
MULHERES NO MUNDO ANTIGO

No Editorial desta edição, a Profª 
Drª  Maria  Regina Candido 
esclarece que a ‘identidade de 
gênero, em seu aspecto cultural, 
está relacionada a cultura material 
como princípio norteador das 
evidencias arqueológicas que 
apontem para as atividades 
produtivas tanto de homens quanto 
de mulheres.’                     Página 2

EDITORIAL
Arqueologia História e a construção 
da identidade de gênero

Em entrevista ao PHILIA, Profª 
Drª MARTA MEGA, ressalta a 
importância do uso correto do 
conceito de Gênero nas pesquisas.

A Dra. Marta Mega alerta para o 
cuidado de ‘transportar conceitos 
modernos fechados para o 
mundo antigo’, pois pode-se cair 
numa armadilha, ‘de estar 
considerando homens e mulheres 
c o m o g ê n e r o m a s c u l i n o e  
feminino, como se isso fossem 
coisas  naturalizadas’. 
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Profª. Drª.Maria Regina Candido

EDITORIAL 

ARQUEOLOGIA HISTÓRICA E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE GÊNERO
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 pesquisadora Gisele Ambrósio AGomes, traz a memória seguinte 
citação “Da História, muitas 

vezes a mulher é excluída” cuja 
afirmação foi feita por Michelle Perrot, 
uma das mais renomadas historiadoras 
sobre as mulheres, reflete uma 
preocupação que há muito envolve os 
intelectuais nos dias atuais. Podemos 
destacar, concentrando-nos ainda nas 
vozes do século XX, a figura da 
importante escritora inglesa Virginia 
Woolf, que se empenhou em militar a 
favor do sexo feminino, através de seus 
escritos. Gênero e um princípio 
estrutural que faz parte da sociedade. 
Tradicionalmente, gênero é definido 
como uma construção social de 
apropriação masculina que define a 
identidade pessoal e o papel social 
feminino. Arqueologia Histórica, 
seguindo a tendência teórica da 
Arqueologia de Gênero, oferece suportes 
para a análise de estudos de casos e 
suportes teóricos que auxiliem na 
elaboração do sistema organizacional 
sobre o que denominou chamar de 
identidade de gênero diante de suas 
múltiplas gradações de analises. Apesar 
dos avanços consideráveis das últimas 
décadas, a história das relações de gênero 
ainda é um tema em construção. Temos 
que reconhecer que houve notável 
desenvolvimento do estudo da temática 
sobre gênero no Brasil, mas a 
consolidação desse campo de estudos 
ainda é muito recente. Como indica Carla 
Bassanezi Pinsky "em gênero é uma 
forma de enfatizar o caráter social e, 
portanto, histórico, das concepções 
baseadas nas percepções das diferenças 
sexuais".                         .

     A proposta se deve ao reconhecimento 
de que a identidade de gênero não se 
constitui como um padrão estático. Os 
scholars admitem a identidade de gênero 
como construção social que detém uma 
dinâmica interna que se transforma 
através do tempo e do espaço. Isto porque 
é o processo de socialização e da história 
cultural assim como de interação social 
entre os integrantes de uma comunidade 
que moldam a percepção do indivíduo 
sobre identidade de gênero. No conjunto, 

definem os papeis sociais e estabelecem 
as relações entre homens e mulheres.                 

    A identidade de gênero, em seu aspecto 
cultural, está relacionada a cultura 
material como princípio norteador das 
evidencias arqueológicas que apontem 
para as atividades produtivas tanto de 
homens quanto de mulheres. A 
participação produtiva pode ser 
observada através do processo de 
sepultamento, da organização do 
trabalho que no conjunto permite uma 
abordagem comparativa sobre o sistema 
organizacional de uma comunidade. 

   Estudo da identidade de gênero junto a 
Arqueologia Histórica detém variações e 
tendências entre os pesquisadores, a 
saber:  há aqueles pesquisadores que 
mantem foco na identidade das mulheres 
a partir dos artefatos arqueológicos ao 
qual indica o papel social e as relações 
sociais entre homens e mulheres, visando 
construir um sistema particular de 
gênero. Este tipo de investigação tende a 
comparar as relações estabelecidas pelo 

gênero, estrutura ou processo da relação 
homem e mulher de uma determinada 
região ou sociedade ressaltando as suas 
mudanças através do tempo e do espaço.

   O segundo grupo de pesquisadores 
problematiza a universalidade da 
dicotomia da relação homem e mulher. 
Os scholars teorizam sobre o tema e 
buscam evidencias nos grupos sociais e 
na comunidade de forma a reconhecer a 
existência de mais do que dois gêneros. 

* Maria Regina Candido
Coordenadora da Área de História Antiga e 

Medieval do Departamento de História da UERJ
Diretora e Coordenadora do Jornal Philia

Coordenadora do NEA/UERJ
Professora Associada de História Antiga/UERJ

Coord. do Lato Sensu de História Antiga e 
Medieval / UERJ

Profª da Pós-Graduação da PPGHC/UFRJ e 
PPGH/UERJ

Member of Society for Historical Archaeology - 
SHA/USA

Tal perspectiva permite uma leitura que 
flexibiliza a identidade de gênero a partir 
da cultura material como alternativa a 
relação binaria de oposição entre o 
m a s c u l i n o  e  o  f e m i n i n o .

    O terceiro grupo de estudos sobre 
identidade de gênero examinam a 
sociedade como instituição pondo em 
destaque o seu sistema produtivo.  
Analisa a administração da casa, do 
trabalho e controle econômico de uma 
sociedade a partir de cultura material. Os 
dados provenientes da arqueologia 
permitem trazer a evidencia documental 
e a diferenciação espacial que nos 
apontam para a atividade política, as 
relações de poder, o controle econômico 
exercido pelo homem e pela mulher. 
Joana Vieira Borges nos adverte que os 
desafios colocados pela história das 
mulheres, de gênero e feministas, para a 
historiografia e o reconhecimento do 
avanço das produções, nem sempre 
corresponderam ao estabelecimento de 
relações entre as experiências femininas 
e masculinas, como pretende uma 
análise de gênero de caráter estritamente 
relacional. O resultando buscar 
estabelecer análise das atividades que 
apontam para ações de equivalência, não 
hierarquizada ou de oposição.
                                                                                             aa

Imagem 1. O vôo de Medeia
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A Sra. poderia explicar para os nossos 
leitores, resumidamente, qual a sua 
pesquisa?
Minha Pesquisa atual? Contextos 
funerários e exposição feminina. Na 
verdade, esse tema começou quando eu 
fazia mestrado. Na época a minha 
orientadora sugeriu que eu lesse peças de 
Eurípides, onde eu notei uma coisa: como 
poderia existir uma exclusão feminina se o 
autor falava direto de mulheres exercendo 
atividades políticas? Aí, eu comecei a 
pesquisar a relação entre as mulheres e a 
ação política. Na dissertação de mestrado 
eu cheguei à conclusão, mais uma pergunta 
do que uma conclusão, por assim dizer, de 
que havia uma expectativa ou uma 
possibilidade de se pensar uma cidadania 
feminina. Na época, foi só onde eu consegui 
chegar, mas depois eu passei vários anos, 
até mesmo durante o doutorado, onde eu 
não falei diretamente disso, pensando nessa 
questão. Meu trabalho hoje é uma parte da 
minha tese de doutorado que eu não 
desenvolvi na época; sempre pensando 
como podemos desdobrar essa questão de 
uma cidadania feminina. Em primeiro 
lugar, precisamos compreender melhor o 
que os gregos entendem como cidadania, 
justamente, porque os gregos têm duas 
palavras que podem ser traduzidas para 
cidadão: uma é “astos” que nos 
traduziríamos por “citadino” ou “cidadão”, 
e a outra é “polites”, que denota aquele 
ligado a ação da polis. As mulheres 
geralmente são “astés”. Em algumas arenas 
do tribunal, por sua vez, elas podem ser 
chamadas de “politai”. Nesse sentido, eu fui 
tentando pensar práticas políticas não 
institucionais, ou seja, que não se 
racionassem diretamente ao governo das 
cidades, mas que se articulassem entre os 
cidadãos e os habitantes. Comecei a 
perceber isso, por exemplo, através da 
mudança nos elogios funerários dirigidos às 
mulheres em meados do séc. V, em que as 
mesmas começaram a ganhar certos elogios 
- virtude e prudência -, que no período 
arcaico eram ligados a atributos masculinos 
na poesia épica. As mulheres começam a ser 
chamadas com virtudes masculinas. 
Comecei a pesquisar, então, como a 
visibilidade dada às mulheres em contextos 
funerários era uma postura política.                       
.
E a Sra.dialoga com Michel de Certeau, 
nesse sentido?
Sim. Pelas táticas e estratégias, Certeau nos 
dá o caminho para entender como ações 

cotidianas, como, por exemplo: um 
passante que lê um epitáfio, pode de alguma 
forma alimentar silenciosamente espaços 
políticos alternativos.  Michel de Certeau, 
de  a lguma  fo rma ,  me  deu  e s se  
encaminhamento e hoje em dia, mais 
próximo, alguns trabalhos do Kostas 
Vlassopoulos.                     .

Qual o papel do conceito gênero na sua 
pesquisa?
Olha, você tem o conceito de gênero que 
muitos teóricos discutem hoje, como a Joan 
Scott, que está ligado ao movimento 
feminista e ao contexto moderno, isso é uma 
coisa. Mas quando você transporta esses 
conceitos modernos fechados para o mundo 
antigo, você pode cair numa armadilha, de 
estar considerando homens e mulheres 
como gênero masculino e feminino, como 
se isso fossem coisas naturalizadas. Então, a 
primeira coisa que eu comecei a fazer foi 
tentar entender como se processava essa 
divisão de gênero na Grécia Antiga. Que 
tipos de termos eles usavam? Descobri 
algumas coisas interessantes, como por 
exemplo, que todos os termos ligados a essa 
diferenciação masculino/feminino, são 
termos que evocam grupos ou tipos de 
comunidade. O que a gente traduz como 
sexo, por exemplo, sexo feminino ou 
masculino, já Xenofontes vai usar a palavra 
“etnos”, isto é, povo masculino e povo 
feminino. Comecei a colocar esse tipo de 
questão: entender como que uma divisão 
que nós teríamos como uma divisão de 
gênero ou sexo, na verdade está relacionada 
pra eles como uma relação de comunidade e 
não propriamente de biologia ou a 
fisiologia. Até porque, como nos informa  
ThomasLaqueur no texto “Inventando o 
Sexo”, até o século XVIII, toda a medicina 
lidava com o corpo como um sexo único, no 
qual o feminino era o masculino um pouco 
desenvolvido. Só após o século XVIII que a 
diferença sexual pode ser ancorada no corpo 
e na biologia.    
                 .
Na sua opinião, qual a importância da 
contribuição brasileira no estudo das 
mulheres antigas?
Eu acho que tem muita importância. 
Primeiro porque os textos lá de fora, 
sobretudo os mais recentes, geralmente não 
são traduzidos. Valorizo a pesquisa no 
Brasil, não só por esse motivo, mas eu diria 
que esse é um motivo didático. Os trabalhos 
brasileiros são importantes, num primeiro 
momento, pra falarmos dos outros 

[profissionais do exterior] e ensinarmos um 
pouco desse campo. Esse por um lado. Por 
outro lado, quando temos coragem de propor 
alguma coisa nova, a gente é muito mais livre 
para isso do que os europeus, justamente, 
porque não temos uma tradição acadêmica 
muito consolidada em termos de “Estudos 
Clássicos”. Eu ouço que as universidades 
europeias são muito mais ligadas às questões 
de fontes e matérias de trabalho, do que 
teoria; parece que eles não dão conta da 
teoria. Eles têm toda a bibliografia do 
mundo, mas é meio que uma “esclerose da 
problemática”, como diria Paul Vayne em “O 
inventário das Diferenças”. Eles [os 
europeus] ficam muito fechados em certos 
domínios, nós [os brasileiros] não. O 
brasileiro ousa muito mais pela nossa 
especificidade. A gente ousa propor questões 
muito mais interessantes, eu acho.                   
. 
A senhora percebe uma predileção nos 
estudos do período arcaico e clássico, em 
detrimento de abordagens sobre o período 
helenístico? Se sim, por quê?
Olha, essa questão existe, mas está 
relacionada à historiografia antiga como um 
todo. Eu acho que o período helenístico é 
muito pouco estudado, pelo menos no Brasil. 
Isso se deve, talvez, à dificuldade 
historiográfica e documental. Mas também 
porque temos uma tradição muito mais 
voltada para o estudo do apogeu da Grécia e 
Roma, que transforma o período helenístico 
em um período intermediário. Por vezes, 
quando a gente dá aula de Antiga I, não chega 
lá e na Antiga II você já parte de Roma, então 
é um hiato. Mas eu acho que isso vem se 
modificando um pouco. Aqui [na UFRJ] o 
André [Chevitarese] deu um ímpeto muito 
grande ao estudo do período helenístico, não 
propriamente sobre o feminino, mas pela 
questão da interação cultural e das religiões. 
Agora no resto do Brasil, o estado de São 
Paulo tem trabalhos interessantes sobre o 
assunto.  

Em entrevista ao editor Vinicius Moretti Zavalis, a professora Marta Mega de Andrade, que faz parte do corpo docente do curso de História da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fala um pouco sobre sua pesquisa atual, bem como sobre o campo da História das Mulheres na 
Antiguidade. 

  *Marta Mega De Andrade
Professora associada do Departamento de 

História e do Programa de Pós-graduação em 
Arqueologia, pesquisadora do Laboratório de 

História Antiga e do Programa de Pós-graduação 
em História Social da UFRJ. 



Gaya Maria Vazquez Gicovate *
O FEMININO NA VIDA PÚBLICA DA POLIS: UMA ANÁLISE DAS MULHERES 

ESPARTANAS NA OBRA DE PLUTARCO

Resumo: Este artigo apresenta questões de gênero na Grécia antiga, propõe observar as mulheres espartanas na obra biográfica de 
Plutarco sobre generais espartanos dos séculos V e IV a. C., para fugir do atenocentrismo.
Palavras-chave: História das Mulheres; Esparta; Plutarco.
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 artigo compreende a História Odas Mulheres como o estudo 
sobre mulheres no tempo, com 

referência a Marc Bloch (2001), e 
reconhece que suas condições são e 
f o r a m  c o n s t r u í d a s  s o c i a l  e  
historicamente dentro das noções 
culturais das “relações de Gênero”, 
observadas por Margareth Mead, Natalie 
Davis e Joan W. Scott. Simone de 
Beauvoir afirmou que as mulheres não se 
orgulhariam de sua condição feminina 
por não possuírem História; seriam 
herdeiras de uma realidade factual e de 
um passado decomposto e disperso nos 
quais a cultura as submeteriam aos 
homens, que a dominam.
   A relação desigual entre os gêneros 
imprime sua marca em fontes históricas 
da Antiguidade Clássica Grega. No 
século XIX – quando a Grécia antiga foi 
apontada como a origem da cultura 
européia – o modelo das atenienses como 
mulheres-abelhas foi incorporado à 
moral vitoriana e burguesa da passagem 
do século XIX ao XX, essas imagens 
apareceram como uma justificativa 
eficaz ao papel “normal” da mulher 
(ANDRADE In: FEITOSA; FUNARI; 
S ILVA,  2003 ,  p .  115) .  Ass im 
investigações historiográficas avaliam se 
tais temas, como o imaginário da mulher 
ateniense sob a ótica masculinizada 
reclusa ao oikos, não seriam construções 
ideológicas recentes e modernas.
   Se as mulheres sob a visão 
atenocentrica estariam excluídas da 
sociedade civil, ao incluir o caso das 
espartanas, “the only ones who rule their 
men” (PLUTARCH. Lycurgus, 14, 4), 
pode-se reinserir o gênero feminino na 
cidade antiga e, de certa forma, na 
cidadania. As mulheres recebiam 
e d u c a ç ã o ,  e  p a r t i c i p a v a m  d o  
gerenciamento do oikos e da produção 
agrícola nas constantes ausências 
masculinas (FLECK; HANSSEN, 2009). 
Pavel Oliva (1983) afirmou que as 
mulheres espartanas ocupavam uma 
posição social singular, perceptível por 
seus trajes e pela prática de exercícios 
físicos. M. I. Finley (1989) observa nas 
fontes de Aristóteles e Platão como estas 
mulheres representavam um elemento de 
tensão social, já que elas dominavam dois 

quintos das propriedades, e Huxley 
(1962) avaliou que o poder econômico 
delas favoreceu suas participações na 
política desde a época clássica. Porém, 
como lembra Paul Cartledge (2004), as 
mulheres retratadas nas fontes tinham 
seu lugar social na aristocracia. Certa 
licença sexual talvez seja notada também 
na tradição em torno do estatuto 
feminino de Esparta, como se nota no 
envolvimento de Alcibíades com a 
ra inha espar tana (PLUTARCH. 
Agesilaus, 3, 1-3). 
      Deste modo, observa-se que o gênero 
feminino em Esparta ultrapassa a esfera 
privada, e porventura participa da esfera 
pública. Possivelmente pode-se avaliar 
que em Esparta as mulheres estariam 
mais inclusas ao corpo político e cívico. 
Nesse sentido, a bipolaridade espacial – 
homem no público e mulher no privado – 
também se dilui. 
       A obra biográfica de Plutarco sobre 
nobres gregos e romanos narra a vida de 
guerreiros, de homens políticos, de 
personagens importantes na história de 
suas respectivas cidades. Neste sentido, 
narrativas políticas e militares das 
cidades podem ser observadas como 
pano de fundo da obra. O ponto de vista 
facultado é o plutarquiano, pois este 
homem eventualmente apresenta – nas 
entrelinhas das biografias dos generais 
espartanos Lisandro, Agesilau, Ágis III e 
Cleômenes II – casos acerca do estatuto 
feminino espartano e sua atuação na 
polis. Portanto, em uma obra sobre 
homens ilustres da antiguidade, sob o 
pano de fundo do contexto da polis, nota-
se a figura feminina (ou figuras 
femininas) dentro da história de Esparta, 
assim como alterações nos estatutos 
femininos durante a passagem temporal. 
Os capítulos sobre o rei Lisandro 
apresentam o silêncio em torno do 
gênero feminino. A obra sobre o rei 
Agesilau possui informações referentes à 
ligação das espartanas com a terra, as 
riquezas, a classe e o casamento, além de 
alterações e possíveis reformas nas Leis 
Licúrgicas. Powell (1996) identificou na 
biografia de Ágis III e Cleômenes II 
associações de mulheres com política. 
      Plutarco, como grego, teria vivido 
uma política de construção identitária 

multiétnica e multicultural, com certa 
confluência da cultura grega e da romana 
de acordo com Maria Aparecida de 
Oliveira Silva. Talvez o escritor tenha 
objetivado construir uma identidade 
grega no Império, baseada na história e na 
tradição cultural grega. Deste modo seu 
d i scurso  provave lmente  possu i  
concepções sobre o feminino que 
pertenceriam a épocas anteriores a 
retratada, além daquelas de seu próprio 
período. Jo Ann McNamara (1999) 
afirmou que a visão de Plutarco sobre as 
mulheres se distanciava do padrão 
melissa, por ele ter vivido durante o 
domínio romano no Mediterrâneo 
Antigo. Modificações nas concepções de 
gênero nesse período culminaram no 
enfoque sobre a presença das mulheres no 
espaço público. Lourdes C. Feitosa 
(2005) propõe que os processos 
históricos dos séculos I e II d. C. 
propiciaram uma abertura para 
emancipação social e sexual do gênero 
feminino  no  Impér io  Romano,  
principalmente para as aristocratas. 
Desta forma, levando em consideração os 
apontamentos destes autores, podemos 
concluir que Plutarco pode ter sido 
influenciado por concepções romanas, 
tomando-as como referência de 
feminilidade e gênero ao caracterizar as 
espartanas.
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Thirzá Amaral Berquó *MULHERES NA ATENAS CLÁSSICA: EM BUSCA DAQUELAS QUE FORAM SILENCIADAS
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Resumo: As mulheres da Atenas Clássica constituem um intrigante objeto de pesquisa. Na ausência de documentos produzidos 
por elas, temos de buscar os vestígios da presença dessas mulheres que foram silenciadas pela História
Palavras-chave: Mulheres; Atenas; Grécia.
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o pesquisar  as  mulheres  Aatenienses do período clássico 
(sécs. V-IV a. C.), encontra-se 

uma documentação que é toda feita por 
homens. Assim, o material disponível traz 
consigo uma grande carga valorativa, 
produto da visão masculina sobre o 
feminino. Dessa forma, deve-se ter 
grande cuidado ao avaliar as informações 
contidas nas fontes disponíveis. As 
mulheres aparecem nessa documentação 
incidentalmente, quando, de forma não 
habitual, saíam da esfera doméstica e se 
intrometiam em assuntos masculinos, 
atuando na esfera pública. À primeira 
vista, as mulheres estavam (ou deveriam 
estar) reclusas ao âmbito doméstico. 
Todavia, a tragédia ática está repleta de 
mulheres fortes, que agem livremente na 
esfera pública da cidade. 
   O imaginário grego antigo estava 
tomado por uma noção ginecofóbica, 
segundo a qual a mulher é o outro que é 
visto com desconfiança. Essa noção pode 
ser percebida, por exemplo, no mito de 
Pandora, de Hesíodo (séc. VIII a. C.), ou 
no “bestiário” de Simônides de Amorgos 
(séc. VI a. C). Na Oração fúnebre de 
Péricles, Tucídides aponta que a glória 
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UFRGS, orientada pelo Prof. Dr. Francisco 
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Imagem 1: Mulher lendo.

feminina é a sua 
d i s c r i ç ã o .  N a  
filosofia, Aristóteles 
e  X e n o f o n t e  
concordam que o 
papel da mulher é 
cuidar das tarefas 
d o m é s t i c a s ,  
garantindo o bem-
estar do marido e 
g e r a n d o  f i l h o s .  
Tratava-se de uma 

distinção biológica, cultural e espacial. 
Aos homens, a praça pública. Às 
mulheres, o lar. Pelo menos era isto que 
os homens apregoavam.
 Contudo, um cuidadoso exame das 
fon te s  t ex tua i s ,  ep ig rá f i cas  e  
iconográficas revela a existência de uma 
grande flexibilidade desse padrão no 
cotidiano da sociedade ateniense. 
Primeiramente, observa-se que as 
mulheres não podem ser consideradas 
como um bloco homogêneo. Além das 
diferenças econômicas, verifica-se que 
havia diversos estatutos sociais para as 

mulheres, cada um deles com direitos, 
deveres e formas de inserção social 
d i fe ren tes :  c idadãs  (mél i ssa i ) ,  
concubinas (pallakai), metecas, cortesãs 
(hetairai), prostitutas (pornai) e 
escravas. 
  As cidadãs deveriam portar-se 
diligentemente, como a mulher-abelha 
de Simônides (por isso mélissai). Seu 
principal papel social era o de esposa, 
produtora de filhos para o marido e para a 

Imagem 2: Mulher trabalhando em oficina de olaria 
(detalhe da Caputi Hídria).

cidade. Não possuíam direitos políticos 
e seus direitos civis eram limitados, 
necessitando ser representadas por um 
guardião masculino nos assuntos 
públicos. Embora elas não recebessem 
uma educação formal, a iconografia 
cerâmica mostra cenas com mulheres 
lendo e tocando instrumentos musicais, 
habilidades quiçá aprendidas em redes 
educacionais paralelas femininas.
  As cidadãs habitualmente realizavam 
tarefas domésticas externas, como a 
coleta de frutos e água. Além disso, as 
mulheres pobres tinham de trabalhar 
fora para ajudar no sustento da família. A 
epigrafia das necrópoles demonstra a 
a tuação feminina em variadas  
profissões, como, por exemplo, 
tecedeira, lavadeira, enfermeira, 
parteira e vendedora. A iconografia 
também desvela a possibilidade de 
trabalho feminino em oficinas.
  Outro âmbito de atuação pública 
feminina era a vida religiosa. Nela, as 
mulheres destacavam-se, seja como 
sacerdotisas (caso das filhas das famílias 
abastadas), seja como participantes nos 
festivais cívicos (espaço aberto às 
mulheres mais pobres). Porém, as 
mulheres pertencentes a famílias com 
uma situação econômica intermediária 
enfrentavam restrições a sua liberdade 
por estarem excluídas tanto dos grandes 

papeis religiosos quanto do trabalho fora 
do oikos.
  As concubinas eram aquelas que viviam 
regularmente com um homem sem a 
celebração formal do casamento, obtendo 
uma proteção masculina fora da família 
paterna quando não havia possibilidade se 
casar (falta de dote, por exemplo). As 
metecas eram as estrangeiras residentes 
em Atenas, as quais tinham de ser 
representadas por um cidadão ateniense 
nos assuntos públicos. Estavam excluídas 
de alguns rituais religiosos e não podiam 
se casar com cidadãos. Já as hetairai 
(cortesãs) eram acompanhantes instruídas 
em canto, dança ou música. Pela natureza 
de sua profissão, elas usufruíam de grande 
liberdade de circulação dentro da polis, 
frequentando espaços usualmente 
vedados às mulheres. Diferiam das 
prostitutas (pornai), as quais ofereciam 
serviços sexuais em bordéis ou pelas ruas. 
Por fim, as escravas podiam ser 
prisioneiras de guerra ou moças raptadas 
ou vendidas por suas famílias devido à 
pobreza. Havia possibilidade de comprar 
a liberdade.
  Portanto, há que se buscar os vestígios 
deixados pelas mulheres nas brechas 
existentes nas fontes escritas e/ou feitas 
pelos homens. A comparação entre a 
iconografia, a epigrafia e os textos revela 
que o âmbito de ação das mulheres na 
Atenas clássica é muito mais amplo do 
que o pretendido pela ideologia 
androcrática, hegemônica, e seus textos. 
Enquanto a literatura estava voltada para 
a veiculação da ideologia masculina e à 
propaganda da limitação da atividade das 
mulheres, a iconografia e a epigrafia, 
focadas no cotidiano, mostram a 
existência de variadas atuações femininas 
na polis. Então, as atenienses eram mais 
livres do que seus homens pensavam.

BIBLIOGRAFIA:
  CERQUEIRA, F. (2000). A Iconografia dos 
Vasos Gregos Antigos como Fonte Histórica. 
História em Revista, nº 6, Pelotas: UFPEL, 
2000. Disponível em:
 <http://www2.ufpel.edu.br/ich/ndh/hr/hr_06
/historia_em_revista_06_fabio.html>. 
Acesso em: 20 jul. 2014.
  LESSA, F. (2010). Mulheres de Atenas: 
Mélissa – do Gineceu à Agorá. Rio de Janeiro: 

http://www2.ufpel.edu.br/ich/ndh/hr/hr_06/historia_em_revista_06_fabio.html
http://www2.ufpel.edu.br/ich/ndh/hr/hr_06/historia_em_revista_06_fabio.html
http://www2.ufpel.edu.br/ich/ndh/hr/hr_06/historia_em_revista_06_fabio.html


Aline Saes Rodrigues*
TRADIÇÃO E GÊNERO EM LISÍSTRATA: DEGENERAÇÕES, ESTEREÓTIPOS 
E COTIDIANO.
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Resumo: O comediógrafo Aristófanes, em sua obra Lisístrata, constituiu importante fonte para o entendimento do ideário 
masculino e da tradição grega ali reproduzida em relação às mulheres no âmbito público e privado da Atenas clássica.
Palavras-chave: Lisístrata, mulheres.
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 peça cômica Lisístrata (411 Aa.C.), de Aristófanes, pode nos 
revelar aspectos sociais e 

dogmáticos principalmente no tocante às 
questões de gênero na Atenas clássica. 
Encenada sob o contexto da Guerra do 
Peloponeso, seu enredo baseia-se 
justamente no desejo feminino de dar fim 
à guerra, através de uma greve de sexo. As 
comédias aristofânicas já foram muitas 
vezes retratadas com possuidoras de forte 
caráter dogmático e reprodutor de 
discursos que revelariam uma “tradição 
grega”. Seguindo tal pensamento, 
procuramos entender qual seria essa 
“tradição grega” – principalmente no 
tocante à filosofia e aos costumes – que ao 
mesmo tempo limitava e se se inseria na 
peça, construindo personagens de 
esposas atenienses e estrangeiras. 
   A filosofia clássica,  exemplificada aqui 
por Aristóteles e Platão, retrata esposas 
atenienses reclusas, confinadas ao 
gineceu e excluídas de qualquer 
participação expressiva na vida fora do 
ambiente doméstico, com exceção dos 
festivais religiosos. Na peça, o principal 
aspecto comum observado acerca das 
personagens femininas é o da fraqueza e 
falta de autocontrole diante do vinho e do 
sexo. As cenas iniciais retratando o 
encontro e juramento das mulheres aos 
planos de Lisístrata são exemplos a esse 
respeito. O pensamento ali presente, 
embora comicamente exagerado, não 
deixa de trazer à tona o ideário masculino 
d i f u n d i d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  
Aristóteles, em relação às mulheres: O 
corpo feminino, como desviante de um 
tipo mais perfeito que se concretiza no 
h o m e m ,  é  m a i s  f r a c o  e ,   
consequentemente, a alma também o é.
  Se a oposição homem/mulher é tratada a 
p a r t i r  d o  c o r p o ,  a  d i f e r e n ç a  
masculino/feminino tem um peso cultural 
junto a um imaginário e uma ideologia 
que distinguem aquilo que cabe aos 
homens e às mulheres. Tais dicotomias 
sofreram grande influência dos filósofos 
e parecem permear o argumento central 
de Lisístrata, em que mulheres ocupando 
a Acrópole e transitando de passivas à 
ativas estão, segundo o pensamento 
pla tônico,  a  despir-se  de  suas  
características femininas e a debilmente 

imitar os homens. Também nesse sentido, 
as espartanas, personificadas por 
Lampito, são retratadas como bronzeadas 
e atléticas, de maneira a tentar mimetizar 
características consideradas pelos 
atenienses essencialmente masculinas, 
trazendo comicidade. 
   Outro aspecto da peça reside na atuação 
feminina no ambiente público e 
doméstico em Atenas. As mulheres de 
Lisístrata desejam um retorno à sua 
ha rmonia  domés t i ca ,  po i s  sua  
especificidade define-se na esfera do 
privado e este, segundo Aristóteles é 
determinante para o equilíbrio social. 
Logo, o desequilíbrio social – a guerra – 
seria a razão da transgressão feminina em 
relação ao seu papel na “tradição grega”: 
tecer, cuidar dos filhos, gerenciar os 
escravos, carregar água, satisfazer o 
marido. A inversão do papel submisso 
feminino acaba por revelar no discurso de 
Lisístrata o ambiente doméstico e a 
possibilidade de influência feminina nas 
decisões públicas através de seus 
maridos e filhos. Tal constatação se 
a l i n h a  a o  p o s i c i o n a m e n t o  
contemporâneo da historiografia de 
gênero, que trata de questionar a 
ideologia em relação às mulheres, se de 
fato eram totalmente excluídas da vida 
pública ou portadoras, como afirma 
Gisele Mata (2009), de uma cidadania 
indireta.
   De acordo com Marta Andrade (2001), 
já existia em Atenas uma positividade em 
relação à presença feminina no espaço 
público, ainda que apresentada de forma 
cômica em Aristófanes. Também afirma 
a atuação pública feminina através das 
s a c e r d o t i s a s ,  r e s s a l t a n d o  q u e ,  
diferentemente das esposas atenienses, 
podiam ter seus nomes pronunciados 
diante de homens livres que não seus 
familiares. As demais, como as 
personagens de Lisístrata, jamais têm o 
nome pronunciado em circunstâncias 
públicas, a menos que se trate de mulher 
indigna. A identidade de uma mulher, 
portanto, se restringia majoritariamente a 
ser esposa, mãe, irmã ou filha de 
determinado cidadão. 
  Assim, interferência feminina no espaço 
p ú b l i c o  a i n d a  i m p l i c a v a  u m a  
aquiescência masculina. Tal nos é 

exemplificado pelo diálogo entre 
Lisístrata e o Comissário, surpreso diante 
da ação feminina (p. 24-25). O 
Comissário, embora ridicularizado pelas 
mulheres na peça, retrata o poderio 
masculino reafirmando sua posição 
autoritária. Lisístrata afirma que a guerra 
é igualmente uma preocupação das 
mulheres, pois estas sofrem com a partida 
de seus filhos e maridos, muitas acabando 
encerradas em casa solteiras e sem filhos, 
envelhecendo. Para as mulheres da peça, 
retomando o preceito aristotélico de 
pilares da sociedade baseados no oîkos, 
acabar com a guerra era fazer retornar a 
harmonia doméstica e o desenrolar de 
uma vida pautada no casamento e na 
maternidade. 
  Em suma, Lisístrata, através da 
reviravolta de papéis e exacerbação de 
costumes e estereótipos, faz emergir da 
“tradição grega” o cotidiano das 
mulheres.  Porém, deve-se ter sempre em 
mente que vislumbramos o universo 
feminino através de um discurso feito por 
homens e para homens. Reflete-se, 
portanto, através da ótica masculina, a 
opinião quanto ao lugar da mulher em 
Atenas e aquele que ocuparia em 
situações fantasiosas. Não devemos, 
entretanto, observar Lisístrata como uma 
mera brincadeira cômica. A peça revela 
regras e exceções no cotidiano das 
mulheres, trazendo uma compreensão 
mais profunda das relações de gênero na 
Atenas clássica.
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Resumo: A tragédia Persas de Ésquilo demarcou parâmetros de estudos historiográficos assentados nas linhas teóricas de identidade e 

alteridade. No entanto, por meio da análise de discurso e do conceito de representação, torna-se possível uma nova abordagem sobre as 

noções de alteridade e gênero, tendo como referência a representação de Ésquilo sobre a rainha persa Atossa.
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 tragédia Persas de Ésquilo foi Aencenada pela primeira vez em 
472 a.C. em Atenas. Esta peça foi 

alvo de densas análises sobre o efeito e a 
repercussão da atuação ateniense nas 
Guerras Greco-Pérsicas. 
Diversos autores modernos concentraram 
seus  es tudos  sobre  Persas  em 
conceituações acerca da construção da 
identidade ateniense em detrimento dos 
povos não-helênicos integrados ao 
Império Persa comandado por Xerxes. A 
partir desse modelo de estudo, a 
historiografia francesa tornou-se a 
vertente proeminente sobre a Atenas 
Clássica em estado de confronto com os 
bárbaros. (LORAUX, 1993: 77-80) 
(PESCHANSKI, 1993: 66-7).
  A peça denota um discurso recorrente 
entre os escritos de autores do início do 

Imagem 1: Possível escultura da rainha Atossa. Disponível 
em http://www.iranchamber.com/history/atossa/atossa.php

século V a.C. após as Guerras Greco-
Pérsicas: as práticas e os valores ideais da 
comunidade políade frente às autoridades 
d i v i n a s  e  a  p r e o c u p a ç ã o  d o  
descomedimento humano para com os 
deuses, a hybris (LESKY, 1990: 103). 
  Encenada num período recente da vitória 
helênica contra os persas, a peça não 
envolve heróis em dilemas de ordem 
cósmica, mas consiste na expedição 
militar de Xerxes e a dramatização da 

derrota persa na Batalha de Salamina. O 
discurso de Ésquilo presente no drama 
consiste na versão ateniense implícita 
sobre a perspectiva persa da campanha 
militar de Xerxes (KYRIAKOU, 2011: 
11). 
  Uma figura de grande relevo e que tem 
enriquecido os debates acerca da 
representação dos persas na obra é a 
rainha Atossa, mãe do rei Xerxes, em 
grande parte apontada como referência 
política da maleabilidade de gênero na 
monarquia persa em oposição à 
hegemonia masculina na democracia 
ateniense. No entanto, também é 
possível nos determos, ainda que 
p a r c i a l m e n t e ,  e m  u m a  o u t r a  
interpretação sobre os persas por meio da 
figura da rainha. 
  Dada a aparição de Atossa, a mesma 
relata seus receios sobre a expedição de 
Xerxes frente ao conselho de anciãos e 
sua fala parece legitimar o poder desse 
grupo: “Sendo, pois as coisas como são, 
aconselhai-me sobre estas matérias, 
Persas, meus velhos e fiéis servidores: só 
de vós espero um conselho sincero” (vv. 
170-173). Decerto, Ésquilo posicionou o 
conselho de anciãos num plano de relevo 
nas decisões da corte persa na ausência 
do monarca. Nesse sentido, cabe a rainha 
e aos anciãos a manutenção do poder na 
monarquia persa. Essa composição de 

poder, consideravelmente aristocrática, é 
representada como uma fonte lúcida e 
autêntica de comando político. Por essa 
razão, a rainha, presente no discurso de 
Ésquilo,  representa a noção de 
legitimidade política sob o prisma da 
tradição aristocrática imbuída no 
imaginário social do autor.
  Os valores da tradição aristocrática 
exaltados em alguns versos da peça, 
opõem a barbárie e a hybris cometida por 
Xerxes ao zelo incorruptível pelas 
tradições da monarquia nos tempos do 
reinado de Dario, invocado na condição 
de fantasma pela forçosa preocupação da 
rainha Atossa, constituindo o arquétipo de 
autoridade legítima de cunho aristocrático 
(v. 164; vv. 551-555; vv. 640; v. 643; v. 
650; v. 655; v. 660; v. 711; v. 855; v. 860). 
  Por meio da análise do discurso da peça e 
da representação da rainha Atossa, 
podemos verificar parcialmente indícios 
simbólicos de legitimidade política na 
figura da rainha Atossa, eximindo-a da 
condição inerte de bárbara e da 
representação de uma monarquia tirânica 
e ignominiosa à democracia ateniense. 
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Imagem2: Representação da cena da aparição do 
fantasma de Dario na presença de Atossa e dos 
anciãos. 
Disponível em:
http://darkclassics.blogspot.com.br/2010/11/geo
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