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Arte e Justiça - IX 

“O Julgamento de Orestes”  

De todas as instituições existentes, creio que a Justiça é uma das que melhor representa o uso e 

o alcance da racionalidade humana. E é com o mítico julgamento de Orestes, obra clássica 

inigualável de Ésquilo, que surge um dos monumentos literários mais relevantes da criação 

humana. Esta é a história de uma Justiça que nasceu entre traições, desamores e vinganças.  

Decorre após a guerra de Troia - travada pela disputa da bela Helena que fugira com o príncipe 

troiano Páris, deixando Esparta e o seu esposo 

Menelau, irmão de Agamémnon. Este, líder 

dos exércitos gregos que estivera dez anos em 

campo de batalha, volta para o reino de 

Micenas, onde Egisto, seu primo pelo qual 

nutria grande desafeto, teria sido colocado a 

governar em seu lugar por ordem de 

Clitemnestra, sua esposa. Clitemnestra e 

Egisto tornaram-se amantes e planearam a 

morte de Agamémnon à sua chegada. Assim 

foi, morto, apunhalado pela sua esposa e pelo 

seu amante na sala de banhos do seu próprio 

palácio. O amor de Clitemnestra e Egisto fora 

selado com um horrendo crime de sangue. 
1. “Máscara de Agamémnon” descoberta por  
Heinrich Schliemann em 1876, em Micenas.  
 

Como se a morte do Rei de Micenas não fosse suficiente, pretendiam também matar Orestes 

pois que, pela tradição, cabia ao filho vingar a morte do pai. Para que tal tragédia não tivesse 

lugar, Electra, irmã de Orestes, pediu-lhe que partisse imediatamente para Fócida, reino de 

Estrófio, seu tio e esposo da irmã do seu falecido pai, onde estaria devidamente protegido.  

Anos mais tarde, já adulto e impelido por Pílades foi a Delfos consultar um oráculo para que 

pusesse um fim aos seus rancores e ao seu espírito de retaliação. Foi então que Pítia, 

sacerdotisa de Apolo, determinou que Orestes deveria, a qualquer custo e sem sombra de 

perdão, vingar a morte de seu pai e matar o casal traidor. Obedecendo à ordem de vingança 

recebida no oráculo de Apolo, Orestes retorna disfarçado a Micenas para vingar a morte do pai 

e matar o par traidor. 

Orestes e Pílades seguiram então o seu caminho até Micenas, com toda a discrição, a pé e 

sujos, disfarçados com vestes esburacadas, para que não levantassem suspeitas e, alguns dias 

após a sua chegada, vão ambos ao palácio real. Anunciam-se como dois arautos do reino de 

Estrófio, portadores de uma triste notícia: a inesperada morte de Orestes. Dada que lhe foi a 

oportunidade, seguindo a vontade dos deuses, tornou-se assassino da mãe, um crime hediondo 

e contra a natureza, perseguido e punido pelas Erínias. 
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As terríveis filhas da noite, divindades 

infernais da vingança, do ódio e da justiça 

perseguiram então Orestes sem lhe dar 

um minuto de sossego, torturando-o com 

a culpa, o remorso e o arrependimento! 

Quando Orestes, exausto, enlouquecido e 

desorientado, chegou a Delfos abrigou-se 

no templo do Deus solar à procura de paz 

e de sossego. Foi então que Apolo lhe 

disse: 

– “Vai para Atenas, lá te providenciarei a 

atenção de um tribunal justo.” 
 
2. “O Remorso de Orestes” de William Adolphe 

Bouguereau  

Torturado pela culpa, Orestes correu para Atenas, onde a própria deusa da sabedoria escolheu 

o júri, júri composto por doze pessoas ilibadas de qualquer vício ou, sequer, de má reputação.  

Em caso de empate, a última palavra seria, claro, de Atena, sendo a sua decisão final 

irrecorrível.  

No esperado dia do julgamento estavam de um lado, as Erínias, encarregadas de sustentar a 

acusação, e do outro lado, Apolo, que se pronunciou em defesa de Orestes.  

No início do julgamento a ira e a sede de vingança das Erínias parecia incontrolável.  

Eram três: Tisífone, que açoitava os mortais com o seu chicote, Megera, que personificava a 

inveja e o ódio, e, finalmente, Alecto, que representava a vingança.  

 

“- Para trás! - exclamou Atena, algo impaciente, às 

selvagens criaturas.  

- Cessem por um momento a vossa ira, para que 

ouçamos o que o réu tem a dizer em sua defesa.  

- O que pode dizer o assassino da própria mãe? - 

exclamou Tisífone, fazendo estalar o seu chicote de 

cobras trançadas sobre as costas do acusado.  

- Sim...! - acrescentou Alecto, outra das terríveis 

Erínias, aproximando o facho do rosto do acusado.  

- Vamos inaugurar entre nós, então, o insano 

costume de conceder perdão aos parricidas? 

 
3. Orestes atormentado pelas Erínias, 
ânfora grega (380 a.C.) 

 

- Irrisão! - gritou Megera, a terceira das irmãs infernais, com os olhos raiados de sangue.  

- Malditos todos aqueles que tomarem o partido deste cão odioso! 
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- Basta, filhas do Tártaro! - disse Atena, silenciando as três. - Queremos ouvir, a partir de 

agora, tão-somente a voz do acusado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Orestes entre Atena, uma Fúria e possivelmente Tisífone e Apolo. 

Pintura Kratera, 330 a.C., Museu Britânico. 

 

O julgamento continuou com uma honesta descrição de Orestes relativamente aos factos que 

lhe estavam a ser imputados a partir do momento em que chegaram ao palácio real: 

“- Temos uma triste notícia a dar sobre o filho de Clitemnestra - disse Pílades, que segurava, de 

maneira enigmática, uma grande caixa dourada.  

Os dois não tardaram a aparecer. O primeiro a surgir foi o assassino do meu pai. Trazia um ar 

francamente esperançoso, pois havíamos plantado no coração, com nossas calculadas 

palavras, a certeza de que trazíamos a notícia de minha morte. 

Em seguida surgiu minha mãe, Clitemnestra. (…) 

- Os maus fados abatem-se novamente sobre esta casa, pois eis que trazemos nesta urna as 

cinzas de Orestes, filho de Agamémnon. 

Nesse instante, meus olhos, temendo ver a alegria estampada nos olhos de minha mãe, 

desviaram-se involuntariamente e foram parar no rosto do impostor, o qual, eu tinha certeza, 

não conseguiria ocultar a satisfação. 

Com efeito, vi imediatamente seus olhos brilharem.  

Em seguida, recuperando mal e parcamente o seu cinismo habitual dirigiu-se a nós outra vez, 

velando, porém, a voz: 

- Oh, Clitemnestra, que dia aziago é este, que Zeus nos anuncia? 

Não podendo, então, suportar por mais tempo essa farsa abjecta, essa hipocrisia velada, 

Pílades abriu a caixa que mantinha em suas mãos, sem, no entanto, permitir que os olhos dele 

vissem o conteúdo.  

Enquanto os dois assassinos se entreolhavam, simulando um luto atroz, Pílades sacou da caixa 

o seu punhal, estendendo rapidamente o outro.  

E quando o rei e a rainha dirigiram outra vez para nós os seus olhares, encontraram-nos já de 

armas em punho. 

Seríamos, mesmo, ainda mãe e filho - ou já dois estranhos, que se defrontavam para um acerto 

final?” 
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5. Orestes assassinando Egisto enquanto Clitemnestra foge. 
Ânfora ática de figuras vermelhas, séc. V a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. O matricídio de Clitemnestra 

Finda a defesa de Orestes, Atena deu por iniciada a votação. Cada um dos doze juízes dirigiu-se 

à urna de votação, onde introduziam uma bola branca ou preta conforme o sentido do seu 

voto. As Erínias, sempre agitadas e ameaçadoras, sibilavam aos julgadores que passavam por 

elas, agitando as tochas.  

Deu-se o encerramento da votação e contaram-se os votos.  

Seis bolas brancas e seis bolas pretas foi o resultado: um empate – os juízes não chegaram a 

um acordo.  

Orestes não sabia o que dizer nem o que esperar.  

Já as Erínias, quais vis criaturas abusadoras do poder, abriam as suas asas negras e entoavam 

o seu hino solicitador do castigo mais cruel, a morte.   
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Atena, a justa, e magistrada suprema do tribunal aproximou-se da urna para retirar a bola do 

desempate: 

 

“ – Não matou sua mãe, mas a assassina de seu pai. Orestes precisou escolher entre dois 

deveres sagrados e ferir um deles, por este motivo, por maioria dos votos, fica absolvido da 

acusação.” 

 
7. Voto favorável de Atena 

Designs by Flaxman in Stories from the Greek Tragedians, by the Rev. Alfred J. Church, M.A.)  

 

 

 

“- Parece que se encerra, finalmente, a 

época cruel das selvagens punições e 

das terríveis expiações – disse Apolo às 

Erínias, com o semblante luminoso” 

 

 

 

8. Carl Rahl 1812-1905: Orest von Furien verfolgt 

 

Orestes, julgado em Atenas, teve o voto de qualidade favorável da deusa Atena que o livrou da 

vingança das Erínias.  

A equidade e a compaixão do patriarcado ateniense prevaleceram sobre uma justiça cega e 

vingativa, moralmente arcaica, tão vingativa e implacável como a pena de talião, mas ainda 

profundamente desrespeitadora da vida humana.  

 



 6 

 

 

 

Atena representava agora uma nova 

ordem construída sobre novos valores 

societários, da qual se destaca a 

justiça.  

Cabe perceber a dimensão desta 

mudança tão importante e premente.  

É que a visão comum dos gregos era a 

de que quem violasse a ordem divina 

amaldiçoava a sua família, de geração 

em geração, pelos erros dos 

antepassados, num infindável caminho 

de mortes e tragédias familiares. Esses 

males precisavam de ser purgados.  
9. Orestes atormentado pelas Erínias  

Design by Flaxman in Stories from the Greek Tragedians, 

By the Rev. Alfred J. Church, M.A. 
 

As vinganças familiares de matar quem matou um parente eram toleradas e precisavam de ter 

um fim, porque ameaçavam o Estado e a paz social.  

À data do julgamento ora em análise, estamos na terceira e quarta geração em que os crimes 

de sangue são alimentados retroativamente, numa ordem incessante, imparável e sangrenta 

de vinganças e de mortes. O perdão final dá-se com o julgamento de Orestes.  

Nesta peça, que tem fundamentalmente uma função educativa, a lei de talião é extinta e são 

introduzidos os conceitos de um julgamento justo composto por um conselho de sábios juízes 

imparciais que não abusam do poder estatal e que não propugnam nem aceitam acriticamente 

uma pena meramente retributiva. É com a instituição de um tribunal de homens bons, sem 

vícios e de sã reputação para julgar o crime de homicídio que se passa do direito antigo, em 

que se fazia justiça com as próprias mãos, para o novo direito mais humano e racional. Trata-

se da transição da legalidade da physis, da lei do mais forte, para a actuação da ponderação e 

da prudência, virtude máxima da administração da polis, para proteger os homens de algo 

exterior a eles ou que lhes é interior, mas não racional, nem conforme à sua cruel natureza 

humana. 

Esta obra destaca a importância de a vingança de sangue ser banida da cidade e a importância 

de se transitar de uma justiça pró-violenta e retributiva para uma justiça do diálogo e da 

retórica.  

 

 “A modernidade ensina-nos que para a boa ordem social a aceitação tolerante da pequena 

desordem individual pode ser mais importante do que a pequena e visceral justiça individual e 

que a grande justiça social tem que ser uma ciência, uma técnica e uma arte que os políticos 

têm que encarar não mais como um assalto aos cofres do erário público pela via do poder mas 

como um serviço sagrado prestados aos deuses da humanidade que cada vez mais são um 

pouco de cada um de nós!” 

Imperium Numinibus in Nomine Domine  
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Mitemologia Racional (Estudo comparado da 
nomenclatura, etimologia e fenomenologia mítica), por 
Ajotaef.  

 
 
 

 Marta da Fonseca Morgado 


