoma 

o texto grego clássico, como se apenas ele não soubesse que se trata, de fato, de uma 

interpretação. Isso porque, a partir da didascália que anuncia a chegada de Orestes, Egisto 

afirma: “Entremos no palácio, até que anunciem que um viajante chegou e que pede abrigo. 

Podemos começar agora. Orestes chegou”
70

 (ANOUILH, 2003, p. 30, tradução nossa). Daí 

em diante, Anouilh dialoga com o texto de Ésquilo (2013) e sua peça apresenta quase todas as 

personagens presentes nas Coéforas. 

Toda a peça de Anouilh (2003) constrói-se a partir da fala dos músicos, que, por sua 

vez, podem ser interpretados como qualquer um de nós, que vamos ao teatro, mas que não 

encontramos mais relação entre os textos gregos clássicos e a nossa vida real. Das quatro 

peças presentes neste estudo, Anouilh é o único autor que parece mais preocupado em discutir 

o espaço ocupado pelo teatro e pelo mito grego do que, de fato, em reconfigurar a personagem 

de Electra para assim reconstruir a fábula. É por isso que Anouilh (2003) apresenta suas 

personagens exatamente como personagens, dentro de um teatro, interpretando. Essa 

interpretação é reforçada pela presença de um público que participa da peça sem se integrar à 

fábula. 

Dessa forma, Anouilh (2003) faz com que o leitor da peça tenha uma visão ampla da 

cena, pois dá a ele a possibilidade de ver o mito representado ao mesmo tempo que se vê 

representado na figura dos músicos. Assim, Madame Hortense fará um longo comentário 

acerca do sofrimento de Electra, que ela julga de pouca importância se comparado ao seu. 

 

                                                      
70

 Rentrons dans le palais, jusqu’à ce qu’on nous annonce qu’um voyageur étranger demande asile. On peut 

commencer maintenant, Oreste est là. 
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A CONTRABAIXISTA: indisposta 

Chato, vai! Agora que a mamãe está morta, levando suas últimas rendas para o 

Père Lachaise, você terá que mostrar a verdade escondida sob suas cortinas, 

minha querida: a vida é uma maravilha! E a tragédia grega, o mesmo! [...] 

A VIOLONCELISTA: com um riso de desprezo 

Você é uma mulher de muito pouca cultura! Eu li Ésquilo para meu 

baccalauréat. [...] Meu pobre pai lia Píndaro no original [...] 

A CONTRABAIXISTA – O meu, exceto o "Courrier du Centre", para ser 

honesta, eu nunca o vi ler nada [...] porque mamãe o traía com um dentista 

ambulante, não demorou muito para perceber a profundidade da solidão 

humana... E sem considerações supérfluas... Tudo se foi, Mamãe, o dentista, os 

três irmãos menores e ele, para terminar – depois, seu cachorro. Apenas eu 

escapei porque estava com caxumba e uma vizinha me levou ao posto de saúde 

de Guéret naquele dia. É para te dizer que a história dos Atridas não me 

impressiona! (ANOUILH, 2003, p. 59-60, tradução nossa)
71

. 

As tragédias pessoais vividas pelas personagens de Anouilh equiparam-se e, por 

vezes, superam os fatos ocorridos na família atrida. Ao homem moderno, o terror da tragédia 

clássica não é compreensível, o matricídio cometido por Electra e Orestes não causa a esses 

espectadores qualquer efeito, senão o de apatia. Nesse sentido, a fala da Contrabaixista é um 

dos momentos em que Anouilh (2003) ressalta essa condição do homem moderno com mais 

ênfase. Afinal, por que os dramas vividos por uma família poderosa têm um peso maior que 

os dramas pessoais do presente? Será a figura da Contrabaixista que retratará essa questão. 

A primeira parte da peça termina com a chegada de Orestes ao palácio atrida, sendo 

recebido por sua mãe, Clitemnestra. Algumas cenas adiante, será por meio do Pianista que 

Anouilh criticará as ações das personagens míticas. Esse autor ainda traz referências explícitas 

a outros textos, sobretudo ao Hamlet, de Shakespeare, quando, ao final da primeira parte, logo 

após o encontro de Orestes e Clitemnestra, o Pianista cita a fala da rainha da Dinamarca, mãe 

de Hamlet, durante a Cena 4 do terceiro ato: “Insensato, esquecestes quem sou?/ Não. Pela 

Cruz! Não. Sois a Rainha, casada com o irmão do vosso marido e – prouvera os céus que 

fosse diferente – sois minha mãe
72

 (ANOUILH, 2003, p. 70, tradução nossa). Ressalta-se que 

                                                      
71

 LA CONTREBASSISTE – écoeurée 

Fine bouche, va! Maintenant que maman est morte, emportant ses dernières rentes viagères au Père- 

Lachaise, il va falloir vous loger cette vérité sous vos frisettes, ma belle : la vie, c’est une brastingue ! Et la 

tragédie grecque, pareil ! [...] 

LA VIOLONCELISTE – avec un petit rire de mépris. 

Vous êtes une femme de très petite culture ! Moi, j’ai lu Eschyle, pour mon baccalauréat. [...] Mon pauvre 

papa lisait Pindare dans le texte [...] 

LA CONTREBASSISTE – Le mien, sorti du « Courrier du Centre », pour être franche, je ne lui ai jamais 

rien vu lire du tout [...] parce que maman levait la jambe avec un dentiste ambulant, il n’a pas été long à la 

mesurer la profondeur de la solitude humaine... Et sans considérations superflues... Tout y a passé Maman, 

le dentiste, les trois petits frères et lui, pour finir – après son chien. Il n’y a que moi qui y ai échappé parce 

que j’avais les oreillons et qu’une voisine m’avait emmenée au dispensaire de Guéret, ce jour-là. C’est pour 

vous dire que les Atrides, moi, leur histoire, ça ne m’épate pas! 
72

 «Insensé, oublies-tu donc qui je suis? 
«non par la croix! Non pas: vous êtes la Reine, la femme du frère de feu votre mari et – plût au ciel qu’il en fût 

autrement! – vous êtes ma mère.» 
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essa não é a única menção ao dramaturgo inglês, a primeira delas ocorre ainda na entrada de 

Clitemnestra e Egisto em cena, pelo violoncelista: “Entram, vestidos com um rei e uma rainha 

de Shakespeare, portam coroas de teatro douradas, Clitemnestra e Egisto. Eles foram belos, 

eles engordaram”
73

 (ANOUILH, 2003, p. 14, tradução nossa). 

O texto de Anouilh (2003) é permeado por questões acerca da condição humana e 

das tragédias vividas no mundo moderno. Na fala de Egisto, pouco antes de ser assassinado 

por Orestes, ele faz um discurso sobre a vida humana: 

 

Isso é ser um homem. É essa a honra de um homem, ter de aceitar e de pagar o 

preço no final – suas duas mãos sujas na ponta dos seus braços em frente ao 

espelho, com uma máscara de carnaval – e tão inocente quanto quando era 

criança... Ser um homem é tentar – é errar, claro, porque sempre erramos. [...] 

você, não te deixaram sequer o tempo de tentar: por isso eu tenho pena de você 

(ANOUILH, 2003, p. 119, tradução nossa)
74

. 

 

Assim, mesmo que Orestes represente a figura de um herói, a fala de Egisto é 

bastante reveladora. Egisto nos mostra que Orestes é ainda mais digno de pena, porque é um 

homem e, assim, sua superioridade é apenas alegórica. O Orestes de Anouilh não possui 

qualquer emoção, ele encena sem mesmo saber a razão de estar ali. 

A peça tem fim com a morte de Clitemnestra por Orestes, mas a perseguição pelas 

Erínias será feita pelas musicistas que, enquanto se organizam para sair do teatro, comentam o 

crime cometido por Orestes, que começa a ouvi-las. Pela primeira vez, as personagens se 

enxergam e Orestes é atacado pelas musicistas, salvo apenas com a chegada do Pianista. O 

texto de Anouilh (2003) possui características presentes nas peças escritas por Samuel Beckett 

e Eugène Ionesco. Suas histórias estão sempre intercaladas com outras histórias e suas 

personagens parecem sair do palco para a vida real. No caso de Tu étais si petit... (ANOUILH, 

2003), os anacronismos presentes no texto, o fato de a peça não estar dividida em atos e a 

construção de narrativas paralelas contribuíram para a ocorrência de confusões durante a sua 

primeira montagem. 

Em nota, na edição de 2003 de Tu étais..., o editor comenta a mudança realizada na 

primeira apresentação do texto de Anouilh. Enquanto no texto de Ésquilo (2013) a peça tem 

fim com Egisto e Orestes se dirigindo ao lugar onde Agamêmnon foi morto, no texto de 

Anouilh (2003), o fim ocorre com a chegada do Pianista, que salva Orestes das musicistas. O 

                                                      
73

 Entrent, habillés comme un roi et une reine de Shakespeare avec des couronnes dorées de théâtre, 

Clytemnestre et Égisthe. Ils ont été beaux, ils sont devenus gras. 
74

 C’est ça être un homme. C’est ça l’honneur de l’homme, d’avoir tout de même accepté et d’en payer le 

prix à la fin. – ses deux mains sales au bout de ses bras devant sa glace, avec ce masque de carnaval – et 

aussi innocent que lorsqu’on était petit... Être un homme, c’est d’essayer – et de rater, bien sûr, puisqu’on 

rate toujours... [...] Toi on ne t’aura même pas laissé le temps d’essayer: c’est pour ça que j’ai pitié de toi . 
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público, reconhecendo uma similaridade entre as duas cenas, deixou o espetáculo acreditando 

ser esse o final da peça de Anouilh (2003), quando vemos, no texto escrito, que não é, pois 

após a saída dos dois, reaparecem Clitemnestra e Egisto para indicar que toda a representação 

recomeçará. No entanto, essa volta do casal real, vivos em cena, foi suprimida da 

representação parisiense, tal como indica a nota
75

 final da peça. 

 

4.4 FIDELIDADE E FÚRIA: YOURCENAR RECONFIGURA PÍLADES 

 

De todos os autores que constituem o corpus deste trabalho, cabe a Marguerite 

Yourcenar uma audácia no que diz respeito não à personagem de Electra, objeto de reflexão 

desta tese, mas a Pílades. Personagem silenciada nos textos gregos clássicos, aquele que se 

tornará o marido adequado para Electra no texto de Eurípedes; o símbolo grego de lealdade e 

amizade; aquele que, em Goethe, acompanhará Orestes durante sua prisão em Táuride e que 

cuidará dele durante seus ataques de delírio causados pelas Erínias. 

Sempre silencioso, Pílades figura como uma presença reconfortante, sobretudo nos 

textos gregos, mas perderá expressão nas reconfigurações do mito de Electra. As peças 

modernas se concentrarão no tema do matricídio e, para enfatizá-lo, trarão sempre os irmãos 

em primeiro plano. Assim, caberá ou a Electra ou a Orestes o papel de fio condutor da trama, 

será a partir dos irmãos que toda a ação de desenvolverá. Mas por que essa ausência de 

Pílades nas reconfigurações modernas? E, por quê, se presente, Pílades aparece tal como nas 

peças clássicas, sem uma participação efetiva no desenvolvimento da ação? 

É nesse sentido que Marguerite Yourcenar constrói seu texto. A reconfiguração de 

Electra, de Orestes e da vingança executada por eles também se efetivará, mas não sem a 

participação efetiva e decisiva de Pílades, uma personagem também reconfigurada: 

 

EGISTO: Depois de tanto reprimir minhas precauções policiais, você 

negligencia a necessidade de considerar os hábitos inimigos [...]. Eu cometi a 

loucura de confiar uma mãe aos sentimentos naturais de uma filha. [...] 

ELECTRA: a espessura dessas paredes é suficiente para impedir que você 

chame seus guardas [...]. Chame, e nos terá dado o sinal de sua morte, como um 

condenado que ordena que lhe abram fogo. 

EGISTO: O que você diz, Pílades? De todos que cercam Orestes, você era o 

mais útil, sendo o mais corruptível. Eu teria dobrado teus subsídios? Foram 

esses os conselhos que você deu a Orestes? 

ELECTRA: Repita um pouco, devagar, para que eu entenda. Pílades estava a seu 

serviço? Você sabia onde estava meu irmão? 

EGISTO: Confie apenas em si mesma, Electra, se você me forçou a empregar 
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 Em Paris, todos crendo, na noite de estreia, que a peça acabava depois da saída de Orestes e do Pianista, 

era na saída deste, a partir da segunda representação, que era perguntado a Electra “O que você está 

fazendo aqui?” e Egisto e Clitemnestra não reapareciam. 



108  

 

 

seu amigo duvidoso. Você confiou-lhe o irmão; eu não lhe confiaria meu filho. 

Desde o momento em que você entregou Orestes nas mãos desse filho de família 

desonesta, foi necessário que eu tivesse um intermediário, o único possível entre 

Orestes e eu, o único conselheiro que pudesse conduzi-lo a esse grau de 

sabedoria no qual ele rejeitaria as mentiras, preferiria os carinhos de uma mãe a 

furor de uma irmã. Nesse último ponto, aliás, Pílades agiu como eu. Ele não é 

capaz nem mesmo de trair com honestidade. 

ORESTES: Então, meu amigo não era senão um dos instrumentos dessa terrível 

máquina, um das partes do espelho onde eu encontro Egisto e minha mãe... Essa 

solidão de exílio não era solitária... Eu não fui senão uma criança 

carinhosamente levada de armadilha a armadilha. 

PÍLADES: Como nós teríamos vivido, Orestes? Que mal eu te fazia trazendo-

lhe esse dinheiro que era teu? Você esqueceu que os príncipes exilados ainda são 

forçados a experimentar uma miséria de príncipe? Você, sobretudo, eu não te 

imagino pobre. 

ORESTES: [...] Se Pílades está a serviço de Egisto, por que ele preparava sua 

morte? 

PÍLADES: Talvez por isso mesmo, pobre Orestes. Para que eu esqueça, e você 

ignore, que eu estive a serviço de alguém. 

ORESTES: E por que você se colocou ao serviço dele? Você não compreende 

que, involuntariamente, eu sou seu cúmplice, e que era eu que ele comprava... 

PÍLADES: Eu creio ter explicado por que. Porque minha solidão tem a amizade 

como limite e por polo. Porque o irmão e a irmã são, no mundo, o que tenho de 

amigos. Porque eu amava vocês (YOURCENAR, 1971, p. 68-70, tradução 

nossa)
76

. 

 

O trecho reproduzido acima faz parte na Cena 4, da segunda parte da peça de 
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 ÉGISTHE: Après m’avoir tant reproche mes précautions policières, vous négligez de tenir compte des 

habitudes de l’ennemi. [...]J’ai fait la folie de confier une mère aux sentiments naturels d’une fille. [...] 

ÉLECTRE: L’épaisseur de ces murs est trop grande pour te permettre d’alerter tes gardes [...]Apelle, et  tu 

nous auras donné toi-même le signal de ta mort, comme un condamné qui ordonne d’ouvrir le feu. 

ÉGISTHE: Qu’en dis-tu Pylade ? De toute la bande entourant Oreste, tu étais en somme le plus utile, étant 

le plus corruptible. Aurais-je dû doubler tes subsides ? Sont-ce là des conseils que tu soufflais à Oreste? 

ÉLECTRE: Répète un peu, très lentement, pour que je comprenne. Pylade était à ta solde ? Tu savais où se 

cachait mon frère? 

ÉGISTHE: Ne t’en prends qu’à toi-même, Électre, si tu m’as forcé d’employer ton douteux ami. Tu lui as 

confié ton frère ; je ne lui aurais pas confié mon fils. Du moment que tu livrais Oreste aux mains de ce fils 

de famille dévoyé, il fallait bien que j’en fisse mon intermédiaire, le seul agent secret resté possible entre 

Oreste et moi, le seul conseiller qui puisse peut-être l’amener peu à peu à ce degré de sagesse où il 

rejetterait tes mensonges, préférerait aux fureurs d’une soeur les tendresses d’une mère. Sur ce dernier 

point, d’ailleurs, Pylade m’a refait. Il n’est même pas capable de trahir avec  honnêteté. 

ORESTE: Donc, mon ami n’était qu’un des ressorts de l’horrible machine, un des pans du  miroir où je 

retrouve Égisthe et ma mère... Cette solitude de l’exil n’était même pas solitaire... Je n’étais qu’un enfant 

tendrement promené de cage en cage. 

PYLADE: Comment eussions-nous vécu, Oreste ? Quel mal te faisais-je en lui soutirant cet argent qui 

t’étais dû? As-tu oublié que les princes en exil restent forcés de d’éployer une misère de princes? Toi 

surtout, je ne te vois pas pauvre. 

ORESTE: Pourquoi m’exciter contre lui, si nos projets de vengeance contenaient déjà cette part 

d’acquiescement ? Vais-je vivre toute ma vie dans un monde où chaque corridor de mine est miné à son 

tour, où chaque secret cache un secret, où chaque mensonge recèle un mensonge? Si Pylade est à la  solde 

d’Égisthe, pourquoi préparait-il sa mort? 

PYLADE : Peut-être pour cette raison, pauvre Oreste. Pour que j’oublie, et que tu ignores, que j’ai été à la 

solde de quelqu’un. 

ORESTE : Et pourquoi t’y être mis, à la solde? Ne comprends-tu pas qu’involontairement ou non je suis 

ton complice, et que c’est moi que cet homme achetait... 

PYLADE : Je crois t’avoir expliqué ¬pourquoi. Parce que ma solitude a l’amitié pour limite et pour pôle. 

Parce que le frère et la soeur sont au monde tout ce que j’ai d’amis. Parce que je vous aimais 
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Yourcenar e, quando ocorre, Clitemnestra já fora assassinada por Electra, que aguardava a 

chegada de Egisto para que ele também fosse morto, agora pelas mãos de Orestes e Pílades, 

ambos escondidos atrás da porta. Os planos de Electra, contudo, não ocorrem como ela 

pensara e será nessa cena que Yourcenar (1971) reconfigurará toda a fábula, por meio de 

atitudes de personagens quase figurativas nas narrativas clássicas e que ganham relevo não 

pelas ações que elas exercem no momento em que a história se passa, mas durante os cinco 

anos decorridos entre o assassinato de Agamêmnon e o início da peça de Yourcenar, no 

interior de uma cabana afastada de Argos, onde Electra, agora casada com o auxiliar de 

jardinagem, mora desde a fuga de Orestes. 

O início da peça de Yourcenar (1971) revela, dessa forma, com qual tragédia ela 

estabelecerá seu diálogo, qual fábula ela subverterá. Isso porque, será por meio das 

personagens secundárias que a autora francesa irá construir sua peça. No texto de Yourcenar, 

não se trata exatamente da morte de Clitemnestra e Egisto, mas da revelação ao público e até 

mesmo às personagens que Electra não é exatamente uma vítima e que Egisto e Clitemnestra 

não são propriamente assassinos e tiranos. 

Passados cinco anos da morte de Agamêmnon, Electra encontra-se casada com 

Teodoro e mora numa choupana nos arredores de Argos. A peça tem início com a chegada de 

Pílades, dois dias antes da data marcada, segundo Teodoro, para o grande dia: o dia do 

assassinato de Clitemnestra e Egisto. Desde a primeira fala de Teodoro, ao abrir a porta da 

casa, sabemos que ele, Electra e Pílades mantiveram contato ao longo desses cinco anos e que 

– apesar das quatro ou cinco vezes em que Electra menciona a saudade e a tristeza que ela 

viveu em função da ausência de Orestes –, ela teve notícias dele e, juntos, organizaram o dia 

do seu retorno e a morte da mãe e do padrasto. 

A escolha por apresentar Electra casada com um jardineiro e morando numa casa 

humilde longe da cidade remete, de forma muito efetiva, ao texto de Eurípedes (2009), ou 

seja, àquele que, dos três poetas gregos, mais subverteu o mito, alterando crenças e fazendo 

com que Electra tivesse mais participação no matricídio. Ademais, o diálogo estabelecido por 

Yourcenar será, tal como na peça grega, realizado por meio de ironias e de mudanças de 

perspectiva da fábula, a partir de informações contidas nos diálogos entre as personagens que 

estão sempre na iminência de fazer uma revelação capaz de mudar todo o desfecho da 

história. 

A mudança da fábula se constrói pelo caráter das personagens de Yourcenar (1971). 

Teodoro, o jardineiro casado com Electra, é apresentado como um homem amável e tolo. 

Mesmo que Electra se refira a ele como o “o único que lhe falou com bondade depois da fuga 
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de Orestes [...]” (YOURCENAR, 1971, p. 29), ela confessará a Pílades a dificuldade que 

Teodoro tem de ajudá-la na execução da vingança. Orestes, por sua vez, é mostrado como 

alguém fútil e um pouco covarde. Depois de cinco anos longe da irmã, ele se recusa a abraçá-

la por estar sujo de poeira (YOURCENAR, 1971), além de admitir-se incapaz de matar 

Clitemnestra se o crime for cometido fora do contexto para o qual ele se preparou, ou seja, 

dentro do palácio atrida. O Orestes apresentado por Yourcenar é, portanto, alguém que age 

durante toda a peça como se estivesse ele mesmo, representando a ideia de Orestes que 

encontramos no mito clássico: o Orestes corajoso e altivo que entra no palácio atrida e mata 

sua mãe sem hesitações. Na peça de Yourcenar, porém, Orestes se esconderá atrás da porta do 

quarto de Electra e afirmará não conseguir matar aquela que o ensinou a utilizar as colheres e 

as facas” (YOURCENAR, 1971). Quanto às personagens de Egisto, Clitemnestra, Electra e 

Pílades, elas terão suas máscaras retiradas ao longo de conversas reveladoras acerca dos 

acontecimentos passados no palácio atrida. 

Uma característica do texto de Yourcenar (1971) e que também será encontrada tanto 

na peça de Eurípedes (2009) quanto na de Nelson Rodrigues (2012g), será a ambientação. 

Enquanto Eurípedes divide sua peça entre os acontecimentos ocorridos na cabana onde mora 

Electra e no palácio onde vivem Clitemnestra e Egisto, Yourcenar concentra toda a ação em 

um só espaço: o interior da casa de Electra, opção que não deixa de remeter à lei das três 

unidades presentes nas peças clássicas, mesmo em se tratando de uma reconfiguração 

moderna. Nelson Rodrigues, por sua vez, ambientará toda a ação na casa da família 

Drummond e no Café do Cais, já ao final da peça. 

O exemplo dos textos franceses, contemporâneos de Nelson Rodrigues, traz a exata 

dimensão do trabalho de reconfiguração, conforme proposto pela metodologia da comparação 

diferencial. As possibilidades exploradas por cada autor, nesse caso, em espaço e tempo 

partilhado por todos eles, e as opções que fazem devido às diferenças que abraçam ou que se 

lhes impõem, mantendo nítida a pertinência de suas histórias com o mito grego, evidenciam o 

dialogismo que permeia as relações intertextuais e mesmo interdiscursivas desse processo.  

Por isso insistimos com Ute Heidmann (2012) no abandono da noção de influência 

para a análise dessas relações. O que temos é uma situação literária, que é o nosso limite de 

atuação. Esse mesmo tipo de análise, com o mesmo corpus, poderia evidenciar os aspectos 

atinentes à realização desses textos como espetáculo, tais como produção e performance, na 

qual cada autor responde a uma provocação surgida há séculos, em outra configuração 

discursiva, sem, no entanto, subordinar essa resposta a uma origem ou a uma fonte, incluindo 

nessa resposta elementos que respondem também a outros textos, já pertencentes à sua 
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realidade discursiva e não apenas ao mito grego. Vistos por esse prisma, fora da concepção de 

fonte e influência, esses textos não obedecem a uma hierarquia e tornam secundária, 

inclusive, a cronologia de suas publicações, que passa a interessar tanto quanto interessa o 

tempo de emissão e de sucessão das frases em um diálogo. 

Nesse sentido, passaremos a abordar, na próxima seção, esse mesmo processo nas 

Américas, a partir dos textos de O’Neill (1970) e Rodrigues (2012g), abordando, finalmente, a 

participação do dramaturgo brasileiro nesse diálogo milenar. 
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5 NOVOS MUNDOS, VELHAS HISTÓRIAS: CLÁSSICOS RECONFIGURADOS 

 

Há exatos dezenove anos do assassinato de uma prostituta cujo responsável ainda 

não foi descoberto e também do casamento de Misael (agora pretenso ministro) com d. 

Eduarda, a família Drummond está de luto: Clarinha, filha mais nova do casal, cometeu 

suicídio atirando-se ao mar. Na cena inicial da peça de Nelson Rodrigues, Senhora dos 

Afogados (1947)
77

, d. Eduarda e Moema, sua outra filha, ambas de luto fechado, discutem 

com os vizinhos se a morte de Clara fora acidente ou suicídio. A conversa é frequentemente 

interrompida pela personagem de D. Marianinha, a Avó – mãe de Misael e, portanto, sogra de 

d. Eduarda –, cujas afirmações variam entre a loucura e a lucidez. 

Aos leitores e espectadores da peça de Nelson Rodrigues, as referências a outro 

dramaturgo, o americano Eugene O’Neill, e sua trilogia Mourning becomes Electra [Electra 

enlutada], de 1970, parecem claras. Tanto no texto de Rodrigues (2012g) quanto no de 

O’Neill (1970) veem-se aspectos comuns que vão desde a ambientação – grande parte da ação 

se desenvolve na mansão da família, em um espaço ornamentado por quadros dos seus 

antepassados – até as personagens, como, por exemplo, mãe e filha, que, embora muito 

semelhantes fisicamente,  antagonizam-se durante toda a peça. Essa relação de antagonismo 

servirá de ponto comum para que as demais personagens da história, alimentando o ódio 

existente entre as duas, façam com que mais crimes sejam cometidos e que os segredos 

guardados entre os membros da família sejam expostos aos vizinhos, aos amigos e a toda a 

sociedade da qual essas personagens fazem parte. 

O diálogo estabelecido entre as peças de Nelson Rodrigues (2012g) e de Eugene 

O’Neill (1970) é reforçado pelo próprio autor brasileiro em algumas de suas entrevistas 

quando da estreia de Senhora dos Afogados, bem como por diversos estudos comparativos 

acerca desses textos
78

 e da forma como o autor brasileiro retoma o mito de Electra por via 

indireta, ou seja, a partir do texto de O’Neill (1970) e não de Ésquilo (2013). Nesse caso, 

mesmo considerando as relações existentes na obra desses dois autores, nossa perspectiva é 

de analisar como Nelson Rodrigues dialoga não apenas com O’Neill mas ainda com todos os 

autores que retomaram o mito clássico citados anteriormente, no sentido de inserir o 

dramaturgo brasileiro nessa complexa rede dialógica, considerando a obra de O’Neill apenas 
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 Senhora dos Afogados foi escrita em 1947, mas foi encenada apenas em 1954, sob a direção de Bibi 

Ferreira. 1956 refere-se à data da publicação da primeira edição da peça. 
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 Os trabalhos de Igor de Almeida da Silva Senhora dos Afogados: reescritura de um clássico brasileiro 

(2012) e Adriano de Paula Rabelo Formas do trágico moderno nas obras teatrais de Eugene O’Neill e de 

Nelson Rodrigues (2004) são exemplos desses estudos. 



113  

 

 

uma entre as demais e não como um texto que influenciou de forma decisiva na composição 

de Senhora dos Afogados. Isso porque, uma leitura mais atenta da obra de Rodrigues (2012g) 

mostrará que ele dialoga também com Shakespeare, com Santa Rita Durão e mesmo com os 

autores de sua época, ao participar de uma tendência existente entre os autores brasileiros da 

segunda metade do século XX de retomar narrativas clássicas para reconfigurá-las em 

território brasileiro, como é o caso de Vinícius de Moraes (1956) e de Chico Buarque e Paulo 

Pontes (1970), que retomarão os mitos de Orfeu e de Medeia com as peças Orfeu da 

Conceição e Gota d’Água, respectivamente, inserindo-os no universo de favelas cariocas, 

cenário que reconfigurará também os motivos e as personagens e, por consequência, os crimes 

existentes nos mitos clássicos. 

Quando Nelson Rodrigues estreou Senhora dos Afogados, no Rio de Janeiro, a peça 

causou furor no público, que em parte gritava “gênio”; em parte, “tarado”. Na ocasião, o autor 

subiu ao palco e respondia aos últimos: “Burros!”. A sanha do público tinha alguma 

explicação: o tema matricídio, clássico na literatura ocidental, não era estranho aos 

espectadores, no entanto, temas como este eram abordados nas grandes tragédias gregas, nas 

quais os heróis agiam por influência divina, purgavam faltas cometidas no passado e 

retratavam a fragilidade do homem face ao destino. 

A revolta do público em relação ao texto rodriguiano fundamentava-se no fato de que 

aquilo que se estava representando não era uma tragédia grega nos moldes de Aristóteles ou 

de Eurípedes, não se tratava da vingança de dois filhos, órfãos de pai, contra a mãe assassina e 

o amante usurpador. Essa revolta, como veremos a seguir, resulta de mais uma das diferenças 

presentes no texto rodriguiano em relação aos dramaturgos modernos
79

 – como Sartre (1947) 

e Yourcenar (1971), que mesmo reconfigurando o mito para problematizar questões 

modernas, ainda mantêm os nomes das personagens: Electra, Clitemnestra, Orestes... – ou 

determinadas características do mito, como o crime cometido por Clitemnestra e Egisto ser o 

fator determinante da vingança de Electra e Orestes. No texto rodriguiano, as comparações 

com o mito clássico se sustentam por meio do antagonismo existente entre mãe e filha e pelo 

fato de esse antagonismo ter como origem o sentimento de Moema em relação ao pai, que 

ganha, no texto do dramaturgo brasileiro, conotações incestuosas. 

Nelson Falcão Rodrigues, jornalista, assim como seu pai – o ex-deputado federal (e 

também jornalista) Mário Rodrigues –, nasceu em Pernambuco e ainda criança mudou-se para 

a periferia do Rio de Janeiro. No jornal de Mário Rodrigues, A manhã, o autor tem seu 
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primeiro contato com relatos de crimes passionais, histórias de casos extraconjugais e tantos 

outros acontecimentos que cobria, na condição de jornalista do caderno policial, com apenas 

treze anos de idade. De adolescente retraído e leitor compulsivo ao adulto apaixonado por 

futebol, de saúde frágil e em constantes dificuldades financeiras, resultam as personagens 

rodriguianas: como Zulmira, que tenta pagar por um bom enterro em A Falecida (2012a)
80

; ou 

ainda como Arandir, de O beijo no Asfalto (2012f), que beija a boca de outro homem, que 

acabara de ser atropelado, realizando o último desejo da vítima e se tornando notícia nacional. 

No percurso que traçamos para esta pesquisa, portanto, não podemos ignorar os 

traços pessoais presentes em toda a obra do dramaturgo brasileiro e que se revelam também 

em Senhora dos Afogados. Ao tratar do teatro brasileiro, em Caminhos do Teatro Ocidental 

(2015), Barbara Heliodora compara o texto de Senhora dos Afogados com as peças que a 

precederam (referindo-se a Vestido de Noiva e A Mulher sem Pecado) e afirma: 

 

Nelson Rodrigues [...] escreve uma série de peças geralmente chamadas míticas 

– que provocaram polêmicas por tratarem de temas considerados chocantes por 

uma parte da sociedade – mas que não igualam às duas primeiras em qualidade, 

possivelmente porque o autor não lhes fornece o chão sólido do Rio de Janeiro, 

que ele tanto conhece, para a ação. Faltam a Álbum de Família, O Anjo Negro, 

Senhora dos Afogados e Doroteia estruturas mais sólidas e, acima de tudo, um 

sentido dominante para a obra: mortes, incestos, anomalias sexuais são 

distribuídas por ações que não chegam a deixar perceber com que objetivo a 

obra teria sido escrita (HELIODORA, 2015, p. 402). 

 

A crítica realizada por Heliodora (2015) resulta muito provavelmente da influência 

que o jornalista Nelson Rodrigues exercia sobre o dramaturgo Nelson Rodrigues. As 

diferenças apresentadas no texto do autor brasileiro em relação ao mito clássico não ocorrem 

apenas na fábula; na verdade, a semelhança mais evidente dessas relações se dá por meio da 

oposição que se estabelece entre mãe e filha, pois nem mesmo o matricídio, tema 

característico do mito clássico, acontece na peça rodriguiana, uma vez que d. Eduarda será 

morta por Misael, seu marido, e não por Paulo e Moema, seus filhos, reconfigurações de 

Electra e Orestes na peça carioca. As personagens rodriguianas, tanto no texto de Senhora dos 

Afogados quanto nas demais peças míticas, funcionam em solo brasileiro não mais como seres 

acima de nós, mas como pessoas cujos dramas poderiam figurar nas páginas policiais dos 

jornais em que o dramaturgo carioca trabalhou; o autor, porém, levou-as ao palco.  

Nesse sentido, a peça de Nelson Rodrigues não faz parte de um movimento isolado 

do autor em retomar um tema clássico. Ao escrever Senhora dos Afogados, Nelson participa 

de um movimento comum a outros autores brasileiros e estrangeiros. A dificuldade de 
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aceitação pelo público explica-se ainda, de certa forma, pelo fato de ser Nelson um nome 

bastante conhecido não só na dramaturgia mas também nas crônicas e nos contos veiculados 

nos jornais cariocas da época. Afinal, quando Nelson Rodrigues escreve sua tragédia, ele já 

era a voz por trás de Suzana Flag, pseudônimo do autor na coluna Meu Destino é pecar 

(1944) e de Álbum de Família (1945) que também trouxe aos palcos uma série de assassinatos 

e incestos entre membros de uma mesma família. O autor que conhecera a glória com Vestido 

de Noiva (1943) e o sucesso com as aventuras amorosas narradas por Suzana Flag em Meu 

Destino é Pecar (1944), não teve êxito em Álbum de Família (1945) e quase chegou ao 

ostracismo completo em Senhora dos Afogados (1947)
81

. 

 

5.1 ENUNCIAÇÕES DE UMA MORTE: MOEMA, LAVÍNIA, ELECTRA 

 

Nelson Rodrigues (2017, p. 657), acerca de seu trabalho como dramaturgo, declara: 

“Peçam tudo, menos que eu renuncie às atrocidades habituais dos meus dramas”. As relações 

estabelecidas entre as personagens de Moema, de Nelson Rodrigues (2012g); Lavínia, de 

Eugene O’Neill (1970); e Electra, na sua forma grega clássica ou francesa contemporânea 

decorrem, sobretudo, do traço comum que as une: o antagonismo que essas personagens 

representam nas relações que estabelecem com suas mães e que culminará no matricídio do 

qual elas participarão ao final de cada uma dessas peças. 

No entanto, esse antagonismo passou, como vimos, por múltiplas reconfigurações e 

se justificou ao longo do tempo, de maneiras distintas. O crime que, no texto grego, é 

cometido por Electra e Orestes em vingança ao pai assassinado implica duas questões: a 

primeira, de ordem política, é a retirada de Orestes de Argos para que possa um dia, 

assassinando Egisto, retomar o trono que lhe é de direito; a segunda, de ordem particular, é a 

realização do assassinato de Agamêmnon por Clitemnestra, com o auxílio de Egisto, seu 

amante, e esse fato faz com que o crime ganhe conotações ainda mais cruéis, pois 

compromete negativamente a justificativa dada pela rainha grega ao alegar ter assassinado seu 

marido para vingar o sacrifício de Ifigênia, filha primogênita do casal. 

No século XX, Sartre (1947) retoma o mito clássico para questionar posicionamentos 

de ordem pública, sobretudo política. No texto de As Moscas, ele reconfigura o mito de 

Electra para criticar a presença alemã em território francês e a passividade com que a França 

reage frente a essa presença indesejada e incômoda. Anos antes, em outro continente, um 
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dramaturgo americano, Eugene O’Neill (1970), usará o aspecto político que permeia o texto 

de Ésquilo (2013) como pano de fundo de um drama familiar, fazendo de Christine Mannon 

uma mulher que, apaixonando-se pelo amante, também matará o marido, Ezra Mannon, tão 

logo ele volte de uma guerra. 

O caráter político do texto de Ésquilo (2013) e pouco influente no texto de O’Neill 

(1970) desaparecerá completamente em Senhora dos Afogados, peça a partir da qual 

analisamos as relações intertextuais nesta seção. Ambientada em um ambiente litorâneo, 

segundo indicações do dramaturgo, essa peça vai além, pois não indica um momento histórico 

específico no qual a ação se desenvolverá, fato que faz com que seu texto possa ser 

representado tanto em 1948, ano em que foi escrito, quanto em 1954, ano de sua estreia no 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Essa característica do texto rodriguiano afasta Senhora 

dos Afogados RODRIGUES (2012g), sobretudo da trilogia de O’Neill (1970), cuja época em 

que a ação se desenvolve é bem marcada no tempo: 

 

[...] nos subúrbios de uma das cidades marítimas da Nova Inglaterra. [...]. A casa 

está colocada numa elevação, acerca de cem metros da rua. É um grande edifício 

no estilo de um templo grego, que esteve em voga naquela parte dos Estados 

Unidos na primeira metade do século XIX. [...] As três peças se passam ou na 

primavera ou no verão dos anos de 1865 e 1866 (O’NEILL, 1970, p. 27-29). 

 

Tanto Eugene O’Neill (1970) quanto Nelson Rodrigues (2012g) privilegiarão as 

relações conflituosas existentes entre os membros da família em detrimento dos aspectos 

políticos presentes no mito clássico. Assim como O’Neill, o dramaturgo brasileiro guardará a 

morte da matriarca da família como o ponto principal do seu texto, ação para a qual todos os 

conflitos convergem. Dessa forma, as reconfigurações realizadas pelos dois autores 

dispensam o conflito político vivido pelo personagem de Orestes nas peças clássicas, ou seja, 

a sua missão de retomar o trono grego das mãos de um rei ilegítimo e de uma rainha 

assassina. Entre os traços de similaridade que esses textos apresentam, consideramos ainda o 

fato de tanto o dramaturgo americano quanto o brasileiro terem escolhido concentrar as ações 

dessas personagens em ambientes privados: a mansão dos Mannon, no texto de O’Neill 

(1970), e a mansão dos Drummond, na peça de Nelson Rodrigues (2012g). Essas ações se 

estenderão apenas à popa do navio Ventos Alísios, num cais a leste de Boston, no quarto ato 

de Os perseguidos, no texto americano, e ao Café do Cais, espécie de café onde as prostitutas 

da peça rodriguiana trabalham e para onde d. Eduarda foge com o Noivo no início do terceiro 

ato. Todas as demais cenas se passarão ora no interior, ora no exterior das casas dessas 

personagens. 
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Esses são apenas alguns traços de similaridade presentes nas obras desses 

dramaturgos e que reforçam o dialogismo presente em suas peças, característica que é muitas 

vezes interpretada como uma simples adaptação do texto americano e, mais adiante, do mito 

grego. Essa concepção universalizante do texto de Nelson Rodrigues se deve à recepção, no 

Brasil, de sua obra sempre considerada pela crítica a partir de uma obra precedente, da qual 

Senhora dos Afogados (1947) não parecia estar à altura; ou à fama de obsceno que 

acompanhava o autor de Suzana Flag (1944); ou, ainda, às peças que precederam o texto de 

Senhora dos Afogados: Álbum de Família (1945), Anjo Negro (1946) e Doroteia (1949)
82

. 

Essa perspectiva desconsidera as mudanças realizadas pelo dramaturgo brasileiro em sua peça 

e o fato de que, ao alterar os crimes, os motivos e mesmo as convenções textuais estabelecidas 

pelo público e pela crítica, Nelson Rodrigues sai do universo de uma simples adaptação para a 

realização de uma reconfiguração da fábula, do mito de Electra e mesmo do gênero 

“tragédia”. 

Todas essas mudanças se realizam a partir de indicações textuais, de ordem interna 

do texto, e cotextuais, que compõem os elementos externos à trama encenada, mas indicados 

nos prefácios, nas entrevistas concedidas por Nelson Rodrigues na época de estreia da peça e 

mesmo nos textos produzidos pela crítica e frequentemente citados pelo dramaturgo ao 

defender suas produções. Já no que diz respeito à cena enunciativa, um dos critérios de 

análise estabelecidos por Ute Heidmann (2012) em sua Comparação diferencial constitui o 

ponto de partida desta reflexão que tem como principal objetivo mostrar como Nelson 

Rodrigues (2012g), ao reconfigurar o mito de Electra, desloca motivos, subverte a fábula e às 

vezes suprime, às vezes amplia conflitos familiares aos quais só temos acesso quando, assim 

como os “vizinhos espectrais” de Senhora dos Afogados, retiramos nossas tendências 

universalizantes e realizamos uma análise discursiva da obra de Nelson Rodrigues. 

Ao ambientar a história da família Drummond no interior da casa dessas 

personagens, Nelson Rodrigues (2012g) mantém não só a mesma perspectiva adotada por 

O’Neill (1970) como também ressalta uma característica pessoal já revelada nos contos por 

ele publicados nos jornais em que trabalhou: diferentemente das histórias de folhetins, o 

grande público só teria acesso aos dilemas pessoais em cena se o dramaturgo recorresse a 

personagens capazes de interagir com a família Drummond, mas também se pudesse reagir 

como público. Os Vizinhos, figuras que participarão de toda a peça e que, assim como os 

espectadores, descobrirão aos poucos os mistérios e os crimes que cada membro da família 
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Drummond esconde, serão os responsáveis por ampliar os dramas vividos pelas personagens 

rodriguianas, além de representar, em certa medida, o próprio público que, indignado, acaba 

por se reconhecer nessas personagens espectrais. Eles lembrarão também a figura do coro 

grego presente nas peças clássicas. 

É nesse sentido que Nelson Rodrigues (2012g) constrói o texto de Senhora dos 

Afogados reconfigurando, sobretudo, a cena enunciativa a partir da qual suas personagens se 

apresentam. Assim, Moema, única filha viva do casal Misael e d. Eduarda, quando a peça tem 

início, nutre o ódio por sua mãe. Ódio esse que torna Moema a responsável pela morte de suas 

irmãs caçulas, Dora e Clara, pelas quais a família guarda luto fechado quando o texto de 

Nelson Rodrigues tem início: “[...] Na casa dos Drummond, mãe, d. Eduarda, e filha, Moema. 

D. Eduarda ainda formosa, apesar de alguns cabelos grisalhos, casta e severa no seu luto 

fechado. Moema também de luto [...]” (RODRIGUES, 2012g, p. 9). 

As mortes de Dora e de Clarinha serão, mais tarde, confessadas por Moema ao pai, 

Misael, durante uma declaração de amor que insinua o desejo nutrido pela filha em relação ao 

juiz, os ciúmes que ela tinha em relação às irmãs e o fato de serem Clara e Dora as filhas 

preferidas de Misael. Assim, a cena inicial do texto de Nelson Rodrigues (2012g) já revela a 

tragicidade presente na família Drummond. Os crimes cometidos por Moema e a atmosfera de 

luto que caracteriza a cena construída por Nelson Rodrigues trazem para a peça a percepção 

de que a representação a ser vista nada mais é do que o desfecho de uma série de crimes que 

tem como fim comum a morte. 

Essa percepção é acentuada por outro elemento inserido por Nelson Rodrigues 

(2012g) na sua reconfiguração do mito grego: a morte de uma prostituta. É com a chegada do 

irmão de Moema, Paulo, no mesmo ato, e o questionamento dele acerca do canto triste vindo 

do cais e o fato de o assassinato da prostituta, ocorrido há exatos dezenove anos, ter Misael 

como suspeito, uma das mudanças mais significativas realizadas pelo dramaturgo brasileiro 

em relação às peças com as quais ele dialoga: “PAULO – Há anos que só penso no que falam 

de meu pai... E digo a mim mesmo – meu pai não mataria ninguém – muito menos uma 

vagabunda do cais do porto... (RODRIGUES, 2012g, p. 22)”. A fala de Paulo introduz um 

elemento novo e que reconfigura a cena enunciativa tanto em relação ao mito grego quanto 

em relação ao texto de O’Neill (1970): o assassinato de uma bela e famosa prostituta ocorrido 

no passado e pelo qual as pessoas do cais ainda choram. A música fúnebre entoada ao longe 

pelas prostitutas do cais e o luto fechado mantido por Moema e D. Eduarda na mansão dos 

Drummond são indicadores da atmosfera fúnebre que permeará todo o texto de Senhora dos 

Afogados, fazendo deste um dos textos mais tristes do dramaturgo, como ele mesmo indica, 
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durante a estreia da peça: 

 

Apresento-vos Senhora dos afogados. É, como vereis, uma peça triste, 

tristíssima [...] falta-lhe o jogo frívolo e delicioso, o brilho irresponsável, a 

prestidigitação fascinante, vital. Talvez Senhora dos afogados faça sofrer. 

Talvez. Vejamos, porém, a alma secretíssima desta pobre tragédia brasileira 

(RODRIGUES, 2017, p. 665). 

 

A cena enunciativa criada por Nelson Rodrigues é, portanto, construída a partir de 

uma reconfiguração não só do texto de O’Neill, que se concentra no assassinato de Ezra 

Mannon por Christine, mas também no texto das Coéforas, dada a constante evocação da 

morte e da culpa expiada ou não pelas personagens rodriguianas. A áurea fúnebre que permeia 

o texto de Ésquilo (2013) é engendrada por Nelson Rodrigues (2012g) constantemente por 

meio dos vizinhos, mas, ao contrário do texto grego, no qual as personagens do coro chorarão 

a morte do rei e a sorte de sua filha, Electra, no texto de Nelson Rodrigues, os vizinhos não 

lamentarão a morte de qualquer membro da família Drummond ou o farão apenas 

aparentemente, como na cena inicial da peça, em que comentam a morte de Clarinha. Assim 

como todas as personagens de Senhora dos Afogados, os vizinhos também tirarão suas 

máscaras no segundo ato, para mostrar certa satisfação e mesmo expectativa que um 

assassinato na família Drummond, aparentemente superior à realidade vivida por essas 

personagens espectrais, é capaz de provocar. É nesse sentido que os vizinhos são retratados na 

cena inicial do segundo quadro, no segundo ato, quando chegam a preparar os ritos fúnebres 

mesmo sem se importar com a pessoa que será assassinada: 

 

(Começa o segundo quadro e só estão em cena os vizinhos. Diligentes, 

dinâmicos, preparam uma câmara-ardente para um defunto que ainda não 

morreu. Preveem que a morte entrará, de novo, na casa dos Drummond [...]). 

VIZINHO – Depressa! Depressa!  

VIZINHO – Que foi? 

VIZINHO – A morte!  

VIZINHO – Ninguém morreu! 

VIZINHO – Ninguém morreu, mas vai...  

TODOS – Quem? 

VIZINHO – D. Eduarda.  

VIZINHO – Ou Moema.  

VIZINHO – Ou as duas! 

VIZINHO (nervoso) – Tanto faz, a mãe ou a filha, contanto que morra alguém... 

(RODRIGUES, 2012g, p. 63). 

 

Esses mesmos vizinhos reaparecerão algumas cenas depois e incitarão Moema a 

convencer Misael da necessidade da morte de d. Eduarda. Com isso, reforça-se a ideia de que 

a partida de d. Eduarda com o filho ilegítimo de Misael, a confissão dos assassinatos 

cometidos por Moema e mesmo a confissão de Misael de ter assassinado a prostituta não são 
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capazes de compor uma tragédia, é necessário ainda que d. Eduarda morra para que a história 

tenha fim. 

A presença dos vizinhos e a influência que eles exercem sobre as ações de Moema 

são mais um exemplo dos elementos reconfigurados por Nelson Rodrigues (2012g) na 

construção de uma nova cena enunciativa. Essas mudanças fazem com que todas as ações 

realizadas pelas personagens sejam direcionadas para um desfecho ainda mais trágico que o 

do mito grego. Isso porque, o dramaturgo brasileiro dotará suas personagens de um desejo que 

ganhará, repetidas vezes, conotações sexuais, fazendo com que a relação pai e filha fosse 

amplamente subvertida, uma vez que, desde o início do texto rodriguiano, o dramaturgo 

apresenta uma Moema que alimenta expectativas e desejos reprováveis aos olhos do público, 

remodelando uma fábula cuja principal característica era o respeito que Electra mantinha em 

relação à memória de Agamêmnon, tornando o matricídio um crime de honra e não de 

ciúmes. Apesar disso, a psicanálise de Jung (1915), conforme citamos anteriormente, ampara-

se nesse mito para propor a constituição de um complexo constitutivo da sexualidade 

feminina análogo ao que Freud havia teorizado para a sexualidade masculina a partir do mito 

de Édipo. 

A aparente recusa de Misael diante dos sentimentos nutridos por sua filha em relação 

a ele, que ela acabava de expor, faz com que Moema, durante uma cena de quase delírio entre 

pai e filha, acabe por convencê-lo a assassinar a esposa: 

 

MISAEL (tomando entre as suas as mãos de Moema) 

– Parecem as mãos de tua mãe...  

MOEMA (com sofrimento) – Eu sei. 

MISAEL (na sua nostalgia carnal) – E se eu ficasse assim, olhando só para as 

tuas mãos, pensaria estar aos pés de tua mãe... Juraria que eras ela... Mas olho o 

teu rosto... (Moema ergue o rosto.) 

MISAEL - ...e vejo que és tu... Se não tivesses rosto, eu te amaria... Beija as 

mãos da filha em delírio.) 

MISAEL - ...como se tu fosses minha mulher... 

MOEMA (desesperada) – Pai, esquece que eu tenho rosto... (Na sua paixão, 

Moema procura conquistar o pai; estende as mãos para ele. Misael olha com 

deslumbramento as mãos da filha.) 

MOEMA – Olha as mãos, só as mãos! São tuas! Toma! 

MISAEL (segurando uma e outra mão, numa alegria de débil mental) – As 

mãos!... 

MOEMA – Pai, nesta casa, sou a filha única...  

MISAEL – És. 

MOEMA – ... mas não a única mulher. 

MISAEL (recaindo no seu desespero) – Tua mãe fugiu... 

MOEMA (fascinando o pai) – E precisa ser castigada... Precisa expiar a culpa... 

(RODRIGUES, 2012g, p. 70-71). 

 

A morte de d. Eduarda resulta, portanto, da paixão de Moema pelo pai e do fato de 
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ela enxergar na mãe a única mulher viva capaz de impedir que seus desejos incestuosos se 

realizem. A cena enunciativa é reconfigurada, mais uma vez, quando percebemos que, ao 

contrário do texto de Ésquilo (2013), no qual Clitemnestra se une a Egisto para assassinar 

Agamêmnon; e também do texto de O’Neill (1970), no qual Christine envenenará Ezra 

Mannon para viver com seu amante Adam; a personagem rodriguiana é fiel ao marido. A 

traição por parte de d. Eduarda e do Noivo só ocorrerá quase no final do texto de Nelson 

Rodrigues (2012g), cenas depois de a esposa de Misael ter abandonado a casa dos 

Drummond. Essa característica revela-se, no mínimo, curiosa no texto rodriguiano, uma vez 

que o autor era famoso pela recorrência com que construía personagens femininas infiéis aos 

maridos e casamentos caracterizados pelas relações extraconjugais mantidas pelos casais. No 

texto de Senhora dos Afogados, nós nos deparamos com um casal fiel. D. Eduarda é fiel a 

Misael, embora nutra um sentimento pelo Noivo de Moema; e Misael, apesar de manter uma 

relação fria com a esposa, demostra seu amor várias vezes durante a peça, uma dessas cenas 

ocorre no terceiro ato. Com d. Eduarda morta, Misael, em prantos, revela à filha, Moema, que 

seria capaz de perdoar a traição cometida pela mulher: 

 

MISAEL – Tu és culpada de tudo...  

MOEMA – Foi o destino. 

MISAEL – De tudo... Culpada de tudo... Eu não teria feito o que fiz... Teria 

perdoado tua mãe... Os velhos perdoam... Tu me disseste para castigá-la aqui. 

[...] Eu te obedeci, Moema, fiz o que mandaste, e sem ódio, com um ódio que 

não era meu, era teu... (RODRIGUES, 2012g, p. 98). 

 

O destino de d. Eduarda no texto rodriguiano, ou seja, o envolvimento amoroso com 

outro homem e, mais tarde, a amputação de suas mãos que lhe levará à morte não é, nesse 

sentido, o resultado de uma traição efetiva por parte de d. Eduarda, mas de uma vingança 

idealizada por personagens diferentes e com objetivos também distintos: uma delas é Moema, 

que enxerga a mãe como uma concorrente ao amor de Misael; outra é o Noivo, filho ilegítimo 

do juiz e que deseja ver a mulher de Misael no mesmo ambiente em que vivera a prostituta 

(que o pretenso ministro assassinara dezenove anos antes), sem saber que ela tinha lhe 

deixado um filho. Todas as ações nas quais a d. Eduarda está implicada ressaltam o fato de 

essa personagem tornar-se a verdadeira vítima de toda a história, reconfigurando mais uma 

vez o texto de O’Neill (1970). 

Tanto o mito de Electra quanto a trilogia de O’Neill (1970) são reconfigurados em 

diversas dimensões no texto de Nelson Rodrigues (2012g) que subverte em ambos um fator 

que lhes é evidente: o assassinato do patriarca da família. Ao contrário do mito clássico, no 

qual o antagonismo de Electra em relação a Clitemnestra é resultado do fato de ser a rainha a 
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assassina do rei morto, e ainda ao contrário mesmo dos textos de O’Neill, no qual Lavínia vê 

a mãe, Christine, dando uma bebida ao pai, Ezra Mannon, e logo depois de beber, Ezra morre, 

fazendo com que Lavínia tenha certeza de que o pai fora assassinado por Christine; em 

Senhora dos Afogados, o respeitado juiz Misael Drummond está vivo e prestes a ser nomeado 

ministro, fato que orgulha toda a família diante dos vizinhos. Misael só morrerá nas cenas 

finais do texto de Nelson Rodrigues, depois de ter assassinado sua esposa e de ter 

amaldiçoado sua filha. 

Ao reconfigurar a morte do patriarca da família, Nelson Rodrigues atribui a vingança 

à personagem do Noivo. Este deve vingar não o pai, tal como se apresenta Orestes no mito 

clássico, mas a mãe, morta há dezenove anos, quando Misael, apesar de apaixonado, prefere 

casar-se com d. Eduarda e não com ela, matando-a na praia a golpes de machado e 

abandonando seu corpo na areia. O que vemos, no texto de Nelson Rodrigues (2012g), é, 

portanto, o deslocamento do mito, no sentido de que o dramaturgo dá à prostituta e não à 

família Drummond o direito de ter sua morte vingada por seu filho. Essa vingança se efetiva 

não pelo assassinato de Misael, que morre nos braços da filha durante um acesso de loucura, 

mas pela desmoralização vivida pela família Drummond, planejada pelo Noivo, filho da 

prostituta morta e de Misael, que volta para destruir o lar aparentemente perfeito no qual a 

família Drummond vivia e cuja imagem todos os membros da família se esforçam por manter 

viva perante os vizinhos durante toda a peça. 

Caberá ao Noivo, portanto, todas as ações definidoras da tragicidade em Senhora 

dos Afogados. Será ele que se aproximará de Moema para, por meio dela, passar a 

conviver com d. Eduarda. Será também ele que seduzirá d. Eduarda para que esta seja infiel 

ao marido. Será ainda ele que fará com que Misael confesse, dezenove anos depois, ser o 

assassino da prostituta morta diante de todos os vizinhos e da própria d. Eduarda. 

Todas essas ações, tanto do Noivo quanto das demais personagens – considerando 

que Moema, durante uma discussão com d. Eduarda, revela ter usado seu noivo a fim de 

incitar que a mãe fosse infiel ao pai para, assim, poder puni-la –, fazem com que o texto de 

Nelson Rodrigues (2012g), tal como o de Giraudoux (1987), adquira uma característica quase 

policial. Todas as personagens, ao longo da peça, serão autoras de crimes horrendos 

cometidos no passado, os quais se veem obrigadas a confessar. Mesmo d. Eduarda, cuja 

fidelidade ao marido é recorrentemente questionada por Moema e pela Avó, sobretudo no 

início da peça, confessará manter um frasco de veneno preso ao decote no intuito de 

assassinar o marido enquanto prepara seu remédio. Misael, por sua vez, confessará em 

detalhes a forma brutal como matara a prostituta e ainda revelará a razão do assassinato: 
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MISAEL (ofegante) – Matei. 

D. EDUARDA (num lamento) – Matou.  

NOIVO – Com um machado? 

MISAEL (em monólogo) – Com um machado – no dia do meu casamento... Ela 

exigiu que eu a trouxesse aqui... Queria entrar nesta casa, neste quarto... Veio de 

manhã... Nunca foi tão bonita e tão meiga... Deitou-se na cama da noiva
 83

... Eu 

sentia que ela precisava morrer, devia morrer... Agarrei-a pelos cabelos... 

(RODRIGUES, 2012g, p. 58). 

 

É a partir da confissão de Misael que todas as personagens de Senhora dos Afogados 

passarão a agir sem se preocupar com a presença dos Vizinhos. A tensão construída em torno 

da família Drummond, no início da peça, será completamente redimensionada a partir do 

segundo ato. Assim, os Vizinhos e o público saberão dos sentimentos que motivaram os 

crimes realizados por cada membro da família, entre eles, o desejo de d. Eduarda pelo noivo 

da filha, os sentimentos que Moema nutria pelo pai, a vingança empreendida pelo Noivo e 

mesmo a razão da loucura da Avó, explicada pelo fato de ela ter sido a única testemunha do 

crime cometido pelo filho anos antes. Essa mudança de comportamento se contrapõe ao 

esforço da família Drummond de manter as aparências diante dos vizinhos, no início do 

primeiro ato, quando estes comentam a possibilidade de que Clarinha tenha se suicidado e, 

mais tarde, no início do segundo quadro, também do primeiro ato, quando a família é descrita 

em pose fotográfica: 

 

(Abre o pano e Misael vai entrando, em companhia de Moema. Toda a família 

se reúne num grupo estático. O único sentado é o próprio Misael, o chefe de 

família, que acaba de chegar do banquete. Há nele qualquer coisa de profético, 

nos olhos duros, na barba imensa e negra, nas faces fundas. Faz pensar também 

numa intensa sensualidade contida. A seu lado, à direita, nobre e altiva, d. 

Eduarda; à esquerda, fria e inescrutável, Moema. Ao lado da irmã, Paulo, com 

uma expressão de doçura feminina. Aos pés de Moema, a avó. Todos imóveis e 

convencionais, como se o grupo fosse uma pose de fotografia. Vêm os vizinhos 

e atiram insultos contra a família; têm esgares; gestos de ira, de maldição. Os 

Drummond nada sentem, nada veem) (RODRIGUES, 2012g, p. 27). 

 

O recurso de manter suas personagens em pose fotográfica enquanto outras fazem 

conjecturas acerca do comportamento das primeiras também é utilizado por Nelson Rodrigues 

no texto de Álbum de Família (2012b), em que cada ato é iniciado pelas personagens em pose 

de fotografia, sempre auxiliadas por um fotógrafo. Essa característica também nos permite 

refletir acerca da reconfiguração dessa cena considerando que, durante todo o primeiro ato, 

somos apresentados a uma família cujos membros se esforçam por parecer “melhores” que 

aqueles que a observam. Daí a recorrente informação de que as mulheres Drummond não 
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 No conto Anjo, de A vida como ela é (RODRIGUES, 2017a), Alicinha, irmã de Dagmar, é morta pelo noivo 

desta última por querer trair Dagmar com seu Noivo na cama da irmã. 
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traem, não choram nem sentem prazer, por exemplo. 

Como vimos, Nelson Rodrigues (2012g) reconfigura toda a cena enunciativa 

presente tanto no mito de Electra como na obra de O’Neill (1970), texto com o qual Senhora 

dos Afogados também dialoga consideravelmente. Mas as mudanças realizadas pelo 

dramaturgo brasileiro ocorrem a partir de uma (re)enunciação de cada nova personagem. Em 

novos espaços e contextos completamente diferentes daqueles criados por Ésquilo (2013) e 

também por Eugene O’Neill (1970), as personagens rodriguianas contarão uma história que as 

aproximará mais das crônicas policiais escritas pelo dramaturgo no início de sua carreira 

jornalística que das personagens clássicas com as quais ele dialoga, mas, muito 

deliberadamente, não busca representar. 

Nesse sentido, Nelson Rodrigues (2012g) reconfigura não apenas a cena enunciativa 

criada por Eugene O’Neill (1970) mas também pelos diversos outros autores que retomaram o 

mito de Electra. Com o texto americano, ele mantém a relação mãe e filha e a semelhança que 

essas figuras femininas terão, sobretudo, em suas mãos, transformadas em objeto de desejo 

dos homens da família. Enquanto O’Neill opta por manter o assassinato do patriarca da 

família, semelhantemente à ordem esquiliana do mito clássico, Rodrigues vai além: reordena 

a cena clássica fazendo com que o matricídio se transforme em um uxoricídio e com que um 

filho volte para vingar o assassinato da mãe e não o do pai. 

A ousadia de Rodrigues (2012g) ainda vai além, pois subverte os sentimentos de 

Moema, fazendo com que o leitor ou o espectador da sua peça preencha as lacunas deixadas 

pelo texto que insinua, mas nunca mostra, os reais sentimentos experimentados por ela em 

relação ao pai. Além disso, transfere o crime do seio de uma família respeitada, repleta de 

juízes, desembargadores e ministros – classe muito cara e frequentemente mencionada nos 

textos do dramaturgo – para um cais de porto que ele situa, na descrição da ambientação da 

peça, como “perto de uma praia selvagem” (RODRIGUES, 2012g, p. 6), numa época 

qualquer. A imprecisão do tempo histórico na peça de Nelson Rodrigues, claramente 

associada, em outras reescrituras, com períodos de guerra, permite entrever no seio da própria 

família a motivação bélica, na qual duas forças destruidoras operam incansavelmente: o 

desejo assassino de Moema pelo pai e a fúria vingativa do Noivo. 

Nesse cenário, a presença dos Vizinhos, colocados no interior da mansão dos 

Drummond, no texto de Nelson Rodrigues (2012g), fará ainda com que as personagens 

rodriguianas ajam duplamente, pois não representam apenas para o público que as assiste mas 

ainda para outras personagens que, a todo tempo, observam, comentam e analisam o 

comportamento dos Drummond. Durante todo o primeiro ato, a família Drummond se esforça 
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por “parecer ser” diante dos Vizinhos. Esse esforço é enfatizado no início do segundo quadro, 

no qual a família se coloca por alguns instantes em pose de fotografia e os Vizinhos fazem 

acusações. Essas mudanças, evidentes nos três níveis de análise do texto, inserem a obra do 

dramaturgo em uma rede dialógica que reúne referências a temas gregos, a cenas 

shakespearianas e a personagens românticas da literatura brasileira em uma peça que parece 

colocar sob uma lente de aumento fatos já expostos por Nelson Rodrigues quando este ainda 

escrevia suas crônicas em jornal. 

A última dessas mudanças se apresenta no nome escolhido por Nelson Rodrigues 

para a sua reconfiguração moderna do mito, uma vez que o nome Moema não é desconhecido 

da literatura nacional. Este é também o nome de uma das personagens do poema épico 

Caramuru (1781), de Santa Rita Durão, e sua morte, no Canto VI, é uma das mortes mais 

célebres da literatura romântica brasileira: 

 

XXXVI 

É fama então que a multidão formosa  

Das damas, que Diogo pretendiam,  

Vendo avançar-se a nau na via undosa, 

E que a esperança de o alcançar perdiam:  

Entre as ondas com ânsia furiosa  

Nadando o Esposo pelo mar seguiam, 

E nem tanta água, que flutua vaga, 

O ardor que o peito tem, banhando apaga. 

 

XXXVII 

Copiosa multidão da nau francesa  

Corre a ver o espetáculo assombrada; 

E ignorando a ocasião da estranha empresa,  

Pasma da turba feminil, que nada. 

Uma, que às mais precede em gentileza,  

Não vinha menos bela, do que irada;  

Era Moema, que de inveja geme, 

E já vizinha à nau se apega ao leme. 

 

XXXVIII 

“Bárbaro (a bela diz:) tigre e não homem...  

Porém o tigre, por cruel que brame, 

Acha forças amor, que enfim o domem; 

Só a ti não domou, por mais que eu te ame.  

Fúrias, raios, coriscos, que o ar consomem,  

Como não consumis aquele infame? 

Mas pagar tanto amor com tédio, e asco...  

Ah! que o corisco és tu... raio... penhasco!. 

 

XXXIX 

Bem puderas, cruel, ter sido esquivo,  

Quando eu a fé rendia ao teu engano;  

Nem me ofenderas a escutar-me altivo, 

Que é favor, dado a tempo, um desengano.  

Porém, deixando o coração cativo 

Com fazer-te a meus rogos sempre humano, 

Fugiste-me, traidor, e desta sorte  
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Paga meu fino amor tão crua morte? 

 

XL 

Tão dura ingratidão menos sentira  

E esse fado cruel doce me fora, 

Se a meu despeito triunfar não vira  

Essa indigna, essa infame, essa traidora.  

Por serva, por escrava, te seguira, 

Se não temera de chamar senhora 

A vil Paraguaçu, que, sem que o creia,  

Sobre ser-me inferior, é néscia e feia. 

 

XLI 

Enfim, tens coração de ver-me aflita,  

Flutuar, moribunda, entre estas ondas; 

A um ai somente, com que aos meus respondas.  

Bárbaro, se esta fé teu peito irrita, 

Nem o passado amor teu peito incita  

(Disse, vendo-o fugir) “ah! não te escondas  

Dispara sobre mim teu cruel raio...” 

E indo a dizer o mais, cai num desmaio.  

 

XLII 

Perde o lume dos olhos, pasma e treme,  

Pálida a cor, o aspecto moribundo; 

Com mão já sem vigor, soltando o leme,  

Entre as salsas escumas desce ao fundo.  

Mas na onda do mar, que, irado, freme,  

Tornando a aparecer desde o profundo, 

– Ah Diogo cruel! - disse com mágoa, 

– E sem mais vista ser, sorveu-se na água. 

 

XLIII 

Choraram da Bahia as ninfas belas, 

Que nadando a Moema acompanhavam;  

E vendo que sem dor navegam delas, 

À branca praia com furor tornavam:  

Nem pode o claro herói sem pena vê-las, 

Com tantas provas, que de amor lhe davam;  

Nem mais lhe lembra o nome de Moema,  

Sem que amante a chore, ou grato gema (DURÃO, 2001, p. 117-118). 

 

O conhecido poema de Santa Rita Durão – que mostra a morte de Moema, que não 

aceita a escolha feita por Dom Diogo de casar-se com Paraguaçu, sua irmã, abandonando-a ao 

afogamento ao lado das inúmeras outras pretendentes – ecoa na escolha de Nelson Rodrigues 

(2012g) ao nomear a sua personagem de Moema e intitular sua peça Senhora dos Afogados. 

Apesar disso, na peça de Rodrigues, Moema deixa de ser aquela que se afoga para ser a que 

conduz suas vítimas ao mar e à morte, sempre por afogamento, inclusive sua irmã, Clarinha, 

pela qual as personagens se apresentam em luto fechado no início da peça. 

Enquanto no texto de Durão (2001) as irmãs, Moema e Paraguaçu, disputam o amor 

de Diogo; no texto de Rodrigues (2012g), Moema já venceu a disputa com Clarinha, já morta 

na cena inicial, restando-lhe agora afastar a figura de d. Eduarda, única mulher com a qual 
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divide a atenção de Misael. Nesse sentido, Rodrigues dialoga não apenas com O’Neill (1970) 

e com as narrativas clássicas, ao transferir para o pai o papel de elemento motivador de todos 

os crimes cometidos por Moema, mas também dialoga com Durão (2001), ao escolher um 

nome que possui origem indígena, Moema
84

, e não o nome do mito clássico, Electra, ou ainda 

o da personagem Lavínia, reconfiguração de Electra no texto de O’Neill. Nelson Rodrigues, 

assim como O’Neill, busca elementos pertencentes à cultura brasileira, mas vai além ao 

dialogar com autores nacionais e fazer da sua personagem principal não a que morrerá no 

mar, e sim aquela que condenará todos aqueles que participam de sua vida à morte. 

A personagem de Nelson Rodrigues tem como principal objetivo levar àqueles que a 

assistem e que conseguem enxergar os pecados que a família Drummond, inutilmente, tenta 

esconder dos vizinhos a sensação de, nas palavras do dramaturgo, crispar-se na cadeira, 

“como um pobre, um miserando condenado” (RODRIGUES, 2017, p. 666). A esse respeito, a 

fala de Nelson Rodrigues, publicada no programa da Companhia Dramática Nacional, na 

temporada de 1954, é bastante reveladora de que a reconfiguração da cena enunciativa na qual 

ele coloca suas personagens é resultado da sociedade em que ele vive e que, julgando-lhe 

“autor de textos desagradáveis” não reconhece que o desagradável de suas peças repousa 

exatamente na exploração intensa do homem e de que esse homem não é e não poderá ser 

nunca melhor do que qualquer uma de suas personagens: 

 

O verdadeiro dramaturgo, o que não falsifica, não trapaceia, limita-se a cavar na 

carne e a alma, a trabalhar nas paixões em esperanças, que arrancam de nós o 

gemido mais fundo e irredutível. Isso faz sofrer, dirão. De acordo. Mas o teatro 

não é um lugar de recreio irresponsável. Não. É, antes, um pátio de expiação. 

Talvez fosse mais lógico que víssemos as peças, não sentados, mas atônitos e de 

joelhos. Pois o que ocorre no palco é o julgamento do nosso mundo, o nosso 

próprio julgamento, o julgamento do que pecamos e poderíamos ter pecado 

(RODRIGUES, 2017, p. 666, grifo nosso). 

 

A compreensão do teatro como palco de expiação de pecados aproxima o 

entendimento do dramaturgo brasileiro do conceito de catarse aristotélica, uma vez que o 

teatro não deve ser compreendido como espaço de deleite, sendo este lugar reservado ao 

cinema, de acordo com Nelson Rodrigues, a partir de alguns dos textos que ele escrevia para o 

O Globo e que integrarão, mais tarde, o livro O óbvio ululante (2007). Nesse sentido, a cena 

enunciativa criada para as personagens rodriguianas funciona como o lugar exato onde essas 

personagens se definem como seres humanos e não como seres superiores a nós. 
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 A origem do nome Moema é controversa. O dicionário de Clóvis Chiradia (2008) traduz essa palavra tupi-

guarani como “mentira”, o que se assentaria bem na personagem rodriguiana. No Dicionário de Nomes Próprios 

(2016), encontra-se a seguinte explicação: Moema origina-se do termo moeemo, calcado no gerúndio, que quer 

dizer “adoçando” e que no feminino significa “aquela que está adoçando”. 
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Nessa perspectiva, as personagens de Senhora dos Afogados caminham 

inelutavelmente para a crise e para o cometimento de um crime que já não lhes foi imposto 

por um oráculo ou por um deus, mas pela sua própria condição trágica de ser humano. Essa, 

talvez, seja a origem das quase inversões operadas por Nelson Rodrigues (2012g) na 

configuração de suas personagens: Misael, que ocuparia o lugar de Agamemnon na relação 

familiar representada, não é assassinado, mas se assume, ele mesmo, assassino, antes de 

perpetrar um segundo crime tirando a vida da esposa. Da mesma forma, Moema não termina 

como vítima, por afogamento, na disputa amorosa, como em O Caramuru, mas se torna a 

“Senhora dos Afogados”, eliminando impiedosamente todas as mulheres de sua família. Em 

suma, as vítimas são reconfiguradas como assassinas por Nelson Rodrigues, evidenciando o 

caráter humano das personagens, desprovidas de qualquer amparo divino ou de qualquer 

justificativa política para seus atos. 

 

5.2 NELSON RODRIGUES E EUGENE O’NEILL, UMA INTERTEXTUALIDADE 

DESAGRADÁVEL 

 

Nelson Rodrigues (2000, p. 8) declara: “– ‘Você lê muito Pirandello, não lê?’. Eu, 

cínico, dizia que sim. A pessoa partia radiante”. Quando Senhora dos Afogados foi 

representada, o teatro de Pirandello estava em alta, assim como suas concepções de “humor”, 

de “personae” (pessoa como máscara de si mesma) e de “teatro” – como espaço onde se deve 

representar a vida. Ganhador do Nobel de Literatura em 1934, Luigi Pirandello era a 

inspiração de muitos dramaturgos também no Brasil e escrever ao estilo pirandelliano era 

garantia de êxito ou, no mínimo, de público. 

Segundo Nelson Rodrigues (2000, p. 8), em entrevista da época
85

: 

 

Em 1943, ninguém sabia, aqui, da existência de Eugene O’Neill; o único autor 

que se usava, com abundância era Pirandello. Qualquer coisa que não fosse uma 

chanchada ignominiosa era pirandelliana; qualquer autor que não fosse um débil 

mental – virava um Pirandellozinho indígena. Tive também, com Vestido de 

Noiva, a minha hora pirandelliana. Paravam-me no meio da rua para que eu 

confirmasse esta influência. 

 

É nesse mesmo texto que Nelson Rodrigues revela sua “inocência” como dramaturgo 

e as dificuldades que teve para que A mulher sem pecado (1940) fosse encenada. A 
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 Trata-se do primeiro número da revista Dionysos, editada pelo então Serviço Nacional de Teatro, em 

outubro de 1949. Neste trabalho, tomamos como referência o texto Teatro desagradável, de autoria de 

Nelson Rodrigues e publicado na revista Folhetim – Teatro do Pequeno Gesto, n. 7, 2000. 



129  

 

 

inexperiência do dramaturgo brasileiro era tamanha que ele revela sua preocupação com a 

aceitação do público diante de uma peça em que o drama, segundo ele, “não andava”: “O que 

era a peça? Uma repetição exasperante. [...] na estréia, coloquei-me, estrategicamente, para 

ouvir os comentários” (RODRIGUES, 2000, p. 6). Serão exatamente esses comentários que 

farão com que Nelson Rodrigues dedique, muito frequentemente, uma importância particular 

ao gosto do seu público e tenha revelado ainda que, ao escrever A mulher sem pecado (1940), 

ele se preocupara mais em conhecer sua própria capacidade teatral e em fazer uma sondagem 

do público frequentador dos teatros brasileiros do que com qualquer outra coisa. A aceitação 

de A mulher sem pecado (em 1941) fez com que Nelson Rodrigues experimentasse outra 

ousadia: a montagem de Vestido de noiva (2004), que o consagraria como uma das grandes 

promessas do teatro brasileiro. 

Os sucessos de Vestido de noiva (1943) e de A mulher sem pecado (1941) não se 

estenderam às suas quatro peças seguintes: Anjo Negro (1946), Doroteia (1949), Álbum de 

Família (1945) e Senhora dos Afogados (1947)86, o que levou o dramaturgo ao quase 

esquecimento do público, reforçado pela recepção negativa da crítica e pela consequente 

interdição da Censura, cujos motivos Nelson Rodrigues (2000e, p. 9) indica: “[...] dizia-se que 

havia incesto demais, como se pudesse haver incesto de menos. Esse critério numérico foi 

adotado por quase todo mundo. Alguns críticos estariam dispostos a admitir um incesto ou 

dois; mais não. Outros assinalavam minha ‘insistência na torpeza’ [...]”. 

A torpeza dos temas abordados por Nelson Rodrigues nas suas peças “míticas” fez 

do autor um símbolo de um teatro imoral, obsceno e mórbido e esse será o rótulo que 

distinguirá o texto de Senhora dos Afogados, quando de seu lançamento em 1948. A recepção 

negativa, em parte justificada pela característica mórbida presente nos textos de autor, uniu-se 

a outro fator: o antagonismo existente entre mãe e filha, nas personagens de d. Eduarda e 

Moema, alimentado por um desejo que adquire conotações sexuais na peça rodriguiana. Nesse 

caso, o desejo e os ciúmes da filha Moema em relação ao pai serão os responsáveis pelas 

mortes de Clara e Dora, pela fuga de d. Eduarda e ainda pelo consequente assassinato desta, 

decorrente da mutilação de suas mãos por Misael. Tais fatores comprometeram a recepção do 

texto de Senhora dos Afogados, uma vez que tanto o público quanto a crítica remeteram a 

obra de Nelson Rodrigues ao texto de Ésquilo (2013)
87

 dado o fato de, também na trilogia 

esquiliana, termos a representação de uma filha que antagoniza com a mãe a ponto de 

                                                      
86

 Ano de escrita das obras. 
87

 Essa associação aparece de forma mais evidente adiante, quando trataremos das questões relacionadas ao 

gênero tragédia, gênero no qual Nelson Rodrigues inscreve suas peças. 
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provocar a morte desta última. 

A recepção negativa experimentada por Senhora dos Afogados dá-se, portanto, com 

base em dois fatores externos ao texto, embora justificáveis em alguma medida: a carga 

significativa evocada pelo nome Nelson Rodrigues, associada à morbidez e à sexualidade; e a 

concepção universalizante do mito de Electra atribuída ao texto do dramaturgo brasileiro, que 

associa as personagens de Moema, d. Eduarda e Misael aos mitos de Electra, Clitemnestra e 

Agamêmnon, respectivamente, e faz com que todas as ações ocorridas na peça brasileira 

sejam tomadas sempre à luz de uma fábula com início, meio e fim bem definidos, e para os 

quais qualquer mudança de perspectiva condenaria, quase que sumariamente, tanto o 

dramaturgo quanto o próprio texto, a estarem à margem da literatura dita convencional e 

aceita pelos espectadores e pela crítica. 

Nesse processo, o texto de Senhora dos Afogados, apesar de reconfigurar, como 

veremos a seguir, o mito de Electra e de dialogar com as peças de Ésquilo (2013), tomará um 

caminho diverso daquele tomado pelos dramaturgos franceses cujas peças foram abordadas na 

seção anterior. Dos muitos diálogos estabelecidos por Nelson Rodrigues (2012g), Eugene 

O’Neill (1970) e sua trilogia Mourning becomes Electra [Electra enlutada] é o que aparece 

com mais força, embora, como veremos, esse diálogo não deva ser tomado como uma mera 

adaptação do texto americano aos palcos brasileiros. 

É por meio do diálogo estabelecido com o texto de O’Neill (1970) que Nelson 

Rodrigues (2012g) busca uma nova percepção dos temas que compõem o mito clássico, ou 

seja, a relação conflituosa entre mãe e filha e o matricídio. Assim, em meados do século XX, 

longe das questões e crenças que ambientavam a Grécia Clássica e alimentavam suas 

produções teatrais, Nelson Rodrigues percebe na trilogia americana um espaço possível de 

diálogo, favorecido pela presença de traços emblemáticos de personagens que, apesar de 

célebres na literatura ocidental, tiveram suas histórias e seus nomes fundamentalmente 

reconfigurados em função de um novo contexto, fazendo com que se tornasse mais 

representativo que nomes como os de Electra, Agamêmnon e Clitemnestra. Esse contexto, 

construído com base em elementos culturais americanos, na obra de O’Neill e de brasileiros, 

na obra de Nelson Rodrigues, é responsável por uma ampla mudança de sentido na fábula. Tal 

mudança é realizada também por O’Neill, porém, ocorre de maneira muito mais radical no 

texto rodriguiano. 

As reconfigurações de cena enunciativa, como já vimos, e os dialogismos 

estabelecidos por Nelson Rodrigues (2012g) durante toda a construção de Senhora dos 

Afogados não só permitem evidenciar a relação existente entre esses autores mas também 
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fundamentam a hipótese de que, ao eleger um intermediário para a realização de Senhora dos 

Afogados, o dramaturgo brasileiro não cede à teoria de pretensas influências. Sob essa ótica, 

sua peça se realiza por meio de um duplo e evidente diálogo que se efetiva tanto com Ésquilo 

(2013), na medida em que Nelson Rodrigues mantém os crimes realizados no âmbito de uma 

família importante, quanto com Eugene O’Neill (1970), considerando os elementos que se 

evidenciam nas obras dos dois dramaturgos modernos, como a semelhança física entre mãe e 

filha e a presença de um filho fora do casamento, representado pelo capitão Adam Brant, no 

texto de O’Neill e pelo Noivo, no texto de Nelson Rodrigues. 

As histórias mostradas nessas peças estabelecem-se da seguinte forma: na trilogia 

Electra enlutada, temos como características fundamentais os seguintes fatos: o assassinato 

do patriarca da família, Ezra Mannon, por sua esposa Lavínia, quando este volta da guerra, na 

primeira peça; a vingança dos filhos de Ezra, Lavínia e Orin, na segunda peça; e termina com 

a representação das consequências sofridas pelos irmãos em decorrência do matricídio 

cometido, na última peça. Nesse sentido, a trilogia americana mostra a seguinte história: em 

Volta ao lar, Christine e Lavínia, mãe e filha, esperam a volta de Ezra Mannon (marido de 

Christine e pai de Lavínia), que fora enviado a lutar durante a Guerra da Secessão, assim 

como seu filho Orion, portanto, irmão de Lavínia. Enquanto esta nutre um amor quase doentio 

pelo pai, sua mãe, Christine, teme a volta de Ezra, pois se encontra apaixonada pelo capitão, 

Adam Brant, que, influenciado por Christine, corteja a filha desta.  

É em Volta ao lar que tomamos conhecimento de cada personagem da trilogia. Essas 

informações são dadas sempre por meio de Seth Backwith, empregado da família e figura 

importante da trama, pois tem livre acesso a todas as personagens da história. Durante toda a 

peça, é reforçada a semelhança física entre Christine e Lavínia, que se estende a todas as 

mulheres da família Mannon: “Parece estar se escondendo por trás de uma máscara. Todos os 

Mannon são assim. Todos têm o mesmo jeito. E passam esse jeito para as suas mulheres [...]” 

(O’NEILL, 1970, p. 41). Nessa trama, o antagonismo mãe x filha ganha outras razões além do 

assassinato de Ezra – envenenado por Christine no final A volta ao Lar. A esse respeito, 

O’Neill (1970, p. 81) ressalta também a falta de amor relatada por Christine em relação à 

filha: “Fiz o possível para amar você. Disse a mim mesma que não era humano não amar 

minha própria filha, nascida do meu ventre”. Assim, o ódio que levará Lavínia a assassinar a 

mãe é duplamente justificado: a falta de amor de sua mãe em relação a ela e a acusação de 

Christine, como assassina, ouvida por Lavínia do próprio pai moribundo: 

 

LAVÍNIA – Oh, que pesadelo horrível que eu tive... Pensei ter ouvido papai 

gritando por mim... E imediatamente acordei... 
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CHRISTINE – (Tremendo de terror e de culpa. Gagueja) 

Êle... êle acabou de ter um ataque.  

LAVÍNIA – (Corre para a cama) Papai! (Põe os braços em redor dele). Está 

desfalecido. 

CHRISTINE – Não. Êle está bem agora. Deixe-o dormir. (Nesse momento, 

MANNON, num último e supremo esfôrço, consegue sentar-se, ajudado pelos 

braços de LAVÍNIA e, com os olhos postos na esposa, ergue a custo um braço e 

aponta para ela um dedo acusador). 

MANNON – (Como que engasgado) Ela é culpada... Não era o meu remédio! 

LAVÍNIA – Papai! (Assustada toma-lhe o pulso e, depois, põe a cabeça no peito 

dêle, para ouvir-lhe as batidas do coração). 

CHRISTINE – Deixe-o em paz. Êle está dormindo. 

LAVÍNIA – Êle está morto!  

CHRISTINE – (Repete mecânicamente) Morto? (Depois, num tom 

estranhamente neutro) Espero – que êle repouse em paz! (O’NEILL, 1970, p. 

137-138). 

 

A trilogia americana baseia-se, portanto, na morte de Ezra Mannon e na perspectiva 

de vingança que fará com que Lavínia encontre em Orion o único capaz de dividir com ela a 

responsabilidade de fazer com que Christine pague pelo crime cometido. O sentimento de 

rejeição experimentado por Lavínia e o comportamento frio a partir do qual O’Neill constrói a 

figura de Christine fará com que o leitor deseje, sobretudo na primeira peça, que essa 

vingança se concretize e que a promessa de Lavínia, que encerra Volta ao Lar, seja efetivada, 

tal como a vingança realizada por Electra e Orestes no texto das Coéforas. Volta ao lar tem 

fim com a promessa de Lavínia de vingar o assassinato de Ezra: “[...] foi a senhora mesma 

quem o matou... Mas não casará! Não enquanto eu estiver viva! Eu a farei pagar por seu 

crime! Hei de encontrar um meio de puni-la! [...] Papai! Não me deixe sozinha! Volte para 

mim. E me diga... me diga o que eu devo fazer!” (O’NEILL, 1970, p. 141). A vingança 

anunciada no final de Volta ao Lar será concretizada em Os Perseguidos, cuja narrativa tem 

início dois dias depois da morte de Ezra. 

Diante do exposto, é impossível negar o conhecimento de Nelson acerca da peça de 

O’Neill. No entanto, é preciso ressaltar que a “tentação universalizante”, sustentada por Décio 

de Almeida Prado (2008, p. 51), não se efetiva no que diz respeito à Senhora dos Afogados, 

pois Nelson (2012g) retoma a fábula, mas reconstrói totalmente as personagens, seus papeis 

no desenvolvimento da trama e as razões que impelem essas personagens a agir. 

Todas essas informações nos são dadas, ora pela didascália que precede cada peça da 

trilogia; ora por meio de diálogos entre as personagens secundárias, não membros da família 

Mannon e, geralmente, os empregados da casa. Assim, somos informados de que a trama se 

passa durante a segunda metade do século XIX, entre os anos de 1865 e 1866, no leste dos 

Estados Unidos, em uma das cidades marítimas da Nova Inglaterra. Toda a trama se 

desenvolverá na mansão dessa família, situada no subúrbio da cidade. 
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É nesse sentido que o conceito de cena enunciativa é essencial para a nossa análise, 

pois mesmo a cena criada por O’Neill (1970) difere fundamentalmente daquela proposta pelo 

dramaturgo brasileiro. Por se tratarem de textos teatrais, essas diferenças estão presentes nas 

indicações de cenário e nas didascálias, pois indicam ao seu público/leitor qual perspectiva 

deve ser adotada na recepção da obra. Vejamos, portanto, como O’Neill (1970) e Nelson 

Rodrigues (2012g) situam suas personagens na construção de suas escrituras. 

Essa expectativa é em parte confirmada, pois O’Neill (1970), ao passo que muda a 

razão pela qual Christine assassina Ezra, por exemplo, mantém o motor da primeira peça, o 

assassinato de Ezra e a promessa de Lavínia de vingar a morte do pai. O retorno ao mito se 

justifica ainda no próprio nome de cada peça: Volta ao lar, que trata do assassinato de Ezra 

quando de seu retorno, como Agamêmnon, de uma guerra; Os perseguidos, que mantém 

igualmente, no tema da perseguição, o enfoque de Ésquilo no assassinato por vingança (os 

assassinos de uma peça serão os perseguidos da peça seguinte); e Os fantasmas, que encontra, 

da mesma forma, um correlato na terceira peça da trilogia de Ésquilo (2013), pois deixa 

explícito o julgamento dos matricidas. Desse modo, O’Neill reconfigura o mito clássico por 

manter a forma esquiliana e o enfoque na personagem de Electra. Na obra de O’Neill, temos 

uma ampla participação da personagem, condição totalmente oposta ao mito clássico. 

Ademais, o americano coloca em questão a relação conflituosa entre mãe e filha na qual o 

assassinato de Ezra surge como um motivo justificável para que Lavínia possa vingar-se da 

mãe de uma forma aparentemente aceitável. 

Por sua vez, Nelson Rodrigues (2012g) dialoga com O’Neill (1970), seja na 

composição das personagens, seja na construção da trama. Assim como o americano, Nelson 

Rodrigues caracteriza a casa dos Drummond com retratos das personagens que, tanto na peça 

do dramaturgo americano como na de Nelson, funcionam como espectadores das ações das 

suas famílias.  

No que diz respeito às personagens, O’Neill (1970, p. 37) descreve-as de forma 

negativa, como pessoas mexeriqueiras: “são tipos populares da cidade mais do que mesmo 

personalidades. Elas formam um coro, que representa a cidade e que vem ver, ouvir e 

espionar o que se passa na casa reservada e rica dos MANNON”. Nelson Rodrigues (2012g), 

por seu turno, designa suas personagens como “vizinhos”, figuras espectrais. Há ainda uma 

personagem invisível, o mar, que parece estar sempre chamando os Drummond. 

No que diz respeito à reação negativa do público, esta se dá pela característica 

“desagradável” presente no seu texto, tal como afirma Nelson Rodrigues (2017, p. 654), mas 

inexistente na obra de O’Neill. Ao reconfigurar o mito clássico, O’Neill (1970) não dispensa 



134  

 

 

o “crime” de honra cometido por Christine, assim, o leitmotiv da tragédia permanece. Lavínia, 

tal como Electra, busca vingar o pai, mas esse não é o único motivo, O’Neill estabelece um 

conflito na relação entre Christine e Lavínia – a ausência de amor da mãe em relação à filha –, 

segunda motivação para o crime cometido por Lavínia no texto americano. 

Ademais, a obra Senhora dos Afogados não pode ser interpretada como uma simples 

reconfiguração de Electra enlutada, pois o elemento essencial da narrativa, a saber, a 

vingança da filha em relação à mãe é, em Nelson Rodrigues (2012g), construído com base em 

um motivo bastante particular: o desejo incestuoso de Moema em relação ao pai. Acerca do 

aspecto histórico, bastante presente no texto de O’Neill (1970), sobretudo em A Volta ao Lar, 

este desaparece em Nelson Rodrigues que não se preocupa em informar o leitor sobre o 

espaço geográfico onde a narrativa se desenvolve. Apesar disso, é clara a preocupação do 

autor brasileiro em retomar temas clássicos para tratar da sua sociedade e também para 

construir uma nova prática teatral. 

O dialogismo existente entre O’Neill (1931) e Nelson Rodrigues (1947)
88

 é reforçado 

por Décio Almeida Prado (2001) que afirma que, durante o pós-guerra, a produção teatral 

europeia e americana seguia basicamente duas vertentes: a primeira era influenciada pelas 

ideias existencialistas de Sartre e Marx e a segunda obedecia a critérios humanísticos, 

interessada em analisar o indivíduo e as raízes que ele estabelecia. No Brasil, segundo Prado 

(2001), as produções teatrais sofriam, quando não da influência europeia, da influência 

americana. O cenário teatral brasileiro se encontrava, assim, em crise. Ainda de acordo com 

Prado (2001, p. 49-50), essa foi a prática de muitos autores brasileiros, pois 

 

Ao representar peças estrangeiras entrávamos na posse de um patrimônio a que 

também tínhamos direito – e nem foi outro o processo pelo qual manifestações 

literárias de tão fortes raízes nacionais como o romantismo e o modernismo se 

aclimataram em solo brasileiro. Diante de nossa inocência teatral, encenar um 

García Lorca ou um Sartre, um Bernard Shaw ou um O’Neill, significou em 

certo momento uma aventura tão revolucionária quanto, logo após a Semana de 

Arte Moderna, escrever um poema livre, à maneira de Blaise Cendrars ou pintar 

um quadro de inspiração cubista. 

 

E referindo-se a Nelson Rodrigues, aponta: 

 

O próprio Nelson Rodrigues, tão entranhadamente carioca, não permaneceu de 

todo imune à tentação universalizante. As peças que denominou “tragédias”, 

escritas muitas delas em sucessão imediata a Vestido de Noiva, inspiravam-se no 

modelo supremo com que tantas vezes lhe acenara a crítica – o teatro grego, 

nada menos que o grande teatro grego, de Ésquilo, de Sófocles, de Eurípides. 

Mas a travessia da Grécia para o Brasil não se fizera sem intermediários. 

Eugene O’Neill, querendo criar em moldes clássicos a tragédia americana, 

                                                      
88

 Ano de escrita das obras. 
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procurou em Mourning becomes Electra um equivalente atual para a noção de 

Destino, encontrando-o na psicanálise, nos complexos de Electra e de Édipo, 

possível ponto de junção entre a Fatalidade religiosa de outrora e o moderno 

determinismo psicológico. O homem de fato está condenado, conclui O’Neill, 

mas não por deuses, por seus demônios interiores. Esse, indubitavelmente, o 

alicerce de peças como Álbum de Família, Anjo Negro, Senhora dos Afogados, 

concedendo-lhes uma inconfundível semelhança com a tragédia grega: enquanto 

forma, por exemplo, a divisão nítida entre os protagonistas, portadores dos 

conflitos, e o coro que emoldura a ação, formada por vizinhos, parentes, 

circunstantes; e enquanto conteúdo, as famílias marcadas pelo sofrimento, 

designadas para o dilaceramento interior, com a maldição que as obriga ao crime 

e ao castigo passando de pais a filhos (PRADO, 2001, p. 51-52). 

 

As semelhanças existentes entre o texto de Nelson Rodrigues e as tragédias gregas se 

revelam menos significativas que as diferenças atribuídas pelo dramaturgo brasileiro ao texto 

de Senhora dos Afogados. A peça brasileira dialogará, nesse sentido, mais com as retomadas 

modernas do mito de Electra que com as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. É preciso 

que se considere o fato de que, ao contrário dos autores franceses, os espectadores de Nelson 

Rodrigues não viveram com a mesma profundidade uma guerra que devastou a Europa entre 

os anos de 1939 e 1945. Nomes como os de Electra e de Orestes, quando representados no 

texto sartriano, têm sua carga significativa interpretada sempre em relação à apatia do povo 

francês diante de uma invasão inimiga ou ainda com base no caráter existencialista que 

permeará a obra sartriana. 

As reconfigurações do mito clássico realizadas por Marguerite Yourcenar (1971) e 

Jean Anouilh (1972) também dialogam com o texto de Nelson Rodrigues (2012g) quando 

Anouilh transforma os músicos nas verdadeiras personagens a ser observadas – tal como 

Nelson Rodrigues fará no texto de Senhora dos Afogados – ao representar os vizinhos, que 

observam a ação das personagens da família Drummond, às vezes com máscaras 

(representando, eles também); às vezes sem máscara, mostrando todas as suas imperfeições 

diante dos espectadores. Esse dialogismo presente no texto rodriguiano é ressaltado ainda por 

meio de menções a textos clássicos, como Macbeth, de Shakespeare, conforme evidencia 

Flávio Aguiar
89

 acerca do texto de Senhora dos Afogados quando, no segundo quadro do 

primeiro ato, durante o jantar de sua nomeação, Misael afirma ter visto a figura de uma 

mulher que ele sabia ter morrido “há muitos anos” (RODRIGUES, 2012g, p. 29), 

estabelecendo um dialogismo com a Cena 4, do terceiro ato de Macbeth quando, também 

durante o jantar e logo após ter mandado matar seu amigo, Banquo, Macbeth verá o espírito 

do morto sentado em seu lugar à mesa: 

                                                      
89

 Trata-se do texto de apresentação da 3ª edição de Senhora dos Afogados escrito por Flávio Aguiar e 

publicado pela Nova Fronteira. Edição usada neste trabalho 
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MACBETH – [...] estou confinado, coibido, contido, amarrado por dúvidas 

intrusas, encurralado em pavorosas suspeitas. Mas Banquo está seguro? 

ASSASSINO – Sim, meu Rei. Perfeitamente seguro, numa vala que lhe serve de 

morada, com vinte profundos talhos abertos em sua cabeça, o menor dos quais 

suficiente para uma morte na Natureza. 

MACBETH – Por isso somos gratos. Lá jaz a serpente madura [...]. O senhor 

está dispensado. Amanhã encontramo-nos de novo, e então conversamos. 

[Sai o assassino] 

LADY MACBETH – Meu Real Senhor, o senhor não está entretendo os seus 

convidados. Arruína-se a festa que se desenrola sem que o anfitrião reitere 

várias vezes aos presentes como eles são bem-vindos [...]. 

MACBETH – Doce lembrete. [...]. 

LENNOX – Não gostaria Sua Alteza de sentar-se? 

[Entra o fantasma de Banquo e senta-se no lugar de Macbeth.] 

MACBETH – Teríamos aqui, agora, a totalidade dos mais honrados nobres de 

nossa terra se estivesse presente conosco a graciosa pessoa de nosso querido 

Banquo [...]. 

ROSS – A ausência dele, Senhor, acusa-o de faltar com a palavra empenhada. 

Não seria do agrado de Vossa Alteza conceder-nos a graça de sua real 

companhia? 

MACBETH – A mesa está cheia! 

LENNOX – Aqui há um lugar reservado, Senhor.  

MACBETH – Onde? 

LENNOX – Aqui, meu bom Rei. O que o está deixando assim alterado, Alteza? 

MACBETH – Qual dos senhores fez isso?  

LORDES – O quê, meu bom Rei? 

MACBETH – Não podes dizer que eu fiz isso. Não sacudas diante de mim teu 

cabelo ensanguentado. 

ROSS – Cavalheiros, ergam-se de seus assentos. Sua Alteza não está bem. 

LADY MACBETH – Sentem-se, valorosos amigos. [...], Comam, e não olhem 

mais para ele. – És homem ou não? 

MACBETH – Sim, e de coragem, pois me atrevo a encarar aquilo que poderia 

deixar apavorado o próprio Diabo (SHAKESPEARE, 2012, p. 67-69). 

 

O dialogismo revela-se, portanto, uma das características do texto rodriguiano. As 

personagens, suas falas e suas ações funcionam como uma segunda possibilidade ou uma 

reconfiguração de alguma cena que, embora já vista, não mantém a mesma significação, pois 

se apresenta em uma situação nova que acaba por recusar qualquer concepção universalizante 

que a relacione com os textos que a precederam. Apesar disso, Nelson Rodrigues construirá 

toda a sua obra por meio de diálogos com outros autores e mesmo com textos seus. A 

obsessão à qual amigos e críticos frequentemente se referiam ao tentar definir a insistência 

com que o dramaturgo brasileiro mantinha em suas peças por temas tão mórbidos era sempre 

refutada por ele: 

 

Outra objeção contra o drama e o autor: insistência de um tema que já foi usado 

em outras obras minhas. Seria um sintoma de fadiga, um colapso – quem sabe se 

definitivo – de imaginação criadora? Não, segundo o meu suspeito modo de ver 

as coisas. Aliás, de todos os meus possíveis defeitos, este é o que menos me 

preocupa. Ser autor de um tema único não me parece nem defeito, nem 

qualidade, mas uma pura e simples questão de gosto, de arbítrio pessoal. Por 

outro lado, um autor que volta a um assunto, só se repete de modo muito 
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relativo. Creio mesmo que não se repete nada. Cada assunto tem em si mesmo 

uma variedade que o torna infinitamente mutável. Sobre ciúme o mesmo autor 

poderia escrever 250 peças diferentes, sendo duzentas e cinquenta vezes 

original. Sobre o amor também. Sobre a morte, idem (RODRIGUES, 2000, p. 

12). 

 

A reconfiguração de crimes, de motivos, de nomes e mesmo de gêneros textuais, 

como vimos, revela-se uma obsessão rodriguiana. Essa obsessão mostrará no palco as paixões 

humanas a partir do exame e da minúcia com que Nelson Rodrigues constrói suas 

personagens, envolvidas em um complexo diálogo que o autor brasileiro manterá com outros 

autores, clássicos e modernos, do qual trataremos na próxima subseção, subvertendo seus 

textos e fazendo com que as tragédias clássicas sejam reconfiguradas a ponto de se tornarem 

tragédias rodriguianas. 

 

5.3 MITOS CARIOCAS, TRAGÉDIAS RODRIGUIANAS 

 

O diálogo estabelecido por Nelson Rodrigues com autores estrangeiros, ao compor 

suas peças, não era uma prática inovadora. Havia, no Brasil, das décadas de 1940-1950, uma 

tendência dos dramaturgos de encenar adaptações de textos estrangeiros em palcos nacionais. 

A cena teatral se encontrava, segundo Décio de Almeida Prado, em O teatro Brasileiro 

Moderno (2001), sob a influência de duas tendências estrangeiras: a francesa, preocupada 

com temas como a “existência” presente nas obras de Sartre, por exemplo, e a americana, cujo 

enfoque era o indivíduo e sua personalidade. A perda de espaço pelo teatro em relação ao 

cinema faz com que os autores atribuam importância ao texto literário em detrimento da 

bilheteria e é essa mudança de objetivo que contribui para que os dramaturgos brasileiros 

procurem retomar nas suas obras movimentos como o expressionismo, os clássicos gregos ou 

mesmo os dramas modernos. 

Diante de um público ávido por textos clássicos e peças estrangeiras, como é o caso 

do teatro pirandelliano e de autores como Guilherme de Figueiredo
90

, obtendo um enorme 

sucesso no teatro por meio de suas adaptações, o fracasso de Nelson Rodrigues pode parecer 

incompreensível. Afinal, assim como Figueiredo, Rodrigues estava buscando textos clássicos 

e temas universais, no entanto, suas peças não obtinham sucesso com o público, isso quando 

conseguiam passar pela Censura. Numa época em que o texto ganha relevância em detrimento 

da composição cênica ou da performance dos grandes nomes do teatro, parece-nos razoável 

                                                      
90

 Guilherme Figueiredo, por exemplo, traz em sua obra diversas retomadas de textos clássicos, entre os 

quais figuram: A raposa e as uvas (1953), remetendo à fábula de Esopo; e Um deus dormiu lá em casa 

(1949), em referência ao mito de Anfitrião. 
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partir exatamente do texto de Nelson Rodrigues para analisar quais elementos presentes 

fizeram com que o público o refutasse com tanta veemência. 

A perspectiva adotada por Ute Heidmann (2003) – de que as obras nas quais o mito 

clássico é reconfigurado atribuem a essas “novas” personagens e “velhas” histórias 

características próprias às comunidades discursivas das quais seus autores fazem parte – é 

bastante esclarecedora quando refletimos acerca do contexto em que Nelson Rodrigues está 

inserido e da forma como ele escreverá suas “tragédias míticas”, todas durante a década de 

1940, com intervalos muito curtos entre uma e outra. 

 

[...] cada representação de um mito grego traz as marcas daquele que o conta ou 

o representa ulteriormente, e que podemos definir como seu (re)enunciador. 

Esses traços enunciativos nos informam de maneira mais ou menos explícita 

sobre o enunciador que (re)configura a velha história helena, assim como sobre 

seus ouvintes ou leitores aos quais ele se dirige (HEIDMANN, 2003, p. 48, 

tradução nosssa)
91

. 

 

As marcas enunciativas presentes nas obras são importantes indícios do contexto 

histórico e social no qual essa obra se insere e também dos elementos capazes de oferecer 

informações sobre o texto e as perspectivas do autor. Assim, as escolhas tomadas por Nelson 

Rodrigues (2012g) ao compor Senhora dos Afogados representam um duplo diálogo: o 

estabelecido entre o autor e o mito clássico ou mesmo com os autores estrangeiros que o 

tenham reconfigurado, mas também reflete um diálogo entre o próprio Nelson Rodrigues e a 

sua comunidade discursiva, ou seja, seus espectadores, seus leitores e sua crítica. Os 

resultados desses diálogos, favoráveis ou não, surgem como indicadores relevantes das 

necessidades e das resistências dessa sociedade. 

Ademais, a frequente tensão existente entre o dramaturgo brasileiro e aqueles que 

viam suas peças baseava-se também no fato de Nelson Rodrigues afirmar escrever tragédias. 

A indignação, sobretudo por parte da crítica, parecia se justificar pela dupla provocação que a 

obra de Nelson Rodrigues representava: a abordagem de temas clássicos aliada à inscrição 

genérica indicada pelo dramaturgo: tragédia. O conceito de tragédia, definido por Aristóteles 

(2005), em sua Arte Poética, ressalta, entre outras características, o fato de que o público verá 

a representação de seres melhores do que nós, agindo e não narrando e que essa ação deve se 

desenvolver em lugar, tempo e espaço bem definidos, respeitando a lei das três unidades 

existentes na tragédia clássica. Mesmo considerando o fato de que o dramaturgo brasileiro 

                                                      
91

 [...] chaque représentation d’um mythe grec porte les marques de celui qui le raconte ou le représente 

ultérieurement, et que l’on peut définir comme son (ré-)enonciateur. Ces traces énonciatives nous 

renseignent de façon plus ou moins explicite sur l’énonciateur qui (re-)configure la vieille histoire hellène, 

ainsi que sur les auditeurs ou lecteurs auxquels il s’adresse. 
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mantém a unidade temporal e certa unidade de lugar – quase toda a ação se desenvolve na 

casa da família Drummond –, os espectadores de Nelson Rodrigues não julgam ver em cena a 

representação de seres superiores e a crítica não julga o excesso de mortes e crimes de toda 

ordem elementos próprios de uma tragédia. Por essa razão, Nelson Rodrigues defenderá 

incessantemente suas peças, como no texto em que reage às críticas feitas à Álbum de família, 

cuja citação retomamos em um trecho mais ampliado: 

 

[...] dizia-se que havia incesto demais, como se pudesse haver incesto de menos. 

Esse critério numérico foi adotado por quase todo mundo. Alguns críticos 

estariam dispostos a admitir um incesto ou dois; mais não. Outros assinalavam 

minha “insistência na torpeza”; terceiros, arrasavam a “incapacidade literária”; 

ficou patenteada também a inexistência de “um diálogo nobre”. Este último 

defeito, por si só, parecia excluir Álbum de família do gênero trágico. Onde já se 

viu uma tragédia sem “diálogo nobre”? E não foi tudo. Houve, ainda, acusações 

de morbidez, imoralidade, obscenidade, sacrilégio, etc., etc. (RODRIGUES, 

2000, p. 9). 

 

Há, de fato, uma violência exacerbada tanto no texto de Álbum de família (2012b) 

quanto no texto de Senhora dos Afogados (2012g). As personagens são mórbidas, suas ações 

são motivadas por desejos egoístas, seus diálogos se afastam drasticamente daqueles 

realizados por Electra em seu lamento inicial das Coéforas e mais ainda das longas discussões 

acerca da alma humana que Sêneca trará em seu Agamêmnon: “O nível estilístico das falas foi 

outro problema. Todo mundo observou que o diálogo “não era nobre”. Com efeito, não era 

[...]” (RODRIGUES, 2000, p. 10). Ao espectador que conhece o texto de Ésquilo (2013) e 

anseia por ver o mito de Electra representado para o público brasileiro, o texto de Nelson 

Rodrigues revela-se uma decepção incontestável. 

Assim como Eugene O’Neill, o dramaturgo brasileiro experimentou a mesma crítica 

acerca de seu estilo literário: 

 

Que se diga isso de mim, pobre autor brasileiro, apenas esforçado, está certo. 

Mas contra Eugene O’Neill se articulam as mesmas objeções. Nega-se O’Neill 

estilisticamente. Consagrou-se a sua força poética, a sua potencialidade 

dramática, o seu sentimento trágico da vida. Mas a sua linguagem é considerada 

pobre, vulgar, sem correspondência com a vocação teatral. E, recentemente, um 

crítico americano reconhecia que as cenas de Eugene O’Neill são inesquecíveis, 

as situações de uma potência incomparável, os personagens eternos. Mas o 

estilo, a frase, nem tanto. Não ocorreu ao crítico que se as cenas, as situações, 

os personagens têm esse relevo, é porquê tudo está estilisticamente certo 

(RODRIGUES, 2000, p. 10). 

 

A crítica ao estilo e à forma dos textos de Nelson Rodrigues, assim como ocorreu 

com Eugene O’Neill, deriva de que tanto a crítica quanto o público desconsideraram o fato de 

que Senhora dos Afogados não é e não pretende ser uma tragédia grega; Moema não pode ser 
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tomada a não ser como uma reconfiguração de Electra, agora reflexo de uma sociedade 

completamente distinta daquela que imaginamos ter sido a Grécia onde viveu Ésquilo. Nesse 

sentido, observa-se que Nelson Rodrigues não reconfigura apenas a cena enunciativa na qual 

suas personagens estão inseridas, ou ainda, dialoga com O’Neill para representar com cores 

locais, uma reconfiguração brasileira do mito clássico, mas também reforça a reconfiguração 

do conceito de “tragédia”, a partir de uma nova perspectiva, tomando-o como um gênero no 

qual as personagens permanecem ainda “melhores que nós”, nas palavras do próprio 

dramaturgo, para representar a tragicidade que cada homem moderno carrega dentro de si, 

como afirmou Nietzsche em A Origem da Tragédia: 

 

[...] a arte não é só uma imitação de uma realidade natural, porque é também e 

principalmente um suplemento metafísico da realidade natural, que lhe justapõe 

para que ela seja suportável. O mito trágico, como parte integrante da arte, 

emprega-se plenamente também para suscitar esta transfiguração que é o fim 

metafísico da arte em geral. Mas, que transfigura ele ao representar perante os 

nossos olhos o mundo da aparência na forma de um herói infeliz? Nada mais do 

que a “realidade” desse mundo da aparência, visto que justamente nos diz: 

“Vede! Olhai! Eis a vossa vida! Eis o ponteiro que marca as horas no relógio da 

nossa existência!” (NIETZSCHE, 2004, p. 147-148). 

 

Esse parece ser exatamente o mote de Nelson Rodrigues quando, no ensejo da estreia 

de Senhora dos afogados, última tragédia do ciclo mítico do autor, escreve o seguinte texto: 

 

O que caracteriza uma peça trágica é, justamente, o poder de criar a vida e não 

imitá-la. Isso a que se chama “vida” é o que se representa no palco e não o que 

vivemos cá fora. Evidentemente, excluo, daqui, as peças digestivas, o teatro para 

fazer rir, o drama de salão. O personagem do palco é mil vezes mais real, mais 

denso e, numa palavra, “mais homem” que cada um dos espectadores. Querem 

um exemplo? Vejam Moema ou d. Eduarda e ponham-na ao lado de certas 

senhoras da plateia. Percebemos, então, que a espectadora de carne e osso não 

vive realmente, imita apenas a vida. Finge que é mulher, finge que é criatura 

humana e continua fingindo até no leito conjugal. Nada conhece, nada sabe dos 

desesperos, das paixões, das agonias que a poderiam alçar à plenitude de sua 

condição humana. Já Moema ou d. Eduarda, não. Está no palco, com as olheiras 

de carvão, mas “vive”. Tem autenticidade, a gana, a garra, o delírio que nos 

faltam. E, súbito, sentimos na plateia o dilaceramento da nossa frustração total. 

O personagem vive a vida, que devia ser a nossa, a vida que recusamos 

(RODRIGUES, 2017, p. 665-666). 

 

É nesse sentido que propomos uma nova compreensão do termo “tragédia”, quando 

este se refere às peças rodriguianas, sobretudo àquelas que integram o que se convencionou 

chamar de ciclo mítico. Isso porque, ao representar seres que vivem os sentimentos e as ações 

reprimidas por nós e pela nossa sociedade, Nelson Rodrigues apresenta “a plenitude da 

condição humana”, o homem nu, despido de pudores e agindo de acordo com o seu instinto, 

conforme mencionado por Freud (2010) em O mal-estar da civilização.  
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Em sua obra, Nelson Rodrigues realiza uma inflexão genérica, ou seja, reconfigura 

também o conceito do gênero e apresenta um novo: a tragédia de Nelson Rodrigues, em sua 

versão brasileira, tal como se vê nas informações iniciais da peça: “Tragédia de Nelson 

Rodrigues, em três atos e seis quadros” (RODRIGUES, 2012g, p. 6). A indicação de que a 

peça que vamos ler não se configura como uma tragédia, simplesmente, mas uma “tragédia de 

Nelson Rodrigues”, apresenta uma via de interpretação que retira o leitor do universo do 

clássico para transportá-lo para o universo do dramaturgo, preparando esse leitor/espectador 

para que, mesmo diante de uma representação que retome um mito clássico, não se atenha a 

ele, mas às formas míticas modernas e fragmentadas que representam as personagens de 

Moema, de Misael ou ainda de d. Eduarda. 

A inscrição genérica, um dos eixos de análise da comparação diferencial, atenta 

exatamente para esta característica: a maneira como os textos se inserem em suas 

comunidades discursivas, ou seja, como eles são apresentados de forma a se enquadrar em um 

gênero específico, obedecendo ou não aos critérios que caracterizam esse gênero. Essa 

tentativa de flexibilização de um gênero por um autor é o que Heidmann propõe chamar de 

“inscrição genérica”. De acordo com a autora, 

 

Se admitirmos que cada língua, cultura e época elabora sua própria configuração 

de gêneros apreendidos como práticas discursivas e estéticas particulares, a 

comparação dessas configurações se revela particularmente interessante. 

Podemos, então, distinguir e comparar na escritura literária diferentes formas de 

inscrição nas configurações de gênero dadas (HEIDMANN, 2012, p. 8, tradução 

nossa)
92

. 

 

Desse modo, a reconfiguração de um mito passa, também, por uma reconfiguração 

de um gênero, na medida em que mantém ou abandona elementos dos quais esse gênero é 

composto. O caminho tomado por cada autor em sua escritura, ou seja, manter ou descartar 

aspectos presentes no gênero no qual ele inscreve sua obra, torna-se tão significativo quanto 

os elementos textuais ou os que concernem à intriga. Essa perspectiva se efetiva tanto nos 

textos de Eugene O’Neill quanto na obra de Nelson Rodrigues. 

Para compor Electra enlutada, o dramaturgo americano estruturou-a da mesma 

forma que Ésquilo. Como vimos, a obra de O’Neill (1970) também é uma trilogia, mas 

O’Neill guarda outra semelhança com Ésquilo (2013), considerando que conserva as ações 

principais de sua trilogia divididas da seguinte forma: o assassinato de Ezra na primeira peça; 

                                                      
92

 Si nous admettons que chaque langue, culture et époque élabore sa propre configuration de genres 

appréhendés comme des pratiques discursives et esthétiques particulières, la comparaison de ces 

configurations s’avère particulièrement intéressante. Nous pouvons alors distinguer et comparer dans 

l’écriture littéraire différentes façons de s’inscrire dans les configurations de genres donnés. 
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o assassinato de Christine, na segunda; e o desespero de Lavínia na última. Ao contrário do 

dramaturgo americano, Nelson Rodrigues (2012g) opta por outro caminho: compõe uma 

única peça, mas não apenas isso, Nelson reconfigura toda a fábula. Durante toda a peça, 

Nelson mantém Misael vivo, ou seja, o crime que motivara a sucessão de assassinatos no 

texto clássico inexiste no texto rodriguiano. Ademais, o dramaturgo põe em cena outra 

motivação: o amor e a obsessão de uma filha pelo pai. Ora, ao intitular sua peça de tragédia, 

estamos no universo do clássico, das grandes tragédias clássicas gregas. Podemos pensar 

também que Nelson reforça essa ideia na medida em que estabelece uma sucessão de 

assassinatos com membros de uma mesma família. 

Nelson Rodrigues (2012g) joga com seu espectador/leitor. Ao contrário de O’Neill, 

que traz referências claras ao mito de Electra – mesmo no título –, Nelson não retoma a 

personagem clássica de forma direta, essa retomada é feita por parte do público e isso se dá de 

duas formas: a primeira, pela sucessão de assassinatos; e, a segunda, pelo gênero ao qual ele 

vincula sua peça: tragédia. Nesse caso, ainda que as citações explícitas ao mito grego não 

apareçam no texto de Nelson Rodrigues, o autor lança mão da inscrição genérica “tragédia de 

Nelson Rodrigues” para classificar seu texto e esse recurso proporcionou uma discussão que 

se limita a discutir o termo “tragédia” e se esquece do termo “de Nelson Rodrigues”, mais 

próximo dos conceitos de Nietzsche que de Aristóteles. A favor de Nelson Rodrigues nessa 

querela, pode-se afirmar que, mesmo reconfigurando a tragédia grega de forma tão irreverente 

ou mesmo idiossincrática, a fábula do autor brasileiro se origina em um mesmo episódio 

nefasto, como ocorre entre os gregos, a saber: o assassinato de uma prostituta por Misael, 

nosso pretenso Agamemnon, tornado em assassino. 

Ao contar a história da filha, totalmente devota ao pai e contrária à mãe, a ponto de 

incitar sua morte, Nelson reconfigura tanto a fábula quanto a personagem, Moema. Ela detesta 

a mãe, pois quer ser a única mulher na vida do pai; e o pai, por sua vez, não fora assassinado 

por sua mãe, o que afasta consideravelmente a peça rodriguiana de uma das discussões mais 

célebres da literatura ocidental: a justificativa para o assassinato de Clitemnestra por parte de 

Orestes, seu filho. A essa Electra – cujas motivações explicitam aquelas que sua predecessora 

clássica não chega a nomear, mas que a Psicanálise julga entrever nas linhas do mito – 

Rodrigues acrescenta ainda uma personagem concorrente, o Noivo, que acabará por se tornar 

complementar a Electra no cumprimento do objetivo final de toda tragédia: o extermínio de 

todos os culpados. 

A opção por mostrar os desejos de um indivíduo no palco e o que esse indivíduo é 

levado a fazer para satisfazê-los causa a repulsa do público, cujo equivalente na peça, como 
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vimos, é a figura dos Vizinhos, reagindo sempre de forma bastante similar à reação dos 

espectadores: ora estabelecem julgamentos, ora direcionam insultos às demais personagens. 

Pode-se analisar esse grupo de personagens, nomeado de forma quase anônima, como amostra 

de uma sociedade que se reconhece conscientemente neles e, inconscientemente, nos 

Drummond. 

A relação conflituosa existente entre as personagens rodriguianas encontra eco nas 

teorias freudianas acerca do homem moderno nas quais se vê exatamente a relação conflituosa 

que se estabelece entre o indivíduo em formação e a sociedade civilizada na qual este deve, 

inevitavelmente, inserir-se. Em O Mal-estar na civilização, Freud (1930) afirma que o 

desenvolvimento do indivíduo se baseia em duas premências: encontrar a satisfação da 

felicidade e se unir em comunidade civilizada (superego cultural), cuja ética impede seus 

membros de atender aos anseios pessoais (egoístas) sem se preocupar se esses indivíduos 

serão capazes de obedecer a essas regras. Segundo Freud (2010, p. 47), essa exigência é 

equivocada, pois “[...] mesmo naquelas que são conhecidas como pessoas normais, o id não 

pode ser controlado além de certos limites. Caso se exija mais de um homem, produzir-se-á 

nele uma revolta ou uma neurose, ou ele se tornará infeliz”. 

Se tomarmos a personagem rodriguiana para ilustrar a teoria de Freud, podemos 

identificar em Moema o desejo de ser a única mulher na vida de seu pai. Desejo que, 

considerado o tabu do incesto, estaria fadado, em termos psicanalíticos, ou à sublimação, ou à 

perversão. Na peça, essa comunidade civilizada se apresenta na forma dos Vizinhos que, 

durante determinado tempo, conseguem impor sua conduta à família Drummond ou ao menos 

fazer com que todos os membros dessa família se preocupem em esconder suas ações e não 

externar seus sentimentos. Esse é o caso de Misael, que esconde o assassinato da prostituta; de 

Paulo, que esconde e luta contra o amor que sente pela mãe, d. Eduarda; e, sobretudo, de 

Moema, que esconde o assassinato das irmãs, dissimula o amor pelo Noivo e suas reais 

aspirações com relação ao pai, objeto de sua felicidade. Daí a razão do conflito na família 

Drummond: a impossibilidade de concretização dos desejos de um indivíduo quando este se 

relaciona com o outro; e, de forma mais extensa, quando se relaciona com uma sociedade cuja 

função é estabelecer limites para o bem-estar de seus membros. 

Temos, portanto, na teoria freudiana e na trama da família Drummond, a exata 

representação do mal-estar (da infelicidade) desses personagens que se veem entre a moral 

que rege a sociedade em que estão inseridos e a realização de seus desejos individuais que, 

uma vez concretizados, tendem a excluir esses indivíduos da chamada sociedade civilizada. 

Nesse sentido, Nelson Rodrigues (2012g) traz para seu texto preocupações intrínsecas ao 
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homem moderno na medida em que transforma uma narrativa cuja discussão tem como motor 

principal uma questão política – Oresteia – numa narrativa em que as relações conturbadas 

entre os membros da família Drummond tornam-se a grande causa de conflito e impulsionam 

todas as ações das personagens – Senhora dos Afogados. 

O público, por não encontrar consonância entre a peça e o mito clássico, como já 

dissemos, refutou a obra. De fato, ao traçarmos um paralelo entre as duas obras e cuidarmos 

para que não se estabeleça uma simples relação de fonte e influência, as diferenças são bem 

mais numerosas que as semelhanças. Enquanto na obra de Ésquilo (2013) temos como tema 

principal a vingança que, com o apoio de Electra, é executada por Orestes contra Clitemnestra 

e Egisto; em Senhora dos Afogados, não há vingança em primeiro plano, mas uma série de 

crimes movidos pelo desejo: seja o assassinato da prostituta pelo patriarca da família duas 

décadas antes, sejam os fratricídios cometidos por Moema.  

No texto rodriguiano, a vingança aparece como motivação para o Noivo, que se 

revela como o filho da prostituta rejeitado por Misael, e como causa insuflada por Moema em 

Misael para que ele castigue d. Eduarda com a morte. Electra, no mito clássico, é apontada 

como a princesa grega tornada escrava pela mãe; e Orestes, como o filho que luta pelo trono 

de Argos que lhe fora usurpado. Evidentemente, Moema e Paulo se distanciam bastante 

dessas caracterizações. Como vimos, as personagens de Senhora dos Afogados se veem em 

uma rede cujos relacionamentos possuem sempre contornos eróticos e se tornam fonte de todo 

amor e ódio por eles nutridos. 

A cena de fala mostra ainda outras diferenças marcantes das personagens, como é o 

caso do aspecto social, tema que não pode ser desconsiderado em nenhuma das personagens 

da família. Exemplos disso são as personagens de Misael, um juiz cuja principal ambição é 

tornar-se ministro; Moema e a Avó, que citam de maneira recorrente o caráter que uma 

mulher da família deve possuir; e também os Vizinhos, que têm como função primordial 

observar a família Drummond e tecer comentários acerca de suas atitudes. Todas essas 

características trazem a obra de Nelson Rodrigues (2012g) para um universo que não pode ser 

o mesmo daquele apresentado na trilogia esquiliana e cuja comparação não pode ser feita 

senão por meio das diferenças existentes entre as peças, pois a cena de fala estabelecida pelo 

dramaturgo brasileiro não comporta elementos como intervenções divinas, destino ou seres 

humanos dotados de capacidades superiores. O efeito catártico, por exemplo, torna-se 

impensável pelas vias da purificação espiritual e da compaixão. O público de Nelson 

Rodrigues vê-se diante de um palco no qual a história de qualquer família pode ser 

representada, inclusive a do próprio espectador. 
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As relações familiares e sociais adquirem, em Senhora dos Afogados, um papel 

importante na trama. Suas personagens estão sempre agindo, ainda que superficialmente, de 

acordo com expectativas externas, das quais dependem seus interesses particulares. Exemplo 

disso é o assassinato da prostituta, cujo erro era desejar dormir na cama de d. Eduarda antes 

da noite de núpcias, razão pela qual é assassinada por Misael. Assim, Nelson Rodrigues 

(2012g) desconstrói o mito clássico, mas também a trilogia de O’Neill, pois traz a figura da 

prostituta como a grande vítima de um crime que serve como desencadeador da ação da peça 

e que se torna o motivo pelo qual o Noivo, filho bastardo de Misael, deseja realizar sua 

vingança. Vingança essa que ocorrerá paralelamente ao antagonismo estabelecido entre mãe e 

filha nas peças de Nelson Rodrigues (2012g) e de Eugene O’Neill (1970). 

Tomemos ainda as personagens de Lavínia e de Moema para considerar a forma 

como cada uma delas é retratada. Enquanto O’Neill (1970) justifica a vingança de Lavínia, 

pelo fato de a personagem ter presenciado o assassinato do pai, Nelson Rodrigues (2012g) 

joga luz nos sentimentos das personagens e na profunda distorção desses sentimentos na 

família Drummond. Toda a peça de Nelson Rodrigues será ainda estruturada por meio das 

ações de personagens em conflito com seus próprios sentimentos e não em razão da morte de 

Misael, que só morrerá quando, desesperado, percebe a fidelidade que a mulher lhe tinha. Ao 

contrário do que acontece em O’Neill, em Senhora dos Afogados, é Moema que incita d. 

Eduarda à traição: 

 

MOEMA – Reconheceste a mulher?  

PAULO – Não... Só teu noivo... 

MOEMA – Não era meu noivo... Deixou de ser... (brusca) Era o amante de tua 

mãe! 

PAULO – Quem? 

MOEMA – O Amante! 

PAULO – Estás doida... Completamente doida... E não te cobre de vergonha 

caluniar a nossa mãe? 

MOEMA – Juro que é verdade! 

PAULO – Eu esperava que um dia, mais cedo ou mais tarde, te voltasses contra 

ela... E dissesses isso que estás dizendo ou outra infâmia parecida... Ela mesma 

me avisou... 

MOEMA – (desesperada) Te avisou? 

PAULO – [...] disse que, depois da morte de Dora, tens um desequilíbrio mental. 

MOEMA – Escuta – eu mesma vi nossa mãe beijando o meu noivo... Eu, vi, eu! 

E não houve mais nada, só houve beijo, porque eu apareci, por acaso. Mas seus 

olhos, seus lábios, sua cabeça pendida, eram da mulher que se abandona... Ah! 

Se você soubesse a mágoa, a dor que eu senti de ter chegado antes e não 

depois... Se eu pudesse prever, teria esperado mais... E gritaria, então, chamaria 

os vizinhos... Papai a mataria... 

PAULO – Sempre quis isso! 

MOEMA – (apaixonada) Sempre! Pedia por tudo que ela pecasse. Se não 

desmanchei meu noivado, foi para que os dois se apaixonassem... Eles se amam 

agora e fui eu que despertei este amor... Fui eu que disse à minha mãe – quantas 

vezes! – “Meu noivo te olha muito”... Disse a ela que os cabelos do meu noivo 
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cheiravam a mar... E deixei os dois sozinhos tantas vezes! Esperando sempre 

que, um dia, ela caísse... (RODRIGUES, 2012g, p. 73-74). 

 

Moema, com sua profunda obsessão pelo pai, parece ser o motor da peça de Nelson 

Rodrigues. Assim, d. Eduarda é morta, tal como suas filhas, Clara e Dora, para concretizar o 

desejo de Moema em ser “a única mulher na vida do pai” (RODRIGUES, 2012g, p. 99). No 

entanto, a morte de Eduarda dá-se de forma diferente das demais. Moema pede que o pai lhe 

corte as mãos – única semelhança entre ela e sua mãe – e esta sangra até a morte. A morte de 

d. Eduarda ocorre, portanto, de forma indireta, assim como afirma Misael, quando, ao ser 

questionado pelo filho, Paulo, responde que “apenas cortou-lhe as mãos, mas a deixou viva” 

(RODRIGUES, 2012g, p. 92). 

Na peça de Nelson Rodrigues (2012g), há uma profunda reconfiguração, sobretudo 

no que diz respeito às motivações que levam suas personagens a cometer assassinatos. Aquilo 

que no mito clássico era considerado um crime de honra, determinado por um deus, no caso 

da trilogia de Ésquilo (2013), transformou-se em uma série de crimes passionais na peça 

rodriguiana. Instituições como a do casamento e a da família são confrontadas com os desejos 

sexuais em todas as instâncias: Moema x Misael, Paulo x d. Eduarda, d. Eduarda x Noivo e 

também Moema x Noivo, uma vez que este sabia ser meio-irmão da personagem. Rodrigues 

ressalta ainda as relações extraconjugais existentes em todas as camadas da sociedade: 

homens da alta sociedade x prostitutas do cais x criminosos. 

Todas essas relações, sempre escondidas, são afastadas para alimentar uma sociedade 

preocupada em parecer. Uma aparência que se distancia daquilo que realmente é. Esse esforço 

empenhado pela família Drummond só é rompido por meio dos Vizinhos, que participam e 

comentam o comportamento da família na sua intimidade, numa percepção moderna de 

relações sociais que, quando representadas em um palco, aparecem, conforme já dito 

anteriormente, como uma reconfiguração do coro grego e reforça o fato de que o texto de 

Nelson Rodrigues, apesar de indicado como “tragédia”, não deve ser compreendido em 

termos clássicos, tal como as tragédias gregas presentes na obra de Aristóteles. 

A perspectiva adotada por Nelson Rodrigues (2012g) é, nesse sentido, similar à 

perspectiva adotada por Crébillon (2015), no século XIX, quando afirma que compôs a “sua 

Electra” e não a Electra pertencente ao mito trágico. O esforço de Nelson Rodrigues de 

adequar o gênero “tragédia” às suas peças não se encerra no texto de Senhora dos Afogados. 

Não podemos esquecer que essa peça faz parte de um conjunto de quatro textos que abordarão 

temas do teatro clássico e que será, mais tarde, em edição organizada por Sábato Magaldi, 
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intitulado: “Peças Míticas”
93

. 

Nos anos seguintes, o dramaturgo reforçará essa prática ao compor suas “tragédias 

cariocas”, nas quais ele abandonará os grandes temas do teatro para tratar de questões e 

personagens muito característicos do universo do Rio de Janeiro, como é o caso da peça Boca 

de Ouro (2012d), que apresenta como personagem principal um bicheiro carioca que manda 

implantar em sua boca dentes de ouro. Ao atribuir à sua obra a inscrição genérica de tragédia 

“carioca”, o adjetivo gentílico empregado pelo dramaturgo sai do universo das tragédias 

clássicas, incompatíveis com o público do Rio de Janeiro do século XX e acerca do qual o 

autor há anos escrevia em suas colunas de jornal – e inaugura um novo gênero: as tragédias 

cariocas. Nesse sentido, uma análise do texto do dramaturgo só poderá se realizar de forma 

coerente se se considerarem os aspectos contextuais e cotextuais apresentados em uma 

peça que já não é grega e, menos ainda, americana, mas carioca, permitindo um novo viés 

de análise que deve ser estruturado a partir de uma perspectiva discursiva do texto 

rodriguiano. 

Encerramos esta seção, ainda, com a voz de Nelson Rodrigues e a insistência com 

que o dramaturgo defendia a legitimidade das tragédias rodriguianas perante a crítica da 

época: 

 

A maioria dos críticos se baseou no “onde já se viu fazer uma coisa dessas?” 

Ora, cada um faz seu juízo como quer, entende ou pode. De qualquer maneira, 

parece-me precário o crítico que se enfurece contra os personagens e se põe a 

insultá-los. Imagino uma pessoa que, perante O avarento, de Molière, 

invalidasse a peça, sob a alegação de que o personagem é um pão-duro, um 

unha-de-fome. Ou, então, que, em face de Otelo, se pusesse a berrar, da plateia: 

– “Canalha!” (RODRIGUES, 2000, p. 11). 

 

De fato, o dramaturgo brasileiro trazia ao palco personagens desagradáveis aos olhos 

e diálogos de pouca profundidade dramática. Com isso, as tragédias escritas por Nelson 

Rodrigues foram censuradas pelo Governo, pela crítica e pelo público. Maridos traídos, 

mulheres infiéis, incestos e assassinatos povoavam o imaginário do autor, como povoam 

ontem e hoje as páginas policiais dos jornais cariocas e de todo o país. Crimes tão cruéis 

quanto aqueles que os espectadores de Senhora dos Afogados recusaram-se a ver encenados 

no palco onde esperavam ver mais um ato de louvor ao teatro grego. O que Nelson Rodrigues 

                                                      
93

 Como citado, quando Nelson Rodrigues escreve Senhora dos Afogados (1947) além de Vestido de Noiva 

(1943), ele já escrevera Álbum de Família (1945) e Anjo Negro (1946). Em 1949, ele escreverá Doroteia, a 

quarta peça que integra o volume intitulado “mítico”, por Sábato Magaldi. Essas peças não consolidaram a 

carreira de Nelson como dramaturgo, pelo contrário, a incursão pelos temas clássicos e tragédias entre 

membros de uma mesma família fizeram, como vimos, com que o autor enfrentasse uma forte rejeição por 

parte do público e da crítica e com estes lhe rendessem o título de “autor desagradável”. 
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nos mostra é a impossibilidade de se representar dignamente uma sociedade que, sob muitos 

aspectos, pode-se qualificar como indigna. 

Ao citar Carlos Drummond de Andrade, em Teatro desagradável, Nelson Rodrigues 

encerra com a afirmação, por parte do poeta mineiro, de que suas peças eram “obras primas 

fulgurantes... e podres” (RODRIGUES, 2000, p. 13). De fato, o que o dramaturgo brasileiro 

nos mostra, em Senhora dos Afogados, é uma sucessão de ações podres – para mantermos o 

termo de Drummond – mas, ainda assim, uma obra prima. Obra essa capaz de dialogar com 

O’Neill (1970), com Ésquilo (2013), com Sartre (1947) e com todos aqueles com os quais a 

sociedade carioca estaria satisfeita apenas se Nelson Rodrigues (2012g) humilde e 

reverentemente os imitasse. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre os textos que compõem o volume Por que ler os clássicos?, de Ítalo Calvino 

(2007), o crítico italiano reflete acerca da seguinte questão: “Quantas Odisseias contém a 

Odisseia? (CALVINO, 2007, p. 17). A questão proposta por Calvino foi também um dos 

caminhos iniciais desta pesquisa, a partir de uma pergunta bastante similar à dele: “Quantas 

Electras contém o nome Electra?”. Afinal, por que crítica e público, mesmo diante das amplas 

reconfigurações da fábula, das personagens, da ambientação social e histórica acabaram por 

tomar, equivocadamente, esses novos textos sempre à luz do mito grego? Ao lado dessa 

inquietação, outro aspecto precisava ser considerado: o fato de um dos maiores representantes 

do teatro brasileiro ter tomado, ele também, o mito da princesa grega para representar a 

história de uma mulher que, nutrindo sentimentos pouco genuínos pelo pai, decide matar 

todas as outras mulheres da família para que ela seja única na casa paterna. 

O texto de Senhora dos Afogados, última das peças míticas de Nelson Rodrigues 

(2012g), subverte, como vimos, o mito atrida em diversas dimensões: ao suprimir o 

assassinato do patriarca da família como causa do matricídio, ao explorar os desejos 

incestuosos de Moema em relação ao pai e, sobretudo, ao trazer para o palco o filho ilegítimo 

de Misael – inexistente na versão grega do mito de Electra – para vingar a mãe, morta a 

golpes de machado pelo juiz, dezenove anos antes. 

Nosso trabalho tinha, portanto, um ponto de partida bem definido: a trilogia 

esquiliana representada durante o século de ouro grego (século V a.C.) e, como ponto de 

chegada, o texto rodriguiano, uma peça censurada pelo Governo e desagradável aos olhos do 

público e da crítica, aparentemente devido à pretensão de seu autor ao intitulá-la “tragédia”. 

Nesse sentido, nossa pesquisa foi além da retomada do mito de Electra realizada por Nelson 

Rodrigues (2012g) no texto de Senhora dos Afogados; era necessário que investigássemos 

também os caminhos percorridos pela tragédia e pelo próprio mito, no sentido de esclarecer 

como cada um deles foi frequentemente subvertido pelos dramaturgos ao longo dos séculos. 

Como base teórica para a realização desta pesquisa, utilizamos a metodologia da 

Comparação diferencial dos mitos gregos, realizada por Ute Heidmann (2003, 2012), a partir 

da qual se compreende cada obra que retomou o mito clássico como uma resposta ao texto 

precedente, recusando assim a noção de influência que um texto pode manter em relação 

àqueles que os sucedem. As retomadas do mito de Ifigênia, realizadas por Racine (1847) e, 

séculos depois, por Goethe (2016), e ainda a peça Électre, de Crébillon (2015), confirmam 

essa perspectiva. 
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A partir desse suporte teórico, tomamos as primeiras versões do mito de Electra 

presentes nas peças de Ésquilo (2013), Sófocles (2009) e Eurípedes (2009) no sentido de 

refletir acerca das transformações realizadas nesses textos, sobretudo no que se relacionava à 

construção das cenas enunciativas e das relações dialógicas entre esses tragediógrafos. 

Estendemos nossa reflexão também ao Agamêmnon de Sêneca (2009) para mostrar que, 

embora tomado como tradução de um texto grego, o teatro romano reconfigura 

fundamentalmente as peças helênicas, obedecendo a questões de ordem social, ou seja, a 

acordos tácitos mantidos em uma comunidade discursiva na qual cada autor está inserido. No 

texto romano, mesmo informando aos seus espectadores sobre a representação do mito de 

Agamêmnon, Sêneca trará a personagem de Electra para registrar a importância da irmã de 

Orestes ao salvá-lo da morte certa e fará do texto de Agamêmnon uma de suas peças mais 

emblemáticas.  

Percebemos ainda que a fábula atrida e as reconfigurações ocorridas a cada nova 

obra se estendiam, também, às artes plásticas em telas que às vezes retomavam uma 

determinada configuração do mito e às vezes o subvertiam completamente. Conscientes da 

dimensão de uma pesquisa acerca de um tema vasto e amplamente retomado na literatura, na 

pintura, na escultura e mesmo no cinema, resolvemos nos dedicar ao texto dramático e aos 

aspectos discursivos presentes em cada obra que retomou o mito de Electra, analisando não só 

as reconfigurações ocorridas na fábula mas também como essas reconfigurações ocorriam. 

Nossa perspectiva era de mostrar como uma análise discursiva de cada novo texto apresentava 

indicadores importantes da forma como cada dramaturgo atribuía ao mito clássico novos 

significados e nova pertinência. 

Elegemos, assim, as peças francesas escritas entre os anos de 1938 e 1980 e que 

apresentam como traço comum a menção direta ao mito de Electra, seja no título, seja na 

história que é representada. Para nos auxiliar na análise dessas peças, dialogamos ainda com 

Nietzsche (2004), Williams (2002) e Freud (2010) no sentido de mostrar a forma como os 

dramaturgos modernos reconfiguram o mito clássico sempre para abordar questões 

particulares a essa nova sociedade e a esses espectadores símbolos de uma tragicidade 

inerente ao ser humano. O mito de Electra e sua retomada expressiva durante o século XX, 

período marcado por duas guerras mundiais e um profundo sentimento de vazio que cerca 

tanto os dramaturgos quanto o público, não poderia nos chegar de outra forma, nos textos 

contemporâneos, senão por uma personagem completamente reconfigurada. 

Adotamos, portanto, como ponto estrutural de nossa reflexão a concepção do texto 

na condição de discurso, com base nos estudos de Dominique Maingueneau (2006). A partir 
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dessa concepção, analisamos cada texto moderno procurando identificar a reconfiguração do 

mito de Electra com base nos conceitos de dialogismo, cena enunciativa e inscrição genérica. 

Esse recorte permitiu a identificação do recurso utilizado por cada dramaturgo ao retomar o 

mito grego e mostrar como cada reconfiguração apresentava uma nova perspectiva da fábula 

atrida. 

Mostramos, dessa forma, como o texto de Jean Giraudoux (1987) reconfigura 

totalmente a fábula e faz com que todas as personagens clássicas ajam como se participassem 

de uma ficção de Arthur Conan Doyle, enquanto Jean-Paul Sartre (1947) retomará a condição 

de usurpadores de Clitemnestra e Egisto para se referir à presença alemã em território francês. 

Jean Anouilh (1972) e Marguerite Yourcenar (1971), por sua vez, também reconfiguram o 

mito: enquanto o primeiro se vale da fábula grega para mostrar toda a tragicidade presente na 

condição humana – são os músicos que, como nós, durante grande parte da peça assistem à 

encenação – e como as mazelas modernas podem parecer bem maiores que as tragédias 

gregas; Yourcenar tomará como ponto de partida a personagem símbolo da fidelidade e da 

amizade entre duas pessoas, Pílades, para mostrar que mesmo essa personagem tão presente e 

tão inquestionável nos textos clássicos não é possível no mundo moderno. O Pílades de 

Marguerite Yourcenar torna-se o grande responsável por todas as ações que serão 

desenvolvidas em cena e suas atitudes adquirem contornos não tão nobres como os que lhe 

representam no mito atrida. 

Na quinta seção, buscamos identificar, entre as diversas Electras existentes na 

literatura dramática, o lugar ocupado por Moema, personagem principal de Senhora dos 

Afogados. Nosso objetivo foi de mostrar como Nelson Rodrigues (2012g) apropria-se do mito 

clássico para reconfigurar completamente os principais elementos que caracterizam esse mito. 

O resultado desta pesquisa repousa, portanto, em um trabalho não apenas de leitura e reflexão 

acerca da reconfiguração da fábula grega mas também da mise en écriture rodriguiana. 

Entrevistas, notas editoriais, notícias, programas teatrais da época, prefácios e reedições das 

obras do dramaturgo abriram o caminho para uma reflexão que permitiu ir além do texto e 

encontrar os vestígios deixados por Nelson Rodrigues na construção de suas tragédias. Como 

resultado, apresentamos uma Senhora dos Afogados que reconfigura não só o mito clássico 

mas também o gênero tragédia, na medida em que o subverte, criando um novo gênero, 

situado social e historicamente: a tragédia rodriguiana. 

Concluímos, portanto, ressaltando a contribuição de Nelson Rodrigues (2012g) ao 

fazer de Senhora dos Afogados: sua voz ressoa em meio a uma complexa e diversificada rede 

dialógica que reconfigura o mito de Electra. Nesse sentido, destacamos, ainda, que Nelson 
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Rodrigues se apresenta como o único dos dramaturgos analisados nesta pesquisa que 

reconfigura o mito de Electra de maneira mais efetiva, ou mesmo radical, operando 

verdadeiras inversões. Ele não escreverá uma trilogia, tal como Eugene O’Neill (1970), mas 

mudará a fábula, mantendo Misael vivo durante toda a peça. O que temos em Senhora dos 

Afogados é uma reconfiguração do mito que dialoga tanto com os textos clássicos, ao tratar do 

antagonismo vivido por mãe e filha, quanto com os textos modernos, ao apresentar Moema 

para contar sua história, seus desejos e seus crimes não diante de um palácio atrida, mas em 

qualquer lugar na costa brasileira em qualquer tempo... 

Acreditamos, portanto, ter chegado a bom termo nesta pesquisa, demonstrando a 

inserção de Nelson Rodrigues nessa rede dialógica e não apenas adotando um tema 

“universal”, em uma pretensa “adaptação malsucedida” de uma peça americana. Mostramos, 

para isso, a importância de se acompanhar as reconfigurações do mito de Electra a fim de 

entender o dialogismo que ele sustenta ao longo de séculos de produção literária e, 

finalmente, evidenciamos a pertinência da metodologia da Comparação Diferencial para a 

análise de reescrituras, com base nos preceitos da Análise do Discurso e das teorias 

bakhtinianas. 

Esperamos, com este trabalho, ter contribuído para reforçar as pesquisas sobre 

Nelson Rodrigues, incluindo um instrumental teórico ainda pouco explorado no Brasil para 

um melhor entendimento de um autor que nossa crítica costuma acolher com dificuldade, 

conforme mostramos em exemplos citados. Acreditamos ter apresentado a abertura possível 

para a exploração, não só de Senhora dos Afogados como também de outros textos 

rodriguianos em novas pesquisas que considerem suas diferenças não como defeitos de um 

escritor menor, mas como respostas de um autor a outros que o antecederam, carregadas das 

marcas de seu tempo e de sua cultura. 
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