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APRESENTAÇÃO

As Mulheres de Aristófanes: revolução e recepção aborda o fe-
minino na comédia de Aristófanes que é um importante registro da 
vida na Atenas dos séculos V e IV antes de Cristo, de grande interesse 
a todos os estudiosos do mundo antigo. A apresentação dos estudos 
das três comédias femininas do poeta possibilita uma visão mais ob-
jetiva do tema através do tempo, pois Lisístrata e Tesmoforiantes são 
de 411 antes de Cristo, e Assembleia de Mulheres é de 392 antes de 
Cristo, já no século IV, e após o final da Guerra do Peloponeso. Esta 
obra é fruto do projeto de pesquisa As Mulheres de Aristófanes: Lisís-
trata, Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres, de Ana Maria César 
Pompeu. A pesquisa tem como objetivo principal reconhecer a mu-
lher como protagonista nas três comédias de Aristófanes, identifican-
do a voz feminina do poeta cômico e analisando sua evolução, espe-
cialmente pela tradução de Assembleia de Mulheres como conclusão 
tradutória da trilogia feminina de Aristófanes (já foram traduzidas Li-
sístrata – publicada em 1998 e em 2010, e Tesmoforiantes, publicada 
em 2015). A pesquisa tem como objetivos específicos: reconhecer 
o ambiente da Guerra do Peloponeso com suas consequências nas 
duas primeiras peças e a ausência da guerra na terceira peça, bem 
como descrever a composição e participação coral, observando a 
sua evolução nas três peças estudadas.

Assembleia de Mulheres (393/2 a.C.) é a décima peça que nos 
chegou de Aristófanes, único comediógrafo da Comédia Antiga Grega 
que nos deixou textos completos (onze comédias, das aproximada-
mente quarenta que teria composto). É, no entanto, a primeira do sé-
culo IV a.C. e apresenta modificações formais importantes em relação 
às comédias do século V a.C., fazendo uma transição para a Comedia 
Intermediária ou Média Grega. As principais mudanças se dão na par-
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ticipação do coro, que, apesar de dar nome à peça, Ekklesiazousai, “As 
mulheres que se reúnem em assembleia”, tem uma substancial redu-
ção nas intervenções. É a primeira peça que não traz a parábase, longo 
interlúdio coral em que o poeta, através do coro, se dirigia ao público 
do teatro ateniense, aconselhando-o, censurando-o, fazendo o próprio 
elogio em relação aos concorrentes e pedindo o voto, pois se tratava 
de um concurso de comédias, no festival de Dioniso. O coro se dirigia 
aos Atenienses, em nome do poeta, nas comédias de primeira fase 
(Acarnenses, Cavaleiros, Nuvens, Vespas e Paz), ou em seu próprio 
nome, nas comédias da segunda fase (Aves, Lisístrata, Tesmoforiantes 
e Rãs). O enredo: Praxágoras, a protagonista, havia combinado com 
as outras mulheres em um festival feminino, Ciros, que elas consegui-
riam barbas postiças, as roupas de seus maridos e tentariam tomar 
um pouco mais de sol, para ficarem menos brancas e parecerem mais 
com homens, enfim, elas deveriam se disfarçar de homens para par-
ticipar da Assembleia popular, que era interdita às mulheres. Lá elas 
proporiam entregar o governo da cidade para as mulheres e votariam 
pela aprovação da proposta. Tudo corre de acordo com o que com-
binaram, e elas promovem uma verdadeira comunhão de bens entre 
todos os cidadãos de Atenas. A comunhão, no entanto, atinge também 
a família, pois não haverá mais mulheres e filhos para cada cidadão in-
dividualmente, mas para todos. As mulheres serão comuns a todos os 
homens. Haverá prioridade para os feios e as feias sobre os belos, nas 
questões sexuais. Não haverá reconhecimento dos pais pelos filhos, 
as crianças julgarão seus pais todos os homens que tiverem idade 
para isso. Também não haverá mais questões judiciais, pois ninguém 
terá necessidade de contrair dívidas ou de roubar.

O livro V da República de Platão reproduz quase exatamente 
algumas ideias ridicularizadas na Assembleia de Mulheres: a comuni-
dade de bens, de mulheres e filhos. A indicação de que Platão possa 
estar se referindo ao texto de Aristófanes aparece na introdução desse 
tema em que ele faz um comentário sobre o ridículo. Sócrates afirma 
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que depois de delimitar o papel dos homens, tratará do das mulheres, 
ele utiliza as expressões drama andreion e drama gynaikeion (451 b). E, 
ao prescrever que a educação da mulher deverá ser semelhante à do 
homem, para que possam executar as mesmas tarefas, diz que talvez 
o que afirmou pareça ridículo e contrário aos costumes (geloia para to 
ethos). Mas conclui que não devem temer a troça dos gracejadores (ta 
ton kharienton skommata) sobre tão grandes mudanças referentes aos 
exercícios de ginástica, à música, ao porte de armas e à condução de 
cavalos. Observamos, entretanto, que todo esse cenário de revolução 
já estava presente nas outras duas comédias femininas de Aristófanes 
de 411 a. C. Na Lisístrata, as mulheres são representadas como ver-
dadeiras guerreiras. Lampito, a líder espartana, justifica sua boa for-
ma física com a ginástica; os velhos do coro dizem que as mulheres 
montam (numa referência obscena) muito melhor do que os homens e 
exemplificam com as Amazonas, guerreiras ferozes. As mulheres ven-
cem os guardas citas numa luta corporal; Lisístrata afirma que mesmo 
sendo mulher é inteligente. Em Tesmoforiantes, há a discussão do gê-
nero biológico e literário. O poeta trágico Agatão diz que se veste de 
mulher para compor uma peça feminina (drama gynaikeion). As duas 
comédias afirmam que as mulheres são aptas para participarem do 
governo da cidade. Com a tradução de Assembleia de mulheres con-
cluiremos a trilogia cômica de Aristófanes, já tendo traduzido as ou-
tras duas comédias, Lisístrata e Tesmoforiantes. Em português, temos 
duas traduções mais difundidas da peça: uma portuguesa, de Maria 
de Fátima Sousa e Silva, As mulheres no Parlamento, e outra brasileira, 
de Mário da Gama Kury, A revolução das mulheres, ambas edições 
de 1988 (a primeira edição da tradução de Mário da Gama Kury é de 
1964). A tradução brasileira, apesar de fluente, contém cortes e signifi-
cativas alterações no final da peça, comprometendo sua interpretação. 
Os dezoito versos iniciais do monólogo de Praxágora foram cortados 
da tradução de Mário da Gama Kury, que traduz Praxágora por Valen-
tina. Trata-se de uma apologia à lamparina, como uma confidente dos 



S U M Á R I O 17

segredos femininos, sejam eles amorosos, de depilação, que era feita 
com as chamas da lamparina, ou de assalto à despensa (em vez da 
geladeira de hoje), especialmente pelo vinho, a que as mulheres na 
comédia são extremamente apegadas. 

Os capítulos deste livro são resultado, primeiro, dos seminários 
apresentados pelos alunos da disciplina Tópicos de Poesia (As Mulhe-
res de Aristófanes), ofertada em 2019.1, pelo Programa de Pós Gra-
duação em Letras – PPGLetras do Centro de Humanidades da UFC, 
e pelos alunos do curso de extensão “As Mulheres de Aristófanes”, 
ofertado pelo Núcleo de Cultura Clássica, do Departamento de Letras 
Estrangeiras do Centro de Humanidades da UFC. A seguir o livro foi 
ampliado pela participação dos integrantes do Grupo de Estudos da 
Comédia Aristofânica – GECA, graduados, graduandos, especialistas, 
mestres, mestrandos, doutores, doutorandos, pós-doutores e pós-
-doutorandos, com pesquisas sobre Aristófanes.

Os Organizadores
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INTRODUÇÃO: ARISTÓFANES

Aristófanes (em grego antigo: Ἀριστοφάνης, ca. 445 a.C. - ca. 
385 a.C.) foi um importante dramaturgo grego, considerado o maior 
representante da Comédia Antiga, que abrangeu quase todo o Século 
V a.C. Nasceu em Atenas e, embora sua vida seja pouco documenta-
da, sua obra permite deduzir que teve uma formação requintada, com 
bases filosóficas e musicais. Viu o esplendor de sua cidade-Estado, 
durante o Século de Péricles, e o declínio dela, durante a Guerra do 
Peloponeso, travada entre Atenas e Esparta, – a qual foi contexto de 
algumas de suas obras, como Lisístrata. O dramaturgo participou, tam-
bém, da vida pública como prítane – um dos cinquenta delegados que 
formavam, em Atenas, o Conselho dos Quinhentos. Ademais, consta 
que se tornou careca por volta dos vinte anos, o que vai de encontro 
às conhecidas representações de seu perfil.  

Conservador nos gostos e na política, Aristófanes demonstrou 
aversão às novidades sociais e políticas – as quais eram frequentes 
àquela época na Pólis ateniense. Em suas peças, o autor satiriza a 
política ateniense, como em Os Cavaleiros, em que critica o dema-
gogo Cléon; a vida das mulheres nas famílias e nos rituais religiosos, 
conforme visto, por exemplo, em Tesmoforiantes; a nova educação 
oferecida pelos  sofistas, como representado nos versos 1010 -1020 
de sua peça As Nuvens; as artes, ao satirizar, por exemplo, o trage-
diógrafo Eurípides em As Rãs; e o povo ateniense em geral, como 
ricos, pobres, jovens e idosos. 

Escreveu cerca de quarenta obras, das quais apenas onze pu-
deram ser inteiramente resgatadas: Acarnenses (425 a.C.), Os Cavalei-
ros (424 a.C.), As Nuvens (423 a.C.), As Vespas (422 a.C.), A Paz (421 
a.C.), As Aves (414 a.C.), Lisístrata (411 a.C.), Tesmoforiantes (411 a.C.), 
As Rãs (405 a.C.), Assembleia de Mulheres (392 a.C.) e Pluto (388 a.C.). 



S U M Á R I O 21

UMA TRADUÇÃO DA PÓLIS ATENIENSE

κωμῳδίαι καὶ τραγῳδίαι καὶ ἱερά‧ ἄκεα.1

Comédias, tragédias e ritos sagrados: remédios.

Um espetáculo teatral, como a comédia, pode ter a façanha de 
caricaturar diversas figuras de destaque numa sociedade. E isso se 
mostra mais espantoso quando nos situamos na Antiguidade Grega, 
mais especificamente em Atenas.

É nessa cidade, portanto, que uma importante ferramenta de 
crítica irá atuar, e é através dela que importantes personalidades serão 
postas praticamente desnudas diante do público que a assiste. Assim 
a Comédia cumpre um amplo papel aos Atenienses desses séculos 
(V - VI a.C.), serve de entretenimento – embora sendo um ato solene, 
pois eram encenadas nas competições dos festivais religiosos em ho-
menagem a Dioniso – e principalmente de publicística, ou seja, havia 
um caráter de divulgação dos principais acontecimentos da cidade-Es-
tado que era a Atenas antiga; e a “massa” via ali como eram retratados 
pelos poetas competidores tais eventos ou figuras. Para justificarmos 
isso estudaremos algumas peças que conseguiram chegar até nós e 
para tanto focalizaremos a Comédia de Aristófanes.

Aristófanes nasce numa importante época para Atenas. A cida-
de de Palas já desfrutava de seus vantajosos tributos oferecidos pelas 
outras póleis que a viam como um porto seguro ante ameaça de futu-
ras invasões – tal garantia valia-se do fato de as colônias terem unido 
forças contra os Persas. É neste período, e sob este pretexto, que Péri-
cles, importante estadista e general, pede à Assembleia para fazer uso 
dos tributos que enchiam a Acrópole na reconstrução de seus templos 
e monumentos destruídos no conflito. 

1 Heráclito, fr. 129 (LXVIII), 166. 
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Apesar de ser uma representação, as peças do autor cômico go-
zavam de uma liberdade surpreendente em criticar abertamente sobre 
o palco até mesmo os magistrados, conferindo-lhes uma roupagem 
bem exagerada. Desse modo é logo no início da peça As Vespas que 
o autor faz esclarecer ao público as máscaras daqueles que pretextam 
atuar em favor do povo, mas que ao contrário beneficiam-se com a 
situação armada. O retrato grosseiro desta maquiagem é posto em 
evidência pelo poeta que, ao mesmo tempo que desmascara no palco, 
alude caricaturalmente a algumas personalidades da época, fato esse 
visto também logo no começo da obra quando os dois escravos que 
guardam o prisioneiro relatam seus sonhos, o primeiro, Xântias, diz:

Ξανθίας
ἐδόκουν αἰετὸν
καταπτόμενον ἐς τὴν ἀγορὰν μέγαν πάνυ
ἀναρπάσαντα τοῖς ὄνυξιν ἀσπίδα
φέρειν ἐπίχαλκον ἀνεκὰς 
ἐς τὸν οὐρανόν,
κἄπειτα ταύτην ἀποβαλεῖν Κλεώνυμον2.

XANTIAS

Vi uma águia enorme descer na praça 
pública, pegar com as garras dela um escudo 
de bronze e levá-lo até o céu; depois vi o 
mesmo escudo cair das mãos do covarde 
Cleônimo. (As Vespas, p.14; vv. 16-19)3

Para o grego seria repulsiva a ideia de abandonar suas armas 
em meio a um combate, Aristófanes faz, portanto, menção ao Atenien-
se Cleônimo que covardemente teria fugido de uma batalha lançando 
mão de seus armamentos em favor de uma boa fuga. Nota-se a crítica 
aberta e explícita do poeta que coloca em dúvida o caráter dessa pes-
soa diante da plateia.

Mais adiante (vv. 26-45), o outro escravo, Sósias, narra seu 
sonho à Xântias, já levando a entender ao público do que se tratará 
no espetáculo:

Σωσίας
ἀλλ᾽ ἐστὶν μέγα.
περὶ τῆς πόλεως γάρ ἐστι 
τοῦ σκάφους ὅλου.

SÓSIAS

O meu sonho foi comprido;  
tem a ver com a nau oficial.

2 Texto grego disponível em Perseus Digital Library, ver referências.

3 Traduções do grego para o português de Mário da Gama Kury, 1996.
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Ξανθίας
λέγε νυν ἀνύσας τι τὴν 
τρόπιν τοῦ πράγματος.

XÂNTIAS

Me conte pelo menos o principal.

Σωσίας
ἔδοξέ μοι περὶ πρῶτον ὕπνον ἐν τῇ πυκνὶ
ἐκκλησιάζειν πρόβατα συγκαθήμενα,
βακτηρίας ἔχοντα καὶ τριβώνια:
κἄπειτα τούτοις τοῖς προβάτοισι μοὐδόκει
δημηγορεῖν φάλαινα πανδοκεύτρια,
ἔχουσα φωνὴν ἐμπεπρησμένης ὑός.

SÓSIAS

Durante o primeiro sono me pareceu que eu 
via um bando de carneiros reunidos na Pnix,
com togas e bastões, e no meio dos carneiros 
havia uma baleia enfurecida; os guinchos dela
pereciam os de um porco que está 
sendo grelhado ainda vivo.

Ξανθίας

αἰβοῖ
XÂNTIAS

Que coisa horrível!

Σωσίας
τί ἔστι;

SÓSIAS

E daí?

Ξανθίας
παῦε παῦε, μὴ λέγε:
ὄζει κάκιστον τοὐνύπνιον 
βύρσης σαπρᾶς.

XÂNTIAS

Basta! Não me diga mais nada; o 
seu sonho fede tanto quanto o mau 
cheiro do couro do ... povo.

Σωσίας
εἶθ᾽ ἡ μιαρὰ φάλαιν᾽ ἔχουσα τρυτάνην
ἵστη βόειον δημόν.

SÓSIAS

A baleia maldita segurava uma balança e em 
vez da gordura dos carneiros pesava o ... povo.

Ξανθίας
οἴμοι δείλαιος:
τὸν δῆμον ἡμῶν βούλεται διιστάναι.

XÂNTIAS

Estamos perdidos! Eles que-
rem vender nosso couro!

Σωσίας
ἐδόκει δέ μοι Θέωρος αὐτῆς πλησίον
χαμαὶ καθῆσθαι τὴν κεφαλὴν 
κόρακος ἔχων.
εἶτ᾽ Ἀλκιβιάδης εἶπε πρός με τραυλίσας,
‘ὁλᾷς; Θέωλος τὴν κε-
φαλὴν κόλακος ἔχει.’

SÓSIAS

Teoro estava sentado no chão, perto da 
baleia, e tinha a cabeça de um corvo; e 
Alcibíades disse, trocando o “r” pelo “l” : 
“Olhe, Teolo! Ele tem um colvo na cabeça!”
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A nau oficial, a que se refere a personagem no trecho acima, é a com-
posta pelas altas autoridades do governo ateniense, a Pnix era o local 
onde a ekklesía se reunia e o poeta já faz o público sentir o que a 
obra abrangerá. Ele, o comediógrafo, cita inicialmente os sonhos dos 
dois escravos que guardam o prisioneiro: no primeiro sonho relatado 
por Xântias, imaginam-se os magistrados de Atenas caracterizados de 
carneiros com toda a indumentária que eles têm direito, conquanto to-
gas e bastões fossem as insígnias dos juízes. O povo é criticado ante o 
que a palavra gordura possa também significar, isto é, em grego povo 
e gordura embora, apresentem a mesma grafia, diferenciam-se pela 
acentuação: (dêmos = povo, e demós = gordura) e, portanto, o autor 
não deixa de fazer um “trocadilho” com estes termos.

Mas são os políticos o alvo principal do poeta, tanto é que no 
trecho destacado coloca-os caricaturados como animais ou como 
verdadeiramente o são; um, sentado, próximo ao orador principal, tem 
diante de si um povo grosseiramente equilibrado sob sua volumosa 
presença perturbadora, maquiado como uma ave de mau agouro, o 
corvo; e o outro se expressa com uma retórica absurda em que troca 
nas palavras o “r” pelo “l”. Nesta obra, As Vespas, o poeta vai carica-
turando a todos que de alguma maneira beneficiaram ou não a pólis 
ateniense, sendo ainda mais interessante observar o seu interesse 
particular nos políticos demagogos, seu alvo preferido. Assim, pas-
sando pelos mitos (Héracles, Poseidon, Apolo), pelas altas autorida-
des (como o Arconte Aminias), pelas prostitutas, pelos aduladores e 
oradores de má fama (como Cléo, Dracontides, Teoro), enfim nada 
escapava aos seus olhos e ouvidos, que atentos absorviam todas as 
informações e como um pintor diante de seu quadro, pincelava cada 
tela com as ousadas cores da sátira.

Já em As Nuvens, obra encenada em Atenas por volta de 423 
a.C., temos o debate entre o pensamento justo e o injusto, e, também, 
um pai querendo fugir das dívidas causadas pelo seu filho que resolve 
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colocá-lo na escola de Sócrates, o Pensatório. Nesta obra o autor ata-
ca frontalmente o filósofo e seus seguidores, caricaturando-os como 
uma corja de enganadores que ensinam seus truques, como o pen-
samento injusto, para seu bom proveito. Aristófanes, aqui, transmuta 
a própria personagem para o palco, desenhando-a com uma máscara 
grosseira, exagerando em suas expressões faciais, bem como a co-
loca perfazendo situações absurdas, notadamente para escracho da 
plateia que assiste ao espetáculo (As Nuvens, p.19, vv. 111-18). 

Φειδιππίδης
καὶ τί σοι μαθήσομαι;

FIDÍPIDES

O que é que você deseja que eu 
aprenda com aquela gente?

Στρεψιάδης
εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς φασιν ἄμφω τὼ λόγω,
τὸν κρείττον᾽, ὅστις ἐστί, καὶ τὸν ἥττονα.
τούτοιν τὸν ἕτερον τοῖν 
λόγοιν, τὸν ἥττονα,
νικᾶν λέγοντά φασι τἀδικώτερα.
ἢν οὖν μάθῃς μοι τὸν 
ἄδικον τοῦτον λόγον,
ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σέ, τούτων τῶν χρεῶν
οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί.

STREPSÍADES

O pessoal diz que eles usam dois raciocínios 
ao mesmo tempo; o justo e o injusto. Um 
desses raciocínios – o injusto– derrota o outro 
– o justo – defendendo as causas injustas. 
Então se você me der o prazer de aprender 
esse raciocínio injusto, eu não vou pagar a 
ninguém um simples centavo de todas as dí-
vidas que eu contraí por sua causa, meu filho.

Assim, como vemos no trecho acima, o poeta cômico vai tecen-
do suas críticas abertamente ao filósofo o que mostra a liberdade de 
que o Teatro ateniense ainda usufruía, mesmo em um agitado período 
de guerras. Mas não é apenas ao filósofo que Aristófanes crítica, os 
seus discípulos também caem no palco tão ridiculamente quanto o 
próprio mestre (As Nuvens, p.18 e 21; vv. 102-4 e 143-147)

Φειδιππίδης
αἰβοῖ πονηροί γ᾽, οἶδα. τοὺς ἀλαζόνας
τοὺς ὠχριῶντας τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις,
ὧν ὁ κακοδαίμων Σωκράτης 
καὶ Χαιρεφῶν.

FIDÍPIDES 

Agora eu sei quem são eles! Você está 
falando daqueles vigaristas, descalços e 
brancosos, daquela turma onde estão o 
maldito Sócrates e o Cairefon maldito. 
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Μαθητής
λέξω. νομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια.
ἀνήρετ᾽ ἄρτι Χαιρεφῶντα Σωκράτης
ψύλλαν ὁπόσους ἅλλοιτο 
τοὺς αὑτῆς πόδας:
δακοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρεφῶντος τὴν ὀφρῦν
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τὴν Σωκράτους ἀφήλατο.

DISCÍPULO

Então vou dizer, mas é necessário manter essas 
coisas em segredo, como se fossem mistérios. 
Há pouco tempo Sócrates perguntou a Cairefon 
quantas vezes o tamanho de suas patas uma 
pulga salta (ela tinha picado Cairefon na so-
brancelha e pulado até a cabeça de Sócrates). 

O Cairefon era um dos alunos de Sócrates e tinha o apelido de 
morcego por ele só sair à noite, daí explica-se o seu aspecto brancoso 
devido a sua estranha reclusão. Entretanto as caricaturas não param 
por aí, elas cercam os mitos e até mesmo os deuses olímpicos, ridicu-
larizando-os sem o menor pudor (As Nuvens, p.37; vv. 369-374).

Σωκράτης
αὗται δήπου: μεγάλοις δέ σ᾽ 
ἐγὼ σημείοις αὐτὸ διδάξω.
φέρε ποῦ γὰρ πώποτ᾽ ἄνευ 
Νεφελῶν ὕοντ᾽ ἤδη τεθέασαι;
καίτοι χρῆν αἰθρίας ὕειν αὐτόν, 
ταύτας δ᾽ ἀποδημεῖν.

SÓCRATES

(apontando para o Coro)
Elas, com certeza. E eu vou dar provas disto. 
Você já viu algum dia cair chuva sem haver 
nuvens no céu? Para que fossem os deuses 
seria necessário que chovesse com o céu 
sereno e sem que elas estivessem lá.

Στρεψιάδης
νὴ τὸν Ἀπόλλω τοῦτό γέ τοι δὴ 
τῷ νῦν λόγῳ εὖ προσέφυσας:
καίτοι πρότερον τὸν Δί᾽ ἀληθῶς 
ᾤμην διὰ κοσκίνου οὐρεῖν.

STREPSÍADES

É mesmo! Aí está, sem dúvida, um bom 
argumento que você apresenta a respeito 
da questão de que estamos falando!... E 
eu, que até agora acreditava bobamente 
que Zeus mijava através de uma peneira! 

Como a ousadia do autor não alcança limites, temos nesta época um 
desfile de boas representações que, de 427 a 421 a.C., tomam os pal-
cos atenienses e lotam os anfiteatros – dessa época datam Os Convi-
vas, Os Babilônios, Os Acarnenses, As Nuvens, As Vespas, A Paz. São 
principalmente nestas obras que o autor caracterizará a população de 
Atenas, mas não apenas encherá de risos o aldeão simples que pro-
cura refúgio no Teatro, ao poeta cumpriria a missão de alertar esse 
povo ante as decisões erradas que comprometeriam a cidade. Em 
suas parábases, o Coro volta-se ao público e aconselha-o, na voz do 
poeta, em benefício da pólis democrática. 
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O autor fará outras obras e enfocará diversos aspectos da cida-
de como, por exemplo, As Aves (414 a.C.) em que imagina uma cidade 
perfeita nos ares, mas que não escapa dos aduladores e parasitas; 
Lisístrata (411 a.C.) e Tesmoforiantes (411 a.C.), nas quais critica as de-
cisões masculinas no que se refere à guerra contra Esparta e coloca as 
mulheres à frente dos assuntos, além de tecerem críticas a alguns artis-
tas entre eles Eurípides que em suas tragédias denegriu as mulheres; 
e por último temos As Rãs (405 a.C.), Assembleia das Mulheres (392 
a.C.) e Pluto (388 a.C.); em especial, nAs Rãs, o autor caricatura dois 
grandes tragediógrafos, Ésquilo e Eurípides. Na peça vemos Dioniso, o 
deus báquico, buscar no Hades um dos melhores autores de tragédia 
e levá-lo de volta para Atenas. 

De fato, na comédia As Rãs, os autores trágicos já haviam mor-
rido, e a cidade de Palas estava órfã de bons tragediógrafos. Caberia 
a Dioniso essa tarefa, porém quando o deus os encontra depara-se 
com uma disputa entre eles pelo trono da poesia trágica nos Infernos, 
presidida pelo próprio Senhor dos Infernos, e é então convidado a jul-
gar a disputa. Ambos os poetas se acusam sobre o palco desfilando 
a mais original crítica literária até então conhecida; as caricaturas dos 
mitos como de Dioniso, Héracles, Caronte são surpreendentes, e co-
loca-os verdadeiramente humanizados e suscetíveis aos embaraços 
desenhados por Aristófanes. Em um trecho que destacamos logo abai-
xo observamos que nem mesmo estas figuras escapam das situações 
burlescas do autor cômico (As Rãs, p.221; vv. 269-70): 

Χάρων
ὢ παῦε παῦε, παραβαλοῦ τὼ κωπίω,
ἔκβαιν᾽, ἀπόδος τὸν ναῦλον.

CÁRON (Dirigindo-se a Dioniso) 

Pare! Pare! Ponha de lado os dois remos! 
Desembargue e pague a sua passagem!

Não aguentando mais a disputa feita entre o Coro de Rãs e Dioniso 
sobre quem coaxa mais alto, Caronte livra-se do deus festeiro e expul-
sa-o de seu barco.
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Assim, os desenhos de Aristófanes perfazem todas as suas 
obras, caracterizando a verdadeira Comédia Ática. O autor não limita 
críticas e caricatura, como vimos em nosso estudo, as pessoas, os 
políticos, os mitos, enfim, todos serão desnudados diante do público. 
E isso só seria possível em um Estado verdadeiramente democrático 
e nessa época a pólis ateniense usufruía tal regime. Aqui, então, vale-
mo-nos da originalidade do poeta cômico em pintar com os traços da 
sátira uma sociedade como fora a da Atenas Antiga.

O FIGURINO NO PALCO CÔMICO

Dentre os principais elementos que estruturam um espetáculo 
teatral, o figurino é considerado um dos constituintes de maior impor-
tância, já que ele revela as principais características visuais de uma 
personagem em cena. Tratando-se de encenações do período clás-
sico, muitos questionamentos sob os mais diferentes aspectos têm 
sido levantados por pesquisadores da área, e que dificilmente serão 
respondidos, uma vez que poucos são os registros concretos rema-
nescentes desse período. Muito do que se sabe tem sido capturado 
a partir de registros arqueológicos em pinturas em vasos, figurino em 
terracota e os próprios textos teatrais que resistiram até a atualidade. 
Com relação aos gêneros teatrais comédia e tragédia, Nelson (2016) 
afirma que a diferença-chave entre os dois gêneros era marcada, 
em termos visuais, pela feiura, e que, em peças cômicas, o feio e  
grotesco eram percebidos não somente pelo formato das máscaras 
usadas por atores cômicos, mas, a essas, era acrescido o uso de 
barrigas e nádegas falsas (com enchimento) e, para a maioria das 
personagens masculinas, o uso de um falo de tamanho descomunal. 
Esse conjunto de elementos, perceptíveis ao espectador, auxiliava na 
identificação das personagens.
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De acordo com Compton-Engle (2015), é importante mencionar 
que enquanto os atores trágicos basicamente utilizavam a máscara 
para caracterizar as personagens, na comédia, além da máscara, o 
figurino dos atores era constituído de pelo menos duas camadas de 
traje (às vezes, uma terceira camada fazia parte do disfarce do perso-
nagem); também é relevante que se saiba o valor do figurino para as 
competições nos festivais atenienses; numa primeira instância, fazia 
parte da rivalidade entre os comediógrafos, seguida pela competição 
(agón, do grego ἀγών) entre os dramaturgos de diferentes gêneros e 
afluía entre os personagens dentro da obra. A autora afirma que tanto 
para o protagonista quanto para o dramaturgo, o que importa é “ven-
cer”. Sob esse ângulo, o traje não era simplesmente um ornamento, 
um indicativo da classe social ou origem do personagem; seu significa-
do vai para além disso: é uma forma de apontar quem será o vencedor; 
por esse motivo, ela entende que o agón é o coração da peça. 

Antes de descrever os trajes de uma personagem em cena, 
deve-se pensar no ator e em seu próprio corpo, e que as peças eram 
encenadas, majoritariamente, por homens (existe a possibilidade de 
personagens femininas “sem fala” terem sido encenadas por mulhe-
res). O ator precisava se despojar de seu corpo real para então se 
lançar em uma performance; deveria haver um “apagamento” do ator 
e de seu corpo real, de modo que os espectadores, assistindo, não 
reconhecessem o cidadão ateniense, e sim a personagem em ação. 
Para tornar possível esse “apagamento”, ele teria que fazer uso de 
uma “segunda pele” que é a camada base, a parte mais interior do 
traje. Essa “segunda pele”, o somátion (σωμάτιον) que pode ser uma 
espécie de collant ou maiô com enchimento, era uma camada fixa ao 
corpo do ator, permanente ao longo da peça, formando a silhueta da 
personagem e, portanto, a primeira camada do figurino; era a partir 
dela que se começava a montar uma personagem masculina ou fe-
minina com todas as características próprias do gênero. Muitas des-
sas características nem eram mencionadas, havendo necessidade 
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somente quando por algum motivo específico, por exemplo: a barba 
fazia parte da máscara de uma personagem homem adulto e só era 
mencionada quando ausente na máscara (denotando a presença de 
uma personagem efeminada), ou porque a barba seria retirada ou co-
locada no palco, diante dos espectadores, como no caso do Parente 
de Eurípides que é depilado no palco em Tesmoforiantes e das mu-
lheres colocando suas barbas falsas para adentrarem na assembleia 
em Assembleia de Mulheres, respectivamente. 

A peça cômica Lisístrata, encenada em 411 a.C., por ser con-
siderada a peça mais obscena de Aristófanes, é a que melhor serve 
para exemplificar a revelação do corpo cômico, uma vez que o obje-
tivo central da comédia é a greve de sexo e o artifício para o sucesso 
girará em torno da sedução: para seduzi-los, as mulheres precisarão 
fazer exposição do próprio corpo, a fim de que os maridos, desejando 
ardentemente o corpo de suas esposas, desistam da guerra e voltem 
para casa. Toda a peça é centrada na exposição do corpo, mas essa 
exposição não ocorre somente entre as militantes e seus esposos; na 
verdade, logo no início do enredo, sob a liderança de Lisístrata, as pró-
prias mulheres atenienses, impressionadas com o corpo torneado de 
Lampito, se aproximam e apalpam a espartana. Não somente o corpo, 
mas até sua tez “bronzeada” não passa despercebida; a justificativa 
da estrangeira para ambos os comentários é que as mulheres esparta-
nas são acostumadas a se exercitar junto de seus maridos ao ar livre, 
a fim de gerarem filhos fortes para a guerra. Examinando esse tipo de 
cena, percebe-se que o poeta, ao inserir um diálogo como esse, logo 
no início da peça, não o fez à toa; na realidade, é exatamente isso que 
será a engrenagem da comédia: olhar para o corpo da mulher com de-
sejo, elogiar, apalpar, e, no caso dos maridos, se excitar. De fato, mui-
tas cenas são mais gestuais e nem toda ação no palco é verbalizada, 
nem todo traje é falado em cena; diante disso, Compton-Engle (2015) 
declara que se uma ação no palco é relevante, sempre será marcada 
por palavras; portanto, se o poeta verbalizou, é significativo. Deve-se 
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lembrar que essas mulheres no teatro são representadas por atores 
homens e que essa cena de apalpar o corpo da Espartana constata 
que a parte apalpada é o collant com enchimento nos seios, pernas 
e nádegas, ou seja, o próprio somation é, de fato, a primeira parte do 
figurino. Uma outra questão a ser observada é com relação à excitação 
dos personagens masculinos. Nessa peça, os falos estão o tempo 
todo eretos, simbolizando seus desejos de marido.

O coro também tem sua parcela de nudez: tanto os velhos do 
coro masculino quanto as mulheres do coro feminino que ocupam a 
Acrópole se despem, e a cena do despir-se voluntariamente ou invo-
luntariamente, no caso dos velhos, só é possível pelo poder de distan-
ciamento que o somátion possui, justamente porque é um corpo falso, 
faz parte do figurino, e é exatamente isso que move a comédia antiga: 
o disfarce, o engano e a artificialidade (quebra de ilusão).

Lisístrata trabalha essencialmente com o somation masculino e 
feminino que é a primeira camada do traje cômico; esse corpo pode 
ser coberto por outras diversas camadas e cada camada de roupa dá 
abertura ao surgimento de uma nova personagem. As mulheres preci-
sam exibir e ao mesmo tempo não revelar muitas partes do corpo; de-
vem mostrar o suficiente para os homens se excitarem, desejarem-nas, 
desistirem da guerra e voltarem para seus lares (esposa e filhos) e para 
o convívio social. O controle do traje pelas personagens femininas é 
um ponto alto dentro dessa peça. Compton-Engle (2015) afirma que 
elas controlam o traje e o corpo, não porque são mulheres, mas ape-
sar de serem mulheres, e que mesmo quando a comédia afirma expor 
tudo, sempre há mais uma camada escondida abaixo. 

Adentrando o guarda-roupa das personagens, encontraremos a 
segunda camada do figurino: a roupa da personagem. Primeiramente, 
é importante saber que túnica, manto e sapato faziam parte da vida 
normal de qualquer Ateniense e que o roubo de mantos era um fato 
muito recorrente em fins do séc. V a.C. e início do séc. IV a.C. O uso 
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desses objetos no palco teatral se tornou imprescindível, pois passou 
a ser a camada principal de uma personagem. Alguns tipos de mantos/
túnicas podem ser destacados: chiton (χιτών), exomís (ἐξωμίς), kroko-
tos (κροκωτός) e, o mais usado, himátion (ἱμάτιον); cada um desses era 
designado para um gênero ou classe social mais apropriada e consi-
derava-se o himátion como sendo o traje por excelência. Com relação 
ao tipo de sapato, não se tem muita informação, mas há a descrição de 
um tipo, originalmente da Trácia: embás (έμβάς), possivelmente feito de 
lã, semelhante a uma pantufa, e que, segundo Compton-Engle (2015), 
era usado por cavaleiros e caçadores e não por mulheres, o que torna 
a cena em Assembleia de Mulheres mais engraçada, quando elas apa-
recem no palco usando o sapato como parte do disfarce. 

Em Assembleia de Mulheres, além da roupa de personagens 
masculinas e femininas, observa-se uma outra camada: o disfarce, 
que ocorre quando as mulheres tomam o figurino normal dos homens, 
os mantos, para entrar na Assembleia; os mantos roubados pelas es-
posas não significam meramente a inversão de gênero. Essa troca 
deve ser tomada por outro significado, pois simboliza tudo que os 
homens podem perder nessa transação. Essa perda geralmente re-
mete ao poder do homem na sociedade ateniense. O manto roubado 
de cada marido e em seguida usado pelas mulheres, dando-lhes o 
direito de sair de casa e ir à Assembleia legislar, denota, além da troca 
de sexo, a mudança de funções e atribuições na cidade e aponta para 
a dicotomia oîkos x polis (οἶκος x πόλις), ou seja, uma questão entre o 
privado e o público; uma mulher adentrar em uma assembleia, espaço 
masculino, era, antes de tudo, uma transgressão. Além dos mantos, 
as mulheres pegaram de seus maridos também os sapatos, confec-
cionaram barbas falsas e tomaram sol para parecerem mais morenas 
e semelhantes aos homens. Todos esses apetrechos citados formam 
o conjunto a ser analisado como parte do traje da personagem mas-
culina, mas que na peça estão sendo manuseados e incorporados 
pelas personagens femininas; a partir disso, percebe-se que eles não 
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fazem parte do figurino da personagem feminina e, sim, do disfarce, 
que é a terceira camada que compõe esse kit do vestuário. Exploran-
do o enredo e aproximando o leitor da dicotomia oîkos-pólis, privado-
-público, Compton-Engle (2015) afirma que o confronto (agón) entre 
a protagonista Praxágora e seu esposo Bléfiro começa associando o 
roubo da peça com um assalto real. Em Atenas, nesse período, até 
um termo foi criado para o roubo de mantos: lopodusía (λωποδυσία), 
e distinguia-se de um termo já existente, klopé (κλοπή), porque além 
do roubo era evidente a agressão física. Os homens sentiram-se agre-
didos, pois ao acordar foram tomados de surpresa, desprovidos de 
seus mantos, peça fundamental masculina, obrigando-se a vestir a 
única roupa disponível: um vestido cor açafrão (próprio das mulhe-
res). O momento de exposição do corpo masculino em um traje fe-
minino é considerado humilhante, ridículo e risível. A essa exposição 
pública dá-se o nome de próthesis (πρόθεσις). Segundo a autora, o 
efeito maléfico sobre os homens quando suas esposas usurpam tanto 
suas roupas quanto seu status político, e as mulheres se disfarçando 
sob os mantos dos maridos, resulta na feminização dos homens, no 
assalto e até na morte. O assalto nessa peça pode ser visto como um 
exemplo do perigo inerente entre oîkos e pólis: exatamente da mesma 
forma que as mulheres partem de suas casas para entrar na arena pú-
blica, um crime público entra em casa. A questão do roubo do manto 
era uma questão pública, embora aparentemente sem importância, 
mas precisou ser tratada como uma questão doméstica para enfim 
ser debatida. As questões do público e do privado eram discutidas 
separadamente, mas a comédia aborda como um par, e os proble-
mas sociais agora são levados a julgamento por pessoas privadas 
(mulheres). Logo, o roubo do manto tem como principal significado, 
conectar o interesse particular de Bléfiro ao interesse público e ligar 
a comicidade do travestimento da peça à séria questão econômica.

Diferentemente do sucesso das mulheres em Lisístrata, com re-
lação ao controle do corpo, e do disfarce masculino bem-sucedido das 
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mulheres em Assembleia de Mulheres, é o que ocorre com o Parente 
de Eurípides em Tesmoforiantes. Na primeira peça, o que se nota é 
a dinâmica do vestir e do despir como estratégia das mulheres na 
tomada da Acrópole; a comédia se volta inteiramente à manipulação 
do traje, ou seja, despir-se voluntariamente, o que resultou em seu 
sucesso. Em Assembleia de Mulheres, as personagens femininas, pen-
sando no bem comum e em como administravam bem a vida privada, 
se disfarçam de homens e tomam a Assembleia a fim de resolver as 
causas públicas; a justaposição do traje masculino sobre suas figuras 
femininas, ainda que grotesca, contribui para o seu êxito, já que não fo-
ram descobertas na Assembleia, apesar do disfarce. Nisso também se 
percebe o controle bem-sucedido sobre a caracterização. O que acon-
tece em Tesmoforiantes, embora o esquema fosse o mesmo, o disfarce 
tornou-se completamente cômico em diversos momentos, culminando 
em seu total fracasso, pois o parente foi descoberto e ultrajado: suas 
vestes foram removidas em público.

O Parente de Eurípides, protagonista da comédia, será impeli-
do a entrar no Tesmofórion trajando roupa feminina, pois o evento era 
restrito às mulheres casadas cidadãs atenienses, com o intuito de de-
fender o tragediógrafo Eurípides das acusações feitas pelas mulheres 
contra ele. Mais uma vez, os espectadores assistirão à montagem de 
uma personagem no palco. O Parente, possivelmente sogro de Eurí-
pides, é um sujeito velho, gordo e peludo e precisa ser transformado 
numa velha, gorda, mas sem pelo. Para tanto, eles recorrem ao poeta 
trágico Agatão (com características efeminadas) e que por sinal está 
trajando vestes femininas. Ele justifica suas vestes, pois alega estar 
criando um papel que será interpretado por uma personagem femi-
nina, por isso precisa vestir-se como mulher para pensar como uma 
mulher! Sua aparência é motivo de riso para o Parente. O processo 
de montagem do disfarce do Parente não se resume ao acréscimo de 
adereços femininos, mas parte, primeiramente, da remoção dos pelos 
de seu corpo (depilação com fogo); o processo é doloroso e regado a 
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muitos lamentos e gemidos. Os pelos tendo sido removidos, e o falo 
aparentemente escondido, a entrada do parente na reunião feminina 
está garantida; o que não está garantido é seu controle sobre o figu-
rino, disfarce e corpo. O fracasso do Parente ocorre especialmente 
pela súbita entrada de Clístenes na cena, um sujeito efeminado e ami-
go das mulheres. Ele entra no Tesmofórion e faz a denúncia de que 
há um homem infiltrado no meio delas; os momentos seguintes são 
marcados por cenas muito cômicas. As mulheres iniciam a inspeção, 
descobrem o Parente, e começam a humilhação: despi-lo contra sua 
própria vontade. Há ainda a sequência de disfarces, entre ele e Eurípi-
des, de personagens trágicas de Eurípides, tudo na tentativa de esca-
par daquela humilhação. Diferente das outras peças, o cômico aqui é 
marcado pelo fracasso do Parente em seu disfarce. O não conseguir 
controlar o corpo, leva-o a uma punição semelhante à dos guerreiros 
derrotados: o despojo. Outro ponto interessante que Compton-Engle 
frisa é a agressão do Parente a Agatão no início do enredo; ele o agride 
com insultos de cunho sexual, devido à forma como está vestido, o que 
se torna hilário ao fim da peça quando o parente é “molestado” pelo 
arqueiro: nessa cena ele passa por uma inspeção e, emudecido, como 
qualquer personagem feminina, é apalpado e sofre o mesmo que ou-
trora causara a Agatão. Após o parente ser desmascarado, Eurípides 
surge para salvá-lo daquela situação, e a cena é uma sequência de 
disfarces entre os dois; Eurípides se utiliza de suas próprias perso-
nagens trágicas (Helena, Andrômeda, Télefo e Palamedes) fazendo 
citação de suas tragédias. A personagem Eurípides na peça aristofâni-
ca faz diversas tentativas de disfarce (artifícios comuns nas tragédias 
do poeta Eurípides) para sair da comédia, mas só atinge seu objetivo 
quando ele próprio se veste de mulher, com essa atitude provando sua 
rendição, e só então sai do palco. A impressão que essa cena provoca 
é que somente o cômico anula o cômico, isto é, para sair da comédia, 
ainda que seja um dos melhores tragediógrafos da Antiguidade como 
Eurípides, deve haver algo cômico nele, e o que seria mais agravante: 
sair disfarçado de mulher.
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Aristófanes, obviamente, mais uma vez insulta Eurípides nos fes-
tivais, mostrando com tantos trechos das peças dele, seu conhecimen-
to e “dedicação” ao tragediógrafo e mais, trazendo à tona, em tempos 
tão remotos, a voz feminina ao palco cênico. Nessas comédias, as 
mulheres, ainda que somente pela voz do poeta, falam, discutem, so-
lucionam. Não é à toa que tantos pesquisadores se dediquem a esse 
grande poeta da Antiguidade. Muito se tem ainda que ser extraído de 
suas obras e sua maestria sobre a comédia é verificada diante de tan-
tas premiações. Realmente o que se percebe é que o figurino não é 
apenas ornamentação; na verdade, o figurino fazia parte da competi-
ção e por si só dizia muito sobre a personagem.

ATENAS × LIBERATROPA: O PROTAGONISMO 
FEMININO EM LISÍSTRATA DE ARISTÓFANES

Lisístrata é uma comédia produzida por Aristófanes em 411 a.C. 
Nessa peça a protagonista é uma mulher, Liberatropa, uma ateniense, 
que lidera outras mulheres, de todas as classes sociais, em uma greve 
de sexo, para restaurarem a paz na Grécia, que estava sendo destruí-
da, por conta de conflitos internos, entre Atenas e Esparta, no período 
em que a peça foi encenada. 

Por isso, que nos versos 175 a 179, Liberatropa instiga as mu-
lheres pela tomada da Acrópole, pois esse lugar simboliza o poder 
e religiosidade de toda a Grécia, ou seja, a sabedoria de Atena e os 
encantos de Afrodite. 

Li. Mas isto também está bem preparado.
Pois ocuparemos a Acrópole hoje.
É que às mulheres mais velhas foi ordenado fazerem assim,
enquanto combinamos estas coisas,
fingindo sacrificar, tomarem a Acrópole.
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Logo, dos versos 486 a 492, Liberatropa mostra a importância 
de proteger o dinheiro que era o resultado do poderio comercial de 
Atenas sobre os inimigos.

Co. Sim, sem dúvida, por Zeus, desejo saber delas primeiro isto,
com que intenção fechastes a nossa cidadela com as trancas?
Li. Para que salvemos o dinheiro e para que não luteis por ele.
Co. É pelo dinheiro que lutamos?
Li. E todas as outras coisas misturadas.
Pois para que se possa roubar, Pisandro e os que atacam
os cargos públicos sempre moviam um tumulto. Mas eles 
então para isto
façam o que quiserem; pois não mais neste dinheiro colocarão 
a mão.

Dessa forma, dos versos 565 ao 589, Liberatropa mostra, atra-
vés, do fio de tecer manto, como elas podem manter a ordem na pólis. 
Isso, por meio de comparações e analogias do uso do fio no fuso e de 
reaproveitamento de fios de lã ruins, Liberatropa vai mostrando, como 
as mulheres, no comando dos cargos, em toda a Grécia, seriam capa-
zes de reorganizá-la e instaurar a paz. 

Co. Como vós então sereis capazes de reter tanta desordem
nas cidades e nela pôr fim?
Li. De modo muito simples.
Co. Como? Mostra.
Li. Como um fio, quando está embaraçado, como este,
tomando-o, puxando-o com fusos deste lado e daquele
outro, assim também esta guerra acabaremos, se nos deixarem,
desembaraçando-a pelos embaixadores, deste lado e daquele 
outro.
Co. Das lãs, dos fios e dos fusos negócios terríveis
presumis cessar? Que tolas!
Li. E se houvesse algum bom senso em vós,
das nossas lãs administraríeis todas as coisas.
Co. Como então? Vejamos.
Li. Primeiro seria preciso, como com a lã bruta,
em um banho lavar a gordura da cidade, sobre um leito
expulsar sob golpes de varas os pêlos ruins e abandonar os duros,
e estes que se amontoam e formam tufos
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sobre os cargos cardá-los um a um e arrancar-lhes as cabeças;
em seguida cardar em um cesto a boa vontade comum, todos
misturando; os metecos, algum estrangeiro que seja vosso 
amigo
e alguém que tenha dívida com o tesouro, misturá-los também,
e, por Zeus, as cidades, quantas desta terra são colônias,
distinguir que elas são para nós como novelos caídos ao chão
cada um por si; em seguida o fio de todos estes tendo tomado,
trazê-los aqui e reuni-los em um todo, e depois de formar
um novelo grande, dele então confeccionar uma manta para o 
povo.
Co. Não é terrível que estas tratem tais assuntos com varas e 
novelos,
elas, que não tomam a mínima parte na guerra?
Li. E no entanto, ó maldito, nós a suportamos mais que o dobro. 
Primeiro parindo filhos para enviá-los para longe como hoplitas 
...

E na obra, percebemos, também, dos versos 590 a 615, uma 
alusão ao Festival da Panateneia Maior, quando faz um paralelo da 
velhice do homem com a da mulher, através dos bolinhos de mel, que 
são usados para atrair animais para o sacrifício no altar. 

Co. Cala-te, não relembres dores. 
Li. Depois quando nós deveríamos gozar de prazer e viver a 
juventude,
dormimos sozinhas por causa das expedições. E deixo o nosso 
caso,
mas aflijo-me sobre as jovens que envelhecem nas alcovas.
Co. E os homens também não envelhecem?
Li. Por Zeus, não falas o mesmo.
Pois o homem chegando, ainda que esteja grisalho, logo se 
casa
com uma jovem;
Mas, o tempo da mulher é curto, se não o aproveitar,
com ela ninguém quer se casar, e ela fica a fazer augúrios.
Co. Mas qualquer um ainda capaz de sentir tesão ...
Li. E tu então, por que não morres?
Há espaço; comprarás um caixão;
eis que eu amassarei bolinhos de mel.
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Toma isto e coroa-te.
V. E recebe estas de mim.
V1 Toma ainda esta coroa.
Li. O que te falta? O que desejas? Vai para o barco;
Caronte te chama,
mas tu o impedes de navegar.
Co. Então não é terrível que eu sofra estas coisas?
Sim, por Zeus, mas diretamente aos conselheiros
marchando me exibirei como estou.
Li. Estás reclamando por nós não te expormos?
Mas, sem dúvida, depois de amanhã bem cedo
receberás de nós os preparativos do terceiro dia.
Cv. Quem é homem livre não mais se ocupa em dormir.
Vamos, homens, preparemo-nos para esta empresa.

Assim, Lisístrata é uma obra, que mostra a situação social da 
Grécia, através do protagonismo de uma mulher ateniense, que lidera 
outras mulheres a restituírem a posse do corpo, ao negarem o ato se-
xual, como forma de selarem a Paz entre os homens gregos.

LISÍSTRATA E A RECONSTRUÇÃO 
DA IMAGEM DA BOA ESPOSA

A peça Lisístrata, produzida pelo comediógrafo grego Aristó-
fanes há quase cinco séculos antes de Cristo, causa estranhamento 
por trazer como protagonista uma heroína cômica. Para a época, uma 
mulher capaz de pensar e agir de forma tão revolucionária seria, sem 
dúvida, algo improvável e só aceitável em um universo fictício, que 
apresentasse elementos fantásticos. Encontramos na protagonista da 
peça um modelo que desconstrói a imagem da boa esposa, uma vez 
que nega as duas funções primordiais que a identificariam como mu-
lher ideal: nega ao marido a satisfação sexual e abandona o ambiente 
doméstico para assumir atividades na vida pública. Sobre a negação 
da primeira função, destacaremos algumas passagens.
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No início da obra, a personagem Calonice fala a Lisístrata sobre 
algumas obrigações que exigem que a mulher se mantenha em seu 
ambiente doméstico: 

CALONICE
Mas, querida amiga, elas chegarão; é sem dúvida difícil a saí-
da das mulheres. Pois uma de nós ao marido inclina-se, outra 
desperta o escravo, o filhinho uma faz dormir, essa o banha, 
alimenta-o aquela. (15-19) 

A mesma personagem também fala sobre os cuidados com a 
aparência e sobre algumas futilidades femininas:

CALONICE 
E o que de sensato mulheres fariam 
ou de esplêndido, nós que enfeitadas nos sentamos 
com túnicas amarelas e embelezadas 
com longas vestes cimérias e sapatos elegantes? (42-45) 

Lisístrata então explica que, através da aparência e fazendo uso 
da arte da sedução, é que as mulheres conseguirão o que desejam: 

LISÍSTRATA
São essas coisas mesmas que espero que nos salvem, 
as túnicas amarelas, os perfumes, os finos sapatos, 
as pinturas e as curtas túnicas transparentes. (v. 46-48)

Após convencer as mulheres da validade de seu plano, Lisístrata 
orienta as esposas que sejam firmes em suas atitudes e que não caiam 
em tentação. Conforme foi orientada, a personagem Mirrina consegue 
ludibriar o marido e torná-lo ainda mais vulnerável. Em uma passagem, 
o marido Cinésias fala sobre a falta que lhe faz a esposa: 

CINÉSIAS 
Muito rápido; 
porque não encontro nenhum prazer na vida 
desde o dia em que ela saiu de casa, 
mas entrando lá, sofro, e deserto 
tudo me parece ser, nos alimentos 
nenhum prazer tenho ao comê-los; pois estou com tesão. (v. 
864-869) 
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Em uma passagem de sua obra, Pierre Bourdieu explica que, 
por mais conscientes que estejam de sua situação, há sempre espa-
ço para uma “luta cognitiva” por parte dos dominados. Tal luta ofe-
rece aos subjugados a possibilidade de resistir, de se colocar contra 
essa dominação.

Quando os dominados aplicam àquilo que os domina esque-
mas que são produto da dominação ou, em outros termos, 
quando seus pensamentos e suas percepções estão estrutu-
rados de conformidade com as estruturas mesmas da relação 
da dominação que lhes é imposta, seus atos de conhecimento 
são, inevitavelmente, atos de reconhecimento, de submissão. 
Porém, por mais exata que seja a correspondência entre as 
realidades, ou os processos do mundo natural, e os princípios 
de visão e de divisão que lhes são aplicados, há sempre lugar 
para uma luta cognitiva a propósito dos sentidos das coisas 
do mundo e particularmente das realidades sexuais. (BOUR-
DIEU, 2005, p. 22)

Em Lisístrata, o que vemos é uma resistência por parte dos 
dominados. Podemos concluir que o plano das mulheres se baseia 
em tornar os homens mais dependentes de seus desejos do que de 
sua razão, daí a importância da função de objeto de prazer assumida 
pela boa esposa. 

A negação das duas funções básicas da esposa representa 
uma ameaça ao equilíbrio social, pois ao negar suas obrigações, a es-
posa põe em risco a paz doméstica, tão necessária para a preservação 
da polis. Assim o homem se vê obrigado a abrir mão da guerra para 
restabelecer a paz em seu lar. Sobre a recusa das mulheres de assumir 
suas funções de esposa, Pompeu afirma que:

A ação das mulheres, convencionalmente chamada por nós de 
greve de sexo, não representa apenas a recusa delas ao ato 
sexual puro e cru, mas a toda a vida doméstica de que a es-
posa era parte essencial. O casamento é tido como a própria 
fundação da vida social, pois a quota da mulher na contribuição 
para a cidade é fornecer os homens, e é na sua capacidade de 
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administrar as coisas do lar que ela quer agora ser tesoureira 
dos bens da Acrópole, uma vez que ela não é mal instruída, 
embora seja mulher, pois ouvira os ensinamentos do seu pai 
e dos mais velhos, para que, como esposa, perceba as más 
deliberações da Assembleia de que seu marido faz parte. Ela 
também sabe que, no ato sexual mesmo, o homem não sentirá 
prazer nenhum, caso a esposa não se envolva amorosamente 
nele. (POMPEU, 1997, p. 119-120).

Em relação à imagem da boa esposa, podemos destacar que, 
na obra, a única relação sexual considerada é aquela entre cônjuges, 
pois são descartadas outras alternativas, como por exemplo, o sexo 
com prostitutas e escravas. A intenção é ressaltar a necessidade da 
preservação da família, instituição básica da sociedade. O sexo ma-
trimonial seria então uma ferramenta para a preservação da polis. Daí 
então vermos em Lisístrata dois papéis fundamentais: trazer a paz ao 
lar e preservar o equilíbrio da sociedade. 

Já sobre a negação da segunda função – cuidar do ambiente 
doméstico e a ele dedicar-se exclusivamente -, podemos citar a pas-
sagem em que a protagonista explica ao Conselheiro que as mulheres 
são capazes de interferir em questões públicas e que sua capacidade 
de administrar não se reduz ao ambiente doméstico: 

CONSELHEIRO
Mas o que farás?
LISÍSTRATA
Isto me perguntas? Nós o administraremos.
CONSELHEIRO
Vós administrareis o dinheiro?
LISÍSTRATA
E por que julgas isto tão estranho? 
E nós não administramos em tudo os bens de casa para vós? 
(493-495) 

A protagonista também fala sobre a necessidade de as mulhe-
res se expressarem e de como são capazes de agir de forma inteligen-
te nas resoluções de problemas:
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LISÍSTRATA
Farei isto. Nós no início em silêncio suportávamos de vós, 
os homens, pela nossa temperança, as coisas que fizésseis, 
pois não nos deixáveis abrir a boca; no entanto, não nos éreis 
agradáveis mesmo. 
Mas nós vos percebíamos bem, e, muitas vezes, em casa estando, 
ouvíamos que vós deliberáveis mal sobre um importante assunto;
 então sofrendo por dentro nós vos perguntávamos sorrindo 
‘o que se decidiu escrever na estela acerca do tratado 
na assembleia de hoje?’ ‘E o que te importa isto’ Dizia meu marido; 
‘não te calarás?’ E eu me calava.  (Lisístrata, 506-514) 

A obra Lisístrata, além de ser um texto divertido e original, aborda 
importantes questões humanas, uma vez que mostra o homem frágil 
diante de seus desejos carnais e facilmente manipulável pelas mulheres. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar, vejamos o que diz Pierre Bourdieu sobre o papel 
dominador do homem nas relações sexuais:

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de do-
minação, é porque está construída através do princípio de divi-
são fundamental entre o masculino, ativo, e o feminino, passivo, 
e porque este princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo 
– o desejo masculino como desejo de posse, como domina-
ção erotizada, e o desejo feminino como desejo de dominação 
masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo, em últi-
ma instância, como reconhecimento erotizado da dominação. 
(2005, p. 31)

O que vemos em Lisístrata é a desconstrução desse princípio. 
A mulher passiva e consciente da dominação masculina passa a agir 
e a dominar; enquanto o homem ativo e dominador passa a ser domi-
nado e a sentir-se fragilizado diante da mulher. A inversão de papéis é 
responsável pela comicidade da peça que, quando vista nos dias de 
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hoje, se mostra extremamente coerente com os temas da atualidade. 
É, pois, uma obra de arte que traz em si um dos princípios que muito 
valoriza o trabalho artístico: a atemporalidade. No entanto, faz-se ne-
cessário observar que as ações da personagem têm como principal 
objetivo acabar com a guerra e promover a paz. Dessa forma, o que 
se dá não é apenas uma desconstrução da imagem da boa esposa, 
uma vez que Lisístrata busca preservar a harmonia de seu lar, mas sim 
uma quebra de paradigma e, consequentemente, uma reconstrução 
dessa mesma imagem.  
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INTRODUÇÃO: LISÍSTRATA

A Grécia, não obstante figurar como o berço da civilização 
ocidental, o modelo de democracia, da Antiguidade aos dias atuais, 
foi palco de conflitos bélicos internos e externos, como: as lutas de 
invasão do antigo território grego e massacre dos habitantes nativos 
pelos Aqueus, Dórios, Eólios e Jônios, no século XII a. C.; as Guerras 
Médicas, em 490 e 480 a. C.; a Guerra do Peloponeso, que envolveu 
as Cidades de Atenas e Esparta, entre os anos de 431 a 404 a. C.; 
a derrocada da democracia grega pela dominação de Esparta sobre 
Atenas, em 404 a. C.; a revolta de Tebas, em 371 a. C.  Com esse ce-
nário de guerras, verificaremos como Aristófanes retrata as mulheres, 
nas peças femininas. 

No período clássico, Aristófanes produziu três peças teatrais in-
tituladas Lisístrata, em 411 a. C., Tesmoforiantes, 411 a. C. e Assembleia 
de Mulheres, 392 a. C., protagonizando personagens femininas que 
se revelaram contra as imposições do poder político liderado pelos 
homens livres de Atenas. 

A peça cômica Lisístrata é uma das onze produções teatrais do 
poeta grego Aristófanes, único representante da comédia antiga grega 
de quem temos peças completas. Essa obra “foi representada em 411 
a. C., provavelmente nas Leneias” (POMPEU, 1997, p. 10). Seus obje-
tivos, pela sequência das ações, enredos, tramas e desfechos, deixam 
evidenciar-se por: ironizar as consequências da Guerra do Peloponeso 
nas sociedades ateniense e espartana; projetar socialmente a parte 
mais afetada com a persistência e os efeitos sociais, econômicos e 
políticos da guerra, as mulheres casadas, tanto as mais velhas quanto 
as mais jovens; apresentar a insatisfação das mulheres mais velhas 
por meio do movimento político e estratégico como instrumento para 
debelar a guerra e instaurar uma paz duradora entre as duas Cidades 
conflitantes; apresentar a revolta das mulheres mais jovens em forma 
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de manifestação pessoal e política, como tática para retirar os maridos 
da guerra e trazê-los de volta para casa; mostrar, pelo menos sub-rep-
ticiamente, que a mulher espartana era mais livre social e politicamente 
do que a ateniense (POMPEU, 1997, p. 3); e evidenciar a supremacia 
feminina sobre o masculino, pelo menos enquanto as mulheres perma-
neceram aguerridas e controlando os segmentos financeiros, políticos 
e administrativos da Acrópole.  

A visão artística, social, política e filosófica de Aristófanes fê-
-lo comungar, embora sem fazer alusão explícita, com o pensamento 
sofista, o qual discrepava da filosofia elitista socrática e apregoava a 
filosofia da igualdade de direito entre os Atenienses, independente de 
linhagem familiar aristocrática ou nobre, gênero biológico, status so-
cial decorrente de atividade profissional. A universalidade de direitos 
que os sofistas apregoavam para os atenienses era fundamentada nos 
princípios democráticos da isonomia, a igualdade de direitos na socie-
dade ateniense; da isagoria, o direito à voz ao ateniense nobre, aristo-
crata, comerciante, agricultor, soldado, artesão; e da isotimia, o direito 
de todos participarem de eventos públicos, sem nenhuma distinção de 
título familiar, status econômico, social ou político. 

Aristófanes, na peça cômica Lisístrata, provavelmente instado 
pelas mudanças sociais por que passavam as Cidades gregas do sé-
culo V a. C., evidenciou a indubitável questão da igualdade de gêneros 
que começava a sinalizar sua eclosão em Atenas. A encenação des-
sa peça teatral, numa época do ano em que somente os atenienses 
ocupavam a cidade, por causa da estação invernosa, das grandes 
correntes marítimas que transtornavam os mares e impossibilitavam a 
navegação segura de povos estrangeiros e da temperatura excessiva-
mente baixa, deixou evidenciar que o tema da peça era interessante 
apenas para os autóctones. Dessa forma, Lisístrata, a exemplo de Tes-
moforiantes e Assembleia de Mulheres, aconteceu como uma forma de 
redefinição do papel social da mulher ateniense na cidade de Atenas, 
sob os aspectos pessoal, social, político e jurídico. 
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Finalmente, deve-se observar que a comédia Lisístrata foi mais 
uma célebre e iluminada criação artística de Aristófanes, cujos efeitos 
lúdicos e sociais não encontraram sintonia apenas nos anos 400 a 
300 a.C., mas, igualmente, nos séculos subsequentes. Albergando um 
feixe de temas significativos que se ajustam ao cotidiano das relações 
interpessoais na sociedade humana, Lisístrata retrata a necessidade 
da satisfação permanente do homem biológico, social e político.

A RELAÇÃO DE LISÍSTRATA 
COM TESMOFORIANTES

A mulher, na Atenas do século V a. C., como restou discutido 
neste trabalho, não possuía capacidade política e social para tratar de 
questões que eram privativas aos homens livres da cidade-Estado. No 
entanto, no mundo artístico das comédias Lisístrata e Tesmoforiantes, a 
mulher encontrou seu espaço de projeção como cidadã e se tornou ca-
paz de revolucionar a ordem política e administrativa tradicional que era 
preservada pela sociedade patriarcal. Aristófanes deu voz à mulher e 
fê-la ser um ente revolucionário nas peças epigrafadas. A mulher, come-
dida no falar e no agir no espaço físico do lar, foi às ruas, apoderou-se 
do centro do poder político e administrativo de Atenas, em Lisístrata, e 
promoveu uma assembleia para refutar as críticas morais que o poeta 
trágico Eurípides movia contra elas, sempre que encenava suas peças. 

A peça cômica Tesmoforiantes, apresentada nas Dionísias, ano 
de 411 a. C., em Atenas, foi protagonizada pela segunda geração de 
mulheres aristofânicas que não mais se conformavam com as impo-
sições sociais e ideológicas que o gênero masculino lhes atribuía. A 
primeira foi Lisístrata, uma peça de 411 a. C., de cunho excessivamente 
político e administrativo. Nesta revolução feminina, as mulheres casa-
das de Atenas, lideradas por Lisístrata, promovem uma das dissimu-
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lações mais bem trabalhadas na literatura ocidental. Mulheres do lar, 
cujo limite de projeção espacial e social se delimitava ao âmbito físico 
da casa e à convivência familiar, se congregaram na cidade de Atenas 
e promoveram uma luta política e social, para instar os maridos a firmar 
uma trégua duradora na guerra do Peloponeso. Tratou-se, portanto, de 
uma guerra dentro de outra guerra, de natureza política e retomada da 
governabilidade de Atenas, dissimulada na chamada greve do sexo. 

A nova consciência pessoal, social e política da mulher, sem 
deixar transparecer a necessidade do sexo habitual com seus maridos 
e da mão forte do homem na assistência material, financeira e moral 
à família, instou o gênero feminino a agir em defesa da sociedade, 
assumindo o papel que os homens estavam negligenciando. A guerra, 
para os homens livres de Atenas, estava acima dos valores das famílias 
e da ordem social da cidade-Estado. A segunda foi Tesmoforiantes, 
também protagonizada por mulheres casadas de Atenas, as quais, 
sem reivindicar teor político predominante para a revolução que esta-
vam protagonizando, ativeram-se para a defesa de sua personalidade 
moral na sociedade, para reparar o gravame praticado contra elas pelo 
poeta trágico Eurípides. 

O texto da peça Tesmoforiantes, estabelecido por Victor Cou-
lon (1973) e traduzido por Ana Maria César Pompeu em 2015, deixa 
evidente o grau de descontentamento pessoal das mulheres contra 
o poeta trágico Eurípides. A mulher, que concita as demais mulheres 
do coro a deliberar contra o tragediógrafo, questiona sobre o que as 
mulheres devem fazer contra o agressor delas. Segundo a mulher, Eu-
rípides comete injustiças contra elas, talvez por retratá-las de forma 
infamante, ao apresentá-las disformemente como nenhuma mulher 
gosta de ser apresentada na sociedade, mesmo perante as demais 
mulheres. Além da questão disforme com que retrata as mulheres, Eu-
rípides talvez antecipe o discurso do século XXI: a supremacia do sexo 
masculino sobre o feminino, não no sentido conotativo com que se 
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pode tomar essa expressão, ou seja, o homem projetado sobre a mu-
lher no ato sexual, mas no sentido da superioridade do homem sobre a 
mulher na sociedade. “As mulheres estão prestes a me matar hoje nas 
Tesmofórias, porque falo mal delas” (v. 180). 

A relação, portanto, entre as peças cômicas Lisístrata e Tesmo-
foriantes é bem próxima, haja vista que ambas são protagonizadas por 
mulheres da sociedade ateniense que demonstram, respectivamente, 
exacerbado inconformismo pessoal, social e político contra a incon-
sequente Guerra do Peloponeso que estava exaurindo os recursos 
humanos, financeiros e econômicos de Atenas e Esparta, bem assim 
contra as agressões morais que o poeta trágico Eurípides movia os-
tensivamente contra elas. Na Lisístrata, o poeta cômico lança crítica e 
sátira desmedidas contra o sistema político e administrativo de Atenas, 
que persistia em alimentar a perpetuação de uma guerra fratricida que 
apresentava nenhuma justificativa para tal medida bélica. Na Tesmofo-
riantes, o destinatário da sátira não é o ente político-administrativo da 
cidade-Estado de Atenas, como em Lisístrata, mas o ente personalísti-
co do poeta trágico Eurípides. 

A VERSÃO DE LISÍSTRATA NA HISTÓRIA 
DE MULHERES BRASILEIRAS

Carla Cristina Garcia4 e Débora Baldin Lippi Fernandes5 são au-
toras do trabalho acadêmico em que analisam e comentam a partici-
pação de “18 mulheres brasileiras que fizeram a diferença – parte 1”. 
Nesse artigo científico, as autoras afirmam que:

4 Doutora em Ciências Sociais, especialista na área de sociologia do gênero e professora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

5 Graduada em Relações Internacionais pela PUC-SP.
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Do império à atualidade, brasileiras têm protagonizado lutas 
não só por igualdade de gêneros, mas também por justiça 
social e avanço dos direitos civis. Na primeira parte do artigo 
que conta as histórias de algumas delas, conheça as mulhe-
res que transformaram o país até a década de 20:

Na sociedade atual, começamos a nos acostumar a conhecer 
mulheres escritoras, pintoras, cientistas, políticas. Algumas em 
profissões nas quais até poucos anos era impensável encontrar 
uma mulher que pudesse obter êxito e reconhecimento. Há me-
nos de um século as mulheres não tinham nem a metade dos 
direitos que têm agora, especialmente no que se refere à vida 
pública e política. Para chegarmos onde estamos hoje, cente-
nas de mulheres tiveram que demonstrar ser excepcionais para 
ganhar terreno -em um mundo dominado pelos homens – em 
favor da igualdade de direitos.

O movimento feminista brasileiro, mesmo sendo pequeno em 
termos de visibilidade social, contribuiu de maneira fundamental 
para a reversão das desigualdades de gênero no país e, apesar 
de a conexão não ser tão estreita, existe uma relação entre a his-
tória das lutas das mulheres e os processos de mudanças eco-
nômicas e sociais que ocorreram no Brasil. Pequenas vitórias 
foram se avolumando no tempo, mas as dificuldades não impe-
diram seu desenvolvimento, mesmo que não linear.  Para enten-
der a importância dessa contribuição, é preciso compreender 
como as mulheres romperam com a tradição cultural que lhes 
impôs, durante a maior parte da história brasileira, uma divisão 
sexual do trabalho que, de modo geral, reservava-lhes as ativi-
dades domésticas e de reprodução (privadas), atribuindo aos 
homens as atividades extradomésticas e produtivas (públicas).
(GARCIA; FERNANDES, 2014. Grifos das autoras.)

Ainda segundo as duas autoras, essas dezoito mulheres bra-
sileiras que se alçaram na história brasileira como heroínas, exalça-
ram-se por suas lutas na área dos movimentos sociais e políticos pela 
independência política do Brasil, pela educação, pela abolição da es-
cravatura, pela participação no parlamento brasileiro, representando 
os eleitores que lhes concederam o mandato para representá-los e a 
seus estados de origem. As causas sociais e políticas que elas defen-
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deram não foram a concretização de aspirações, desejos e necessida-
des originariamente delas, mas das pessoas que deram a elas o poder 
de agir em nome do povo. Nessa relação de mulheres - Lisístratas 
brasileiras, infirmaram-se, como atestam os textos das autoras: 

Na luta pela Independência:

Embora não tenha recebido destaque, a participação das mu-
lheres nos movimentos de independência do Brasil parece ter 
sido ampla e ainda deve ser pesquisada. Ciprianno Barata, no 
Sentinela da liberdade, em 1823, publicou um manifesto assi-
nado por 120 mulheres da Paraíba, que afirmavam sua solida-
riedade ao movimento da independência: “nós, metade da so-
ciedade humana, desejamos reassumir direitos que nos foram 
usurpados e quebrar os vergonhosos ferros da vil escravidão em 
que jazíamos (…) por direito entramos na partilha e glória do 
Brasil.” (Cf. Telles,1986). Nesse contexto destaca-se a figura de 

1 Anita Garibaldi, catarinense, que se unindo a Giuseppe Ga-
ribaldi, participa das lutas republicanas durante a Guerra dos 
Farrapos, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e poste-
riormente luta pela unificação da Itália, na Europa.

2 Sabe-se que a Conjuração Mineira não foi um movimento ex-
clusivamente masculino. Dentre as personalidades femininas 
que dele participaram, merece registro a atuação de Hipólita 
Jacinta Teixeira de Mello.  Filha de portugueses, era uma mu-
lher rica e de vasta cultura.  É dela a autoria da célebre carta 
que denunciava a Joaquim Silvério dos Reis como o traidor de 
seus “companheiros” de conjura. Foi autora de diversos avisos 
sigilosos, dando conta de que Tiradentes fora preso no Rio de 
Janeiro. Promovia reuniões secretas, incentivava a tomada de 
posição enérgica contra a exploração do povo e chegou a finan-
ciar algumas ações dos conjurados.

3 Ainda no contexto das lutas pela independência, destaca-se 
a figura de Bárbara Alencar, matriarca, centro da organização 
da rebelião da família, conspiradora, escritora e avó do escritor 
José de Alencar, nascida em Exu, interior de Pernambuco, em 
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1760. Uma das mulheres de quem se tem notícias a envolver-
-se na revolução de 1817, Bárbara participou de várias revoltas, 
organizou-as e fez de sua casa um lugar de encontros. Presa, 
passou muitos anos em calabouços afirmando – segundo o dito 
popular  – que “não queira ser rainha não! Queria ser rei!”.

4 Maria Quitéria de Jesus lutou nos batalhões nacionalistas nas 
guerras de independência e não deve ser vista como mais uma 
exceção em meio a mulheres inativas e silenciosas. Conta-se 
que comandou um batalhão de mulheres. Nascida no dia 27 
de julho de 1792 na Bahia, ainda criança assumiu o comando 
da casa e a criação dos dois irmãos mais novos. Mulher bonita, 
altiva e de traços marcantes, Maria Quitéria montava, caçava e 
manejava armas de fogo. Tornou-se soldado em 1822, quan-
do o Recôncavo Baiano lutava contra os portugueses a favor 
da consolidação da independência do Brasil. Mesmo advertida 
pelo pai de que mulheres não iam à guerra, fugiu e, ajudada 
por sua irmã Teresa, cortou os cabelos, vestiu a farda de seu 
cunhado e ainda tomou emprestado seu sobrenome, Medeiros. 
Ingressou no Regimento de Artilharia, onde permaneceu até ser 
descoberta, semanas depois. Foi então transferida para o Ba-
talhão dos Periquitos e à sua farda foi acrescentado um saiote. 
Sua bravura e habilidade no manejo das armas foram desta-
ques desde o começo de sua vida militar. Em julho de 1823, 
quando o Exército Libertador entrou na cidade de Salvador, foi 
saudada e homenageada pela população.

Na luta pela educação brasileira:

Na metade do século XIX, algumas mulheres começaram a 
reivindicar seu direito à educação. No Brasil, por exemplo, as 
mulheres puderam se matricular em estabelecimentos de en-
sino somente em 1827. O direito a cursar uma faculdade só foi 
adquirido 52 anos depois. Apenas em 1887 o país formaria sua 
primeira médica.

1 As primeiras mulheres que ousaram dar esse passo foram 
socialmente segregadas.  O ensino proposto, só admitia meni-
nas na escola de 1º grau, sendo que estudos de grau mais alto 
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eram destinados somente aos meninos. As professoras sempre 
ganhavam menos, e as que protestavam contra esta situação 
eram severamente punidas, como foi o caso de Maria da Glória 
Sacramento, que teve seu salário suspenso por se recusar a 
ensinar prendas domésticas.

2 Nessa época, surge a primeira mulher brasileira a defender 
publicamente a emancipação feminina: Nísia Floresta Augusta 
(1810 -1875). Pioneira na luta pela alfabetização das meninas e 
jovens, fundou uma escola inovadora na cidade do Rio de Janei-
ro, marco na história da educação feminina no Brasil. Também 
foi uma das primeiras mulheres a publicar artigos em jornais de 
grande circulação. Nísia Floresta já considerava que a ideia de 
superioridade masculina possuía um vínculo com a educação e 
as conjunturas da vida. Compreendia também que as diferen-
ças entre os sexos são construções sociais e que não justificam 
a desigualdade. Achava que a educação era o primeiro pas-
so para emancipação da mulher. Traduziu e publicou “Direitos 
das Mulheres e Injustiças dos Homens”, manifesto feminista de 
Mary Wollstonecraft. Militante pelos direitos das mulheres não 
limitou suas ações a essa questão. Envolveu-se também nas 
discussões sobre a escravidão. Apoiou o movimento abolicio-
nista e republicano.

Nas lutas abolicionistas:

Por volta de 1860, algumas mulheres brasileiras organizaram 
sociedades abolicionistas que esporadicamente receberam al-
guma atenção da imprensa da época: a Sociedade de Liberta-
ção (instalada no RJ em 1870); a Sociedade Redentora (funda-
da em 1870) e a Ave Libertas, a maior associação abolicionista 
feminina do país, criada em 1884, no Recife. O ativismo aboli-
cionista feminino sinalizou o início do fim da escravidão da porta 
para dentro e a afirmação das mulheres da porta para fora. As 
abolicionistas puseram as mulheres brasileiras na política, co-
letivamente e de maneira inédita. Destacaremos aqui algumas 
das abolicionistas brasileiras mais importantes:
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1 Maria Firmina dos Reis (1825-1917), escritora, jornalista, mu-
sicista e professora primária de uma classe mista e gratuita em 
Guimarães, Maranhão, defendeu a abolição em jornais, com 
poemas, charadas, contos, e no primeiro romance brasileiro de 
autoria feminina: Úrsula (1859). Foi descrita como tendo pele 
escura, cabelos grisalhos presos com um coque. Era muito que-
rida e apreciada em sua cidade. É mais lembrada como mestra 
das primeiras letras do que como escritora. No entanto, deve-
ríamos sempre destacar sua defesa do escravo, a coragem de 
seus argumentos e a dignidade que concedeu a seus persona-
gens. Ela enfatizou os castigos injustos, a péssima condição da 
vida dos escravos, visando comover o leitor – estratégia empre-
gada por escritoras de outras nacionalidades, que não se sabe 
se chegou a conhecer. Em termos de Brasil, suas preocupações 
e o modo com que as colocou são precoces e incomuns.

2 Chiquinha Gonzaga (1847-1935): Nascida em uma família 
militar, trocou o casamento pelo piano. Escandalizou senhoras 
com seus modos livres e fascinou senhores, que a gracejavam 
com o título de seu primeiro sucesso: Atraente. Pianista em sa-
raus e teatros, Chiquinha participava das “conferências-concer-
to” abolicionistas nas quais, após os discursos políticos, havia 
concertos de piano, atrizes dramáticas declamavam e cantoras 
líricas entoavam árias contra a escravidão. Regia um coro de 
meninas nestas “conferências-concerto” e vendeu suas com-
posições de porta em porta para alforriar um escravo músico, 
conhecido como Zé Flauta.  

3 Maria Amélia de Queiroz foi uma professora pernambucana e 
abolicionista Além da contribuição escrita, proferia palestras pú-
blicas em defesa da libertação dos escravos e do divórcio, e se 
posicionava contra a chefia masculina sobre a família. Publicou 
também uma coleção de biografias de mulheres célebres. Em 
conferências no Recife, brandia a incompatibilidade entre escra-
vidão e direito civil e natural. Em 1887, conclamou seu gênero: 
“(…) que a mulher se convença de uma vez para sempre que já 
é tempo de levantar um brado de indignação contra o passado 
ignominioso de tantas raças malditas. A mulher também é capaz 
de grandes e altos cometimentos. Vinde! Vinde, pois, minhas 
amáveis patrícias! Vamos!”.  
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Maria Amélia abrigou escravos foragidos em sua própria resi-
dência, enquanto aguardava, com segurança, a chegada das 
barcaças. Foi uma das fundadoras da Ave Libertas (1884) – as-
sociação composta só de mulheres – que, utilizando os meios 
legais, lutava pelo fim da escravidão, combatendo as torturas, 
os castigos e os maus tratos impostos aos negros. Uma das 
grandes vitórias da associação Ave Libertas foi a libertação de 
duzentos escravos. Neste sentido, as abolicionistas consegui-
ram que os senhores de engenho assinassem duzentas cartas 
de alforria. Após a abolição da escravatura (em 13 de maio de 
1888), Maria Amélia e suas companheiras trataram de alfabeti-
zar os ex-escravos, bem como ensinar-lhes técnicas de traba-
lhos manuais, visando sua inserção no mercado de trabalho. 

Nas lutas das sufragistas: 

1 Leolinda Daltro, grande precursora do feminismo no Brasil, vi-
venciou toda sorte de perseguições e foi alvo da imprensa que, 
por muitas vezes, dedicava-se a criticá-la e ridicularizá-la por 
suas ideias. Professora e indianista baiana que viveu a maior 
parte de sua vida no Rio de Janeiro, em 1896 tomou para si a 
luta dos índios por condições dignas de vida. O estilo de ação 
política de Leolinda Daltro era peculiar. Invadia espaços exclu-
sivamente masculinos, expunha-se pessoalmente às críticas, 
sempre buscando chamar a atenção da sociedade para as de-
sigualdades e injustiças. Em protesto, ao ter seu alistamento 
eleitoral recusado, fundou no Rio de Janeiro, em dezembro de 
1910, o Partido Republicano Feminino – primeiro e único parti-
do político feminino no Brasil –, cujo objetivo era mobilizar as 
mulheres na luta pelo direito ao voto. Dentre suas estratégias 
políticas de mobilização e convencimento promoveu, em no-
vembro de 1917, uma marcha pelas ruas do Rio de Janeiro, 
com a participação de cerca de noventa mulheres. A rebeldia de 
Daltro e de suas companheiras chamou atenção da imprensa, 
provocou polêmica e deu visibilidade à condição feminina no 
Brasil. Ela também foi a primeira feminista brasileira candidata 
às eleições municipais, em 1919, com a plataforma da diminui-
ção da miséria e do sofrimento e pela melhor distribuição da 
justiça. Entretanto, teve seu registro negado.
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Nas lutas socialistas:

A década de 20 foi privilegiada no que diz respeito às lutas e 
propostas de mudanças sociais no Brasil. Prova disso são as 
greves de 1917, e, em 1922, o surgimento do Partido Comunista 
do Brasil, entre outros acontecimentos. Outro movimento, con-
comitante à luta por direitos políticos, era formado por mulheres 
livres pensadoras que criavam jornais e escreviam livros e pe-
ças de teatro. Somavam-se a elas as anarquistas, que traziam 
consigo a luta das trabalhadoras, discutindo, assim, o trabalho 
e a desigualdade de classe.

Dois movimentos de mulheres operárias aconteceram simulta-
neamente, um sob orientação anarquista e outro com predomí-
nio das teses do Partido Comunista Brasileiro (PCB). As mulhe-
res libertárias lutaram contra a exploração da força de trabalho, 
baixos salários e a opressão sexista. Tinham idéias próprias em 
torno do processo de emancipação da mulher, que contrastava 
com o moralismo conservador de seus companheiros e como o 
discurso do movimento sufragista.

1 A atuação da feminista anarquista Maria Lacerda de Moura 
revela “a outra face do feminismo”. Ela questionou temas en-
focados pelas mulheres da FBPF: a maternidade consciente, o 
amor livre e o direito da mulher ao amor. Além disso, conside-
rava o voto um processo inadequado de luta pelo poder, por-
que beneficiava algumas mulheres sem trazer coisa alguma “à 
multidão feminina”.  Nascida em Minas Gerais em 16 de maio 
de 1887, desde jovem se interessou pelo pensamento social e 
pelas ideias anticlericais. Formou-se na Escola Normal de Bar-
bacena, em 1904, começando logo a lecionar nessa mesma 
escola. Inicia então um trabalho junto às mulheres da região, 
incentivando um mutirão de construção de casas populares 
para a população carente da cidade. Participou da fundação 
da Liga Contra o Analfabetismo. Como educadora, adotou 
a pedagogia libertária de Francisco Ferrer Guardia. Após se 
mudar para São Paulo, começou a dar aulas particulares e 
a colaborar na imprensa operária e anarquista brasileira e in-
ternacional. No jornal A Plebe (SP), escreveu principalmente 
sobre pedagogia e educação.
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Ativa conferencista, tratava de temas como educação, direitos 
da mulher, amor livre, combate ao fascismo e antimilitarismo, 
tornando-se conhecida não só no Brasil, mas também no Uru-
guai e Argentina, onde esteve convidada por grupos anarquis-
tas e sindicatos locais. Entre 1928 e 1937, a ativista libertária 
viveu numa comunidade em Guararema (SP), no período mais 
intenso da sua atividade intelectual, em que esteve, de acor-
do com ela mesma, “livre de escolas, livre de igrejas, livre de 
dogmas, livre de academias, livre de muletas, livre de prejuízos 
governamentais, religiosos e sociais”. Maria Lacerda de Moura 
pode ser considerada uma das poucas ativistas que se envol-
veu diretamente com o movimento operário e sindical.  Via a luta 
feminista como parte integrante do combate social compartilha-
do igualmente por homens e mulheres engajados na luta pela 
eliminação de toda exploração, injustiça e preconceito.
(GARCIA; FERNANDES, 2014)

As duas autoras nos mostram que as heroínas brasileiras, a que 
elas aludiram nas citações acima, se bem observado, representam 
uma continuidade do pensamento e da ação dos segmentos sociais 
que sempre minorados ou neutralizados pela ideologia masculina que 
se impregnou no imaginário coletivo das sociedades humanas que 
perpassaram as eras históricas e chegaram ao século XXI. Na histó-
ria de mulheres brasileiras que se contiveram com a delimitação de 
seus espaços físicos, sociais e jurídicos, compreendidos pelas quatro 
paredes da casa e pela imposição da ideologia predominante na so-
ciedade, subverteram a ordem tradicional em que foram criadas e se 
projetaram nas mais diversas lutas pela conquista e manutenção de 
seus direitos na sociedade. Ainda, segundo as autoras, as diversas 
lutas sociais, políticas e educacionais que ocorreram no Brasil, ao lado 
do protagonismo masculino, o segmento feminino teve atuação assaz 
significativa para a própria mulher e para a nação brasileira como um 
todo. Afinal, ao longo da história da humanidade, o povo sempre se 
mostrou dependente de heróis, como sucedia com gregos pré-homé-
ricos, os quais embraçavam as lutas para manter a integridade da na-
ção, o patrimônio da civilização que eles representavam, e preservar a 
perpetuação de seu povo. 
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ACERCA DA RELIGIÃO GREGA  
EM CONTRASTE COM O “CRISTIANISMO”

Parafraseando Jean-Pierre Vernant, sobre o trabalho do histo-
riador da religião, observa-se: “É preciso abster-se de ‘cristianizar’ as 
demais religiões aquando de estudá-las, evitando, portanto, lançar 
uma pré-compreensão atual cristã na religião de caráter cívico grega” 
(VERNANT, 2006, p. 1-2). O tradutor de textos estético-criativos6 deverá 
ter em mente esse mesmo parâmetro, assim também o crítico literário.   

Uma primeira divergência que salta aos olhos, no âmbito da reli-
gião grega antiga em contraposição ao cristianismo, é a pluralidade de 
Deuses gregos, não existindo, em tal ambiência, um Deus uno, puro e 
imaculado, mas antes Deuses que em muito são parecidos com os hu-
manos, mundanos7, organizados hierarquicamente. Conforme Vernant 
(2006, p.4): “Todo panteão, como o dos gregos, supõe deuses múlti-
plos; cada um tem suas funções próprias, seus domínios reservados, 
seus modos particulares de ação, seus tipos específicos de poder.” Há 
uma correlação entre o divino e o mundano. De certo modo, o mundo 
é divino e os Deuses, em certo sentido, são mundanos.

Por outro lado, o ser humano, nessa ambiência, não vive em 
um estado disjuntivo entre o natural e o sobrenatural. O que revela 
outra diferença em relação ao “Cristianismo”, no qual os indivíduos se 
encontram distantes de Deus por causa do pecado. A concepção de 
pecado original, o que implica culpa ante Deus, consequentemente, a 
necessidade de salvação (remissão dos pecados), e principalmente a 
crença num Deus tri-uno pessoal e transcendental – já que Deus cria o 

6 Com tal termo reporta-se àqueles textos poéticos como também a textos em prosa com 
alto nível criativo, nos quais a função poética encontra-se de modo acentuado. Cf. JAKOB-
SON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1998.

7 “Esses deuses múltiplos estão no mundo e dele fazem parte. [...] Os deuses nasceram do 
mundo.” (VERNANT, 2006, p. 4).  
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mundo a partir do nada, – não se enquadra no esquema conceitual da 
religião grega. Diz Vernant (2006, p.5): “Em sua presença em um cos-
mos repleto de deuses, o homem grego não separa, como se fossem 
dois domínios opostos, o natural e o sobrenatural. Estes permanecem 
intrinsecamente ligados um ao outro.” 

Outro aspecto que se ressalta aí é a base de suporte do cristia-
nismo e da religião grega. O cristianismo embasa-se na ideia de uma 
revelação divina: Moisés relata a revelação de Deus aos hebreus; os 
primeiros apóstolos relatam a vida do Cristo e do início da igreja a partir 
da concepção de inspiração, como diz São Paulo, “toda escritura é 
inspirada por Deus”. Não é possível, entrementes, investigar a religião 
grega com base em alguma revelação que os gregos poderiam ter: 
não há revelação para os gregos, há, pelo contrário, certa prática reli-
giosa, isto é, o ritual. Então, o funcionamento da religião grega se dá 
na prática ritualística, mostrou-se necessário a partir dela.

Numa religião monoteísta, a fé normalmente faz referência a 
alguma forma de revelação: de saída, a crença enraíza-se na 
esfera do sobrenatural. O politeísmo grego não repousa sobre 
uma revelação; não há nada que fundamente, a partir do di-
vino e por ele, sua inescapável verdade; a adesão baseia-se 
no uso: os costumes humanos ancestrais, os nómoi. Tanto 
quanto a língua, o modo de vida, as maneiras à mesa, a vesti-
menta, o sustento, o estilo de comportamento nos âmbitos pri-
vado e público, o culto não precisa de outra justificação além 
de sua própria existência: desde que passou a ser praticado, 
provou ser necessário. (VERNANT, 2006, p.7. Grifo nosso)

É, pois, no âmbito da atividade ritualística que se a religião grega 
alcança sua validade, não a partir de ser pessoal que traria alguma ver-
dade inquestionável. Nisso é importante ressaltar o caráter específico 
de cada religião. Não parece razoável considerar que exista uma reli-
gião superior ou mais desenvolvida, reflexão operada em tempos pas-
sados – exaltando o cristianismo –; cada religião é um setor particular a 
cada cultura refletindo, destarte, um modo de ver e vivenciar o “mundo”. 
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As religiões antigas não são nem menos ricas espiritualmente 
nem menos complexas e organizadas intelectualmente do que 
as de hoje. Elas são outras. Os fenômenos religiosos têm formas 
e orientações múltiplas. A tarefa [...] é identificar o que a religio-
sidade dos gregos pode ter de específico, em seus contrastes 
e suas analogias com os outros grandes sistemas, politeístas e 
monoteístas, que regulamentam as relações dos homens com 
o além.  (VERNANT, 2006, p.3)

Por essa razão, parece razoável aqui pensar as religiões como 
produtos culturais diversos, em si mesmos essencialmente iguais na 
função que desenvolvem em cada cultura e sociedade. 

Observemos o ritual de juramento das mulheres, na Lisístrata de 
Aristófanes, sobre a greve de sexo, tema principal nessa peça.   

CALONICE
Lisístrata, que tipo de juramento tu nos farás
prestar?
LISÍSTRATA
Que tipo? Sobre um escudo, como, dizem,
Ésquilo um dia ao degolar uma ovelha.
CALONICE
Não, ó Lisístrata, tu pelo menos sobre o
escudo não jures a respeito de paz.
LISÍSTRATA
Que juramento podemos fazer então?
CALONICE
E se, tomando um cavalo branco de algum
lugar, nós o cortássemos como uma vítima?
LISÍSTRATA
Onde tomaremos um cavalo branco?
CALONICE
Mas como juraremos nós?
LISÍSTRATA
Eu te direi, por Zeus, se queres, depois de
colocar uma grande taça negra invertida e degolar como
a uma ovelha um pote de vinho de Tasos juremos não
derramar água na taça.
LAMPITO
Por Zeus, nem sei dizer o quanto aprovo o juramento.
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LISÍSTRATA
Alguém traga uma taça e um pote lá de
dentro.
MIRRINA
Ó queridas mulheres, que cerâmica!
CALONICE
Alguém só de segurar esta taça já se alegraria.
LISÍSTRATA
Depois de colocar esta aqui, segura o varrão para mim. Senho-
ra Persuasão e taça da amizade, a vítima recebe favorável às 
mulheres.
CALONICE
O sangue é de bela cor e jorra bem.
LAMPITO
 E além disso exala um cheiro doce, por Castor.
MIRRINA
Deixai-me jurar primeiro, Ó mulheres.
CALONICE 
Não, por Afrodite, só se for por sorte.
LISÍSTRATA
Tocai todas na taça, ó Lampito; e que uma em vosso nome repi-
ta o que eu disser. E vós jurareis estas coisas e as sancionarei: 
Não há nenhum homem, amante ou marido...
CALONICE
Não há nenhum homem, amante ou marido...
LISÍSTRATA
que irá se aproximar de mim com tesão. Repete.
CALONICE
que irá se aproximar de mim com tesão. Ai! Desatrelam-se os 
meus joelhos, ó Lisístrata.
LISÍSTRATA
Em casa e casta passarei os dias... 
CALONICE
em casa e casta passarei os dias...
LISÍSTRATA 
com túnica amarela passarei embelezada...
CALONICE
com túnica amarela passarei embelezada...
LISÍSTRATA
para que o esposo mais se queime de desejo por mim.
CALONICE
para que o esposo mais se queime de desejo por mim.
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LISÍSTRATA
e jamais de bom grado cederei ao meu esposo.
CALONICE
e jamais de bom grado cederei ao meu esposo.
LISÍSTRATA
E se, eu não consentindo, ele me obrigar à força...
CALONICE
E se, eu não consentindo, ele me obrigar à força...
LISÍSTRATA
de mau grado irei me entregar e não me moverei.
CALONICE
de mau grado irei me entregar e não me moverei.
LISÍSTRATA
Não levantarei para o teto as sandálias pérsicas. 
CALONICE
Não levantarei para o teto as sandálias pérsicas
LISÍSTRATA
Não me agacharei como leoa na faca de queijo.
CALONICE
Não me agacharei como leoa na faca de queijo.
LISÍSTRATA
Estas coisas fixadas, possamos beber desta taça.
CALONICE
Estas coisas fixadas, possamos beber desta taça.
LISÍSTRATA
 Mas se eu as violar, a taça se encha de água.
CALONICE
 Mas se eu as violar, a taça se encha de água.
LISÍSTRATA
Vós todas jurais isto?
TODAS 
Sim, por Zeus.
CALONICE
Só tua parte, ó querida, para que sejamos desde já amigas 
entre nós.
(ARISTÓFANES, Lisístrata, vv.186-239)8

Como supramencionado, não há aí uma fé implícita basilar à prá-
tica religiosa. Ainda que o texto acima seja um texto poético, no qual a 

8 Tradução de Ana Maria César Pompeu. 
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liberdade criativa opera e que nem sempre descreverá a realidade, os 
aspectos ritualísticos, parodiados por Aristófanes (a substituição da víti-
ma por um odre de vinho), mostra como a religião grega é fruto de uma 
práxis herdada culturalmente, e que, portanto, seja o crítico, o tradutor, 
o leitor, necessita ter em mente, procurando manter-se atento às diver-
gências de uma matriz religiosa para outra, não cristianizar os gregos.

Essa exposição visou, primeiramente, apresentar a religião gre-
ga comparando-a com a cristã, a fim de ressaltar a diferença entre 
os gregos e o pensamento cristão posterior para explicitar o “como” 
no ritual de juramento na Lisístrata do funcionamento e operação da 
religião grega. 

O SACRIFÍCIO NA PEÇA LISÍSTRATA 
DE ARISTÓFANES

O motivo da greve de sexo das mulheres retratadas na Lisístrata 
é a insatisfação com a guerra do Peloponeso, a qual afastava os ho-
mens de suas famílias e deixava muitas mulheres órfãs e viúvas. 

As mulheres gregas tinham como dever cívico gerar filhos, ci-
dadãos gregos. Mas as mulheres lideradas por Lisístrata descobriram 
que o potencial delas ia além da economia doméstica, pois possuíam 
um papel muito importante na cultura grega: a adoração aos deuses. 
Por isso, as referências às duas deusas Ártemis e Afrodite e aos rituais 
são bastante claros e podem ser vistas na primeira fala de Liberatropa: 
“Mas se as tivesse chamado a uma festa de Baco, a um templo de Pã, 
a um em Colíade, ou ao de Genitália, nem seria possível passar por 
causa dos tamborins.” (Lisístrata, vv.1-3)

Mas qual é a base desse discurso justo em um paradigma mís-
tico? A educação das mulheres que sacrificam aos desuses desde a 
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infância. Conforme está declarado na parábase (642-647): “ Desde os 
sete anos de idade eu era arréfora; depois fui moleira, aos dez anos, 
para nossa patrona, e deixando cair a túnica amarela era ursa nas 
Braurônias; e enfim fui canéfora quando era uma bela moça, portando 
um colar de figos secos.” (Lisístrata vv. 642-647)

Vale ressaltar que as mulheres gregas estão buscando a nor-
malidade perdida por causa da guerra. Elas não estão exigindo um 
papel social melhor ou maior do que o dos homens e buscam nos 
deuses ajuda para essa restauração social. Assim, podemos per-
ceber que há uma grande quantidade de aclamações aos deuses, 
como Zeus, Deméter, Dióscuros, além de Ártemis, Afrodite e Dioniso. 
Essa relação de súplica e resposta dos deuses entre estes e os mor-
tais é discutida pelo próprio Aristófanes, apresentado como persona-
gem no Banquete de Platão:

Com efeito, nossa natureza outrora não era a mesma que a de 
agora, mas diferente. Em primeiro lugar, três eram os gêneros da 
humanidade, não dois como agora, o masculino e o feminino, 
mas também havia a mais um terceiro, comum a estes dois, do 
qual resta agora um nome, desaparecida a coisa; andrógino era 
então um gênero distinto, tanto na forma como no nome comum 
aos dois, ao masculino e ao feminino, enquanto agora nada 
mais é que um nome posto em desonra. Depois, inteiriça era 
a forma de cada homem, com o dorso redondo, os flancos em 
círculo; quatro mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto das 
mãos, dois rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em 
tudo; mas a cabeça sobre os dois rostos opostos um ao outro 
era uma só, e quatro orelhas, dois sexos, e tudo o mais como 
desses exemplos se poderia supor. E quanto ao seu andar, era 
também ereto como agora, em qualquer das duas direções que 
quisesse; mas quando se lançavam a uma rápida corrida, como 
os que cambalhotando e virando as pernas para cima fazem 
uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos seus oito mem-
bros de então, rapidamente eles se locomoviam em círculo. Eis 
por que eram três os gêneros, e tal a sua constituição, porque 
o masculino de início era descendente do sol, o feminino da 
terra, e o que tinha de ambos era da lua, pois também a lua tem 
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de ambos; e eram assim circulares, tanto eles próprios como 
a sua locomoção, por terem semelhantes genitores. Eram por 
conseguinte de uma força e de um vigor terríveis, e uma grande 
presunção eles tinham; mas voltaram-se contra os deuses, e o 
que diz Homero de Efialtes e de Otes é a eles que se refere, a 
tentativa de fazer uma escalada ao céu, para investir contra os 
deuses. Zeus então e os demais deuses puseram-se a deliberar 
sobre o que se devia fazer com eles, e embaraçavam-se; não 
podiam nem matá-los e, após fulminá-los como aos gigantes, 
fazer desaparecer-lhes a raça - pois as honras e os templos que 
lhes vinham dos homens desapareceriam — nem permitir-lhes 
que continuassem na impiedade. Depois de laboriosa reflexão, 
diz Zeus: “Acho que tenho um meio de fazer com que os ho-
mens possam existir, mas parem com a intemperança, tornados 
mais fracos. Agora com efeito, continuou, eu os cortarei a cada 
um em dois, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e tam-
bém mais úteis para nós, pelo fato de se terem tomado mais 
numerosos; e andarão eretos, sobre duas pernas. Se ainda pen-
sarem em arrogância e não quiserem acomodar-se, de novo, 
disse ele, eu os cortarei em dois, e assim sobre uma só perna 
eles andarão, saltitando. (PLATÃO, O Banquete, 189d-190d)

A deliberação de Zeus sobre o castigo dos homens é uma com-
provação de que o sacrifício dos mortais aos deuses é respondido, 
pois os deuses também desejam libações ou adorações, por isso, em 
muitos momentos, os deuses correspondem aos anseios de seus ado-
radores, no enredo de Lisístrata, as divindades não são esquecidas e 
várias vezes são cultuadas, então, não podem se mostrar alheios às 
petições e, de alguma forma, muitas vezes já imaginada, vão respon-
der e, possivelmente, agradar o suplicante. A confiança ou fé nesses 
deuses constitui um pilar de suma importância na sociedade grega, 
pois influencia no comportamento social, no modo de ver o outro, no 
papel de cada membro dentro da pólis.

Outras culturas, dentro da literatura, também mostram padrões 
definidos por causa da crença em um deus ou em vários. Vejamos a 
obra Iracema, de José de Alencar. A personagem Iracema é: A virgem 
dos lábios de mel, que guardava o segredo da jurema, uma bebida 
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preparada para os guerreiros da tribo Tabajara e os visitantes da aldeia. 
Ela se apaixonou por Martim, homem branco, explorador das terras 
indígenas. Como guardiã do segredo da jurema, Iracema tinha que 
permanecer virgem. Era filha de Araquém, o pajé dos tabajaras, por 
isso foi criada para obedecer aos rituais de devoção ao deus Tupã. A 
crença nesse deus e a obediência aos rituais faz Iracema sufocar os 
desejos dela pelo estrangeiro, Martim, e enfrentar a ira de Irapuã.  

Sentado na rede, com as pernas cruzadas, escutava Iracema. A 
virgem referia os sucessos da tarde; avistando a figura sinistra 
de Irapuã, saltou sobre o arco e uniu-se ao flanco do jovem 
guerreiro branco.

Martim a afastou docemente de si e promoveu o passo.

A proteção de que o cercava, a ele guerreiro, a virgem tabajara, 
o desgostava.

- Araquém, a vingança dos tabajaras espera o guerreiro branco; 
Irapuã veio buscá-lo.

- O hóspede é amigo de Tupã; quem ofender o estrangeiro ou-
virá rugir o trovão.

- O estrangeiro foi quem ofendeu a Tupã, roubando a sua vir-
gem, que guarda os sonhos da jurema.

- Tua boca mente como o ronco da jiboia! Exclamou Iracema.

Martim disse:

- Irapuã é vil e indigno de ser chefe de guerreiros valentes!

O pajé falou grave e lento:

- Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu cor-
po, ela morrerá; mas o hóspede de Tupã é sagrado: ninguém o 
ofenderá; Araquém o protege. (ALENCAR, 2017, p.27)

A passagem supracitada nos mostra como a crença em um 
deus rege as deliberações dentro de uma sociedade, seja esta grega 
ou indígena. Dentro da tribo Tabajara, Tupã e seus mandamentos de-
vem ser respeitados, pois o deus desses indígenas supre a aldeia e 
alegra os seus guerreiros com os sonhos do segredo da jurema, desde 
que haja cultos e sacrifícios a Tupã.
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Na obra Iracema há também guerra e, no decorrer dos confron-
tos, há muitas referências à força de Tupã, o qual, como protetor do 
povo tabajara, tem com essa tribo o compromisso de restabelecer a 
ordem na aldeia, para, assim, os indígenas seguirem confiando e pres-
tando culto ao deus dos tabajaras, tais quais as mulheres gregas que 
desejam a paz para assumir as suas atividades domésticas e cuidar 
dos rituais de cada deus, seguindo os ritos de acordo com a vontade 
divina de cada deidade.  

A obra cinematográfica Avatar, de 2009, de direção de James 
Cameron, é um filme épico de ficção científica estadunidense, tem sua 
história acontecendo em 2154 e apresenta um conflito existente em 
Pandora, uma das luas de Polifemo. Em Pandora os colonizadores 
humanos guerreiam contra os Navis por causa dos recursos naturais 
existentes na floresta que o povo Navi tem como sagrada.

O povo Navi tem crença na energia que, segundo eles, é em-
prestada a todos os que vivem na floresta e que esta mesma energia 
deve ser devolvida a uma planta conhecida como Árvore das Almas. 
Além da beleza do enredo, outros elementos nos chamou a atenção 
para esta história: O nome do Planeta Pandora que, quando é apre-
sentado pelo Coronel que quer destruir os humanoides aos militares 
recém-chegados, é colocado como pior do que o inferno, neste caso, 
o inferno descrito pelo pensamento cristão. A descrição do planeta 
Pandora como sendo ruim nos traz referências gregas, pois Pandora é 
a primeira mulher, a causadora dos males à humanidade, porque curio-
samente abriu a caixa que não deveria abrir. A guerra travada entre o 
povo da floresta e os humanos que querem explorar os recursos dos 
Navis é uma busca pela paz, por parte dos nativos, os quais almejam 
o restabelecimento da vida tranquila na floresta, respeitada como uma 
deusa desde os ancestrais desse povo.

Nos momentos de confronto, a floresta ajuda os guerreiros Na-
vis a ponto de estes vencerem e, mesmo após vivenciarem terríveis 
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momentos com os humanos, retomarem a vida na floresta com suas 
crenças e rituais. A busca pela normalidade pedida nos mostra a dua-
lidade do sentido do sacrifício, pois essa espécie de pacto de confian-
ça faz o suplicante oferecer ao deus e confiar que esse mesmo deus 
cumprirá a parte devida a ele no acordo de adoração, talvez isso seja 
a própria demonstração de fé, tão discutida na sociedade depois com 
o advento do cristianismo.

Ainda com o intuito de retratar a necessidade da crença em algo 
ou alguém superior que irá suprir o suplicante na hora da precisão, 
temos a Cinderela dos irmãos Grimm, com a seguinte versão.

A mãe de Cinderela, antes de morrer, adverte a filha que é impor-
tante manter-se piedosa, ou seja, ser temente a um deus, pois este o 
ajudará no momento da aflição, assim, como também é salutar realizar 
os rituais pedidos pelas divindades. A menina obedeceu e conseguiu, 
por meio do ritual que a mãe ensinou ir ao baile e conseguir a normali-
dade perdida: voltar a pertencer à nobreza.

As mulheres retratadas na obra Lisístrata são vistas por vários 
prismas. Nosso objetivo foi mostrar um pilar importantíssimo da cultura 
grega: a religião. Pois essa casta da qual essas mulheres faziam par-
te era regida por deuses que exigiam sacrifícios e rituais e estes não 
podiam ser realizados de qualquer forma, mas com a maestria das 
mulheres ensinadas desde a infância a agradar esses deuses.

Vivendo sob a égide dessas divindades, as mulheres, tão pouco 
respeitadas nas decisões tomadas pelos homens, aprenderam que as 
libações trazem uma via de mão dupla, pois não são só os mortais que 
precisam dos favores dos deuses, mas estes também sentem necessi-
dade da adoração tanto dos homens quanto das mulheres. E, de pos-
se desse conhecimento, as mulheres aristofânicas engendraram uma 
greve que possibilitou o retorno da normalidade social com a qual es-
tavam acostumadas e ainda influenciaram outras culturas a confiar na 
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força que as mulheres possuem e na sabedoria que adquirem quando 
estão inseridas em situações que exigem delas os elementos os quais 
elas possuem para se manterem existentes e necessárias.

Se dentre esses elementos está a fé nos deuses e nos rituais, 
por que não a usar? Afinal, em tempos de guerra, toda a ajuda é bem-
-vinda e contar com os deuses é a própria ação de fé, que segundo 
Paulo: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a 
prova das coisas que não se veem. (Hebreus 11:1)

CIDADANIA FEMININA NA ANTIGUIDADE 
COMO UMA LEI POLÍTICA E RELIGIOSA

Podemos discutir a importância da cidadania feminina na anti-
guidade a partir da leitura das comédias de Aristófanes contrapondo-
-as à tradução do livro grego deuterocanônico 1 Esdras realizada pelo 
Grupo de Estudos da Septuaginta da Universidade Federal do Ceará 
(GES – UFC). Primeiro, vamos observar a passagem seguinte do capí-
tulo 4, versículos 12 ao 20:

12 Ó homens, como não é o rei o mais poderoso, já que assim 
ele é obedecido?” e ele silenciou. 13 Em seguida, o terceiro, 
que falou sobre as mulheres e a verdade, (este foi Zorobabel) 
começou a falar:  14 “Homens, não é grande o rei, nem muitos 
os homens, também não é o vinho que prevalece? Quem é, 
então, que os domina, ou quem é o senhor deles? Não são as 
mulheres?  15 As mulheres geraram o rei e todo o povo que é 
senhor do mar e da terra.  16 Também delas vieram os seres 
humanos; e elas alimentaram estes, os que plantam as vinhas, 
das quais provém o vinho. 17 Estas também fazem as roupas 
dos homens; e estas trazem glória aos homens; e os homens 
não podem existir sem as mulheres. 18 Ainda se os homens re-
unissem ouro e prata, ou toda coisa bela, e vissem uma mulher 
que é boa na aparência e na beleza? 19 Então deixando todas 
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essas coisas, para ela, embasbacaram-se e escancarando a 
boca, fixam os olhos nela; e todos a ela escolhem mais do que 
o ouro e a prata e toda coisa bela. 20 Um homem abandona 
seu próprio pai que o criou, e seu próprio país, e a sua própria 
mulher se apega.

Essa passagem debate o poder da mulher. Esta questão liga-se 
à da cidadania feminina para o povo de Israel como algo valorizado 
para manutenção da unidade cultural, étnica e religiosa. Dentro do li-
vro, este debate prepara o leitor para aceitar melhor o problema da 
miscigenação, apresentando-o como um problema real, que se conec-
tava ao status da mulher estrangeira dentro da comunidade do povo 
israelita, retornando do cativeiro na Babilônia. Nos episódios que con-
cluem o livro, se desenrola um arrependimento contra a miscigenação 
(I Esdras 8:68-90) e a expulsão das esposas e filhos ditos estrangeiros 
(I Esdras 8:91-9:36). Esses episódios ligam-se ao episódio dos três 
jovens (I Esdras 3:4 ao 4: 40) que parece ter sido interpolado dentro da 
narrativa canônica apresentada pelo texto hebraico original. Isso tudo 
para apoiar retoricamente a decisão final da expulsão das mulheres 
estrangeiras. Estes problemas éticos ligam-se à questão da cidadania 
para os povos antigos e remetem ao discurso do processo Contra Nee-
ra, que nos serve de contraponto entre a visão israelense pós-cativeiro 
e a visão da Atenas do período Clássico. 

Para termos um paralelo na questão da cidadania feminina ago-
ra no contexto dos Atenienses podemos trabalhar com o discurso Katà 
Neaíra, Contra Neera, que integra o Corpus Demosthenicum e é atri-
buído pela maioria da crítica contemporânea ao orador Apolodoro. Ele 
retrata o passado da hetaira Neera e representa uma rica fonte para o 
conhecimento do mundo feminino de Atenas da primeira metade do 
século IV a.C. Também é um testemunho de aspectos dos sistemas 
institucionais e processuais da pólis ateniense dos séculos V e IV a.C.  
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Na Grécia antiga, a prostituição era parte da vida em sociedade 
e era tida como algo comum e corriqueiro, sendo legalizada e fonte de 
impostos. Assim as prostitutas eram divididas em três classes: pórnai, 
que trabalhavam em bordéis públicos, hetaîrai, que eram estrangeiras, 
cultas e sofisticadas, donas de muitos atributos, e as hieródouloi, pros-
titutas sagradas, que praticavam a prostituição nos templos dedicados 
à deusa Afrodite, deusa do amor. Este processo contra uma prostituta 
foi marcante e seu registro sobreviveu ao tempo. O seu contexto histó-
rico conflituoso pode ter contribuído para isso.

Na verdade, o casamento consiste nisso: quem gera os filhos 
introduz os filhos homens entre os membros da fratria e do 
demo e dá as filhas em casamento aos homens, como se elas 
fossem suas próprias. Com efeito, as heteras nós as temos para 
o prazer, as concubinas para o cuidado diário do corpo, mas 
as esposas para que tenham filhos legítimos e mantenham a 
guarda fiel da casa (Contra Neera, 122).

A ação processual contra os acusados Neera e Estéfanos se deu 
numa época em que o cenário político estava mobilizado pela ameaça 
de Filipe da Macedônia. Depois da derrota na guerra do Peloponeso, 
na qual Esparta saiu vencedora, Atenas se via diante da possibilidade 
de seus aliados desacreditarem de sua capacidade militar, abando-
nando-a, o que faria com que a pólis tivesse seus domínios compro-
metidos. O processo versou sobre a Xenías graphḗ, a usurpação de 
cidadania. Personalidades importantes surgiram com acusações de 
ordem política, ética e moral; assim a questão da cidadania atenien-
se voltou a ser discutida na Ekklēsía, a Assembleia. Os costumes e a 
tradição da pólis ateniense se viram ameaçados pela desestruturação 
e pela desagregação (ONELLEY, 2011 e 2012; PETERS e CERQUEI-
RA,1982; DA SILVA, 2015).

A cidadania grega para as mulheres era muito limitada. Elas 
não tinham direito a voto nas assembleias nem podiam representar a 
si mesmas em processos judiciais que envolvessem seu nome. Por 
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isso, Estéfano é quem foi para o julgamento defender Neera como 
uma espécie de kyrios dela. Ademais, todos os discursos proferidos 
pelas personagens femininas em Aristófanes têm um certo tom de 
ironia, porque não era aceitável que uma mulher grega discursasse 
numa assembleia da Atenas clássica. Pode até parecer um absurdo 
a ideia de uma assembleia de mulheres como na comédia Lisístrata, 
mas essa é uma forma de criticar a política grega que não chegava a 
uma resolução da guerra.

Além disso, a cidadania das mulheres estrangeiras e de seus 
filhos também é questionada e gera um conflito étnico, ético e moral na 
narrativa de 1 Esdras. Os casamentos tinham sido válidos, mas foram 
declarados pecaminosos. O método de separação foi a expulsão for-
çada. O caso das esposas e de seus filhos que se tornaram prosélitos 
e abraçaram a religião israelita não é levado em consideração. Assim, 
os contextos de ambas as obras se aproximam pelo discurso de jus-
tificação das decisões tomadas, mas se distanciam pela justificativa 
religiosa de 1 Esdras que não se sustenta sem recurso a uma espécie 
de parábola, na qual a “verdade” e o “deus da verdade” justificariam 
a expulsão das mulheres, pois seriam as únicas coisas imparciais e 
“mais poderosas” que tudo, mais fortes que o vinho, mais fortes que o 
rei, mais fortes que o povo e até mais importantes do que as mulheres.

Além destas questões jurídicas, podemos buscar nas comédias 
do autor grego Aristófanes indícios da importância do papel da cidadã 
ateniense como geradora dos legítimos cidadãos e mantenedora das 
tradições religiosas como a festa das Tesmofórias. Na comédia Lisís-
trata, a líder da greve de sexo, para pôr fim à guerra do Peloponeso, faz 
declarações audazes sobre o papel da cidadã dentro cidade-Estado 
grega através de suas manifestações religiosas e na exaltação à paz.

Mas se eu nasci mulher, disto não
me recrimineis, quando proponho coisas melhores do
que as do presente. Eu pago a minha parte, pois forneço
homens (ARISTÓFANES, Lisístrata,  vv. 649-652)
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desde/os sete anos de idade eu era arréfora, depois fui moleira,
aos dez anos, para nossa patrona, e deixando cair a
túnica amarela era ursa nas Braurônias; e enfim fui
canéfora quando era uma bela moça portando um colar
de figos secos.
(ARISTÓFANES, Lisístrata, vv. 642-648).

Na comédia As Tesmoforiantes, um Eurípides ficcional é con-
denado à morte pelo Conselho de Mulheres, por falar mal delas em 
suas tragédias. Da mesma forma, o Parente do tragediógrafo tam-
bém é aprisionado por tentar defender aquele a quem elas execra-
vam. Quando chegam ao Tesmofórion, As mulheres agem como 
homens na assembleia e nos tribunais. Um forte tom político toma 
conta da primeira parte da peça, em que as mulheres empregam ter-
mos do universo tipicamente masculino. Referem-se ao festival como 
uma assembleia (v.374), consideram-se um Conselho de Mulheres 
(vv.372-3), comparam-se a oradores (vv.382-3) e discutem decretos 
e leis (v.361). O festival das Tesmofórias é marcadamente religioso, 
mas Aristófanes o representa funcionando como um corpo democrá-
tico ateniense (FARIA, 2010, p.51-52). 

Comparando os textos vemos como o religioso e o político não 
estão tão separados dentro da cultura helenista como um todo. A lei 
e os deuses estão sempre relacionados à manutenção da linhagem 
como uma forma de direito. A figura da mulher aparece sempre como 
central nessa manutenção, pois ela representa os mistérios da vida e 
da morte nas figuras femininas divinas, como Deméter e Perséfone, 
representações arquetípicas principais presentes nas Tesmofórias. 

Por outro lado, as mulheres são importantes também para 
esta outra cultura, a hebraica. Elas são uma força que deve ser con-
trolada para poder manter-se a religiosidade patriarcal através de 
uma cidadania baseada na descendência paterna que se materializa 
nas leis sagradas.
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Entende-se que há uma preocupação constante em controlar as 
mulheres e alertar sobre o perigo do poder feminino. De fato, as mulhe-
res já têm muito poder e é preciso limitá-lo para que possa haver uma 
manutenção do poder patriarcal, da política patriarcal, da religião patriar-
cal. Isso se manifesta tanto nas comédias de forma subvertida quanto no 
processo jurídico Contra Neera e permanece no discurso dos três jovens 
em 1 Esdras. A cultura hebraica e a cultura helenística são patriarcais 
e ambas acabam focando nesta questão de uma crítica à mulher. Por 
vezes podendo ser até uma certa misoginia, mas às vezes atenuada.

JUDITE BÍBLICA

O Livro de Judite que significa “a Judia” fala de uma viúva rica 
que além de bela é casta e que busca a Santidade. Ela vive de acordo 
com os princípios do Judaísmo. Judite é um Midrash, uma parábola 
sobre as forças do mal contra o povo de Deus. É tanto que o grande 
inimigo do livro é o rei Nabucodonosor, que foi o rei dos Babilônios, 
e no livro de Judite é chamado rei dos Assírios. Nabucodonosor não 
era o rei da Assíria, mas o processo estilístico do Midrash permite que 
se componha uma personagem a partir da outra que foi retratada no 
passado e se tornou um símbolo cultural.

Judite mora numa serra, nas montanhas de Israel, e essa cidade 
é passagem para se chegar a Jerusalém. Os líderes da cidade estão 
organizando a rendição da cidade de Betúlia, mas Judite, que vive em 
um retiro religioso, os convence a não se renderem até que ela tente 
algo, mas ela diz que é uma coisa errada dar só uma semana para 
Deus, pois Deus age no tempo dele e não no nosso tempo.

Depois Judite e uma serva vão até o acampamento inimigo por 
uma passagem entre as montanhas e se rendem dizendo para o Ge-
neral Holofernes que o Deus de Israel, ELOHIM ou IHWH/ Javé, Adonai 
tinha revelado para ela que entregaria Jerusalém nas mãos do inimigo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
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Judite se prepara para ir ao encontro dos inimigos, ela chega 
ao acampamento com o aspecto de penitente, mas depois, quando 
é convidada para um festim particular com Holofernes ela se adorna 
e fica com aspecto muito atraente, tornando-se objeto da paixão do 
general. As expressões usadas no livro fazem lembrar a descrição de 
Abigail, uma das mulheres do rei Davi, e uma outra vez o processo 
estilizado do Midrash está atuando no livro, comparando Judite com 
uma das antigas heroínas de Israel, Abigail, a mulher sábia de Davi. 

O General Holofernes se encanta com a Judia e diz que seria 
uma vergonha para o povo dele se ele não dormisse com a viúva Judi-
te. Neste momento, o livro mostra Judite fazendo os rituais judaicos de 
purificação e de alimentação, mesmo no acampamento dos inimigos. 
Isto mostra que ela ainda é fiel para com Israel. No encontro com Holo-
fernes, ela finge beber e o embriaga. Quando ele está caído na cama, 
ela toma a espada do homem e o decapita, colocando a cabeça do 
General numa capa, como Perseu fez com a Górgona.

Judite e a serva levaram a cabeça de Holofernes até o território 
de Israel e de manhã cedo quando os servos viram Holofernes sem 
cabeça começaram a tremer. O povo de Betúlia veio carregando a 
cabeça de Holofernes nas mãos e, como Perseu petrificou o monstro, 
o povo comandado por Holofernes ficou “petrificado” e saiu correndo 
com medo dos Israelitas.

Depois começa uma louvação, um elogio ao nome de Judite 
que fala sobre os Titãs. Diz que Judite filha de Merari venceu os Titãs, 
os Gigantes. Podemos ver uma certa influência helênica nisso, pois o 
nome Titãs está escrito na Vulgata latina de tradução do padre Matos 
Soares. Na nota de rodapé da dita Vulgata latina há a informação de 
que um rabino chamado Leão de Módena afirmava quando tinha sido 
a data dessa celebração pelos Judeus, mas esse livro não é conside-
rado sagrado pelos Judeus, e não existe festa para Judite entre os Ju-
deus. Os cristãos a veem como um reflexo, um tipo de Nossa Senhora 
que pisa na cabeça do diabo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Holofernes
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Não se sabe sobre qual evento histórico, exatamente o li-
vro trata. Sendo que no caso do Livro de Judite cogita-se que o au-
tor teria se inspirado: na astúcia de Tamar (Gn 38), no assassinato 
de Eglon por Ehud (Jz 3:12-30), e de Siserá por Iael (Jz 4-Jz 5), no 
combate entre David e Golias (I Sm 17), na intervenção de Abigáil junto 
a David (I Sm 25), entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Judite se assemelha à Lisístrata como uma mulher que lutou 
pela sua cidade, usando os artifícios femininos da sedução, auxiliada 
pela divindade: na comédia, por Afrodite, Ártemis e Atena; na Bíblia, 
por Deus. Ambas matam seu adversário. Na comédia, a morte do Con-
selheiro é simbólica, ele é silenciado, recebe o tear feminino e depois 
coroas fúnebres. Vimos também no texto do Esdras deuterocanônico a 
superioridade da mulher diante do rei e do vinho. Em Lisístrata, o san-
gue do sacrifício é substituído pelo vinho. Judite mata o seu adversário 
após embriagá-lo com vinho. Todas as heroínas citadas neste capítulo 
demonstram sua devoção aos deuses, em cultos religiosos, âmbito no 
qual detêm autoridade.
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INTRODUÇÃO

Este artigo analisa uma passagem da peça Lisístrata, de Aristó-
fanes, em que há a participação de um representante dο corpo político 
oficial de Atenas opondo-se à reunião de mulheres na Acrópole. O epi-
sódio em questão menciona, de modo bastante significativo, a Adonia, 
festival feminino em honra a Adônis que acontecia na cidade e sobre 
o qual temos poucas informações. Utilizo a passagem e seu contexto 
maior para investigar eventos relacionados à Adonia, especialmente a 
performance coletiva de lamento em rememoração à morte do herói. 
Assim, defendo a importância de se conhecer mais sobre este e outros 
festivais organizados por mulheres para a interpretação das produções 
artísticas em sua evidente relação com ideologias e práticas sociais. 
A análise aqui empreendida defende a diferenciação entre discursos 
ideológicos e práticas cotidianas, necessária para percebermos e va-
lorizarmos os papéis sociais desempenhados de modo público pelas 
mulheres em Atenas. Com isso, concluo não por uma revolução, mas 
por uma voz potencialmente subversiva que relaciona as mulheres na 
Adonia às mulheres fantasticamente mobilizadas por Aristófanes. 

Em Lisístrata, entre os vv. 387 a 398, com as mulheres ocupan-
do a Acrópole, logo após o plano de Lisístrata ter sido claramente 
exposto e as mulheres terem feito o juramento, temos a primeira in-
tervenção do Conselheiro (Proboulos)9. Sua participação estende-se 
até o v. 613, e inclui o agon (debate) com a protagonista.10 O perso-
nagem, sem nome próprio, representa ofício instituído em Atenas em 
413/2 a.C. – cerca de dois anos antes da encenação da peça – , em 

9 Também traduzido por vezes como Magistrado, Oficial ou Delegado (este último em Duar-
te, 2005). 

10 Para visualizar a estrutura dessa peça, e sua relação com a estrutura geral da comédia 
aristofânica, ver Pompeu, 2010, p. 22-28. Para uma análise detalhada da peça: Pompeu, 
2018.
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reação ao fim desastroso da expedição militar ateniense à Sicília.11 
Justamente o evento que ele maldiz junto com a agitação das mu-
lheres, que ele acredita estarem, ‘como de costume’, promovendo 
alguma celebração escandalosa. 

Πρόβουλος
ἆρ᾽ ἐξέλαμψε τῶν γυναικῶν ἡ τρυφὴ
χὠ τυμπανισμὸς χοἰ πυκνοὶ Σαβάζιοι,
ὅ τ᾽ Ἀδωνιασμὸς οὗτος οὑπὶ τῶν τεγῶν,
οὗ ‘γώ ποτ᾽ ὢν ἤκουον ἐν τἠκκλησίᾳ;           390
ἔλεγεν ὁ μὴ ὥρασι μὲν Δημόστρατος
πλεῖν ἐς Σικελίαν, ἡ γυνὴ δ᾽ ὀρχουμένη
‘αἰαῖ Ἄδωνιν’ φησίν. ὁ δὲ Δημόστρατος
ἔλεγεν ὁπλίτας καταλέγειν Ζακυνθίων,
ἡ δ᾽ ὑποπεπωκυῖ᾽ ἡ γυνὴ ‹πὶ τοῦ τέγους        395
‘κόπτεσθ᾽ Ἄδωνιν’ φησίν. ὁ δ᾽ ἐβιάζετο,
ὁ θεοῖσιν ἐχθρὸς καὶ μιαρὸς Χολοζύγης.
τοιαῦτ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν ἐστιν ἀκολαστήματα.12

CONSELHEIRO – Veio mesmo à luz a licença das mulheres, os 
batuques e os repetidos “viva Sabázio”, e esta festa de Adônis 
sobre o telhado que um dia eu ouvia da assembleia? Demostra-
to - azar para ele - propunha navegar para a Sicília, e sua mulher 
dançando diz “ai ai Adônis”. Mas Demostrato propunha alistar 
hoplitas de Zacinto, e sua mulher meio embriagada sobre o te-
lhado diz “batei-vos por Adônis”. E ele persistia, o inimigo dos 
deuses e impuro Iraziges. Assim são as suas licenças. (Trad. 
Pompeu, 2010, p. 65)

Os acontecimentos mencionados pelo Conselheiro na passa-
gem, e seu mau agouro, são relatados então por Plutarco, no séc. I 
d.C., em sua Vida de Alcibíades (Alc. 18.3):

11 A expedição parte em 415 a.C. e a frota ateniense é derrotada em 413 a.C., muitos milhares 
de homens morreram. Sobre o cargo: cf. Thuc. 8.1: “designar uma comissão de cidadãos 
mais idosos para preparar medidas a serem imediatamente adotadas em vista das circuns-
tâncias.”; e Thuc. 8.67: “Primeiro reuniram uma assembléia popular e nela resolveram que 
seriam escolhidos dez redatores com plenos poderes para elaborar projetos de leis.” (Trad. 
Kury, 2001, p. 477 e 514).

12  O texto grego segue a edição de Henderson (2002, p. 21-22).



S U M Á R I O 84

3. [...] Então um dos oradores, Demóstrato, apresentou uma 
proposta e disse que os estrategos deviam ter plenos pode-
res, quer para os preparativos, quer para toda a condução da 
guerra. 4. Quando o povo acabou de votar este decreto e tudo 
estava preparado para a partida, foram vistos maus presságios, 
inclusivamente na festa que então se celebrava. 5. Aquela oca-
sião coincidiu com a festa de Adónis – festa em que as mu-
lheres expunham por toda a parte imagens que representavam 
cadáveres prontos para ser enterrados e em que imitavam os 
ritos funerários, batendo no peito e entoando cânticos fúnebres 
[threnoi]. (Trad. Fialho; Rodrigues, 2012, p. 56)

E em sua Vida de Nícias (Nic. 13.7): 

Isto contribuiu imenso para o enfraquecimento da coragem dos 
que embarcaram para a luta, pois fizeram-no justamente nos 
dias em que as mulheres celebravam a cerimônia da morte de 
Adônis, havendo em muitos lugares da cidade imagens de ho-
mens falecidos, que eram levadas a sepultar, seguidas dos la-
mentos [kopetoi] de mulheres trajando luto carregado. Os que 
acreditavam em presságios, viram naquilo um aviso do que iria 
acontecer à admirável equipagem da armada prestes a partir, e 
ficaram tristes e apreensivos. (Trad. Milano, 1951, s/p)

Plutarco parece situar a cerimônia de Adônis no momento da 
partida da expedição e, aparentemente diferente da peça, não duran-
te alguma assembleia anterior que teria decidido por ela.13 A fala do 
Conselheiro em Aristófanes, de qualquer forma, justapõe as ações do 
orador e de sua mulher, e, mesmo se referindo com animosidade ao 
primeiro, parece, de modo obtuso, com sua última frase, querer res-
ponsabilizar a ‘indisciplina’ (akolastos) das mulheres, não só por aque-
las ‘interrupções’ da esposa, mas pelo fracasso da tropa ateniense. 
Criticando as maneiras de sua mulher, o Oficial pretende comprometer 
ainda mais Demostrato. Na passagem vv. 403-421 (citada à frente), ele 

13 Conforme o relato de Tucídides (Thuc. 6.8), duas assembleias, ao menos, discutiram a ex-
pedição na primavera anterior; e a partida da armada, como era de praxe, teria acontecido 
no verão. Tucídides não menciona nem Demostrato, nem o festival de Adônis. Mas fala do 
episódio nefasto da mutilação das estátuas de Hermes, o que foi descoberto na manhã da 
partida da frota (6.40).
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relaciona o comportamento das mulheres à condescendência leviana 
dos maridos com sua natureza depravada. 

A referência ao mau presságio da voz feminina no relato de 
Plutarco dá-se em conexão com a performance ritual do lamento pela 
morte de Adônis, mas não implica crítica à celebração. O Magistrado 
em Aristófanes, por sua vez, com sua inversão, recordando a Adonia 
daquele ano fatídico, a qual conecta elementos tidos como caracte-
rísticos de cultos exóticos, os gritos por Sabázio e o uso de tambores, 
denuncia a suposta licenciosidade (truphé) das festividades femini-
nas e acusa as mulheres.14 E, com base em sua leitura dos eventos 
passados, condena a reunião atual de mulheres como algo capaz 
de trazer prejuízo à polis. Reunião cujos motivos, nesse momento, 
ignora, tal como o Coro dos Velhos. 

Um escólio à linha 389 informa que a peça teria o título alterna-
tivo de Adonizousai, ou seja, Mulheres que celebram a Adonia. Ainda 
que não se queira dar muita ênfase a essa informação paralela, pode-
mos afirmar que festivais femininos como a Adonia desempenham um 
papel simbólico essencial para a peça. As mulheres estão reunidas e, 
metaforicamente, performam um festival na Acrópole – esse referencial 
é enfatizado na participação do Conselheiro. 

Como se percebe no decorrer de sua interação com a prota-
gonista, o oficial condensa os efeitos cômicos de um tipo arrogante, 
tacanho e afeito à violência que entra em cena para tentar, sem êxito, 

14 O séc. V a.C. teria visto uma proliferação de novos cultos a divindades estrangeiras em 
Atenas, como é o caso de Sabázio. O Conselheiro relaciona esses cultos com as mulhe-
res, talvez por conta de semelhanças com o menadismo. De qualquer forma, o que faz é 
mobilizar estereótipos. Como bem observa Pompeu (2018, p. 68): “Os dois cultos referidos 
pelo magistrado podem ser associados a Dioniso, mas são claramente opostos em suas 
manifestações: os repetidos ‘viva Sabázio’ (v. 388) evidenciam alegria, enquanto o ‘ai ai 
Adônis (v. 393) e o ‘batei-vos por Adônis’ expressam dor, porém ambos indicam descome-
dimento, o que implica numa liberdade ‘condenável’.”
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remover as mulheres de sua posição.15  Posição esta que afeta dire-
tamente suas atribuições, já que ele necessita acesso ao tesouro da 
Acrópole para custear madeira para os remos da armada. O que prova 
o acerto do plano de Lisístrata e a ineficácia do burocrata. 

Para Henderson (2002, p. 117-118), o antagonista de Lisístrata 
é um bode-expiatório ideal e faz jus ao intuito de Aristófanes, qual seja, 
eliminar a resistência popular a um acordo de paz favorável. O Conse-
lheiro, sem identidade – diferente dos generais Lâmaco (Acarnenses) 
ou Cléon (Cavaleiros), por exemplo, capazes nesse momento histórico 
de causar temor no público –, desagrada à plateia, ao mesmo tempo 
que, ridicularizado pelas mulheres, a diverte.16 Isto é, uma figura de 
autoridade pública/política que se porta como um bronco e, tratado 
como um cidadão comum e humilhado, provoca o riso da audiência, 
reforçando a simpatia por Lisístrata e as mulheres. 

O Magistrado, ao que tudo indica caracterizado como um ve-
lho17, na companhia de servos e arqueiros citas que tentam, sem 
sucesso, invadir o Propileu e prender as ocupantes, entra em cena 
desqualificando moralmente as mulheres, insistindo que se mostrem 
obedientes à prerrogativa masculina. O oficial parece enfatizar o fato 
de que as mulheres, assim como seria o caso nas festividades a que 
aludiu de modo pejorativo, estejam fazendo barulho publicamente e 
à luz do dia. Tal como considera indecentes suas vozes nos festejos 
rituais, censura sua presença na Acrópole, e culpa a falta de controle 

15 O confronto entre Lisístrata e o Conselheiro tem sido comparado ao de Dioniso e Penteu 
nas Bacantes, de Eurípides. Ver, sobre isso, Reitzammer, 2016, p. 64, 67-70, 101-102 e bi-
bliografia citada. Penteu insiste que as mulheres se entregam à bebida e ao sexo, quando 
o mensageiro reporta que elas se comportam de modo casto e moderado (Bach. 686). Da 
mesma forma, também o Conselheiro vê em tudo a libertinagem das mulheres, quando a 
trama depende do autocontrole delas frente à lascívia dos homens.

16 A rejeição do público também pode ser relacionada ao fato de o cargo ter sido estabelecido 
para administrar as finanças de guerra em detrimento do poder dos demos (cf. Henderson, 
2002, p. 118).

17 Cf. vv. 599 ss. e nota 4 acima. Conhece-se o nome e a idade de dois probouloi: Hagnon 
(Lys. 12. 65), que provavelmente tinha mais de 70 anos, e o poeta trágico Sófocles (Arist. 
Rhet. 1419a26-30), que tinha 85 anos. 



S U M Á R I O 87

dos maridos sobre elas, pondo em paralelo liberdade, libertinagem e 
ameaça à cidade. 

CONSELHEIRO – Por Posídon Marinho, é mesmo justo. Pois 
quando nós mesmos compartilhamos da maldade com as mu-
lheres e lhes ensinamos a serem depravadas [truphan], assim 
nascem os seus desígnios. Dizemos na oficina dos artífices 
isto: “Ó ourives, o colar que fizeste, do orifício a glande caiu 
quando minha mulher dançava à tarde. Acontece que devo 
navegar para Salamina; mas tu estando desocupado, haja o 
que houver, à tarde, vai e lhe ajusta a glande.” E um outro para 
um sapateiro jovem e tendo um pênis não infantil, diz: “Ó sa-
pateiro, do pé da minha mulher a correia comprime o dedinho, 
já que é tão delicado, esta então tu, ao meio-dia, vai afrouxar, 
para que fique mais larga.” Tais tratamentos resultam nisto [...]. 
(Trad. Pompeu, 2010, p. 66)

A aposição de eventos domésticos e políticos é própria da comédia 
aristofânica em geral, mas especialmente importante na construção 
temática dessa peça. 

Embora sua fala possa reverberar a intrusão da voz oficial do 
Estado – em sua função de censor e ‘controle social’ – e não somente 
a de um tipo rabugento, a gravidade (exagerada) de sua postura e sua 
retórica (falha), bem como o aparato policial, cuja função é a repressão 
violenta, são todos neutralizados pela presença de espírito e ímpeto 
das personagens mulheres, que contrastam com a inépcia e covardia 
daqueles. O Conselheiro simboliza uma ordem ideológica tacanha e 
inflexível e, como tal, mostra-se incapaz de adentrar o extraordinário 
da peça, que a subverte e denuncia – com um propósito. Seu perfil 
caricato reforça a impropriedade de sua presença, e a interrupção que 
tenta provocar acaba por ter efeito contrário. No universo fantástico de 
Lisístrata, as mulheres se fortalecem no comando.

No episódio em que defendem, física e retoricamente, seu poten-
cial político-militar, e mantêm a ocupação da Acrópole, a ação cênica 
também demonstra seu controle dos papéis pelo manejo do figurino da 
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peça. Após pendurar no Conselheiro o véu e a cestinha de costura de 
uma mulher casada, ordenando que se cale (vv. 532-537), o golpe final é 
tratá-lo como um defunto, coroando-o com flores e fitas e prometer ritos 
fúnebres (vv. 599-613).18 Reconstrói-se, assim, um cenário suposto pelo 
próprio oficial, quando comparou a reunião de mulheres aos lamentos 
por Adônis. Ele, ao contrário, parece ser apontado pelas mulheres, ironi-
camente, como um morto a ser lamentado por puro desencargo.

Dessa forma, sem perder de vista o caráter assumido pelo per-
sonagem, estamos melhor equipados para considerar seu julgamento 
acerca das mulheres e utilizar a passagem de Lisístrata para lançar luz 
à celebração da Adonia, e outras festividades femininas no período 
clássico ateniense. 

AS MULHERES JOVENS E A GREVE 
DE SEXO EM LISÍSTRATA19

Entretanto, antes de apresentar minha leitura da Adonia, con-
vém ainda abordar uma outra tendência da crítica em relação à Li-
sístrata. Aquela que considera o comportamento erótico das jovens 
esposas em greve de sexo como um arremedo dos jogos de sedução 
próprios das hetairai. A categorização das mulheres na Atenas clássi-
ca conforme a função sexual que desempenhavam para os homens 
é geralmente visualizada a partir da síntese de Apolodoro em Contra 

18  Penteu, nas Bacantes, é literalmente trucidado depois de ter se vestido de mulher e ir assim 
para as montanhas. Aqui, o oficial recebe os apetrechos de uma esposa e é ‘morto’ pelas 
mulheres apenas metaforicamente. Supostamente, se o Conselheiro traja um falo como 
parte de sua veste cômica, ao menos nesse momento do episódio, o mesmo não estaria 
ereto. McGlew (2002, p. 154) sugere que antes de Lisístrata dizer: “E tu então, por que não 
morres?”, no v. 599, ela faria algum gesto para chamar atenção para o falo ‘derrotado’ do 
oficial. O texto tampouco informa se o Coro de Velhos traja falos, mas, caso os possuíssem, 
parece claro supor que contrastariam com os falos eretos dos maridos jovens.

19 Vale lembrar que o termo “mulheres” pode induzir ao erro, já que a idade padrão para o ca-
samento (ao menos para o primeiro casamento) seria entre 15 e 18 anos para as meninas, 
podendo ocorrer antes, se ela já tivesse tido seu primeiro fluxo menstrual. Dos homens, por 
sua vez, era esperado que se casassem na casa dos 30 anos.
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Neera ([Dem.] 59.122): “Com efeito, as heteras (hetairai) nós as temos 
para o prazer (hédoné), as concubinas (pallakai) para o cuidado diário 
do corpo, mas as esposas (gunai) para que tenham filhos legítimos e 
mantenham a guarda fiel da casa.” (Trad. Onelley, 2013, p. 128). Uma 
análise apropriada do erotismo conjugal na Atenas clássica demanda 
cautela na leitura da oposição aí expressa. A ênfase da passagem está 
na geração de filhos legítimos, prerrogativa da esposa, não há, no en-
tanto, necessária exclusão de todo ‘prazer’ desse universo.20

De acordo com McClure (2015, p. 56ss), a representação das 
jovens esposas em Aristófanes como sexualmente engajadas e o ero-
tismo manifesto entre elas e seus maridos não está em divergência 
com outras representações do universo feminino nupcial do período, 
pelo contrário. Há mesmo, contemporaneamente à peça, uma tendên-
cia à construção, tanto discursiva como iconográfica, de uma imagem 
idealizada dos laços emocionais e sexuais entre maridos e esposas, 
em que se valoriza o papel da sedução. A caracterização da sexuali-
dade das mulheres jovens em Lisístrata, por meio de elementos como 
o vestuário, os cosméticos, a depilação, entre outros, encontra eco 
em produções do período e pode ser, em todos os casos, vinculada 
a um contexto doméstico, conforme conclui a autora (p. 79-80). Elas 
podem, portanto, ser vistas primariamente como cidadãs esposas e 
mães, sendo o tema central da peça – entre diversos temas transver-
sais – a preservação da família e a geração de filhos legítimos. 

É claro que se trata de uma comédia cujo efeito está diretamente 
relacionado ao fato de escancarar sem pudor, trazendo para espaços 
públicos (inclusive materialmente), um ambiente privado. Mesmo 
que os símbolos de uma união erótica idealizada entre os casais 
jovens fossem recorrentes, o lado privado dos jogos sexuais de um 
determinado casal não se veria assim aberto (sob pena de escracho 

20 Há, certamente, desfrutes específicos proporcionados pelas hetairai. No entanto, raramen-
te tais prazeres estão relacionados somente a práticas sexuais, mas envolvem entreteni-
mento: música/poesia, canto, dança, conversação. Ver nota 29 à frente. 
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social). O público de Aristófanes é, portanto, transformado em um 
espectador improvável tanto das conversas das mulheres entre si, 
jovens e velhas – lembremos que o linguajar obsceno nas interações 
femininas se dá, na maioria esmagadora das vezes, sem que homens 
estejam cenicamente presentes.21 Como também da tensão sexual e 
brincadeiras de um casal legítimo: Mirrina e Cinésias; na presença, 
inclusive, do filho deles, atestando o papel social de Mirrina. 

Com isso, mesmo sendo evidente que se trata de uma proje-
ção e atuação masculinas do comportamento feminino exacerbadas 
e destinadas à zombaria, me parece produtivo para a leitura da peça 
mantermos o foco no ambiente doméstico das esposas cidadãs, 
sem eliminar desse espaço, simplesmente, os elementos considera-
dos indecorosos – seja pelas audiências interna e externa da peça, 
seja, principalmente, por nós. O comediógrafo embaralha, de fato, 
signos e convenções, mas esses devem ser reconhecíveis por seu 
público, para que essa extrapolação construa o sentido espetacular 
e extravagante da peça. A condição das mulheres como esposas 
cidadãs é indispensável ao enredo. 

Além disso, é importante não nos esquecermos que no contex-
to dos rituais e festivais femininos foram elementos habituais a risada 
barulhenta, as obscenidades, a aischrologia22, os símbolos que repre-
sentam falos e vulvas (sejam bolos, pães ou outros objetos no formato 
de genitálias), ou  itens que tenham conotação sexual (como os por-
quinhos nas Tesmofórias). E tais festivais, como apontei acima, são 
fundamentais para a tessitura expressiva da peça.23 Portanto, não faz 

21 Cf. McClure, 1999, p. 207-208, 210-212. As mulheres de Aristófanes que dizem obscenida-
des na presença de, ou para os homens cenicamente presentes são, via de regra, velhas. 
Ver idem, capítulo 6 para análise geral das três peças femininas de Aristófanes, e idem, 
passim para características da linguagem tipicamente feminina no drama ateniense. 

22 O uso de linguajar ofensivo, abusivo ou obsceno é associado, entre outros, com os misté-
rios Eleusinos, com cultos dionisíacos e com os festivais femininos em honra a Deméter: 
Stenia, Tesmofórias, Haloa. Cf. O’Higgins, 2001 e McClure, 1999.

23 Nos vv. 640-7, o Coro de Mulheres menciona os rituais pelos quais passou como uma 
mulher da elite. Bierl (2012) argumenta que a peça se compõe, do começo ao fim, de uma 
rede de alusões metafóricas a rituais típicos.
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sentido condicionar a análise da peça a uma leitura de tais elementos 
transpostos como se fossem provenientes única e exclusivamente do 
universo de prostitutas, cortesãs ou mulheres ilegítimas, como parece 
ser o caminho trilhado por alguns críticos.   

Cabe destacar, o teatro grego é, em si, um ritual. E um ritual dio-
nisíaco. Ou seja, um espaço de celebração performativa e simbólica. 
Da mesma forma que há um conjunto de componentes característicos 
de vários rituais femininos, o teatro tem suas convenções distintivas 
que abarcam uma série de relações metafóricas. Práticas rituais que 
provavelmente compartilham, inclusive, origens comuns.

Se a visada masculina revela inquietação, desconfiança e des-
dém com o comportamento das mulheres em reuniões interditas aos 
homens, e essa tensão está mesmo presente em praticamente todos 
os textos que possuímos envolvendo esses eventos, tal como a própria 
comédia aristofânica, é preciso lembrar que existia, para os festivais 
femininos, uma perspectiva alternativa, qual seja, a das mulheres en-
volvidas.24 Tal perspectiva não está evidente, mas pode-se tentar, ao 
menos, buscar indícios que nos ajudem a esboçar seus contornos.

AS MULHERES E O FESTIVAL DE ADÔNIS

A Adonia, na Atenas clássica, foi um festival não oficial de ca-
ráter semiprivado, ou seja, acontecia primeiro nas casas25, não era fi-
nanciado por meio de liturgia26, e não fazia parte do calendário da polis 
– não havia, portanto, necessária paralisação das atividades políticas e 

24 Cf. Winkler, 1990, p. 188.

25 Mas não em segredo, ressalte-se, como se percebe na fala do Conselheiro, que reclama 
do barulho das mulheres e o associa à Adonia. 

26  A liturgia, no contexto, refere-se à obrigação de cidadãos mais ricos em financiar eventos 
públicos. A choregia nas Dionísias, ou seja, o financiamento do coro por um cidadão proe-
minente, é um exemplo de liturgia. 
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do comércio, tal como acontecia, por exemplo, com as Tesmofórias.27 
Parte central da materialidade do festival eram os jardins de Adônis 
(Adónidos képoi), o plantio de ervas de rápido desenvolvimento em 
solos rasos de potes de barro quebrados. As plantas jovens eram 
então dispostas nos telhados das casas e morriam em pouco tem-
po.28 Não há consenso em situar o evento na primavera ou no verão. 
A celebração propriamente dita acontecia, supõe-se, no fenecer das 
plantas, e, conforme se deduz dos relatos, podia ser vista e ouvida de 
longe. As mulheres vestiam luto e performavam rituais fúnebres nos 
telhados, lamentando de modo tradicional:  com alarido, algum tipo de 
dança, canções e batendo no peito, a morte precoce de Adônis – um 
dos desafortunados amantes mortais da deusa Afrodite.29

Conforme Plutarco (citado acima), além dos vasos com as ervas 
secas, em algum momento parecem ter feito parte da cerimônia tam-
bém imagens (eidóla) que representavam o jovem morto.30 Segundo 
versões posteriores do mito, Adônis teria morrido ao ser atacado por 
um javali durante uma caçada. Sua morte pode representar, portanto, 
um ritual (malsucedido) de passagem para a vida adulta. Não há como 
afirmar qual versão (ou quais versões) do mito de Adônis era de fato 
conhecida em Atenas no período clássico, e qual influência teria nas 

27 O Conselheiro parece, contudo, querer sublinhar o fato de que o festival e a discussão na 
Assembleia teriam acontecido indevidamente ao mesmo tempo, reforçando o mau agouro 
da situação.

28 Cf. Men. Sam. 45; Pl. Phaid. 276b. Uma imagem relacionada ao festival é a do lekythos 
(pote de perfume) B39 (datado de 380 a.C.), Karlsruhe. Nela vemos uma mulher, Afrodite 
talvez, recebendo de uma figura semi-nua alada, Eros provavelmente, vasos quebrados 
com pequenas plantas, enquanto sobe uma escada. Disponível em: https://bit.ly/2wfVYOf; 
acesso em: 16/03/2020.

29 Reitzammer (2016, p. 35ss) apresenta um padrão para as histórias míticas de amor entre 
deusas e mortais (tais como as de Eos e Titono, Selene e Endímion, Afrodite e Fáon, Afro-
dite e Anquises, Afrodite e Adônis), que resultam na morte, literal ou metafórica, do jovem 
escolhido. Para a autora, tais histórias subvertem a trajetória da união conjugal grega típica, 
em que a “morte” simbólica é a da noiva, contendo, dessa forma, uma perspectiva crítica 
aos papéis genéricos tradicionais no casamento.

30 Não há evidências atestando a presença dessas imagens para os séculos V ou IV a.C. 
Após os lamentos, talvez uma procissão fúnebre levasse plantas e imagens para serem 
lançadas ao mar.
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festividades. O que pode ser dito com segurança é que sua ligação 
com Afrodite era essencial e que os lamentos pela morte do herói ain-
da jovem eram a parte central do culto. Acredita-se que a celebração 
fosse reminiscente dos festivais em honra ao importante deus Tamuz, 
no Levante, e tenha chegado à Grécia no século VI a.C.31 O festival de 
Tamuz acontecia no verão e envolvia lamentos pela morte do deus e, 
provavelmente, os jardins efêmeros.32 Como vimos na fala do Conse-
lheiro, Adônis era considerado de origem estrangeira. 

Talvez a interpretação mais conhecida da Adonia seja a de De-
tienne, em Les Jardins d’Adonis, publicado originalmente em 1972. De-
tienne teve papel fundamental na contestação da imagem frazeriana 
do mito, baseada no arquétipo do deus da vegetação e no motivo da 
ressurreição.33 Com a abordagem estruturalista, abriu-se caminho para 
uma apreciação mais adequada da função social do festival. No entan-
to, desde ao menos sua publicação em inglês, em 1977, os estudiosos 
vêm apontando inconsistências na análise de Detienne, principalmente 
uma tendência a simplificar os dados, para acomodá-los em uma lógi-
ca estrutural rígida.34 Tal viés comprometeria sua conclusão de que, por 
oposição especular às Tesmofórias, que reunia as mulheres casadas na 

31 A palavra adon tem origem semítica e significava ‘senhor’, termo usado geralmente para 
divindades. Apontam-se paralelos entre Adônis e Tamuz, Dumuzi, Baal e Ešmum. As coin-
cidências se dão especialmente entre Adônis e o mesopotâmico Tamuz (Dumuzi), e entre 
Afrodite e a deusa Ishtar (Inanna) do Oriente Próximo. Tamuz era uma divindade de grande 
monta no sistema politeísta mesopotâmico, diferentemente do caráter heroico que Adônis 
tem para os gregos. Mapear as origens do culto e do mito de Adônis e seu caminho à 
Grécia não é tarefa simples. Ver Reitzammer, 2016, p. 27-29 para um relato sucinto, e biblio-
grafia ali citada para aprofundar a discussão. As evidências literárias mais antigas do herói 
na Grécia seriam Hes. fr. 139 e Sappho fr. Voigt 117B, 168 e 140, da qual tratarei adiante. A 
única evidência do culto ao herói em Atenas é a Adonia. Não há registro de nenhum templo 
dedicado a Adônis, nem estátua de culto ou votiva.

32 “As atenienses que lamentam Adônis lembram as mulheres da Babilônia e Palestina cho-
rando por Tamuz no templo de Jerusalém (Ezequiel 8: 14-15, datado de VI a.C.)” Reitzam-
mer, 2016, p. 27. Outra referência bíblica mencionada é Isaías 17:10, em que as “plantas 
formosas” ou “plantas de Na’man” referem-se aos jardins de Adônis. Na’man é um de seus 
nomes fenícios (cf. Winkler, 1990, p. 235, n. 3).

33 A interpretação de Frazer depende da associação de Adônis com deuses do Egito e da 
Ásia Ocidental.

34 Sigo, principalmente, as análises de Winkler (1990) e Reitzammer (2016).
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Acrópole para celebrar sua fertilidade e a vida, a Adonia fosse um festival 
marginal de prostitutas (pornai), cortesãs (hetairai) e/ou concubinas (pal-
lakai).35 Para Detienne, Adônis representaria a sedução, a esterilidade, e 
mesmo a morte, em perfeita antítese ao motivo agrícola das Tesmofórias. 

As Tesmofórias representam, certamente, um festival maior, 
mais importante e mais respeitado. Sancionado pelo Estado, parte 
oficial do calendário de festividades da polis, constituía obrigação 
religiosa para as cidadãs casadas, possivelmente interdito para as 
outras – ou seja, verdadeiramente democrático no sentido ateniense. 
Inclusive, ser banida de festivais como esse era punição legal para as 
adúlteras. Enquanto a Adonia, aparentemente um festival muito mais 
democrático no sentido atual da palavra, teria um caráter improvisado 
e espontâneo. Mas, como vimos, a passagem em Aristófanes que 
abre este capítulo fala justamente de uma mulher casada participan-
do do festival, a mulher de Demostrato.36 Outras evidências literárias 
também indicam que mulheres casadas participassem das comemo-
rações. É o caso, por exemplo, de Praxínoa e Gorgo no Idílio 15 do 
poeta helenístico Teócrito.37 Mais próximo ao período que nos inte-
ressa, Menandro, em Sâmia (c. 321-316 a.C.) vv. 38-46, retrata uma 
cidadã casada e uma cortesã sâmia celebrando juntas. 

35 A caracterização social/legal de prostitutas, cortesãs e concubinas em Atenas não é ponto 
de acordo entre os estudiosos, pois, como acontece com as esposas legítimas, não se 
tem uma visão clara das práticas sociais reais, tampouco seriam essas unívocas. Em geral, 
pode ser dito que as prostitutas viviam uma situação econômica mais degradada e não 
teriam liberdade de escolher os seus clientes, sendo possivelmente, em sua maioria, escra-
vas, cujo trabalho sexual era explorado por outra pessoa. As cortesãs seriam mulheres que 
cultivavam habilidades sociais agradáveis à elite masculina, como aquelas relacionadas ao 
entretenimento: música/poesia, canto, dança, conversação. Portanto, poderiam, de algum 
modo, escolher seus parceiros, que disputavam sua atenção por meio de presentes e 
favores, e geralmente mantinham relações longas com os mesmos. As concubinas seriam 
companheiras/amantes com status semelhante ao de esposa, no entanto, nem essa união, 
nem seus filhos, se os tivessem, ainda que livres, não seriam legítimos. O principal motivo, 
no período clássico, pelo qual uma mulher seria concubina, e não esposa, seria o fato de 
ela não ser cidadã, ou seja, não ter ascendência ateniense. 

36 Foi proposta, de fato, a correção da passagem para “uma mulher”, que, de modo genera-
lizado, não é atualmente aceita pelos editores. 

37 Deve-se mencionar, contudo, que o ritual adquire características e importância novas em 
Alexandria, onde foi um espetáculo patrocinado pela própria rainha. Por esse e outros 
motivos, não convém utilizar o poema de Teócrito como fonte principal.
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A fonte usada para reforçar a ligação do festival grego com o 
meretrício seria o poeta cômico, contemporâneo de Menandro, Dí-
filo, nos fr. 42 KA (que menciona hetairai comemorando o festival) e 
49 KA (que fala apenas de três mulheres sâmias usando linguagem 
obscena).38 Logo, não se pode afirmar que tais fragmentos sejam 
exclusivos. A posição atual da crítica, com isso, contra Detienne, 
é a de que a participação de mulheres casadas fosse mesmo co-
mum. Assim, cairia por terra a tentativa de Detienne de ver o festival 
como uma comemoração periférica das cortesãs de sua própria 
condição marginal na sociedade ateniense, relacionando o cultivo 
‘inadequado’ dos jardins com uma (desejada) esterilidade. Winkler 
(1990, p. 205), criticando a tendência sexista de Detienne, sugere 
que as mulheres envolvidas no festival de Adônis, casadas e as 
outras, estivessem, na verdade, zombando da sexualidade mascu-
lina, apontando o “papel marginal ou subordinado que os homens 
desempenham na agricultura (em relação à terra) e na geração hu-
mana (comparados às esposas e mães).”39

A passagem de Aristófanes, citada acima, e a comédia Sâ-
mia, de Menandro, por sua vez, contêm, com efeito, pontos de vista 
segundo os quais as mulheres que participam do festival podem 
ter, de alguma forma, sua moral questionada. Temos de conside-
rar, no entanto, que, na mira da vigilância comunitária, praticamente 
todas as atividades comumente realizadas pelas mulheres casa-
das atenienses poderiam ser transformadas em alvo de reprimenda 
(principalmente na comédia), sobretudo a autonomia com que or-

38 Fr. 42 KA: “o lugar a que estou lhe levando é um bordel, onde uma cortesã e outras prosti-
tutas estão celebrando ricamente a Adonia; você vai se encher a vontade e vai sair com o 
bolso cheio de comida.”. No fr. 49 KA, alguém pergunta qual a coisa mais forte do mundo, 
e recebe as respostas “ferro”, que pode cortar todo o resto; “o ferreiro”, que pode moldar 
o ferro; e “o pênis”, já que pode dobrar o ferreiro e fazê-lo gemer. Cf. Winkler, 1990, p. 200.

39 “Interpretar antigos ritos de fertilidade em termos de boas práticas agrícolas masculinas 
opostas à nociva sexualidade feminina é certamente uma apropriação patricarcal.” Winkler, 
1990, p. 199, criticando Detienne. O próprio Winkler (1990, p. 206) faz questão, no entanto, 
de denunciar a possibilidade de sua interpretação do festival também ser tendenciosa, 
focando em demasia, ainda que negativamente, no papel dos homens.
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ganizavam seus eventos religiosos, inclusive as Tesmofórias.40 Pois, 
consideradas ‘por natureza’ predispostas a desvios de conduta 
(sexuais especialmente), e desfrutando de alguma liberdade nes-
sas ocasiões, aí encontrariam, no imaginário dominante, momentos 
ideais para transgressões.

Convém, contudo, discernir: uma coisa é o contexto norma-
tivo idealizado, segundo o qual a mulher respeitável estaria calada, 
dentro de casa, isolada, longe dos olhos e do convívio da sociedade. 
Outra bem diferente é a realidade das práticas sociais cotidianas de 
um grupo em que, dentro de sua esfera de atuação, a mulher casada 
desempenha uma ampla variedade de atividades públicas, sejam 
econômicas, religiosas ou sociais, em contínua interação com outras 
pessoas da comunidade.41 Supor (como parece ser a posição de 
Detienne) que o ponto de vista do Conselheiro na peça aristofânica, 
por exemplo, mais que caricaturar o preconceito com os festivais fe-
mininos, aponte para alguma sanção social efetiva, parece encobrir 
a complexidade de uma cultura, em que, como todas, a contradição 
é inerente aos costumes.

Com isso, a vigilância, de viés essencialmente masculino, não 
é determinante das práticas sociais, e os rituais femininos merecem 
uma abordagem independente desse olhar. É verdade que em tal pon-
to de vista convergem os temores e receios daquela comunidade em 
relação à conduta de seus membros. Sobretudo no que diz respeito 
aos prejuízos que pode causar à imagem do homem a exposição de 
algum comportamento inadequado das mulheres de sua família, seja 

40 Como fica claro em As Tesmoforiantes, de Aristófanes.

41 As mulheres, como se sabe, não tinham a mesma liberdade e nem o mesmo status cívico 
que os homens e não participavam de atividades exclusivamente masculinas como a guer-
ra e a política. Justamente o arranjo que é subvertido em Lisístrata. 
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real ou invenção caluniosa.42 Mas, justamente por que os gregos fize-
ram desse ponto de vista ideológico o lugar de uma risada, nervosa ou 
não, somos inclinados ainda mais a ver aí uma tentativa de circundar o 
óbvio: as mulheres são públicas.43 E mais, sua participação e voz não 
são necessariamente transgressoras por isso, mas mesmo conserva-
doras, necessárias e parte constituinte do tecido social.44

Aceitar, como faço, que o androcentrismo dominante, materiali-
zado (e naturalizado) na coação social e no âmbito da legislação ins-
titucional, tenha um papel incontornavelmente definidor na história da 
humanidade, no que diz respeito às dificuldades impostas às mulhe-
res, não justifica que não se tente descrever suas vidas. Pelo contrário. 
Trata-se de visualizar a complexidade dessa comunidade que se com-
põe de múltiplas expressões em domínios complementares, como o 
da política, da legislação, da religião, da guerra e da família. 

42 Regras sociais e legais de conduta representam uma das facetas do controle social: elas 
influenciam, obviamente, mas não determinam as práticas sociais. Dito de outro modo, as 
práticas sociais não são suficientemente explicadas a partir de um “sistema” de regras que 
dita e delimita a conduta de indivíduos e grupos. Cf. Cohen, 1991, p. 67 e 133. O controle 
é parte da dinâmica comunitária, reproduzida por homens e mulheres, de construção e 
manutenção da reputação fundamentada nas aparências. Os códigos de conduta de uma 
sociedade são, no entanto, distintamente aplicados e manipulados por seus diferentes gru-
pos, definidos em termos de gênero, classe, idade, ocupação etc. Não é demais reiterar, 
assim, que a mulher é ideologicamente considerada, em todos os aspectos, e para todos 
os efeitos, inferior ao homem. O que, sabemos bem, é uma crença estrutural de base para 
muitas sociedades em muitos períodos históricos, e amplamente pervasiva (e corrosiva) 
nos dias de hoje. Segundo dados da ONU, 90% das pessoas, de ambos os sexos, nutrem 
preconceitos contra as mulheres, e leis discriminatórias afetam ao menos 2,5 bilhões de 
mulheres e meninas no mundo todo. Cf. onu.mulheres.org.br

43  Esta afirmação parece provocativa, ela segue, no entanto, minha argumentação em parágra-
fos anteriores. Não pretendo ‘camuflar’ a privação de liberdade e direitos que sofriam todas 
ou sua submissão a uma contínua supervisão masculina. Meu intuito é enfatizar, por um lado, 
a diferença entre práticas sociais, ideais normativos e ideologia e, por outro, pontuar que a 
separação de esferas de atuação não implica reclusão ou isolamento da mulher ateniense. 
“Ao considerar que a separação implica reclusão, a visão predominante tende a ignorar um 
considerável conjunto de evidências que indicam que mulheres atenienses participaram de 
uma ampla gama de atividades que regularmente as tiravam de suas casas.” Cohen, 1991, 
p. 150. Exemplos de evidências são listados pelo autor na sequência dessa citação. 

44  Com isso, reitero o papel fundamental da mulher em sua comunidade e afirmo que estava 
(e está) aberto a entendimento. Muito frequentemente pinta-se, contudo, a atuação social 
das mulheres como sendo ou de importância secundária ou perigosa. Em qualquer caso, 
suscetível a oposição/repressão, especialmente em momentos de crise. Aí se percebe a po-
sição tantas vezes mencionada da mulher como Outro para a ideologia ateniense clássica.
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Abordarei, portanto, a Adonia a partir dessa perspectiva, qual 
seja, da atuação político-religiosa das mulheres. Meu objetivo, tendo 
em mente as observações feitas, é pensar em que residiria a caracterís-
tica de contracultura que algumas fontes parecem associar ao festival.

FESTIVAL DE ADÔNIS E RITOS FÚNEBRES

O registro literário mais antigo geralmente associado ao culto 
de Adônis provém da poesia arcaica, o fragmento 140 Voigt de Safo 
(c. séc. VI a.C.):

Κατθνάσκει, Κυθέρη’, ἄβροςἌδωνις· τίκεθεῖμεν;
καττύπτεσθε, κόραι, καì κατερείκεσθε κίθωνας.
Foi-se Adônis gentil – como seguir ó Citereia?
podem todas pungir podem puir pálios e peças. 
(Trad. Flores, 2017, p. 383)

Na passagem aliterativa45, aparecem gestos rituais característi-
cos: lacerar o peito e rasgar as roupas. A estrutura antifônica do frag-
mento, um traço tradicional dos lamentos rituais, com o coro de korai e 
a resposta de Afrodite, indica que fosse parte de uma peça destinada 
à performance coral. Dois outros fragmentos sáficos remetem a excla-
mações de lamúrias rituais, ὦ τὸν Ἀδώνιον 117b Voigt e ὦ τὸν Ἄδωνιν 168 
Voigt, “ai por Adônis” ou “ah por Adônis”.46 Vemos que as imagens são 
muito semelhantes às que o Conselheiro em Lisístrata usa para descre-
ver as ações da mulher de Demostrato celebrando a Adonia (além de 
uma paródia da estrutura de pergunta e resposta): ἡ γυνὴ δ᾽ ὀρχουμένη 
‘αἰαῖ Ἄδωνιν’ φησίν “e sua mulher dançando diz ‘ai ai Adônis’” (vv. 392-3); 
ἡ δ᾽ ὑποπεπωκυῖ᾽ ἡ γυνὴ ‹πὶ τοῦ τέγους ‘κόπτεσθ᾽ Ἄδωνιν’ φησίν “e sua mulher 
meio embriagada sobre o telhado diz ‘batei-vos por Adônis’” (vv. 395-6). 

45 A aliteração é um dos recursos formais característicos dos lamentos na tragédia. Ver Ale-
xiou, 2002, p. 151 (n. 46).

46 O acusativo exclamativo, raro, está atestado em expressões rituais de lamento. Cf. Reit-
zammer, 2016, p. 12.
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As evidências que possuímos, como vimos, relacionam o culto 
e o festival de Adônis à lamentação.47 As comemorações envolviam 
a performance ritualizada, na ocasião da morte simbólica do jovem 
Adônis, representado pelas plantas efêmeras (ou pelas imagens), de 
alguns dos ritos tradicionais do luto.48 Como enfatiza apropriadamen-
te Reitzammer (2016, p. 8), a Adonia imita um funeral e envolve uma 
performance coletiva de lamento, logo, convém que seja analisada 
junto ao quadro das tradições fúnebres gregas. É importante, portan-
to, visualizarmos, ainda que brevemente, em que consistiam histori-
camente essas tradições.

Às mulheres da casa, tal como os cuidados do começo e durante 
a vida, cabem as responsabilidades da morte, como a preparação do 
corpo, ou seja: lavar, perfumar, vestir, adornar com flores, coroar e 
cobrir. Os funerais gregos consistiam, então, basicamente de três 
momentos: prothesis, ekphora, enterro ou cremação. A prothesis, se-
melhante ao velório, é o momento da exposição do morto; a ekphora 
é o cortejo fúnebre que leva o corpo ao seu destino para ser enterrado 
ou cremado.49 Durante o processo, as mulheres entoam de tempos 
em tempos suas canções de lamento e manifestam (e constroem) 
por meio do repertório habitual de gestos e queixumes/lamúrias a 
profunda emoção do momento. 

Antes do período democrático, as cerimônias fúnebres, ainda 
que seguissem esse roteiro básico, poderiam, supostamente, variar 

47 A lamentação, de fato, é um elemento constante desde Safo em Lesbos, Ferécrates e 
Aristófanes em Atenas, a Teócrito em Alexandria.

48 Frazer e Detienne também consideram que as plantas representam Adônis. Para o primeiro 
em um ritual agrícola de fertilidade; para o segundo, ao contrário, um rito antiagrícola (em 
oposição às Tesmofórias), como mencionei anteriormente. Para Reitzammer (2016, p. 22), 
as plantas representam Adônis “a ser lamentado” (grifo da autora). Para Simms (1998, p. 
129), no entanto, o jovem é representado pelas imagens mencionadas no relato de Plutar-
co, e as plantas, ainda que agreguem à simbologia da vida breve, são seu leito de morte 
preparado pelas mulheres.

49 Outras cerimônias rituais purificatórias aconteciam logo após o enterro e, tradicionalmente, nos 
dias terceiro, nono e trigésimo depois do funeral; podendo ocorrer também em outras datas.
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muito em tamanho e magnificência a depender das condições finan-
ceiras da família do morto, transformando-se em algumas ocasiões em 
verdadeiros espetáculos públicos, quando os mortos provinham de 
famílias aristocráticas tradicionais e muito ricas. A suntuosidade dos 
funerais dos heróis épicos celebrados pelos poetas permanece como 
modelo de excelência. Tal modelo demonstra a importância dos coros 
de mulheres e revela a existência de cantoras/performers ‘profissionais’ 
que eram chamadas para engrandecer as cerimônias.50

Durante o período clássico, essas manifestações, por um lado, 
relacionam-se na memória coletiva ao passado heroico, logo, com for-
te valor religioso, atestado nos rituais e na tragédia. Por outro, há, de 
fato, continuidade nas cerimônias funerárias reais, por meio de práticas 
semelhantes. Esse duplo valor cultural dos ritos fúnebres confere-lhes 
uma natureza ambígua. Pois, embora integrem os costumes tradicio-
nais da comunidade, as demonstrações ‘exageradas’ ou ruidosas, o 
que concerne sobretudo aos cantos e gestos femininos, passam a ser 
associadas com a aristocracia e com um passado oligárquico.

Imagens de mulheres batendo no peito, rasgando as roupas 
(também lacerando as faces, arrancando os cabelos, sujando-se com 
terra) e interjeições, gritos de lamúria e queixumes são comuns na li-
teratura grega antiga, principalmente, na épica homérica e no drama 
ateniense. E aparecem tanto para descrever reações à descoberta da 
morte de um familiar/amigo querido, como no cumprimento das exé-
quias.51 Há também representações de homens se expressando dessa 

50 Na prothesis de Heitor, Il. 24. 719-24, mencionam-se cantores-lamentadores profissionais 
que respondem com seus cantos [threnoi] ou queixumes aos lamentos (‘improvisados’) 
[gooi] das mulheres da família do morto. A  prothesis de Aquiles, Od. 24. 58-64, filho da 
deusa Tétis, começa com as Ninfas vestindo seu corpo e chorando e, então, o coro das 
nove Musas canta em antifonia interna os trenos. 

51 No contexto da representação teatral, os dois momentos podem mesmo estar simbolica-
mente sobrepostos. 
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forma.52 Em algumas peças trágicas temos personagens masculinos, 
como Édipo e Ájax, entoando cantos como lamentos, por si mesmos. 
O lamento ritual foi, no entanto, para os gregos, entendido como prer-
rogativa e dever específico das mulheres. Na cerâmica geométrica o 
gestual masculino e feminino é distintamente representado.53 Na tragé-
dia clássica, Andrômaca, Hécuba e as troianas, Helena, Antígona, as 
mães dos sete guerreiros argivos mortos em Tebas, Electra, entre ou-
tras personagens que protagonizam comoventes atos de súplica por 
seus mortos e/ou lancinantes cantos e rituais de lamento, asseveram o 
papel fundamental que a mulher teve como criadora e intérprete desse 
diálogo da comunidade com seus mortos.

Evidências iconográficas, bem como sua proibição pelas leis de 
Sólon, indicam que o repertório de gestos violentos, cantos e gritos te-
nha feito parte, convencionalmente, de funerais arcaicos.54 No contexto 
ritual – na tragédia e na Adonia, portanto – os gritos e gestos devem ser 
entendidos, primariamente, como parte de um gestual típico estilizado, 
reminiscente de tradições históricas. É importante ressaltar, entretan-
to, que o cumprimento adequado dos ritos fúnebres parece continuar 
envolvendo necessariamente, se não a atuação dos gestos, a verbali-
zação deles, bem como a vocalização dos queixumes. E esse choro 
ritualizado se dá nos cantos de lamento, parte essencial das práticas fu-
nerárias gregas, persistindo mesmo da antiguidade à Grécia Moderna. 

52 Relatos de expressão física masculina na Ilíada, Aquiles pela morte de Pátroclo (Il. 18. 23-4), 
Príamo pela morte de Heitor (Il. 22. 408 e 414); nos Persas, de Ésquilo, temos descrição dos 
gestos de lamento (vv. 1030 e 1060) e gritos, lamúrias e gemidos (vv. 908-1077) de Xerxes.

53 Ver, por exemplo, a imagem de uma prothesis na placa funerária em terracota, datada de 
c. 510 a.C., da coleção do Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, disponível em: 
https://bit.ly/2UV8JXV, acesso em: 09/04/2020. Os homens fazem gestos de cumprimen-
tos, as mulheres, o gestual de lamento típico, com as mãos sobre as cabeças, e mesmo 
arrancando os cabelos. Outra placa, Louvre MNB 1905, datada de c. 500 a.C., contém 
indicados os graus de parentesco dos participantes no funeral representado. As palavras 
“oimoi, oimoi” indicam os lamentos das mulheres. Disponível em: https://bit.ly/3ekYG6d, 
acesso em 15/04/2020.

54 Nota anterior.
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Como observa McClure (1999, p. 42), o lamento ritual parece ter 
sido um gênero bastante conservador com um padrão relativamente 
estável de convenções estilísticas e temáticas e teria acompanhado 
rituais, de modo geral, inalterados do período arcaico ao clássico.55 
Nosso conhecimento acerca dos lamentos gregos advém de sua forte 
presença na literatura. Nenhum lamento efetivamente cantado em um 
funeral grego nos períodos arcaico e clássico teria sobrevivido. Contu-
do, como argumenta Fishman (2008, p. 269), com base em pesquisas 
já de longa data na área, os lamentos fúnebres representados na tra-
gédia grega clássica reverberam um gênero de poesia oral. Os trage-
diógrafos ‘emprestaram’ de suas compositoras originais, mulheres que 
efetivamente engajaram-se em rituais de lamentação, traços caracte-
rísticos do gênero de lamento fúnebre, integrando-o a sua poesia dra-
mática no contexto do espetáculo ritualizado.56 É importante enfatizar, 
assim, que, mesmo ao improvisarem, as mulheres nos funerais esta-
vam compondo seus lamentos dentro de uma tradição poética viva.

A POLÍTICA DO LAMENTO

A ideologia da polis democrática ateniense que passa a ser, 
no período clássico, essencialmente uma ideologia de guerra, impli-
ca também transformações nos ritos fúnebres. Leis atribuídas a Sólon 
(séc. VI a.C.) teriam tentado conter o tamanho e o dinheiro gasto com 
as cerimônias, estabelecendo regras para elas. Essas leis trataram 
especialmente de regular a presença e o comportamento das mulhe-
res. Pois, como mencionei, haveria a possibilidade de ‘contratarem-se’ 
performers mulheres para representarem o espetáculo da lamentação. 

55 Abaixo abordo as transformações sofridas na condução das cerimônias fúnebres e seu 
impacto na polis ateniense. 

56 O gênero trágico também é aquele que preservou uma maior diversidade de estruturas para 
o lamento: canto solo, frequentemente respondido por um refrão trenódico do coro; o lamen-
to coral antistrófico; e o kommos, cantado de modo antifônico por um ou mais atores e o coro.
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Tais regulamentações teriam feito da lamentação fúnebre, na 
polis clássica, não mais um evento público, mas um ritual semipriva-
do, principalmente ao restringir a prothesis ao interior da casa e limitar 
as visitas das mulheres.57 Apenas o círculo familiar do morto, portanto, 
deveria estar presente em seu funeral.58 De qualquer forma, esse era o 
espaço ideologicamente dominado pelas mulheres, o oikos. Os cantos 
de lamento das mulheres, cujo status social e econômico poderia ser 
profundamente afetado pela morte dos homens da família, assumiram 
funções muito além de prestar homenagens ao morto. As mulheres 
choravam suas perdas e frustrações particulares; externavam suas 
preocupações e tristezas; e mesmo incitavam à vingança.59 Como 

57 Cito: 1) Cic. Leg. 2. 65-6: (65) [...] quando os funerais tornaram-se suntuosos e surgiram la-
mentações extravagantes, Sólon aboliu tais excessos pela lei [...]. Em relação aos lamentos, 
elas [as determinações] claramente seguem suas [de Sólon] palavras exatas: “Mulheres não 
devem lacerar suas faces nem se entregar ao choro ruidoso [lessus] nos funerais” [...] tam-
bém não era permitido fazer o elogio do morto exceto em funerais públicos, e apenas pelo 
homem oficialmente designado para tal. As aglomerações de homens e mulheres foram 
igualmente proibidas, a fim de restringir as expressões de lamento; com efeito, o ajunta-
mento de pessoas tende a estimular suas lamentações. (66) Essa é a razão pela qual Pítaco 
expressamente proibiu qualquer um que fosse estranho à família de participar do funeral. [...] 
Ele [Demétrio de Faleros] limitou os gastos excessivos não somente por meio de punição, 
mas também pela restrição de tempo: com efeito, o funeral tinha que ocorrer antes do raiar 
do dia. 2) Cic. Leg. 2. 59: (59) Há outras determinações nas Doze Tábuas que contribuem 
para limitar as despesas e as lamentações nos funerais, que são, em sua maior parte, tiradas 
das leis de Sólon. [...] “Os gastos devem ser limitados a três mantos, uma túnica púrpura e 
dez auletas.” Ele limitou também a expressão dos lamentos: “As mulheres não devem lacerar 
suas faces nem se entregar ao choro ruidoso [lessus] nos funerais” […] Lúcio Élio disse 
que lessus era um tipo de lamentação pesarosa [...]. 3) Plut. Sol. 21. 4: Também no que diz 
respeito às viagens [eksodoi] das mulheres, os lamentos [penthoi] e os festivais, [Sólon] ins-
tituiu uma lei prevenindo desordem e abuso [akolastos]: [...]. Ele proibiu auto-laceração em 
sinal de luto, cantar lamentos preparados [threnoi pepoiemenoi] e lamentar [kokuein] outra 
pessoa no funeral de alguém. 4) Dem. 43. Macartatus 62-3: Lei: “O morto deve ser disposto 
dentro [da casa], do modo como queiram. O corpo deve ser levado para fora no dia seguin-
te, antes do sol nascer. Ao carregar o corpo, os homens devem ir na frente e as mulheres 
atrás. Nenhuma mulher com menos de sessenta anos de idade, fora parentes até o grau de 
filhas de primos [anepsiadous], pode entrar na casa do morto, ou seguir a procissão que o 
leva para a tumba. E nenhuma mulher que não seja parente até o grau de filhas de primos 
deve entrar na casa do morto quando o corpo foi levado embora.”. Traduzido do inglês, com 
modificações, a partir dos fr. 72a-d, editados por Leão e Rhodes, 2016. 

58  Muitos processos sobre direito de herança no período clássico argumentam parentesco e 
relação com o morto com base na presença ou não em seu funeral.

59  Temos diversos exemplos dessa função dos cantos de lamentos de incitar a vingança nas 
tragédias supérstites. Seremetakis (1991) estudou os cantos de lamento fúnebre de tradi-
ção bastante antiga e persistente na região da Península de Mani na Grécia até o fim do 
século passado, e destacou a função essencial desses cantos como clamores de vingança 
após um assassinato, mantendo viva a vendeta que configurou as relações entre os clãs 
inimigos durante séculos naquelas localidades
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aponta Stears (2008, p. 149), as lamentações foram espaço de cons-
trução de uma memória familiar, de uma história feminina e pessoal 
que poderia afetar todos da família. O que aponta para o potencial de 
legitimar reivindicações. Tudo isso indica que o impacto das lamenta-
ções não ficava confinado à esfera privada. Poderíamos afirmar que as 
mulheres mais que cumprir um dever religioso, também entenderam o 
lamento como um direito social.

As leis de Sólon, e outras subsequentes, atingiram de modo 
contundente a participação não doméstica feminina nos funerais, res-
tringindo cantos e expressões de lamento públicas e abrindo caminho 
para a proeminência masculina, em nome do Estado, na condução 
dos ritos fúnebres para os mortos na guerra. Como sugere Foley (2001, 
p. 25), considerando que a legislação grega parece ter evitado ao má-
ximo interferir no âmbito do direito familiar, a não ser quando seus inte-
resses estivessem realmente em jogo, podemos supor que os funerais 
foram considerados uma ameaça à ordem cívica. 

Apesar de ter se colocado em evidência um discurso (mascu-
lino) que assevera características primitivas para o lamento femini-
no, aproximando-o de origens bárbaras (Platão, Lísias, Demóstenes, 
Aristóteles, Plutarco, entre outros)60, aparente também nos dramas 
trágicos61, e evidente na fala condenatória do nosso Conselheiro, em 
Lisístrata, a comunidade em geral, ao contrário, ao reconhecer sua an-
cestralidade, parece ter sempre demonstrado reverência à autoridade 
da mulher em lidar com a morte, tanto em relação aos ritos funerários, 
como no contato direto com o corpo morto. Reverência esta que, no 
limite, é verdade, pode explicar as restrições oficiais e ideológicas que 
a polis ateniense esforçou-se em impingir ao domínio feminino desse 
espaço. Tais atitudes acusariam o medo da influência que as mulheres 

60 Plat. Rep. 3. 378ss, 398; Menex. 236d-249c; Lis. 2; Dem. 60; Arist. Eth. Nic. 9.; Plut. Cons. 
Ap.; Cons. ux.; Sol. 12.5.

61 Ao fim de As Suplicantes, de Eurípides, por exemplo.
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possuíam e que extravasava o contexto das honras fúnebres, afetan-
do as relações de família dentro da comunidade, ‘competindo’, dessa 
forma, com o discurso do Estado. Como sublinhou Stears (2008, p. 
151-2), a autoridade ritual funciona como acesso alternativo ao poder, 
e meio de elevar ou sustentar o status feminino na comunidade.

No período clássico, os mortos em guerra passaram a receber, 
coletivamente, as honras fúnebres do Estado, em um evento anual. E, 
desse espetáculo político, público e bélico, não faz parte o corpo do 
morto, cremado no campo de batalha, e entra em cena o epitaphios 
logos, um gênero não musical e masculino. O epitaphios logos é uma 
oração fúnebre, um gênero essencialmente ateniense, que nasce e 
morre com aconfiguração da polis democrática. O ateniense morto no 
serviço militar não será mais enterrado como um ente da família, no 
seio da qual recebe os ritos e lamentos de suas parentes femininas, 
mas como um cidadão, ou melhor, um soldado, a quem o Estado, 
através de seus representantes masculinos, proverá honras de herói 
(desconhecido) de acordo com sua participação em uma configuração 
bélica, e não familiar.62 Enquanto a oração fúnebre celebra o sacrifício 
em nome do Estado, a lamentação, ainda que possa elogiar o morto, 
estaria focada, como afirma Reitzammer (2016, p. 85), “na perda e, em 
particular, na perda individual, pois as mulheres que lamentam trazem 
à tona o custo da guerra, e tendem a lamentar o seu próprio destino.” 

Ainda que com sérias consequênciaspara suas vidas, seu papel 
na comunidade e para a história ocidental do pensamento sobre as 
mulheres, as leis de Sólon e outras similares não extinguiram a tradição 
dos lamentos e expressões de luto femininas. Ainda assim, é preciso 
não perder de vista a tensão gerada pelo processo coercitivo que visa 
relegar a voz feminina ao espaço privado, ao espaço do mistério, quan-
do não ao da transgressão e polução, que é preciso punir e purificar.

62 “É uma coincidência interessante que nossa primeira evidência literária da Adonia [i.e. Lisís-
trata] seja praticamente do mesmo período que a oração fúnebre de Péricles por aqueles 
mortos no primeiro ano da Guerra do Peloponeso (430).” Simms, 1998, p. 135.
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A COMUNIDADE, O LAMENTO  
E A VOZ FEMININA NA ADONIA

Há um conflito entre a resiliência da voz do lamento feminino, 
nos rituais, e o trato bélico-democrático que pretende controlá-la e res-
significá-la, usurpando ideal e fisicamente seu espaço cívico. Dessa 
forma, a concretude da voz feminina que persiste e resiste à imposição 
estatal e à perda do lugar público por meio de um festival como a Ado-
nia, certamente, tem um valor subversivo, principalmente para um re-
presentante do poder e da ideologia dominante, como o Conselheiro. 

A análise de Simms (1998, p. 130) é bastante acurada nesse 
ponto. O lamento ritual tinha um valor intrínseco para as mulheres ate-
nienses, era uma atividade tradicional, familiar e confortável, de for-
ma que elas se sentiriam naturalmente atraídas por um festival como 
a Adonia, cujo elemento central foi, de fato, o lamento coletivo. Os 
funerais e a Adonia são momentos em que as mulheres poderiam 
compartilhar entre si seus sofrimentos. E lamentar, em Adônis, seus 
maridos, amantes, irmãos e filhos mortos na guerra ou por causa dela.

Mesmo que não possamos afirmar quando ocorreu a primeira 
celebração do festival em Atenas ‒ se ainda durante o séc. VI, se na 
metade do séc. V a.C., tal oportunidade para o lamento em comuni-
dade é especialmente bem vinda depois das leis restritivas de Sólon. 
E, ao fim do séc. V a.C., durante os momentos críticos da Guerra do 
Peloponeso, o festival oferece um espaço fundamental para a voz 
feminina, “conferindo às mulheres atenienses uma modesta voz po-
lítica. Ao mesmo tempo que oferece a elas a ocasião de criar uma 
comunidade semi-autônoma para si próprias ‒ fora da família, mas 
não em conflito com ela.” (ibid.)
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Para as mulheres de Atenas, a Adonia foi uma ocasião em que 
poderiam se associar com outras mulheres, separadas dos ho-
mens e sem sua supervisão. Foi um espaço de puro discurso 
feminino. [...] Creio que se pode entender a ‘licensiodade’, tão 
desagradável para o Conselheiro, como uma voz política em-
brionária [...]. As mulheres, ao explorarem seu papel tradicional 
como lamentadeiras nessa sociedade, descobriram um meio 
pelo qual fazer um comentário político. (ibid., p. 137)

Ainda, como apontou Holst-Warhaft (1992, p. 20), as reações 
ideológicas ao lamento podem refletir a diferença marcante que existe 
entre o ponto de vista do observador e do participante. Pois, se por um 
lado, existe um relato externo que identifica as atitudes das mulheres 
que lamentam os mortos com a insanidade, histeria ou falta de contro-
le, por outro, tem sido constantemente documentado em sociedades 
que lamentam seus mortos através do canto ritual que este canto é vis-
to como tendo um efeito profundamente ‘terapêutico’ por quem toma 
parte na rede de solidariedade que ele tece. O ritual cria ou reforça o 
vínculo entre os participantes e com os ancestrais. E, novamente, é 
preciso apontar o paradoxo entre as expectativas da polis e aquelas da 
comunidade, que parece ter respeitado e considerado não só benéfico 
como necessário lamentar de modo tradicional o morto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intervenção do Conselheiro, ainda que breve, revela de modo 
bastante significativo o entrelaçamento dessas tensões. Sobrepondo 
os contextos do ritual da Adonia e de uma campanha militar fracassa-
da, é ele quem cria a imagem da lamentação das mulheres pelo jovem 
Adônis como (pre)figuração da comoção real daquela sociedade por 
tantos atenienses mortos na guerra. Como representante do Estado, 
no entanto, o que ele enxerga é excesso, luxúria e perigo no comporta-
mento das mulheres. Pois, de fato, do seu ponto de vista, a voz da mu-
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lher é, de antemão, subversiva. O festival da Adonia, naquela ocasião, 
e a reunião de mulheres na Acrópole, estão ambos relacionados com 
um alerta acerca dos custos da guerra, mas o Conselheiro não ouve a 
mensagem, apenas o barulho. Justamente sua perspectiva adestrada 
e sua ‘surdez’ tornam mais potentes a voz das reivindicações silencia-
das e o sentido da peça. 

A paisagem política alterada no espetáculo artístico recoloca no 
centro das decisões da polis a força do lamento feminino que a ideo-
logia de guerra combateu: o peso da ausência e da morte de cada ho-
mem para sua família. Se, em uma configuração aristocrática, o canto 
de morte das mulheres alimenta o ciclo da vingança entre os clãs, na 
democracia radical ele pode se voltar contra o Estado, que exige e 
embeleza o sacrifício dos jovens. 

Não acredito que a trama de Lisístrata apresente um apelo re-
volucionário à transformação de um sistema social que negava direi-
tos e voz pública às mulheres. As mulheres parecem conformar-se ao 
papel que essa configuração ideológica confere a sua condição. Pois 
aquilo que as personagens aristofânicas querem é voltar à vida nor-
mal interrompida pela condução desastrosa da guerra. No entanto, 
embora pareça uma reivindicação ordinária, contém certamente po-
tencial dissidente e subversivo, ao se apresentar a um império bélico. 
De qualquer forma, os elementos que venho tentando sublinhar são 
justamente aqueles do ambiente doméstico da esposa cidadã, e a teia 
familiar que requer seu tear. É essa mulher que a ideologia ateniense 
clássica constantemente considerou imbuída de potencial disruptivo. 

É comum a afirmação de que o único espaço de atuação im-
portante das mulheres atenienses no período clássico tenha sido o 
religioso. Me parece, contudo, que essa afirmação tem um alcance 
que costuma escapar a nossa percepção. As práticas religiosas fize-
ram parte da configuração da sociedade grega clássica. Não foram 
atividades marginais, mas essenciais.
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O Conselheiro nos serve de recordação de que as mulheres 
encontraram nos festivais, na Adonia, uma maneira de enviar à comu-
nidade, de cima dos telhados de suas casas, num lamento incontido, 
uma mensagem crítica à ideologia de guerra. Em uma época de tantas 
perdas, numa sociedade assolada pelo medo, quando os acostuma-
dos com seus privilégios de fala talvez tenham começado a se iden-
tificar com os que não são ouvidos, o poeta encontra na sua primeira 
protagonista mulher a potência que o periférico tem de se engajar na 
transformação das práticas culturais dominantes. 
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INTRODUÇÃO

Resumo comentado da Lisístrata e contexto histórico

O fascínio que a Lisístrata exerce nos leitores é algo impressionan-
te. A riqueza dos assuntos faz com que pessoas diferentes admirem a 
peça e se atraiam por ela. Uma obra de mais de dois milênios, mas com 
características, humor e discurso atuais, ou melhor, atemporais. Se al-
guém se interessa pelo dramático, bebe em Lisístrata uma das estruturas 
mais inovadoras do gênero; se gosta de história, uma fonte para enten-
dermos as desgraças advindas da guerra do Peloponeso; se quer saber 
sobre política, os diálogos são repletos de discursos democráticos; se 
deseja uma história em que prevaleça o caráter sexual, ela é uma das 
maiores referências; mas se quer só rir, dar fortes gargalhadas, Lisístrata 
é repleta de piadas imortais. Além de tudo isso, ainda fala sobre festa, 
rito, poder, desejo, submissão, rebeldia, dentre outros inúmeros temas.

Encenada por Aristófanes em 411 a.C., não se sabe ao certo 
se Lisístrata ganhou algum prêmio, pois não há registros dessa infor-
mação, mas, provavelmente a obra deve ter causado um choque na 
plateia, por colocar como protagonista uma mulher, algo inusitado 
na comédia, principalmente exercendo um papel social dominador, 
na época, impossível para mulheres. Lisístrata encabeça um grande 
movimento – convence as mulheres atenienses, espartanas e de ou-
tras cidades a fazerem greve de sexo até que os maridos ponham fim 
à guerra desgraçada que dizimava os povos. As mulheres invadem 
a Acrópole e trancam as portas, assim se apoderam da riqueza de 
Atenas e não há como sustentar a guerra sem dinheiro. Entretanto, o 
dinheiro terá um papel coadjuvante em relação à abstinência imposta 
aos homens por suas esposas. Depois de muitas contendas, a paz 
reinará, mas não por falta de dinheiro, e sim por falta de sexo.
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A condição da mulher grega é a pior possível. Ela não tem vez, 
não tem voz, não participa nas decisões da cidade, nem das apresen-
tações teatrais, inclusive, há quem diga que nem direito de ir ao teatro 
nos festivais elas tinham. O único momento de uma possível liberdade 
vivida pelas mulheres era nos festivais religiosos, principalmente nas 
Tesmofórias, que representavam: “a oportunidade única de abando-
nar a família e o lar, não só durante todo o dia, mas também durante 
a noite. Elas reúnem-se no santuário, excluindo rigorosamente todos 
os homens.” (BURKERT, 1993, p. 464). Esse momento de exceção da 
condição feminina é semelhante à sugestão da Lisístrata: elas sairão 
de suas casas e se afastarão dos homens. 

Então, pode-se concluir que a peça Lisístrata é uma grande festa 
religiosa e que Lisístrata é a sacerdotisa, na qual o rito vai ser cumpri-
do fielmente, mas, a muito custo, pelas mulheres. A saída de casa, 
do oíkos, é a mesma, com uma única diferença: no rito, o motivo é o 
religioso; na peça, é sexual. É, então, um discurso de liberdade, visto 
que a casa representa sua condição de submissão, de prisão, já a 
Acrópole representa o lugar sagrado, de liberdade, apesar de elas se 
trancarem dentro. Aliás, o trancar-se está metaforicamente relacionado 
ao trancar as pernas, mulheres fechadas para o sexo. Fechar as portas 
da Acrópole com as mulheres e as riquezas dentro representa outra 
destruição para a cidade, talvez até mais grave que a guerra, visto que 
sem dinheiro e sem mulher não há cidade, pois elas não procriariam 
mais, e não há guerra, porque não se faz guerra sem dinheiro.  

O duelo entre homens e mulheres na Lisístrata não se limita só 
a uma luta entre gêneros, na realidade há uma grande inversão de 
papéis, visto que aparecem mulheres extremamente ativas e homens 
passivos e impotentes. Lisístrata discursa e convence como um líder; 
Mirrina nega transar com o marido; Cinésias, provavelmente, ficou em 
casa, com o filho, por mais que não tenha exercido a função de mãe; 
o Coro dos Velhos é totalmente impotente na tentativa de recuperar a 
Acrópole, dentre outras inversões. 
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A figura de Lisístrata é imponente, pois além de ela convencer 
as mulheres a fazerem um juramento oficial prometendo que não tran-
sarão, ainda convence os embaixadores (na nossa peça, arautos) a 
fazerem a reconciliação. Ou seja, ela busca incessantemente o bem 
de todos, assim como a deusa Atena vela pela cidade. 

A peça termina com uma festa democrática, a confirmação dos 
anseios de Lisístrata quando ela tenta dar uma solução para a guerra:

Lisístrata – Primeiro seria preciso, como com a lã bruta, em um 
banho lavar a gordura da cidade, sobre um leito expulsar sob 
golpes de varas os pelos ruins e abandonar os duros, e estes 
que se amontoam e formam tufos sobre os cargos, cardá-los 
um a um e arrancar-lhes as cabeças; em seguida cardar em 
um cesto a boa vontade comum, todos misturando; os mete-
cos, algum estrangeiro que seja vosso vizinho e alguém que 
tenha dívida com o tesouro, misturá-los também, e, por Zeus, 
as cidades, quantas desta terras são colônias, distinguir que 
elas são para nós como novelos caídos ao chão cada um por 
si; e em seguida, tomando o fio de todos estes, trazê-los aqui 
e reuni-los em um todo, e depois de formar um novelo grande, 
dele então confeccionar uma manta para o povo. (POMPEU, 
2010, v. 574-587).

Atenienses e Espartanos fazem as pazes e, sob o mesmo am-
biente, confraternizam-se com mulheres e estrangeiros. Um discurso 
de igualdade e fraternidade entre os povos: sonho de Aristófanes, so-
nho dos Gregos, sonho de toda a humanidade.

Aos olhos do Paideia, a princípio, o que nos motivou a escolher 
Lisístrata teve a ver com o possível discurso feminista, por mais que co-
metamos anacronismos. Contudo, no decorrer do estudo, da familiari-
dade com a obra, percebi que, muito mais forte do que esse “proto-ma-
nifesto feminista” está um discurso de paz e igualdade dentre os povos. 
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O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DA LISÍSTRATA

Em 2011, decidimos adaptar para o teatro de bonecos a peça 
Lisístrata, cuja escolha fazia parte tanto dos eventos de comemoração 
dos 10 anos do grupo, em 2012, quanto de um agradecimento à pro-
fessora Ana Maria C. Pompeu por seu apoio incondicional ao grupo, 
tanto em relação ao teatro de bonecos, quanto ao curso de extensão. 

Dentre todas as peças de Aristófanes, Lisístrata foi escolhida 
entre nós (na época o grupo estava com seis integrantes) por una-
nimidade. E o texto que serviu de base ao nosso roteiro não poderia 
ser outro que não fosse o da professora Ana Maria, não só para ho-
menageá-la, mas porque consideramos a melhor tradução em língua 
portuguesa da peça. Às vezes, consultávamos a tradução do Mário 
da Gama Cury, para ampliarmos nossas opções. Enquanto grupo, 
escrevemos em conjunto o início da peça, que se materializou num 
esquete o qual apresentamos na XXV Semana de Estudos Clássi-
cos, em 2011. Esse roteiro vai aproximadamente até a tomada da 
Acrópole pelas mulheres, por volta do verso 240. A partir daí o tra-
balho tornou-se solitário, devido à ocupação dos outros membros e 
à impossibilidade de reuniões longas para a adaptação, por isso, o 
texto passou para minha responsabilidade. Assim a peça, o boneco, 
a máscara e o processo de adaptação transformaram-se no meu ob-
jeto de estudo do mestrado, em 2015, e concluído em 2017.

Na escolha dos nomes, conservamos o da personagem prin-
cipal Lisístrata. Entretanto, ela ganha, no decorrer da peça, o apelido 
de Lisa e Lisinha, no diminutivo, algo muito recorrente no tratamento 
nordestino e com duas possibilidades de interpretação. Tanto o ter-
mo “lisinha” pode significar conotativamente: pobre, desprovida de 
dinheiro, dando assim um tom de humor ao nome da protagonista, 
quanto pode fazer uma referência indireta à genitália quando depila-
da, pois fica bem “lisinha”. 
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A personagem Calonice passa a ser a Calorenta, sendo mais 
uma expressão tipicamente nordestina que significa uma pessoa que 
sente muito calor; e ainda pode ter um sentido conotativo no que diz 
respeito aos calores relacionados ao desejo sexual intenso. 

À personagem Mirrina, chamamos de Mirnina, por associação à 
palavra “menina”, um substantivo com valor de vocativo e/ou pronome 
de tratamento, como em: “mulher”, “mulherzinha”, “minha fia”, “fia”, 
todos muito usados no roteiro. 

Encerrando o quarteto feminino da peça, a Lampito receberá o 
nome de Lambida, por ser a mais “gostosa” dentre essas mulheres. 
Aqui, associam-se os termos relacionados a refeições ao apetite se-
xual, tão comum na nossa fala.

Personagem masculino que tem destaque é Cinésias, marido 
de Mirrina, que chamo de Ciniro, em alusão à personagem Cinira, da 
obra de Jorge Amado, Tieta do Agreste, que se popularizou através da 
novela Tieta. Ela é aquela mulher louca por sexo, muito lasciva, que 
sente uns tremores advindos do desejo sexual. Ciniro é esse homem 
doido por sexo, com o pênis ereto e cheio de tremores, tudo porque 
sente falta de sua mulher, a Mirnina.

Optei por colocar na nossa adaptatradução quatro Coros: “coro 
de véi”, “coro de mulheres” e “coro das véia”, com duas personagens 
cada; e “coro de trans”, com uma personagem somente. 

Resolvi começar a peça com uma referência direta às manifes-
tações políticas e sociais tão constantes, intensas e atuais do início da 
segunda década do século XXI, aqui no Brasil. Essa escolha é intencio-
nal e bastante pertinente porque a peça Lisístrata retrata uma grande 
manifestação feminina para acabar com a guerra do Peloponeso (431 
a 404 a.C.), que dizimava e afastava dos seus lares os Atenienses e os 
Espartanos. A peça começa com a Lisístrata criticando o tratamento 
agressivo dos policiais para com as manifestantes, semelhante tam-
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bém, na peça de Aristófanes, à reação das mulheres diante dos gestos 
agressivos dos velhos e dos homens. Em seguida, inicia o diálogo 
entre Lisístrata e Calorenta. Observem, primeiramente, o texto clássico:

Lisístrata – Mas se as tivessem chamado a uma festa de 
Baco, a um templo de Pã, a um em Colíade, ou ao de
Genitália, nem seria possível passar por causa dos 
tamborins. Agora não se encontra aqui nenhuma mulher
exceto esta minha vizinha que sai. Olá, Calonice.
Calonice – Olá, Lisístrata. Por que estás agitada? Não
te mostres mal humorada, filha. Pois não te convém
arquear as sobrancelhas.
Lisístrata – Mas, Calonice, queima-me o coração, e por
nós, mulheres, estou muito triste, porque os homens 
nos consideram maliciosas... (POMPEU, 2010, v. 1-11)

Lisístrata havia marcado uma assembleia, e as mulheres esta-
vam atrasadas. Observem a adaptação e como mostramos essa irrita-
ção da personagem:

CALORENTA: Mulher, por que que tu tá tão atacada? É falta, é?
LISÍSTRATA: É, é falta de mulher!
CALORENTA: E desde quando tu virou saboeira?
LISÍSTRATA: Ô, sua despombalecida! Tu se esqueceu que 
hoje é a Assembleia Geral de Mulher?!Aquelas fia dumas égua 
ainda não chegaram! Se fosse pra ir pra um pagode, ou pro 
Forró no Sítio ou então pra encher o rabo de cachaça, nem 
precisava convidar!

A comicidade inicial na adaptatradução faz-se com a ambiguida-
de na fala de Lisístrata quando ela responde que “é falta de mulher!”. 
Ela quis dizer a falta de mulheres na assembleia, mas Calorenta enten-
de que Lisístrata sente falta de mulher, numa conotação sexual. Isso é 
bem possível pelo fato de ela ser uma mulher de personalidade extre-
mamente forte e de fala firme, tendo destacada a força do masculino, 
ou até mesmo numa insinuação sobre uma bissexualidade da perso-
nagem. Destaco os termos populares “saboeira”, referente à condição 
sexual lésbica, e “despombalecida”, que significa uma pessoa sem 
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ânimo, mas pode-se, conotativamente, associar à situação das mulhe-
res durante a guerra, que ficam “sem pombas”, relacionando o termo 
“pomba” ao órgão genital masculino, termo comumente utilizado. 

A referência a festas e a bebedeiras nos tempos atuais estão 
relacionadas diretamente a festas de Baco, às de Colíade, que seria 
um santuário de Afrodite, onde as mulheres, de acordo com a peça, se 
reuniam para ritos e bebedeiras, dentre outras coisas.

Vejam agora outro fragmento da obra traduzida do grego:

Mirrina – Tu falas muito melhor. E eis que Lampito se aproxima. 
Lisístrata – Cara amiga espartana, salve, Lampito.
Como resplandece a tua beleza, doçura. Como tens
bela cor, como é vigoroso teu corpo. Até um touro
degolarias.
Lampito – Acho que sim, pelos Dióscuros. Exercito-me
no ginásio e pulo batendo o pé no bumbum.
Calonice – E que belo par de seios tu tens.
Lampito – Vós me apalpais como a uma vítima. (POMPEU, 
2010, v. 77-84)

O trecho mostra a chegada de Lampito, a atlética. Compare 
agora ao fragmento correspondente a essas falas na adaptação:

LISÍSTRATA: Mulher, tem que ter Quórum!
MIRNINA: Couro? Se for couro, eu espero! Marróia quem tá 
chegando! Lambida!
(Entrada da Lambida)
LISÍSTRATA: Ô Lambida gostosa! Tá com tudo em cima, heim?!
LAMBIDA: Tô malhando direto! Pegando muito em ferro!
CALORENTA: E que peitão, heim, amiga?! É um presente de 
Zeus ou tu comprou?
LAMBIDA: Dá pra parar de me bulinar?!?!? (PAIDEIA, 2011)

O trecho é cheio de conotações sexuais: “Lambida gostosa”, 
“pegando muito em ferro” e “peitão”, todas elas relacionadas à per-
sonagem Lambida, a mais sensual da peça, tanto que a boneca tem 
uns seios enormes, que a destaca dentre as outras três. Percebam 
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a aproximação das falas: “e que belos par de seios tu tens.” com “E 
que peitão, heim, amiga?!”. Possuem o mesmo valor semântico e 
ambas têm um caráter de admiração, por isso, uma referência qua-
se literal. Continuando a fala da Calorenta, ela pergunta se: “É um 
presente de Zeus ou tu comprou?”, já nessa frase há o predomínio 
da adaptação sobre uma tradução, visto que foi acrescentado como 
elemento cômico para fazer alusão ao silicone que algumas mulheres 
colocam hoje em dia nos seios.

Outro momento que destaco na adaptatradução é quando Lisís-
trata revela às outras mulheres qual a solução imediata para acabarem 
com a guerra. Momento de forte comicidade, pois está relacionado di-
retamente ao apego feminino pelo sexo. Elas fariam qualquer sacrifício 
para assistirem ao fim da guerra, menos abandonar o prazer. 

Esse desejo sexual intenso não nasceu na comédia, ele é bem 
mais antigo. Basta lembrar o mito sobre a cegueira do vidente Tirésias, 
que, antes de ser posto como mediador de uma contenda entre Zeus 
e Hera, enxergava tudo. Os deuses, do auge do seu infinito ócio, discu-
tiam sobre quem sente mais prazer durante o ato sexual. Zeus afirmava 
que era a mulher; e Hera dizia ser o homem o que tirava mais proveito. 
Assim, decidiram por chamar Tirésias, pelo fato de ele ter vivido na 
terra ora como homem, ora como mulher, devido a uma picada de uma 
tal cobra. Segundo uma variante contada por Higino, Tirésias viu duas 
cobras copulando e golpeou-as com seu cajado, por isso foi transfor-
mado em mulher (HIGINO, LXXV, 1, p. 162). O futuro adivinho sabia a 
resposta, mas não queria dizer, pois, certamente, sairia de lá tendo um 
deus como inimigo. Mas, como fora pressionado pelo casal divino, Ti-
résias respondeu que, sem sombra de dúvidas, a mulher é quem mais 
sente prazer durante o ato. E se o prazer fosse dividido em dez partes, 
ao homem só caberia uma e as mulheres ficariam com as outras nove 
(APOLODORO, 1985, Libro III, p. 156). Hera odiou-o e decidiu cegá-lo; 
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Zeus, por piedade, deu a ele o dom da vidência. A partir daí ele passa 
a ser o vidente Tirésias, o correio das más notícias da tragédia grega. 

Observem a mudança de atitude delas quando Lisístrata revela 
que necessitam abandonar o sexo:

Lisístrata – Fareis então?
Calonice – Faremos, mesmo que tenhamos de morrer.
Lisístrata – É preciso então que abandonemos o pênis.
Por que vos inquietais? Para onde ides? Vós, por que
fazeis beicinho e negais? Por que a cor muda? Por que
uma lágrima corre? Fareis ou não fareis? Ou o que vós
pretendeis?
Calonice – Não faríamos. Que a guerra continue! (POMPEU, 
2010, v. 122-129)

Já na adaptatradução resolvemos dar um pico de comicidade 
nesse momento, quando Lisístrata pronuncia, quase num fôlego só, 
mais de trinta nomes populares para pênis:

LISÍSTRATA: Vocês juram pela deusa? 
TODAS: Sacrificaríamos nossas próprias vidas!
LISÍSTRATA: Devemos abandonar o Falo!
TODAS: Abandonar o quê?
LISÍSTRATA: Falo, minha gente, nunca viu um não? Falo, pau, 
cacete, rola, pirrola, caralho, piroca, pomba, pinta, pinto, pinti-
nho, chibata, trosoba, neca, pênis, banana, dito cujo, mandioca, 
órgão, membro, bigulim, partes, jurubeba, Teca, Teresa, Nada e 
Nenhuma, Jeba, bilau, Bráulio, Cegonho, Malaquias, Cobra de 
um olho só...
O QUE É ISSO? PRA ONDE VOCÊS ESTÃO INDO? EI, TU, POR 
QUE CHORA? E TU, POR QUE ARRANCA OS CABELOS? SE-
GURA ESSA AQUI QUE ELA VAI DESMAIAR! VALEI-ME ZEUS!
CALORENTA: Minha fia, eu quero mais é que a guerra continue!
TODAS: E dá-lhe guerra! E dá-lhe guerra! Olê,Olê,Olê, Olá! 
(PAIDEIA, 2011)

Observem, nesses fragmentos comparados, que o texto do Pai-
deia oscila entre adaptação e tradução. É uma adaptação quando in-
sere todos esses nomes de pênis, e se aproxima da tradução quando 
Calorenta diz: “eu quero mais é que a guerra continue!”
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A inspiração para a frase de Lisístrata: “Falo, minha gente, nun-
ca viu um não?” vem do diálogo humorístico de Chico Anysio conheci-
do como “velha puta” ou “velhinha profissional”, em que uma senhora 
vai solicitar a aposentadoria e o rapaz que a atende pergunta a ela 
qual a sua profissão, ela responde que é puta e ele não acredita, então 
pergunta novamente, a que ela responde: “Puta, meu fi, nunca comeu 
uma? ‘Peuputeatá’ Puta!”. Uma homenagem ao maior humorista cea-
rense, que serve de inspiração aos que trabalham com humor. 

Na nossa adaptatradução, tentei conservar a noção de Coro 
quando as personagens falam em uníssono (no texto: TODAS). Entre-
tanto, quando aparecem os Coros da nossa peça, optei pelo formato 
de diálogo entre os membros de cada Coro e entre Coros diferentes 
também, para que ficasse mais fácil de encenar. A forma que encon-
trei para diferenciar, visualmente, o Coro das outras personagens foi 
alterando os tipos de bonecos. Eles serão bem menores (visto que 
os bonecos do Paideia são grandes, com cabeças proporcionais à 
humana), mais ágeis e no formato de mamulengo. Observem as falas 
do “Coro de véi”, em seguida, fragmentos da fala do Coro dos Velhos 
da peça traduzida:

1º Véi: Avia, macho réi! Bora logo! Parece até que nunca levou 
um pau nas costas quando era novo!
2º Véi: Pera, mah! O pau que eu carrego nas costas é bem 
maior que o teu!
Mas quem diria! Eu nunca pensei que mulher tivesse essa es-
perteza! Acho que puxaram aos pais, num pode ter sido das 
mães!
1º Véi: Elas são sim é um bando de safada! A gente criou foi 
umas monstra “dendi” casa! Ah pestes! Se eu entrar na Acró-
pole e agarrar umas 3 delas vou pegar esses pau e botar na 
fogueira pra fazer um churrasco de priquito! E vou começar pelo 
da mulher (citar a esposa de um homem da plateia). Zeus queira 
que esse meu fogo aqui não apague!

2º Véi: Que porra de catinga é essa?

1º Véi: Num fui eu que peidei não, viu?! 



S U M Á R I O 122

2º Véi: É a fumaça do meu fogo, abestado!
1º Véi: Meu fi, pode olhar aí! Seu fogo já apagou faz tempo e 
tem só é fumaça! (PAIDEIA, 2011)

Coro dos Velhos – Avança, Draques, guia-nos, passo a pas-
so, embora o ombro doa por portar tanto peso do tronco de 
oliveira verde. Oh! Muitas surpresas existem na longa vida, ai! 
Quem jamais esperaria, ó Estrimodoro, ouvir que as mulheres 
que nutríamos em casa, um mal evidente, em seu poder têm a 
santa imagem, em suas mãos [...] queimaremos todas com as 
próprias mãos por uma decisão unânime, e primeiro a mulher 
de Lico. [...]. Mas devo marchar, e o fogo devo soprar, temo que 
se apague sem eu perceber, antes do fim do caminho. Puah! 
Bleah! Oh, céus! Que fumaça! (POMPEU, 2010, V. 254-295).  

Um dos fragmentos em que a tradução se sobressai à adap-
tação é logo no início da peça quando Lisístrata expõe o motivo da 
convocação das mulheres. Observem a tradução de Ana Maria, em 
seguida o texto do Paideia:

Calonice – E qual é, cara Lisístrata, a causa pela qual convocas-
te a nós mulheres? Que coisa é? De que tamanho?
Lisístrata – Grande.
Calonice – E grossa também?
Lisístrata – E grossa, por Zeus. (POMPEU, 2010, v. 20-25)

CALORENTA: Mas, mulher! Pra que mesmo tu chamou a gente 
aqui? Que coisa é? De que tamanho?
LISÍSTRATA: É grande, minha irmã!
CALORENTA: E grossa também?
LISÍSTRATA: E grossa, por Zeus! (PAIDEIA, 2011)

Observem um dos momentos em que a adaptação não foge ao 
texto traduzido, apesar de trazer algumas alterações:

Calonice – E o que de sensato mulheres fariam ou de esplêndi-
do, nós que enfeitadas nos sentamos com túnicas amarelas e 
embelezadas com longas vestes cimérias e sapatos elegantes?
Lisístrata – São essas coisas mesmas que espero que nos sal-
vem, as túnicas amarelas, os perfumes, os finos sapatos, as 
pinturas e as curtas túnicas transparentes.
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Calonice – Mas como?
Lisístrata – De forma que agora nenhum homem levante a lança 
um contra o outro...
Calonice – Então, pelas duas deusas, tingirei uma túnica ama-
rela. (POMPEU, 2010, v. 41-50)

CALORENTA: Ahh, minha filha, pois se depender da gente, das 
longas horas no salão de beleza ou no mercado gastando até o 
que a gente num tem, a Grécia tá é lascada!
LISÍSTRATA: Pois eu te digo que é justamente essa futilidade 
que salvará a gente. Serão nossas camisolas transparentes e 
decotadas, nossos perfumes afrodisíacos, nossos cremes e de-
pilações artísticas, que acabarão com a Guerra.
CALORENTA: Mas como?
LISÍSTRATA: Nada de como! Ninguém vai comer ninguém!
CALORENTA: Como assim?
LISÍSTRATA: Os homens não mais erguerão suas lanças uns 
contra os outros. (PAIDEIA, 2011)

Calonice e Calorenta são descrentes da capacidade das mulhe-
res de conseguirem algo. Ambas afirmam que as mulheres só sabem 
ser vaidosas, só pensam em futilidades, e o que isso poderia mudar o 
quadro da guerra? Lisístrata vem com a solução: a greve de sexo, algo 
até então impensado, aparentemente impossível de se realizar.

Uma grande vantagem que a adaptação traz sobre a tradução é 
que ela consegue ser viva, dinâmica, sem perda de significação para a 
peça. A nossa peça traz vários momentos que retratam essa liberdade 
do texto. Um deles é quando Lisístrata vai perguntar sobre os homens 
ausentes por conta da guerra: “Os pais de vossos filhos não lamentais 
ausentes pelo serviço militar? Pois sei bem que de todas vós há um es-
poso longe de casa.” (POMPEU, 2010, v. 99-101). No texto do Paideia, 
Lisístrata fala o nome de cidades gregas, depois continua com lugares 
próximos de onde acontece a encenação:

Lisístrata: (Fala ao microfone) Testando, testando! Espermaen-
trando, espermaentrando! Mulheres de Atenas, de Esparta, da 
Beócia, (nomes de bairros próximos ao local da encenação), do 
Carai de asa!
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Entrada do falo voador gigante
LAMBIDA: Carai já é bom, imagine com asa!
LISÍSTRATA: Levanta a mão aí quem tem o marido na guerra?

Essa liberdade que a adaptação dá é semelhante à própria co-
média grega, que criticava e, muitas vezes, ridicularizava líderes po-
líticos, pessoas populares. Também aproveito esses momentos para 
inserir elementos do contexto de encenação ou de política atual. Outro 
exemplo é a fala do “Coro de véi”, quando ele diz que vai queimar 
todas as mulheres: “E vou começar pelo da mulher (citar a esposa de 
um homem da plateia)” (PAIDEIA, 2010). No texto traduzido, o Coro 
dos Velhos diz que queimará todas as mulheres: “e primeiro a mulher 
de Lico.” (POMPEU, 2010, v. 271). 

A fala dos Coros é muito violenta e repleta de ameaças e ofen-
sas. Vejam trechos do texto traduzido e da adaptação do Paideia:

Coro dos Velhos – Ó Fédrias, deixaremos que tagarelem tan-
to? Não seria preciso quebrar tua vara batendo-a sobre elas? 
(POMPEU, 2010, v. 336).
[...] 
Coro dos Velhos – Se, por Zeus, já tivessem ferido os queixos 
delas duas ou três vezes, como a Búpalo, não teriam voz. 
Coro das mulheres – Então ei-lo aqui; alguém bata. Permitirei 
parada, e não temas que outra cadela te agarre os testículos. 
(POMPEU, 2010, v. 360-363).

1º Véi: O que tu tá esperando pra meter a mão no comedor de 
lavagem dela!
2º Véi: Tu ir primeiro pra eu ir depois!
1ª MULHER: Vem, véi safado, que eu vou arrancar esse defunto 
que tem no meio das tuas pernas!
2ª MULHER: E eu vou fazer uma sopa dos teus cunhão murcho!
1ª MULHER: Depois vou fazer um tambor desse teu couro véi! 
(PAIDEIA, 2011)

Lisístrata é uma obra repleta de referências a festivais gregos, 
cujas práticas estão ligadas a rito religioso. “A religião viva, verdadeira-
mente praticada, dos gregos concentra-se nas festas heortaí, que que-



S U M Á R I O 125

bram e ordenam o cotidiano.” (BURKERT, 1993, p. 437). Na peça, uma 
dessas referências se dá quando o Conselheiro entra em cena e vê o que 
se passa – a tomada da Acrópole pelas mulheres. Então ele questiona:

Conselheiro – Veio mesmo à luz a licença das mulheres, os ba-
tuques e os repetidos “viva Sabázio”, e esta festa de Adônis so-
bre o telhado que um dia eu ouvia da assembleia? Demostrato 
– azar para ele – propunha navegar para a Sicília, e sua mulher 
dançando diz “ai ai Adônis”. Mas Demostrato propunha alistar 
hoplitas de Zacinto, e sua mulher meio embriagada sobre o te-
lhado diz “batei-vos por Adônis”. E ele persistia, o inimigo dos 
deuses e impuro Iraziges. Assim são as suas licenças. (POM-
PEU, 2010, v. 387-398).

Todas essas referências a ritos e festas estão relacionadas ao 
excesso por parte das mulheres. O culto de Sabázio diz respeito a um 
rito que envolvia intoxicação e o de Adônis era considerado um culto 
somente para prostitutas, devido à liberdade que as mulheres tinham 
durante o rito. (POMPEU, notas 41 e 42, p. 65.). Burkert traça um para-
lelo entre o culto de Adônis e o das Tesmofórias: 

[...] as Tesmoforias, com o seu carácter sério, sombrio e “puro”, 
mantinham uma certa polaridade em relação com o festival de 
Adônis, no qual as mulheres saíam da sua existência fechada 
limitada de uma maneira diferente, com uma disposição virada 
para a sedução e a paixão, para a doçura e o protesto agreste. 
(BURKERT, 1993, p. 470).

Na adaptação do Paideia, optei por algo simples, mas que reme-
te a esse tipo de festa. Por isso, o Conselheiro pergunta: “Que putaria 
é essa? É um bacanal? Uma suruba? Um suingue?” (PAIDEIA, 2017)63. 

A força da personagem Lisístrata é inquestionável. Ela é a repre-
sentação do ser ativo, do ser pensante, de um líder nato, características 
atribuídas, na Grécia da época, a homens, mas nunca a mulheres. Um 
dos momentos em que Lisístrata se impõe ao autoritarismo do Conse-

63 Há duas datas para a Lisístrata, do grupo Paideia, visto que, até o verso 240 aproximada-
mente, foi escrita em 2011. Continuei a escrevê-la em 2017.
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lheiro é quando ele ameaça forçar a abertura das portas da Acrópole e 
ela responde: “Não forçareis nada; pois saio por mim mesma. Por que 
é necessário alavancas? Não são necessárias alavancas mais do que 
bom senso e saber. (POMPEU, 2010, v. 430-433). A figura do homem, 
na peça, é ligada à força bruta; já a da mulher, na pessoa da Lisístrata, é 
ligada à astúcia. Por conta do conteúdo dessa fala, tentei ser fiel ao tex-
to original: “Pra que essa estupidez, seu estúpido? Aaaah, como sem-
pre, os homens usam a força, ao invés da inteligência!” (PAIDEIA, 2017).

Outro momento que considero de extrema importância na Lisís-
trata, de Aristófanes, é quando ela explica para o Conselheiro como 
dará um jeito na cidade. É um discurso essencialmente democrático, 
no qual a personagem utiliza-se da metáfora da lã, do cardar ao te-
cer, para alcançar seu objetivo. É, também, na medida do possível, 
desconsiderando um possível anacronismo, um discurso feminista, de 
igualdade entre homens e mulheres. Optei por manter a essência des-
se discurso, mas troquei a lã por uma trouxa de roupa. Observem a fala 
de Lisístrata, depois leiam o texto do Paideia:

Lisístrata – Primeiro seria preciso, como com a lã bruta, em um 
banho lavar a gordura da cidade, sobre um leito expulsar sob 
golpes de varas os pelos ruins e abandonar os duros, e estes 
que se amontoam e formam tufos sobre os cargos, cardá-los 
um a um e arrancar-lhes as cabeças; em seguida cardar em 
um cesto a boa vontade comum, todos misturando; os mete-
cos, algum estrangeiro que seja vosso vizinho e alguém que 
tenha dívida com o tesouro, misturá-los também, e, por Zeus, 
as cidades, quantas desta terras são colônias, distinguir que 
elas são para nós como novelos caídos ao chão cada um por 
si; e em seguida, tomando o fio de todos estes, trazê-los aqui 
e reuni-los em um todo, e depois de formar um novelo grande, 
dele então confeccionar uma manta para o povo. (POMPEU, 
2010, v. 574-587).

LISÍSTRATA: Pois, meu fi, eu te digo que é bem facinho. É qua-
se a mesma coisa que lavar uma trouxa de roupa, botar pra se-
car e depois dobrar tudo direitinho. Primeiro a gente cuida das 
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roupas de casa, as mais encardidas, aquelas endurecidas pelo 
tempo e pela teimosia. Se não amolecer com o molho, senta-lhe 
o pau que amolece. Depois, vai pegando a roupa dos vizinhos 
e começa a lavar pra fora, deixando tudo bem limpinho e na 
paz. As furadas e rasgadas, a gente dá um jeitinho: remenda 
daqui, costura dali. Quando menos esperarem, estamos tudo 
estendendo no mesmo quintal: atenienses, espartanos, beócios 
e o diabo a quatro. (PAIDEIA, 2017).

Lisístrata contagia outras mulheres. Muitas se revelam tão va-
lentes quanto ela. Observem esses trechos da obra traduzida em que 
Lisístrata fala sobre a total submissão da mulher em relação ao seu 
marido. Em seguida, leiam o texto do Paideia:

Conselheiro – Mas de onde veio a ideia de vos preocupar sobre 
a guerra e a paz?
[...]
Lisístrata – Farei isto. Nós no início em silêncio suportávamos 
de vós, os homens, pela nossa temperança, as coisas que fi-
zésseis, pois não nos deixáveis abrir a boca; no entanto, não 
nos éreis agradáveis mesmo. Mas nós vos percebíamos bem, e, 
muitas vezes, em casa, ouvíamos que vós deliberáveis mal so-
bre um importante assunto; então sofrendo por dentro nós vos 
perguntávamos sorrindo “o que se decidiu inscrever na estela 
acerca do tratado na assembleia de hoje?” “E o que te importa 
isto?” Dizia meu marido; “não te calarás?” E eu me calava.
Velha – Mas eu jamais me calava. (POMPEU, 2010, v. 507-515).

CONSELHEIRO: Pois bem, Dona Lisa, de onde saiu esta ideia 
de jumento de vocês se preocuparem com guerra e paz?
LISÍSTRATA: Faz tempo que aguentamos caladas as coisas 
erradas que vocês fazem. Escutávamos bem caladinhas vocês 
contarem sobre as decisões que tomavam, muitas delas, ou 
quase todas, erradas pra cassete. E quando a gente pensava 
em perguntar, vocês vinham com quatro pedras na mão... 
1ª Véia: Taí que eu calava era porra!
LISÍSTRATA: Por isso te admiro tanto, Penha!
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Para confirmar esse poder da mulher que resiste, resolvi acres-
centar uma personalidade feminina, ícone da resistência cearense, 
Maria da Penha.

Apesar de toda valentia de Lisístrata, ela tem seu momento de 
fraqueza, ou seja, também sentirá falta de sexo. Por volta do verso 708, 
Lisístrata se mostra inquieta e revela, a muito custo, para as compa-
nheiras: “Queremos trepar! É o modo mais curto de dizer isto.” (POM-
PEU, 2010, v. 715). A Lisístrata do Paideia, um pouco mais exagerada, 
ou não, diz que: “QUEREMOS TREPAAAAAR! Pronto, falei!” (PAIDEIA, 
2017), como um desabafo. 

Se até Lisístrata cansou dessa distância dos homens, que dirá 
as outras, sedentas por sexo. No texto de Aristófanes ele insere qua-
tro outras personagens (quatro mulheres) que aparecem inventando 
desculpas para saírem da Acrópole e irem a suas casas. Já no texto 
do Paideia, resolvi substituir essas mulheres, pelas personagens que 
aparecem no começo da peça: Calorenta e Lambida. Uma das des-
culpas diz respeito a lãs, que troquei por renda e tricô. A mulher 1 diz: 
“Quero ir para casa. Pois lá estão minhas lãs de Mileto e pelas traças 
estão sendo roídas.” (POMPEU, 2010, v. 728). Já Calorenta: “Quero 
ir pra casa, ó, minha fia?! Eu deixei a almofada toda pinicada com os 
paus de bilro tudo pendurado pra terminar uma renda. As traças deve 
de tá comendo tudo!” (PAIDEIA, 2017). Uma das mulheres finge uma 
gravidez totalmente improvável: “Ó senhora Ilítia, retém o parto até que 
eu chegue a um lugar permitido.” (POMPEU, 2010, v. 742). E quem 
aparece é novamente Calorenta, com um véu na cabeça e óculos es-
curos tentando enganar Lisístrata: “Ai, minha Nossa Senhora do Bom 
Parto, aguenta as pontas até eu chegar na Santa Casa, pelo amor 
de Hera!” (PAIDEIA, 2017). Troquei as Ilítias, que são as deusas dos 
partos, pela Nossa Senhora do Bom Parto e “um lugar permitido” pela 
Santa Casa, hospital popular de referência. A mulher continua a fingir a 
gravidez e a insistir para Lisístrata deixá-la ir. Na peça do Paideia, quem 
faz isso é Calorenta:
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Lisístrata – Por que dizer estas tolices?
Mulher 3 – Agora mesmo darei à luz.
Lisístrata – Mas ontem mesmo tu não estavas grávida.
Mulher 3 – Mas hoje estou. Deixa que eu vá para casa, ó Lisís-
trata, para chamar imediatamente a parteira. 
Lisístrata – Que conto nos narras? O que tens duro aqui?
Mulher 3 – É um pequeno menino.
Lisístrata – Não, por Afrodite, não tens, mas antes pareces ter 
algo de bronze e oco; mas eu saberei. Ó caçadora, portando o 
elmo sagrado, dizias estar grávida? (POMPEU, 2010, v. 743-751)

LISÍSTRATA: Tá doida, égua?!
CALORENTA: Lisa, Mulher, o menino já tá com a cabeça pra fora!
LISÍSTRATA: E como foi que tu arrumou esse bucho de ontem 
pra hoje, infeliz?
CALORENTA: Eu num sei não, minha fia, só sei que foi assim. 
Deixa eu ir “aumendo” pra UPA, mulher?!
LISÍSTRATA: Que safadeza é essa? (Apalpando a barriga da 
mulher). Que porra dura é essa?!
CALORENTA: É um bichim desnutrido, o pobre véi!
LISÍSTRATA: Mulher, deixe de palhaçada! Isso é um escudo! 
Passa já pra dentro! (PAIDEIA, 2017).

Cito algo chamado “adaptação literal”, que seria um equivalente 
puramente semântico, e bem distante lexicalmente falando. Observem 
o trecho da fala do Coro dos Velhos, em seguida, o do Paideia:

Coro dos Velhos – [...] temo muito ainda que alguns homens 
espartanos aqui reunidos na casa de Clístenes encorajem as 
mulheres inimigas dos deuses com astúcia a se apoderarem 
dos nossos bens e do salário do qual eu vivia. (POMPEU, 2010, 
v. 619-626).

1º Véi: Mas onde já se viu uma palhaçada dessas?!
2º Véi: Só pode ter algum viado ajudando essas éguas! Como 
vou viver se elas cortarem o meu aposento, meu Funrural? (PAI-
DEIA, 2017).

O que chamo de “adaptação literal” é a troca de “Clístenes” por 
“viado”, porque a personagem em questão era popular e tinha trejeitos 
afeminados; e também a troca de salário por “aposento” (aposenta-
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doria comum) e “Funrural” (aposentadoria do agricultor). Termos equi-
valentes semanticamente, entretanto distantes em relação ao léxico. 
Outro exemplo de “adaptação literal” é no diálogo entre Mirnina e seu 
marido Ciniro, cena que traz muita comicidade na peça. O marido, de-
sesperado pela falta de sexo e da esposa em casa, todo se tremendo, 
dialoga com ela tentando convencê-la a voltar para casa. Como ela avi-
sa que só irá se a guerra acabar, ele faz um convite: “Rumbora só dar 
uma rapidinha, minha fia, bora?! (PAIDEIA, 2017). No texto traduzido 
Cinésias diz: “Pelo menos deita-te comigo por um tempo.” (POMPEU, 
2010, v. 910). A expressão “deita-te” foi substituída por “dar uma rapi-
dinha”, que tem significados idênticos.

Sobre os últimos personagens que aparecem na história, des-
taco o arauto ateniense e o espartano, bonecos de mamulengo, com 
o pênis ereto. A Paz é uma boneca de plástico nua com o corpo todo 
pintado. O boneco “Trans” do Coro, é um boneco andrógino. 

Lisístrata, com todo seu poder de argumento, consegue que 
Atenienses e Espartanos se reconciliem. Ao final da peça, há uma 
grande festa, uma grande confraternização, em que invocam muitas 
divindades. Observem o trecho abaixo:

Embaixador dos Lacedemônios – Toma então as flautas, pelos 
deuses; que tenho mesmo prazer em vos ver dançar.
[...]
Embaixador dos Atenienses – Vamos, agora, depois de tudo 
mais bem sucedido, levai estas, ó espartanos, e vós estas ou-
tras; Que o marido se coloque junto à sua mulher e a mulher 
junto ao marido, em seguida, pelos bons acontecimentos, tendo 
dançado em honra aos deuses, guardemo-nos para que no fu-
turo não erremos mais. 
Coro – Alalai, ié pean saltai para o alto, iai, como em uma vitória, 
iai. Evoé, evoé!
[...]

A festa da Lisístrata do Paideia também é democrática, cheia de 
sincretismo religioso, de música, de dança:
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EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: verdade, meu amigo! Pois 
chama ali o sanfoneiro, o zabumbeiro e o triangleiro, pra gente 
começar esta festança!
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: olha como a mulherada tá 
linda esperando por nós?!
(Fala gritando) Mulheres pra um lado, homem pra o outro! Va-
mos começar nosso arraiaaaaaaal!
Trans: Viva São Zeus! Viva Santa Afrodite! Viva São Dionisooooo!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao lançar um olhar final sobre a adaptação percebo que, a par-
tir do verso 500, aproximadamente, o texto buscou mais fidelidade à 
obra clássica, no que diz respeito ao conteúdo e à extensão, pois, no 
começo da construção do roteiro, negligenciei algumas partes. Creio 
que esta mudança aconteceu a partir do momento em que comecei 
a pensar sobre o processo utilizado para dar continuidade ao roteiro. 

Quando escolhemos esta obra de Aristófanes e não outra, os mo-
tivos foram: a homenagem à professora Ana Maria, apoiadora incondicio-
nal do Paideia; a confirmação da escolha de público ideal para o grupo, 
no que diz respeito à faixa etária adulta; e o possível discurso feminista da 
obra. Entretanto, no decorrer do processo de escrita da dissertação e de 
construção do roteiro da peça, passei a identificar um ponto de congruên-
cia entre Lisístrata e tudo que envolve este trabalho – a transgressão. Lisís-
trata, a adaptação, o Teatro de Bonecos, o Boneco, o Grupo Paideia. Lisís-
trata transgride como comédia por inúmeros motivos, mas, principalmente 
por ter como protagonista e heroína uma mulher. O Teatro de Bonecos é 
transgressor quanto ao gênero, que, mesmo considerado menor, assim 
como a comédia foi um dia, atreveu-se e atreve-se a manter-se vivo em 
meio a tanta tecnologia. A transgressão do Boneco está na pretensão dele 
de ser humano, de ser deus. E, finalmente, o Grupo Paideia, que trans-
grediu ao nascer, quando escolheu juntar mito e literatura greco-romana a 
teatro de bonecos, e transgride até hoje por ser um grupo marginal.
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4.3 A ADAPTAÇÃO DA LISÍSTRATA

Personagens:
- Lisístrata (Lisa ou Lisinha)
- Calorenta (Calô)
- Mirnina
- Lambida
- Coro de véi (2 velhos)
- Coro de mulheres (2 mulheres)
- Coro de Véia (2 velhas)
- Coro de Trans (1 transexual)
- Conselheiro
- Ciniro (ateniense, marido de Mirnina)
- Arauto espartano
- Embaixador espartano
- Embaixador ateniense
- Paz

Personagens secundários:
- Arqueiros
- Bruguelo (filho de Mirnina e Ciniro)

Entrada
GREVE JÁ! (Cartazes de protestos)
Trilha sonora 1: “Acorda, Amor”, de Chico Buarque (17 segundos)
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Cena 1: (nas portas da Acrópole)

Trilha sonora 2: Tema Lisístrata  
(You know I’m no good, Amy Winehouse) 

LISÍSTRATA: Puta que pariu! Ninguém pode mais fazer greve?! E a 
merda dessa democracia que não serve pra porra nenhuma! (Fala 
aos policiais) Desinfeta, seus fela da gaita, seus milicozinho de bosta! 
Spray de pimenta no cu dos outros é refresco! Sabe o que é que você 
vai fazer com esse spray? Soque no seu olho!

Trilha sonora 3: Tema Calorenta (Crazy in love, Beyoncé)

CALORENTA: Lisinha, mulherzinha, por que que tu tá tão atacada? É 
falta, é?
LISÍSTRATA: É, é falta de mulher!
CALORENTA: E desde quando tu virou saboeira?
LISÍSTRATA: Ô, sua despombalecida! Tu se esqueceu que hoje é a 
Assembleia Geral das Mulheres?! Aquelas fia dumas égua ainda não 
chegaram! Se fosse pra ir prum pagode, ou pro Forró no Sítio ou então 
pra encher o rabo de cachaça, nem precisava convidar!
CALORENTA: Mulher, tem paciência! Tu sabe que pra mulher sair de 
casa é um sacrifício: primeiro tem que agasalhar o croquete, depois, 
dar o dicumê pra os cumedozim de rapadura e depois se agarrar no 
pau da vassoura pra varrer a casa.
LISÍSTRATA: Sei de tudo isso, mas o nosso assunto é mais importante 
do que esquentar o bucho no fogão e esfriar na pia.
CALORENTA: Mas, mulher! Pra que mesmo tu chamou a gente aqui? 
Que coisa é? De que tamanho?
LISÍSTRATA: É grande, minha irmã!
CALORENTA: E grossa também?
LISÍSTRATA: E grossa, por Zeus!
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CALORENTA: “Aquelas fia dumas égua ainda não chegaram! Se fosse 
pra ir pra um pagode, ou pro Forró no Sítio ou então pra encher o rabo 
de cachaça, nem precisava convidar!”
LISÍSTRATA: Sua pomba sem fel, essa fala é minha!
CALORENTA: Então me explica melhor qual é o motivo dessa reunião 
com a mulherada?
LISÍSTRATA: Encontrei, depois de noites de insônia e solidão, a solução 
para o fim da Guerra. E esta solução está nas mãos de nós mulheres! 
CALORENTA: Se cabe na minha mão, então é uma coisa que eu co-
nheço bem!
LISÍSTRATA: E se a gente segurar com toda força, a gente salva a Grécia.
CALORENTA: Se cabe na minha mão e eu seguro com força, que mais 
eu preciso fazer?
LISÍSTRATA: A gente precisa fortalecer o movimento das mulheres...
CALORENTA: Peraí! Deixa eu ver se tô entendendo! Se cabe na minha 
mão e eu seguro com força e ainda tenho que fortalecer o movimento... 
mulherzinha, vem cá, isso num é uma punheta não?!
LISÍSTRATA: Tu é mesmo uma beócia!!!
CALORENTA: Me respeite, eu sou é ateniense e desisto é porra!
LISÍSTRATA: Tu não entende, criatura! Se a gente se unir, a gente salva 
a Grécia, sua despombalecida!
CALORENTA: Ahh, minha filha, pois se depender da gente, das longas 
horas no salão de beleza ou no mercado gastando até o que a gente 
num tem, a Grécia tá é lascada!
LISÍSTRATA: Pois eu te digo que é justamente essa futilidade que 
salvará a gente. Serão nossas camisolas transparentes e decotadas, 
nossos perfumes afrodisíacos, nossos cremes e depilações artísticas, 
que acabarão com a Guerra.
CALORENTA: Mas como?
LISÍSTRATA: Nada de como! Ninguém vai comer ninguém!
CALORENTA: Como assim?
LISÍSTRATA: Os homens não mais erguerão suas lanças uns contra 
os outros.



S U M Á R I O 135

CALORENTA: Que bom! Assim sobra mais pra mim! Vou fazer uma 
túnica super fashion!
LISÍSTRATA: E os homens finalmente vão parar dentro de casa!
CALORENTA: Cadê essas égua, pelo amor de Zeus?!
LISÍSTRATA: Essas mulheres gregas tão parecendo brasileiras, dei-
xam tudo para a última hora! E parece que vão é casar! 
CALORENTA: Olha ali! Lai se vem uma!
LISÍSTRATA: É, olha, tem mais vindo ali! Mirnina, mulherzinha, isso é hora?

Trilha sonora 4: Tema Mirnina (Bad romance, Lady Gaga)

MIRNINA: Mulher, eu tenho mais o que fazer, criatura! Diz logo! Pra que 
tu chamou a gente aqui?
CALORENTA: Mas Mirnina, essa Mirnina é muito Mirnina mesmo, nã! 
Bora começar?
LISÍSTRATA: Mulher, tem que ter Quórum!
MIRNINA: Couro? Se for couro, eu espero! Tá faltando a Lambida, 
onde será que ela tá?

Trilha sonora 5: Tema Lambida (Estoy aquí, Shakira)

LISÍSTRATA: Ô Lambida gostosa! Tá com tudo em cima, heim?!
LAMBIDA: Tô malhando direto! Pegando muito em ferro!
Calorenta: E que peitão, heim, amiga?! É um presente de Zeus ou tu 
comprou?
Lambida: Dá pra parar de me bulinar?!

Trilha sonora 6:  
Som de trombeta Fala de Lisístrata ao microfone

LISÍSTRATA: Testando, testando! Espermaentrando, espermaentran-
do! Mulheres de Atenas, de Esparta, da Beócia, (nomes de bairros 
próximos ao local da encenação), do Carai de asa!
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Entrada do falo voador gigante

LAMBIDA: Carai já é bom, imagine com asa!
LISÍSTRATA: Levanta a mão aí quem tem o marido na guerra?
CALORENTA: Já faz 5 meses que eu não coiso!
MIRNINA: Pois o meu já faz 7 meses. Acho que eu nem lembro mais 
como é o negócio!
LAMBIDA: O meu, mal entra, já sai logo. E eu nem sinto nada!
LISÍSTRATA: Dos homens, até os amantes foram pra guerra! E o que 
ficou de grande, foi só a saudade!
MIRNINA: Ai, como era grande!
Todas: E grossa! 
LISÍSTRATA: O que vocês fariam para acabar a guerra?
CALORENTA: Eu daria a roupa do corpo!
LAMBIDA: Ou o corpo da roupa?
MIRNINA: Eu aceitaria me partir ao meio igual a um peixe!
Calorenta: Só se for um pirarucu! Eu entro com a pira e tu entra com 
o cu!
MIRNINA: Ai, como era grande!
TODAS: E frouxo!
CALORENTA: Ai vai... ta igual a um euriproctos, é?!
LAMBIDA: Eu pegaria e até me escancharia no pau de Santo Antônio, 
em Barbalha, para encontrar a paz!
MIRNINA: E se esfregaria no pau até esquentar a janta!
LISÍSTRATA: Já que todas vocês estão dispostas a fazer grandes sa-
crifícios, vocês deverão abandonar... 

Trilha sonora 7: Rufar de tambores

TODAS: O quê?
LISÍSTRATA: Vocês juram pela deusa?
TODAS: Sacrificaríamos nossas próprias vidas!
LISÍSTRATA: Devemos abandonar o Falo!
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TODAS: Abandonar o quê?
LISÍSTRATA: O Falo, minha gente, nunca viu um não? Falo, Pau, Cace-
te, Rola, Pirrola, Caralho, Piroca, Pomba, Pinta, Pinto, Pintinho, Chibata, 
Trosoba, Neca, Pênis, Banana, Dito-cujo, Mandioca, Órgão, Membro, 
Bigulim, Partes, Jurubeba, Teca, Teresa, Nada e Nenhuma, Jeba, Bilau, 
Bráulio, Cegonho, Malaquias, Cobra-de-um-olho-só... 
(As mulheres começam a sair de perto. Algumas passam mal)
O QUE É ISSO? PRA ONDE VOCÊS ESTÃO INDO? EI, TU, POR QUE 
CHORA? E TU, POR QUE ARRANCA OS CABELOS? SEGURA ESSA 
AQUI QUE ELA VAI DESMAIAR! VALEI-ME ZEUS!
Calorenta: Minha fia, eu quero mais é que a guerra continue!
Todas: E dá-lhe guerra! E dá-lhe guerra! Olê, Olê, Olá!
Lisístrata: Vocês já tão dando pra trás, suas bate fofo!?(Falando para 
Mirnina) E tu? Ó peixão? Que ia até se partir ao meio!
Mirnina: Me pede outra coisa, mulher! Mais antes ser professora públi-
ca e trabalhar por amor, recebendo só o vale transporte de ida e volta 
e ainda ser lotada numa escola de alta “piroculosidade”!
Lambida: Se essa escola é de alta “piroculosidade” então me arruma 
uma vaguinha lá também, mulher!
Lisístrata: ô raça doida por rola essa nossa! Minha gente, é pra aban-
donar só por um tempo, depois, quando sairmos vitoriosas e acabar-
mos com a merda desta guerra, voltamos ao bem-bom!
Lambida: Sei que é tão ruim dormir sem juntar o mijador com o mijador...

Trilha sonora 8: Mijador com Mijador, de Zerbine Araújo

LAMBIDA: ...mas se é para o bem da Grécia e felicidade geral da na-
ção, eu digo pras mulheres que eu estou fechada para balanço!
Lisístrata: Ô mulher macho, essa sim é cabra macho! Fiquei tua fã!
Calorenta: Lisinha, mulherzinha, tu tem certeza que isso vai dar certo?
Lisístrata: Claro que sim! Escuta o plano: a gente se arruma todinha, 
fica bem cheirozinha, dança o créu ou a dança da motinha, e quando 
ele pensar em dar uma rapidinha...
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TODAS: Ai, já tô toda molhadinha!
Lisístrata: A gente dá uma fugidinha!
TODAS: EBAAAAA!
LISÍSTRATA: Eu disse FU-GI-DI-NHA!
TODAS: Aaahhh! (Coro de decepção).
LAMBIDA: Depois que Menelau viu a comissão de frente de Helena, 
deixou de meter a espada nos inimigos e passou a meter só em 
outro lugar...
CALORENTA: E se isso num der certo? E se a gente ficar sem o mel 
e sem a cabaça?
LISÍSTRATA: É o jeito a gente se acabar na siririca! 
CALORENTA: Ô coisa sem graça! E se eles nos agarrarem à força?
LISÍSTRATA: Fiquem paradinhas, que nem boneca inflável! 
CALORENTA: Então é só fingir que a gente num tá sentindo nada?!
LAMBIDA: E se a mulherada der pra trás?
LISÍSTRATA: Eu já falei que não é pra dar nem por frente nem por trás!
LAMBIDA: Eu acho difícil! Enquanto a acrópole estiver repleta de ri-
quezas, os homens continuarão em guerra!
LISÍSTRATA: Pois então, com uma mão afastaremos o pinto e com a 
outra, pegaremos o dinheiro.
LAMBIDA: É, vamos tentar! Pode até ser que dê certo assim!
LISÍSTRATA: Então, já que estão todas convencidas, vamos fazer o 
jurameeeeeento sagrado!
CALORENTA: Que jurameeeeeento sagrado é esse?
LISÍSTRATA: Juraremos pela (nome de alguém da plateia) mortinha! 
TODAS: Não! 
MIRNINA: Esse juramento é sem moral!
LISÍSTRATA: Então, juraremos pelo Bode Ioiô!
TODAS: Não! 
MIRNINA: Esse já foi até político! E aí é que o juramento é sem moral 
mesmo!
LISÍSTRATA: Então, juraremos pela taça negra e pelo vinho de Tasos.
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LAMBIDA: Vixe, se esse vinho é do Galeguim, então num pode prestar.
LISÍSTRATA: Da ilha de Tasos, jumenta! Né do Galeguim dos zói azul 
não! Então, tragam logo a taça e o vinho, deixem de conversa e vamos 
ao juramento! Calô, minha fia, venha cá, represente as mulheres e po-
nha a mão na taça!

Calorenta aproxima-se.

LISÍSTRATA: “Não há nenhum homem, marido ou amante
Que irá me tocar com sua glande!”
CALORENTA: “Não há nenhum homem, marido ou amante”... ai, meu 
Zeus, me deu uma tremedeira nas pernas...
“Que irá me tocar com sua glande!”
LISÍSTRATA: “Permanecerei em casa, casta e pura
Com um vestido com aquela abertura
Pra ele ficar na secura”
CALORENTA: “Permanecerei em casa, casta e pura (fala chorando e 
gaguejando) 
Com um vestido com aquela abertura
Pra ele ficar na secura”
LISÍSTRATA: “Não cederei de forma alguma
E por mais que ele queira
Comigo não dará nem uma” 
CALORENTA: “Não cederei de forma alguma

E por mais que ele queira
Comigo não dará nem uma” ... nem umazinha?  
(Pergunta chorando!) 

LISÍSTRATA: “Nada de frango assado!”
CALORENTA: “Nada de frango assado!”
LISÍSTRATA: “Nada de carrinho de mão!”
CALORENTA: “Nada de carrinho de mão!”
LISÍSTRATA: “Nada de bola gato!”
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CALORENTA: “Nada de...” mulher, nem bola gato? Isso é igual a copo 
d’água, a gente num nega a ninguém!
LISÍSTRATA: “NADA DE BOLA GATO!”, repita!
CALORENTA: “Nada de bola gato!”
LISÍSTRATA: “Nada de canguru perneta!”
CALORENTA: “Nada de canguru perneta!”
LISÍSTRATA: e que eles se acabem na punhetaaaaaaa!”

E as mulheres invadem a Acrópole

Dentro da Acrópole

TODAS: Arra! Urru! A Acrópole é nossa! Arra! Urru! A Acrópole é nossa!
LISÍSTRATA: Conseguimos! Agora a Acrópole nos pertence!
CALORENTA: Lisinha, minha irmã, e se os homens vierem com mais 
de mil pra meter a chibata na gente?
LISÍSTRATA: Nós só abriremos as portas e as pernas se a guerra 
tiver um fim!

Saem as 4 personagens e entram os coros “de véi” e “de mulheres”:

Cena 2: No caminho da Acrópole.

(Os 2 velhos sobem o caminho íngreme até a Acrópole) 

1º Véi: Avia, macho réi! Bora logo! Parece até que nunca levou um pau 
nas costas quando era novo!
2º Véi: Pera, mah! O pau que eu carrego nas costas é bem maior 
que o teu!
Mas quem diria! Eu nunca pensei que mulher tivesse essa esperteza! 
Acho que puxaram aos pais, num pode ter sido das mães!
1º Véi: Elas são sim é um bando de safada! A gente criou foi umas 
monstra “dendi” casa! Ah pestes! Se eu entrar na Acrópole e agarrar 
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umas 3 delas vou pegar esses pau e botar na fogueira pra fazer um 
churrasco de priquito! E vou começar pelo da mulher (citar a esposa 
de um homem da plateia). Zeus queira que esse meu fogo aqui não 
apague!
2º Véi: Que porra de catinga é essa?
1º Véi: Num fui eu que peidei não, viu?! 
2º Véi: É a fumaça do meu fogo, abestado!
1º Véi: Meu fi, pode olhar aí! Seu fogo já apagou faz tempo e tem só 
é fumaça!

Nas portas da Acrópole

1ª mulher: Vocês ouviram o que aquele véi brocha disse?
2ª mulher: Ele que se atreva a tocar num fio de pentelho do meu xinim!
1ª mulher: Vão embora daqui, seus escrotos! (Fala gritando para os 
velhos)

Os homens fazem uma fogueira nas portas da Acrópole

1º Véi: Cale sua boca! Viemos tomar a nossa Acrópole!
2º Véi: É sim! E se resistirem, tacamos fogo em todas vocês!
1º Véi: E a catinga de pentelho queimado vai ser grande!
1ª MULHER: Vovô, deve fazer uns 30 anos ou mais que seu fogo acabou!
2ª MULHER: E com certeza, faz muito tempo que o senhor num sente 
um cheirinho de pentelho! 
1ª MULHER: Vão simbora daqui, que é o melhor que vocês fazem!
1º Véi: O que tu tá esperando pra meter a mão no comedor de lava-
gem dela!
2º Véi: Tu ir primeiro pra eu ir depois!
1ª MULHER: Vem, véi safado, que eu vou arrancar esse defunto que 
tem no meio das tuas pernas!
2ª MULHER: E eu vou fazer uma sopa dos teus cunhão murcho!
1ª MULHER: Depois vou fazer um tambor desse teu couro véi!
1º Véi: E pra que vocês trouxeram essas baldes?
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2º Véi: Pra dar banho na gente?
1º Véi: Tá me chamando de catingoso, é?!
1ª MULHER: O balde é pra apagar esse foguinho quase morto que 
resta neste teu pau!

Mulheres falam agora com um tom sensual e com ironia também.

2ª MULHER: Mas... se quiserem um banho bem gostosinho, po-
demos dar!
1ª MULHER: É sim... e lavar todas as preguinhas do teu ovinho mole!

Em seguida, dão um banho nos 3 velhos. (Usar papel picado.)

Entra o conselheiro

CONSELHEIRO: Que putaria é essa! É um bacanal? Uma suruba? 
Um suingue?
1º Véi: O senhor não viu foi nada!
2º Véi: Essas égua tão tudo é beba!
1º Véi: E botando o maior boneco lá dentro da Acrópole!
CONSELHEIRO: isso é que dá! Dar cabimento a essa raça! Mulher 
nunca era pra ter saído do cabresto e do cinto de castidade! Mas não, 
ficamos com pena delas, e nos fudemos! Eu vou arrombar essa porra 
é agora! “Sai, sai do meio, sai que minha carroça tá sem freio!”
LISÍSTRATA: Pra que essa estupidez, seu estúpido? Aaaah, como 
sempre, os homens usam a força, ao invés da inteligência!
CONSELHEIRO: Atrevida! Arqueiro, prenda essa safada!
LISÍSTRATA: Ele que se atreva a encostar essa flechazinha em mim, 
pois ele será um homem morto!
Conselheiro: Deixa de ser frouxo, infeliz! Venham vocês dois ajudar 
esse bunda mole!
1ª Véia: Juro que se você tocar nela, falará fino pra o resto da vida!
Conselheiro: Mas olha, essa véia, que atrevida! Prendam-na primeiro!
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2ª Véia: Juro que se você tocar num único dedo nela, socarei este 
mesmo dedo no olho do seu cu!
Conselheiro: Cadê meus arqueiros que sumiram todos! Venham, pren-
dam essas mulheres!
2ª Véia: Juro que se você tocar num único fio de cabelo dela eu arran-
carei os cabelos do seu saco com cera quente!
CONSELHEIRO: Puta que pariu, que Diabo é isso! Abriram os portões 
do lar Torres de Melo, foi?! Nunca vi tanta véia junto!
LISÍSTRATA: E é só o começo, lá dentro tem mulher que dá na canela, 
quatro vezes mais que aqui fora, todas armadas até os dentes!
CONSELHEIRO: Marrapaz, num tô dizendo! Amarrem as mãos desta 
égua, agora!
LISÍSTRATA: Ai, é assim? Pois deixe estar! (Lisístrata assobia para 
convocar as mulheres!) Rumbora, negada! (Fala gritando).
CONSELHEIRO: Me lasquei todim!
1º Véi: Macho, deixa de perder tempo com essas onças!
1ª MULHER: Esse conselheiro tá doido pra levar uns murros! 
1º Véi: Macho, melhor investigar logo por que essas éguas estão ocu-
pando a nossa Acrópole! Cuida!
CONSELHEIRO: Sábias palavras, bode velho! Minha fia (dirigindo-se 
à Lisístrata), que invenção besta foi essa de ocupar a Acrópole, heim?
LISÍSTRATA: Primeiramente, porque eu quis; segundamente, para 
salvarmos o dinheiro e terceiramente, para que vocês não lutem 
mais por ele.
CONSELHEIRO: Ai vai, e é pelo dinheiro que lutamos? 
LISÍSTRATA: Ô bicho burro é homem, nã! Vou desenhar pra ver se en-
tende: os políticos, pra roubarem melhor, adoram uma guerrazinha pra 
tirarem proveito. Por isso, quem cuida do dinheiro agora somos nós!
CONSELHEIRO: (Cai na gargalhada!) Piada ateniense, é?! Vocês lá 
conseguem administrar uma cidade?! Onde já se viu? É o fim do mun-
do mesmo: mulheres no poder!
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Lisístrata: Se nós conseguimos administrar nossas casas com as mixa-
rias que vocês nos dão, que dirá administrar a cidade com todo esse 
ouro da Acrópole!
CONSELHEIRO: Não é assim não, minha fia!
LISÍSTRATA: É assim, sim, meu fio! E nós vamos salvar vocês!
CONSELHEIRO: Agora que a merda fedeu foi muito! Quer dizer que 
vocês vão nos salvar? E se eu não quiser ser salvo por mulher?
LISÍSTRATA: Problema sexual seu! A gente vai salvar vocês à força!
CONSELHEIRO: Mas vem cá, Dona Menina...
LISÍSTRATA: Lisístrata, por favor, mas pode me chamar de Lisinha...
CONSELHEIRO: Pois bem, Dona Lisa, de onde saiu esta ideia de ju-
mento de vocês se preocuparem com guerra e paz?
LISÍSTRATA: Faz tempo que aguentamos caladas as coisas erradas 
que vocês fazem. Escutávamos bem caladinhas vocês contarem sobre 
as decisões que tomavam, muitas delas, ou quase todas, erradas pra 
cassete. E quando a gente pensava em perguntar, vocês vinham com 
quatro pedras na mão... 
1ª Véia: Taí que eu calava era porra!
LISÍSTRATA: Por isso te admiro tanto, Penha!
CONSELHEIRO: Cala a boca, sua veia! (Fala para Penha) Prossiga, 
Dona Fina (Fala para Lisístrata).
LISÍSTRATA: É Lisa, fi de rapariga! Bem, continuando... em todas as 
minhas tentativas de intervir nas decisões de meu marido, era amea-
çada, e ele sempre vinha com uma resposta homérica que “a guerra 
será preocupação dos homens.”64

CONSELHEIRO: Eia, pois, num é desse jeito mesmo não?
LISÍSTRATA: Tá doido, fi duma égua? Foi nessa palhaçada de que 
“guerra é preocupação de homem” que ficamos sempre sozinhas. Se 
num único dia tivessem ouvido nossos conselhos não teriam feito tanta 
merda nessas terras de meu Zeus!

64 O texto está entre aspas por ser literal à tradução da professora Ana Maria. É uma citação 
da Ilíada.
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CONSELHEIRO: Como é que é, sua louca?
LISÍSTRATA: Cale sua boca e me ouça!
CONSELHEIRO: Não obedeço a ninguém de saias, minha fia!
LISÍSTRATA: Não seja por isso! (Fala para uma mulher) Mulherzinha, 
traz uma saia aqui para esse baitola, que ele só cala de saia... 
1ª MULHER: Mulheres, continuemos na luta! Nada de esmorecer! 
Nada de descansar!
2ª MULHER: Sigamos as mulheres mais astuciosas, sábias e pruden-
tes! Que amam nossa pátria!
1ª MULHER: Vamos todas cheias de ira!
LISÍSTRATA: Companheiras de luta, não podemos fraquejar! Por mais 
difícil que seja nossa batalha, precisamos resistir até o fim. Ficaremos 
conhecidas como as feminazes, as mulheristas, as feministas do futu-
ro. O mundo cantará nossa história. Inspiraremos gerações e gerações 
com o passar dos séculos. 
CONSELHEIRO: Pois, minha fia, taí que eu quero ver como vocês iam 
pôr ordem nesta cidade!
LISÍSTRATA: Pois, meu fi, eu te digo que é bem facinho. É quase a 
mesma coisa que lavar uma trouxa de roupa, botar pra secar e depois 
dobrar tudo direitinho. Primeiro a gente cuida das roupas de casa, as 
mais encardidas, aquelas endurecidas pelo tempo e pela teimosia. Se 
não amolecer com o molho, senta-lhe o pau que amolece. Depois, vai 
pegando a roupa dos vizinhos e começa a lavar pra fora, deixando 
tudo bem limpinho e na paz. As furadas e rasgadas, a gente dá um jeiti-
nho: remenda daqui, costura dali. Quando menos esperarem, estamos 
tudo estendendo no mesmo quintal: atenienses, espartanos, beócios 
e o diabo a quatro.
CONSELHEIRO: Ô comparação infeliz esta de guerra e roupa suja!
LISÍSTRATA: Infelicidade é parir filho para mandar para a guerra e 
dormir sozinha durante toda ela.
1º Véi: Mas onde já se viu uma palhaçada dessas?!
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2º Véi: Só pode ter algum viado ajudando essas éguas! Como vou 
viver se elas cortarem o meu aposento, meu Funrural?
2º Véi: Pois taí que num tem nem perigo deu fazer as pazes com aque-
les espartanos fela das putas! 
1ª MULHER: Mulheres, rumbora dar uma rasteira neste magote de velho?
2ª MULHER: É mais do que certo, afinal nós sustentamos esta cidade 
fabricando guerreiros!
1ª MULHER: E vocês, seus velhos brochas, que nem no couro dão mais?
1º Véi: Mas eu ando muito mole mesmo, rapaz! Olhe, mulherada, eu 
tenho os cunhão roxo65! Num sou de brincadeira não!
2º Véi: Pois rumbora se preparar pra guerra, porque se a gente der 
cabimento pra essas pragas elas dominarão é a Grécia todinha!
1º Véi: E se elas inventarem de fazer barco ou de montar a cavalo a 
gente se lascou, mas foi ligeiro! Bora prender logo todas elas!
1ª MULHER: Olhem, seus véi, se eu libertar a javalina que tem dentro 
de mim vocês tão tudo fudido!

Cena 3: Saem todos os homens de cena e as mulheres entram na 
Acrópole. Entram as 4 personagens principais novamente em cena

MIRNINA: Valha, Lisinha, mulherzinha, o que tu tem, criatura? Tá tão 
despombalecida!
LISÍSTRATA: Estou apavorada com a reação de nós, mulheres.
MIRNINA: Como é que é? Como é que é?
LISÍSTRATA: A verdade verdadeira, minha filha, a verdade verdadeira!
MIRNINA: Desembucha logo, infeliz!
LISÍSTRATA: Tenho vergonha de dizer, mas também não consigo 
mais calar.
MIRNINA: Minha fia, se for para falar besteira é “minhoca lá!”.
LISÍSTRATA: QUEREMOS TREPAAAAAR! Pronto, falei!
MIRNINA: E a novidade?

65  Referente à expressão popular “aquilo roxo”, para mostrar coragem e virilidade do homem.
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LISÍSTRATA: As sem vergonhas tão tudo seca, desesperadas. Uma 
eu peguei pulando a cerca. Outra já estava arrombando a porta... essa 
ainda puxei pelos cabelos. E ficam só inventando marmota pra irem em 
casa... lá se vem uma... espia só.
CALORENTA:  Quero ir pra casa, ó, minha fia?! Eu deixei a almofada 
toda pinicada com os paus de bilro tudo pendurado pra terminar uma 
renda. As traças deve de tá comendo tudo!
LISÍSTRATA: Deixe de desculpa esfarrapada! Rumbora, vai entrar 
ou não?
CALORENTA: Eu volto, mulherzinha, eu juro! Deixa só eu ir em casa 
tirar a catinga do mofo...
LISÍSTRATA: Mulher, melhore! Deixe essa bicha lá...
CALORENTA: E eu vou perder minha renda, é?!
LISÍSTRATA: Num tem outro jeito não!
LAMBIDA: Aaai, como sofro! Abandonei os paus do meu tricô em casa 
e agora perdi o fio da meada.
LISÍSTRATA: Esta outra, doida por pau de tricô, num consegue soltar 
nem a pau.
LAMBIDA: Deixa só eu ir lá terminar a “brusinha” que volto.
LISÍSTRATA: Não vai terminar blusa nenhuma, senão uma outra vai já 
inventar de fazer uma mortalha ou uma colcha de cama king...
CALORENTA: Ai, minha Nossa Senhora do Bom Parto, aguenta as 
pontas até eu chegar na Santa Casa, pelo amor de Hera!
LISÍSTRATA: Tá doida, égua?!
CALORENTA: Lisa, Mulher, o menino já tá com a cabeça pra fora!
LISÍSTRATA: E como foi que tu arrumou esse bucho de ontem pra 
hoje, infeliz?
CALORENTA: Eu num sei não, minha fia, só sei que foi assim. Deixa 
eu ir “aumendo” pra UPA, mulher?!
LISÍSTRATA: Que safadeza é essa? (Apalpando a barriga da mulher). 
Que porra dura é essa?!
CALORENTA: É um bichim desnutrido, o pobre véi!
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LISÍSTRATA: Mulher, deixe de palhaçada! Isso é um escudo! Passa 
já pra dentro!
LAMBIDA: E eu que num durmo com esses rasga-mortalhas?!
LISÍSTRATA: Lambida, mulherzinha, deixa de ser cara de pau que eu 
tô vendo que é tu, mulher! Chega, bando de taradas! (Fala gritando) Eu 
sei que vocês querem seus maridos. Eles também devem querer vocês 
em casa, mas precisamos resistir. Tive um sonho revelador. Nele um 
velho cego me dizia que se nós permanecêssemos unidas, sairíamos 
vitoriosas desta guerra!
CALORENTA: Como assim “unidas”?
LISÍSTRATA: A gente precisa ficar tudo juntinha, feito um bando de 
rolinhas fugindo dos machos. Se conseguirmos esta proeza, “haverá 
repouso dos males”66 e Zeus vai mudar tudo, “o de cima sobe e o de-
baixo desce”!
CALORENTA: Num tô entendendo nada! É pra ficar por cima?
LISÍSTRATA: Mas se as rolinhas se dividirem e saírem do ninho, per-
deremos essa guerra!
CALORENTA: Agora que tô entendendo este oráculo de Zeus. Ó Zeus 
danadinho e safadinho!
Lisístrata: Por isso, passa pra dentro, mulherada, para não trairmos 
Zeus e o oráculo.

Enquanto isso, do lado de fora da Acrópole, os velhos e velhas 
continuam a brigar.

Véi 1: Feliz do vitalino aperreado que largou a cunhã no altar.
Véi 2: Véia, vem cá, bicha véia...
Véia 1: Sai daqui com essa boca podre.
Véi 1: Onde que tô que não meto a mão na cara desta imunda?!
Véia 2: Valha-me Hércules, que diabo de sovaco cabeludo é esse?!
Véi 1: É porque você num viu foi os cabelo da bunda.
Véia 1: Feliz da vitalina aperreada, que vive muito bem sem macho.

66  Frase retirada literal da tradução da professora Ana Maria (v. 771).
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Véia 2: Tu quer apanhar, né, véi?
Véi 2: Zeus me livre! Tenho é medo!
Véia 1: Ou levar um chute na bunda?!
Véi 1: Vai dar brecha da aranha caranguejeira?
Véia 2: Tu tá é por fora. Meu fi, eu me depilo é com cera pegando fogo.
Véi 2: Eita, que se cru já é bom, que dirá queimadinho!
Véia 1: Tu só tem é arranco!
LISÍSTRATA: Corre, mulheradaaaaa! (Fala gritando)
Véia 1: O que é, rapariga? Tá doida, égua? (Fala gritando)
LISÍSTRATA: Lá se vem um homem seco, seco, seco, seco. Parece 
possuído pelo “espritu” da lady Gretchen. Vade retro, infeliz!
Véia 1: Cadê este bosta? Quem é esta peste?
LISÍSTRATA: Olha ali, caralho! Ninguém conhece este corno, não?  
MIRNINA: Valha-me Zeus, é Ciniro, meu marido!
LISÍSTRATA: Mirnina, mulherzinha, aproveita para seduzir ele, encan-
tar ele, endoidecer ele, alisar ele, menos coisar com ele, pra ele ficar 
bem doidim.
MIRNINA: O pobirréi já tem o juízo frouxo mesmo. Tá bom. Vou fazer.

Ciniro aproxima-se das portas da Acrópole 

LISÍSTRATA: Quem se aproxima? Senhor, o senhor está passando 
mal? Parece que está tendo um ataque de sezão. 
CINIRO: (fala todo se tremendo) Meu Zeus, que tremedeira é essa? Será 
que vou morreeeeer? E pelo visto, meu corpo já tá ficando duro, duro...
LISÍSTRATA: O que deseja, senhor?
CINIRO: Aaaaiii, minha fia, num fale essa palavra não...
LISÍSTRATA: Qual? Desejo?
CINIRO: Aaaaiii, essa mesma, mulher cruel.
LISÍSTRATA: Pois não se aproxime, porque homem aqui não penetra!
CINIRO: Aaaaiii, mulher safada, não fale essa palavra também não... 
Que moral é essa que você tem para me expulsar? Quem é você?
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LISÍSTRATA: estou fazendo a segurança no turno do dia para que 
nada nem ninguém seja enfiado na Acrópole!
CINIRO: Aaaaiii, mulher bandida, não fale essa outra palavra também 
não... Por favor, chame Mirnina, minha mulher.
LISÍSTRATA: E quem é você?
CINIRO: meu nome é Ciniiiiiiro.
LISÍSTRATA: Porque não disse logo, meu querido. Mirnina só fala em 
ti. É Ciniro pra cá, Ciniro prá lá... Ela não tira o seu da boca...
CINIRO: Aaaaaiiii, quem me dera... Por favor, pode chamar ela aqui pra 
mim, pra eu conversar umas coisinha com ela?
LISÍSTRATA: E o que me dará em troca? (Fala sensualmente)
CINIRO: Aaaaaaiiii, mulher. Eu sou casado... não me atubibe.
LISÍSTRATA: Olha quem está ali na janela...
CINIRO: Aaaaiiiiii, Mirnina, minha menina, venha cá me acudir, minha 
fia. Não consigo dormir emborcado nem a pau porque o pau não amo-
lece mais. Ande, ande, ande.
MIRNINA: Eu te amo, meu cremoso, mas você não me merece! Tome 
aqui uns 50 drácmas!
CINIRO: Aaaaiiiiii, Mirnina, minha gostosa, por que não quer des-
cer, criatura?
MIRNINA: Não tenho nada para fazer aí! Vou pra dentro!
CINIRO: Aaaaaiiii, tem sim, minha fia. Num vá não. Tenha pena pelo 
menos deste bruguelo que chora noite e dia sem tu.
BRUGUELO: Mainha, mainha, mainha!
MIRNINA: Tadim do meu bichim, mas ele tem pai... não é só filho da 
mãe não.
CINIRO: Desce, Satanás, ao menos pela criança! (Mirnina vem des-
cendo) Tu tá tão linda, minha bichinha... venha, por favor... 
MIRNINA: Ô meu filhotinho, sentiu saudade de mainha, foi?
CINIRO: Minha fia, por que você tá servindo de besta pra esse magote 
de mulher? Bora pra casa.
MIRNINA: Não toque em mim!
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CINIRO: Tá tudo ficando podre dentro de casa, mulher!
MIRNINA: E eu com isso?
CINIRO: Mulher, o São João está bem pertinho, tu não vai pra festa não?
MIRNINA: Eu não! Só vou se fizer a paz e acabar com a guerra.
CINIRO: Na “hura”!
MIRNINA: Pois cuida na paz, que eu volto pra casa. Por enquanto, vou 
ficando por aqui.
CINIRO: Rumbora só dar uma rapidinha, minha fia, bora?!
MIRNINA: Não! Apesar de te amar um bocado!
CINIRO: Tu me ama? Pois rumbora só uma aqui no pé do muro!
MIRNINA: Na frente do menino, imbecil?
CINIRO: Vou já mandar o pivete pra creche. 
MIRNINA: E onde vamos coisar?
CINIRO: Tem aquele motel bem bonzim, o “Gruta do Calango”, 10 
drácmas a pernoite. Bora? Você que sabe!
MIRNINA: E como eu entro depois na Acrópole, completamente impura?
CINIRO: Minha fia, lavou, tá novo! Deixe de besteira e rumbora!
MIRNINA: Tá bom, mas vai ser aqui mesmo. Vou ali buscar um colchonete.
CINIRO: Que frescura! Deita aqui na grama que já tá bom.
MIRNINA: Frescura que nada!
CINIRO: Pois ande me dar uns beijim!
MIRNINA: Valha! Um lençol e um travesseiro! Espera que vou buscar!
CINIRO: Pra que esta frescura? Por mim não precisa!
MIRNINA: Frescura que nada! Precisa sim.
CINIRO: Mulher, tire logo essa roupa.
MIRNINA: Vou tirar, meu fi, vou tirar... (tirando a roupa, lembra de outra 
coisa!) Valhaaa, esqueci um perfuminho afrodisíaco!
CINIRO: Minha fia, olhe pra isto aqui! (Aponta para o pênis duro) 
Acha que precisa do cheiro de algo mais pra ficar de pé?
MIRNINA: Precisa sim. Bora! Estende a mão! Passa o perfume no cor-
po todinho!
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CINIRO: Que porra fedorenta é essa? Isso tá mais pra broxante do que 
pra excitante!
MIRNINA: Vaaalha, peguei foi o repelente! Pera que tenho um vidrinho 
aqui no bolso.
CINIRO: Não quero mais saber de porra de perfume não! Que frescura!  
MIRNINA: Pois vá terminar a guerra que a gente conversa! (E sai de cena)
CINIRO: Puta que pariu, que porra é essa? Esta égua foi simbora? Me dei-
xou assim, na mão. Vou ter que ir num puteiro? Num tô crendo nisso não!
Véi 1: Eu te entendo, meu fi! Já deve de estar de saco cheio, né?!
Véi 2: Cansado do cinco contra um!
Véi 2: Cansado do “num é nela; mas o mesmo que ser nela”!
CINIRO: Aaaaaiiiii, e essa tremedeira que não tem fim...
Véi 1: esta égua te abandonou, meu fi! Te enganou, esta fuampa!
CINIRO: A bichinha, tadinha, tão lindinha!
Véi 2: Tá doido? Olha o que esta imunda fez contigo, homem!
CINIRO: É, é, é verdade... esta imunda, impura... (diz chorando) E eu 
só queria que ela desse uma sentadinha...

Chegada do Arauto

ARAUTO ESPARTANO: onde estão os senadores desta cidade?
CINIRO: Kid Bengala, é você?
ARAUTO ESPARTANO: Sou arauto espartano. Vim falar sobre paz.
CINIRO: Se a mulherada olhar pra sua comissão de frente, vai ter é 
mais guerra... por ela... Baixa essa lança, rapaz! Desnecessário isso!
ARAUTO ESPARTANO: Que lança? Ahh, essa lança... Não é nada 
não, meu senhor. Só um inchaço nas virilhas.
CINIRO: Deixe de mentira, que você tá é de pau duro, seu sacana!
ARAUTO ESPARTANO: É uma espada, senhor!
CINIRO: Pois olha aqui a coincidência! Minha espada também está 
erguida! Conte logo a verdade, que eu já desconfio dela.
ARAUTO ESPARTANO: Ahh, meu senhor (fala quase chorando!) Em 
Esparta, tá todo mundo de pau duro.
CINIRO: Valha, e quem é o culpado desta desgraça?
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ARAUTO ESPARTANO: Um bando de mulher safada, a começar por 
nossa Lambida, depois por uma tal de Lisinha, uma égua Calorenta e 
uma cara de cu chamada Mirnina.
CINIRO: Eeepaaa, que esta cara de cu aí é a minha mulher! Respeite, 
seu cabra! Mas rapaz, agora entendi. A greve de sexo destas éguas tá 
fazendo efeito e já alcançou a Grécia quais toda! Vamos logo reunir o 
povo tudim pra tentar esta tal de paz.
ARAUTO ESPARTANO: Sábias palavras, senhor! Partiu reunião!
Véi 1: As bichas são violentas como o fogo. Quando se juntam, essas 
porra, ficam tudo doida.
MULHER 1: Pior que tu sabia disso. Inventou guerra porque quis. Está 
na hora de acabar. 
Véi 1: Eu odeio mulher.
MULHER 1: Vaaaalha. Mas mesmo assim te ajudarei. Vou te vestir e 
tirar este cisco do teu olho.
Véi 1: Então é por isso que meu olho dói e nada vejo direito.
MULHER 1: Não vê mesmo, nem um palmo na frente do nariz. Mas, 
apesar de insuportável, vou te ajudar.
Véi 1: Não sinto mais dor! Obrigado!
Mulher 1: Vem cá pra eu te dar um beijinho!
Véi 1: Eca! Num abuse não! (mulher beija o homem) Essas pestes... 
“ruim com elas, pior sem elas”. A gente promete não fazer nenhum mal 
a vocês se não fizerem nenhum mal a nós.
TRANS: Povo, bora parar com essa frescura, e deixar todo esse mal 
pra trás. Bora falar de coisa boa, de direitos iguais pra homem e mu-
lher. Quem quer dinheirooooo? Pois pegue aqui com a gente e nem 
precisa devolver. (Aproxima-se o embaixador espartano) Salve, comi-
tiva de esparta! Salve embaixador! Se vocês estão vindo em paz, pra 
que estas espadas erguidas?

Chegada dos embaixadores dos espartanos e dos atenienses
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EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: Salve, povo ateniense! Olha o 
estado em que nos encontramos! 
TRANS: Valha-me, Zeus! Meu fi, que diabo é isso, heim?
Embaixador dos espartanos: Viemos buscar a paz, porque, deste jeito 
que estamos, não podemos mais continuar.
TRANS: Olha quem vem lá! Os bunda batida dos atenienses! E que 
volume é este no manto? Não me diga que é espada, que nesta eu 
não caio mais.
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Quem me dera que fosse uma 
espada! Mas tu tem notícia do paradeiro da Lisístrata? 
TRANS: Já vi que este mesmo mal tomou a Grécia todinha! E é verda-
de que de manhã cedo, na hora do mijo, dá uma tremedeira medonha?
Embaixador dos atenienses: Meu querido, o negócio é pior de manhã, 
mas no resto do dia num melhora não, viu?! Estamos numa situação 
tão gritante, que não podemos ver nem um pinto cagando. 
TRANS: pois meu fi, esconda este troço aí da família dos Machado, 
porque eles num podem ver um pau em pé.
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Valei-me, Hermes! 
EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: Por Zeus, vamos cobrir nossos 
negócios também.
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Eu te saúdo, Espartano. Que si-
tuação triste esta nossa, não é?!
EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: Pois num é, meu amigo! E a ver-
gonha de ser chamado de Jack Batebronha?! 
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Mas o que te traz aqui, meu caro?
EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: Vim para fazermos a Paz.
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Este também é o nosso desejo. 
Vou chamar a única que pode nos trazer a paz.
EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: Ela é macho ou fêmea? Ou ma-
cho-fêmea? Ah, quer saber? Isso não importa!
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Bastou falar na criatura, ela já 
apareceu!
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TRANS: Salve, a mais poderosa de todas! Se prepara, minha fia, que 
o negócio vai ser puxado. Abra do olho e saiba ser bela, recatada e do 
lar, sem perder a força, a putaria e a baixaria. Só assim todos os gregos 
confiarão em ti.
LISÍSTRATA: mas é muito fácil dominar homem que está numa secura 
medonha, contanto que eles não se comam. Cadê a Paz? 
Entra a boneca nua chamada Paz
Pazinha, minha filha, pega na mão do Espartano, vá lá... eu disse na 
mão, sua tarada! Pega na do Ateniense também, mas não balance, 
viu?! Fiquem aqui do meu ladinho! Eu sou mulher e das mais inteligen-
tes, apesar de ter ouvido muito meu pai e meu avô. A crítica que faço 
a todos é do exagero, de papocarem toda a fortuna da cidade com 
essas guerras bestas, que destruíam nosso povo e nossas cidades.
Embaixador dos atenienses: Aaai, fia, num para, num para, num para 
não! (Alisando a Paz).
LISÍSTRATA: Vocês, seus Espartanos de uma figa! Já precisaram dos 
nossos exércitos no passado. Hoje querem destruir quem um dia rece-
beu vocês tão bem, seus cretinos!
Embaixador dos atenienses: É verdade, Lisinha, esses cretinos... (Diz 
olhando para Paz) Aaai, que bicha boa!
EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: Somos cretinos... é... somos cre-
tinos... (Diz olhando para Paz) Ah, bicha do rabão!
LISÍSTRATA: E vocês pensam que escapam, é, Atenienses do cão?! 
Esqueceram que um dia os Espartanos salvaram os Atenienses de uma 
putaria monstra, e que vocês escaparam fedendo de virarem escravos?
Embaixador dos espartanos: Essa bichinha se garante, ó?! (Fala ali-
sando a Paz).
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Ó o tamanho do capô de fusca 
desta criatura?! (Fala alisando a Paz).
LISÍSTRATA: Pois então qual o real motivo de continuarem em guerra? 
Por que não se reconciliam?
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Embaixador dos espartanos: Eu aceito a proposta de paz se liberarem 
o caneco da Paz!
LISÍSTRATA: Qual, meu amigo?
Embaixador dos espartanos: Este aqui, na região do Acaracuzinho! 
Embaixador dos atenienses: Mas é muito cretino, este cabra! E a gente 
vai ficar sem o Acaracuzinho, é?!
LISÍSTRATA: Escolha outra região, rapaz!
Embaixador dos atenienses: Eu posso ficar com a Varjota, ou mais em 
cima aqui, com as Dunas! 
Embaixador dos espartanos: Cara egoísta, mah! Quer tudo pra ele!
LISÍSTRATA: Vão brigar por um par de peitos?
Embaixador dos atenienses: Posso tirar minha roupa?
Embaixador dos espartanos: Ieeeeeeeeeeeeeeeeei, que eu também 
vou, ó?!
LISÍSTRATA: Depois de confirmarem a reconciliação, vocês podem fazer 
o que quiserem! Conversem com os seus para terem a certeza da paz!
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: Tem conversa não, minha fia! 
Com esses secos, o que eu decidir é lei!
Embaixador dos espartanos: Tirou a minha da boca, ó, Ateniense! O 
que eu disser tá dito também!
LISÍSTRATA: Pensem agora em como vão se purificar para a Paz. De-
pois disso, estão prontos para receber-nos em casa novamente.
TRANS: Pois criatura, cuida de ajeitar tudo pra essa mulherada voltar 
para casa. Vamos fazer uma festa e partilhar o que temos por aqui. 
Embaixadores diante da Acrópole
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: abra esta porta agora! Bora, abra, 
abra, abra! Se não abrir, taco fogo. 
EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: eeei, eu quero participar deste 
banquete também. E tem cachaça, ó, que maravilha?!
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: com cachaça é tudo melhor, além 
do pau envernizar, é bebo que se diz todas as verdades e que se tem 
toda a coragem.
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EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: é verdade, meu amigo! Ainda 
tem outra vantagem de ativar nossa memória. Lutamos do lado um do 
outro e foi bom.
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: macho, foi bom, ó?! Era lança pra 
cá, lança pra lá...
EMBAIXADOR DOS ESPARTANOS: verdade, meu amigo! Pois cha-
ma ali o sanfoneiro, o zabumbeiro e o triangleiro, pra gente começar 
esta festança!
EMBAIXADOR DOS ATENIENSES: olha como a mulherada tá linda 
esperando por nós?!
(Fala gritando) Mulheres pra um lado, homem pra o outro! Vamos 
começar nosso arraiaaaaaaal!
TRANS: Viva São Zeus! Viva Santa Afrodite! Viva São Dionisooooo!
Trilha sonora 9: Olha pro céu, Luiz Gonzaga (Os casais dançam nas 
portas da Acrópole)
Trilha sonora 10: Mulheres de Atenas, Chico Buarque (Despedida 
das personagens femininas)
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INTRODUÇÃO67

A peça cômica Lisístrata data de 411 a.C. e é produzida, ence-
nada e aplaudida por uma plateia masculina. Como um exercício de 
crítica política e social, Aristófanes nos apresenta uma peça fantasiosa, 
é verdade, porém com a sublime missão de propor a tão sonhada paz. 
Para tanto, ele dá voz, na pólis ateniense, a uma mulher, ou melhor, ele 
permite que falem as mulheres da Grécia inteira.

A referida peça tem como enredo uma greve de sexo promovida 
por uma aliança entre as mulheres gregas para obrigar seus maridos a 
acabarem com a guerra.  As mulheres, cansadas de sofrer pela perda 
de seus maridos durante a Guerra do Peloponeso, que já dura vinte 
anos, resolvem acabar definitivamente com a situação deprimente em 
que se encontra a cidade, pois, com os homens em guerra há tanto 
tempo, não é mais possível pensar o futuro para a Grécia. A atenien-
se Lisístrata propõe, então, realizar uma greve de sexo, mesmo que, 
para isso, as mulheres tenham que lutar contra seus próprios desejos 
sexuais. Num esforço singular de reunir as mulheres de várias cidades-
-estados, como Atenas, Esparta, Corinto e até da Beócia, para terem 
novamente a vida doméstica anterior à guerra, ou seja, para terem os 
maridos de volta, e a cidade, enfim, ter seu crescimento e desenvolvi-
mento assegurados, a peça apresenta um discurso acalorado sobre 
os problemas que a guerra proporciona.

67 O presente texto é um recorte da dissertação de mestrado “TECENDO O UNIVERSO FEMI-
NINO EM LISÍSTRATA: ENTRE GUERREIRAS DIVINAS E MORTAIS”, no qual analisamos as 
relações entre os planos divino e humano, político e sexual, como também as relações que 
se estabelecem entre esses planos e o texto dramático, a partir da peça cômica Lisístrata, 
do poeta grego Aristófanes.
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1.1 MITOS E RITUAIS:  
FIOS QUE SE ENTRELAÇAM

Quais os mitos que integram a obra? Sobre quais aspectos os 
rituais são importantes para compreensão da Lisístrata? Acreditamos 
que esses elementos intrínsecos à obra de Aristófanes estão tão liga-
dos como os fios que fazem a trama do próprio texto. Assim, nossas 
considerações serão pautadas na ligação entre os mitos e os ritos fe-
mininos, próprios da condição da mulher na Atenas antiga. Iniciemos 
pela atividade feminina do fiar e tecer.

No texto Privacidade da vida feminina na pólis dos atenienses o 
autor nos chama atenção para o seguinte:

A tecelagem, além de ser uma atividade virtuosa para a esposa, 
se constituía em uma tarefa que pressupunha, quase sempre, 
um grupo para a sua realização; isto porque as esposas, exer-
cendo tal atividade em conjunto, formavam uma equipe eficien-
te, e com isso produziam mais que se estivessem atuando em 
separado (LESSA, 2002, p. 15).

Dito isto nos propomos a analisar a comédia de Aristófanes tam-
bém tecendo fio por fio, no intuito de melhor expor nossas considera-
ções. Ainda sobre a citação de Lessa acima descrita, pensamos que 
a peça Lisístrata retrata com fidelidade o argumento de que o grupo 
trabalha melhor, como diz o velho dito popular “a união faz a força”.

A simbologia do fio presente no texto aristofânico perpassa por 
mitos diversos ligados à mulher, em que o tecer se torna recorrente. 
Como podemos observar em diversos mitos, a ideia da vida e da morte 
é inseparável do papel feminino de fiar, em que nem mesmo os deuses 
podem interferir, pois podem colocar a ordem universal de todas as 
coisas em risco. No universo grego antigo, tanto a tecelagem como 
a fiação faziam parte dos afazeres femininos, ocupando grande parte 
de seu tempo. Isso justifica a recorrência do tecer e fiar nas narrativas 
sobre as mulheres desde a Antiguidade.
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Vejamos como alguns desses mitos estão simbolicamente re-
tratados na peça. O primeiro é sobre as Moiras personificadas, as 
fiandeiras. Conta-nos Hesíodo que Zeus uniu-se a Têmis (Lei divina, 
Equidade) e nasceram as Moiras: Cloto, a que segura e puxa o fio da 
vida, Láquesis, aquela que enrola o fio e sorteia quem vai morrer e, 
por último, Átropos aquela que corta o fio (BRANDÃO, 1987, p.158). 
Sua característica é a de serem implacáveis senhoras do destino, 
conduzindo a cada um sua parcela. Eis o duplo nascimento das Moi-
ras ou Partes como filhas da Noite com Zeus e deste Têmis, conforme 
descrito por Hesíodo:

νὺξ δ᾽ ἔτεκεν στυγερόν τε Μόρον καὶ Κῆρα μέλαιναν καὶ 
Θάνατον, τέκε δ᾽ Ὕπνον, ἔτικτε δὲ φῦλον Ὀνείρων: δεύτερον 
αὖ Μῶμον καὶ Ὀιζὺν ἀλγινόεσσαν οὔ τινι κοιμηθεῖσα θεὰ τέκε 
Νὺξ ἐρεβεννή, Ἑσπερίδας θ᾽, ᾗς μῆλα πέρην κλυτοῦ Ὠκεανοῖο 
χρύσεα καλὰ μέλουσι φέροντά τε δένδρεα καρπόν. καὶ Μοίρας 
καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους, Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ 
Ἄτροπον, αἵτε βροτοῖσι γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν 
τε κακόν τε, αἵτ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέπουσιν:  
οὐδέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο,  πρίν γ᾽ ἀπὸ τῷ δώωσι κακὴν 
ὄπιν, ὅς τις ἁμάρτῃ.

[…]

δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν Ὥρας,  Εὐνουμίην τε Δίκην 
τε καὶ Εἰρήνην τεθαλυῖαν,  αἳ ἔργ᾽ ὠρεύουσι καταθνητοῖσι βροτοῖσι,  
Μοίρας θ᾽, ᾗ πλείστην τιμὴν πόρε μητίετα Ζεύς, Κλωθώ τε Λάχεσίν 
τε καὶ Ἄτροπον, αἵτε διδοῦσι θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἔχειν ἀγαθόν τε 
κακόν τε.

Noite pariu hediondo Lote, Sorte negra
e Morte, pariu Sono e pariu a grei dos Sonhos.
A seguir Escárnio e Miséria cheia de dor.
Com nenhum conúbio divina pariu-os Noite trevosa.
As Hespérides que vigiam além do ínclito Oceano
belas maçãs de ouro e as árvores frutiferantes
pariu as Partes e as Sortes que punem sem dó:
Fiandeira, Distributriz e  Inflexível que os mortais
tão logo nascidos dão os haveres de bem e de mal,
elas perseguem transgressões de homens e Deuses
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e jamais repousam as deusas da terrível cólera
até que dêem com o olho maligno naquele que erra.

[…]

Após desposou Têmis luzente que gerou as Horas,
Eqüidade, Justiça e a Paz viçosa
Que cuidam dos campos dos perecíveis mortais,
E as Partes aquem mais deu honra Zeus,
Fiandeira, Distributriz e Inflexível que atribuem
Aos homens mortais os haverem de bem e de mal.
(HESÍODO, Teogonia, 211-222; 901-906)

Na peça, a protagonista diz que, para colocar ordem na cida-
de, elas farão de modo muito simples “como um fio, quando está 
embaraçado, como este, tomando-o, puxando-o com fusos deste 
lado e daquele outro, assim também esta guerra acabaremos” (v. 
567-569), evidenciando uma estreita relação com as Moiras, que, em 
grupo, se organizam para estabelecer a ordem. De maneira alguma, 
as mulheres querem o poder ou tomar a cidade permanentemente ao 
seu comando, contudo precisam tomar o fio que as conduzirá para 
reestabelecer a vida anterior à guerra.

Outro mito que se relaciona com a ideia do fio é o de Ariadne. Fi-
lha do rei Minos, apaixona-se por Teseu, herói ateniense. Tendo ele sido 
encerrado no Labirinto, em Creta, ela lhe deu um novelo de fios, que ele 
ia desenrolando, à medida que entrava no Labirinto para que pudesse 
encontrar o caminho de volta. Conta-nos ainda Junito Brandão que:

Ariadne condicionou seu auxílio a Teseu: livre do Labirinto, 
ele a desposaria e levaria para Atenas. Derrotado e morto o 
Minotauro, o herói escapou das trevas com todos os compa-
nheiros e, após inutilizar os navios cretenses, para dificultar 
qualquer perseguição, velejou de retorno à Grécia, levando 
consigo Ariadne. O navio fez escala na ilha de Naxos. Na ma-
nhã seguinte, Ariadne, quando acordou, estava só. Longe, no 
horizonte, o navio de velas pretas desaparecia: Teseu a havia 
abandonado. (BRANDÃO, 1987b, p. 163)
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O fato de Teseu ter utilizado o fio para não se perder dentro 
do labirinto aparece de forma subjetiva no fato de que as mulheres 
“conduzem” os homens, também não permitindo que se percam no 
caminho, daí a ideia de fio condutor. Quando Lisístrata diz ao Con-
selheiro que “[...] tendo te cingido passas a tear mascando favas” (v. 
536), estabelece que será preciso passar de uma condição (a guerra) a 
outra (a paz) pelo auxílio do fio que ele mesmo deveria conduzir no tear. 

Na Atenas clássica, não era permitida a participação direta das 
mulheres nas questões políticas, entretanto podemos perceber sua 
atuação nos rituais religiosos, dos quais eram responsáveis, entre 
eles o culto à deusa Atena. E isto nos faz acreditar que a escolha de 
uma protagonista feminina para uma comédia não é aleatória. O poe-
ta era um defensor da vida rural e dos valores mais antigos, e para 
ele a paz era um bem precioso, tema já defendido em outras peças, 
como em Acarnenses e Paz.

As mulheres querem a salvação da cidade e para isso utilizam 
um discurso justo, argumentando que são esposas legítimas e que 
participaram dos rituais a elas prescritos, e que, portanto, são cidadãs 
legítimas. Para Florenzano (1996, p. 29):

Participar da arctéia não dava à moça nenhuma prerrogativa ou 
direito político. Estes faziam parte da esfera masculina. Entre-
tanto, ela era preparada para funções muito importantes na vida 
social e econômica da cidade. Por isso, o coro das mulheres na 
Lisístrata, de Aristófanes, refere-se a elas como produtos da pólis. 

O que nos faz acreditar que os mitos e rituais presentes na peça, 
mesmo que simbolicamente, são representativos da função feminina de 
conduzir e administrar a família, ou seja, que cabe à mulher o papel de 
dirigir e governar, mesmo que seja uma cidade inteira. Com efeito, a es-
colha da mulher como personagem central da comédia reforça essa ideia 
possível, embora burlesca, de que as mulheres podem administrar melhor 
que os homens, pois já são administradoras do seu oikos. São ensinadas 
desde cedo a desempenhar suas funções de guardar e aumentar as pos-
ses da família, cuidar dos filhos, orientar aos escravos, por exemplo.
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1.2 A TRAMA DAS MULHERES AGUERRIDAS

Para compreender a trama das mulheres na peça, estabelecemos 
algumas relações entre o plano divino e o plano humano. Estas relações 
são pautadas a partir das considerações feitas por Pompeu (2004):

As mulheres são auxiliadas, principalmente, por três deusas: 
Afrodite, que favorece a excitação do desejo erótico nos ho-
mens; Atena, como a que lhes dará a vitória, e patrona da ci-
dade, em cujo templo elas estão fechadas, e a deusa Ártemis. 
(POMPEU, 2004, p. 106)

Comecemos por Ártemis, filha de Zeus e de Leto, e irmã de Apo-
lo. A deusa avessa ao amor e ao casamento, ou o convívio com os ho-
mens, conserva-se virgem e eternamente jovem. Ártemis é a deusa da 
caça selvagem que maneja habilmente o arco e a flecha; é vingativa e 
impetuosa, além de extraordinariamente bela. Para alguns estudiosos 
ela teria pedido a seu pai Zeus para que pudesse auxiliar as mulheres 
durante o parto, sem dúvida nenhuma, por influência de ter realizado 
o parto de seu irmão gêmeo, Apolo. Desta forma, torna-se também a 
deusa dos limites, pois está na idade limite de se casar, embora não 
case, e, realizando partos, estabelece o limite entre uma vida e outra. 
Na peça de Aristófanes ora analisada, percebemos também essa ca-
racterística da deusa: o limite entre a paz e a guerra.

É interessante o estudo feito por Junito Brandão sobre a deusa, 
em que ele aponta uma relação desta com a mulher, e que nós exem-
plificamos através da protagonista da peça, vejamos:

Ártemis era a personificação da total independência do espírito 
feminino. O arquétipo por ela representado capacita a mulher 
a buscar seus objetivos em terreno de sua livre escolha, con-
ferindo-lhe uma habilidade inata para, através da competição, 
afastar de seu caminho a quantos lhe desejam embargar os 
passos. (BRANDÃO, 1987b, p. 349)
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Assim como a deusa caçadora é o protótipo da divindade que 
desconhece obstáculos, Lisístrata também não mede esforços em sua 
empreitada. Ártemis traduz qualidades idealizadas por mulheres ativas, 
como aquelas que Aristófanes coloca na Peça, que não levam em conta 
as opiniões masculinas e que não se deixam dominar, como podemos 
verificar nesse trecho da Peça em o coro dos velhos e o Coro das Mu-
lheres discutem vigorosamente (ARISTÓFANES, p. versos 357 - 360).

Χορὸς γερόντων
ὦ Φαιδρία ταύτας λαλεῖν ἐάσομεν τοσαυτί; 
οὐ περικατᾶξαι τὸ ξύλον τύπτοντ᾽ ἐχρῆν τιν᾽ αὐταῖς;

Χορὸς Γυναικῶν
θώμεσθα δὴ τὰς κάλπιδας χἠμεῖς χαμᾶζ᾽, ὅπως ἂν  ἢν προσφέρῃ τὴν 
χεῖρά τις μὴ τοῦτό μ᾽ ἐμποδίζῃ.

CORO DOS VELHOS
Ó Faísca, deixaremos que tagarelem tanto?
Não seria preciso quebrar tua vara batendoa sobre elas?

CORO DAS MULHERES
E nós coloquemos então os vasos no chão, para que, se alguém 
levantar a mão, que isto não me impeça. (grifo nosso)

O arquétipo da deusa sugere a independência feminina, o que 
prepara as mulheres da comédia em estudo para a guerra contra os 
homens. Aparecem agitadas, prontas a qualquer custo a defender 
seus ideais, colocando-se como combatentes ativas do movimento 
rebelde que visa ao ideal pan-helênico, tão caro no século V. 

Há em Lisístrata outros elementos que justificam a relação entre 
a deusa Ártemis e a protagonista, pois vemos que nas mulheres “há 
talento natural, há graça, há audácia” (v. 545). Um elogio semelhante 
ao que se faz a um herói ou um cidadão com armas. Merecimento, ou-
sadia, sabedoria, amor à pátria e prudência são as virtudes do cidadão 
grego, que o ligam aos seus contemporâneos e consolidam a identida-
de com a pólis. No contexto da peça, o galanteio aplicado às mulheres 
está inserido no combate que elas fazem, na Acrópole, com os velhos 
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cidadãos de Atenas. Talvez fosse melhor dizer, com os velhos cidadãos 
de Atenas, i. e, com aqueles heróis a quem o elogio de virtudes guerrei-
ras representa o elo condutor entre a pólis e sua própria areté. Quando 
se encontram para a batalha com as mulheres na Acrópole, os velhos 
cidadãos lembram-se de outras guerras, talvez, das quais participa-
ram. Aí estão presentes simbolicamente, nesse contexto da Acrópole, 
o tesouro da cidade e o caráter militar masculino: são a riqueza e o 
poder da pólis, ou em outros termos, a riqueza e a areté gregas. 

Os motivos que levam as mulheres à tomada da Acrópole não 
são diferentes daqueles que mantinham os homens lá. Em nome da 
família, do amor à cidade, as mulheres tomam o tesouro da cidade. Su-
gerindo, com isso, uma inversão de papéis aos homens, as mulheres 
oferecem a eles os véus e a boca fechada, afirmando que, a partir de 
então, a guerra seria assunto delas (v. 525-530). Dominando na guerra, 
governando a riqueza da cidade, as mulheres de Atenas aproximam-se 
da deusa da qual pedem proteção: Palas Atenas, a deusa guerreira.

Pautando-nos nas considerações feitas até aqui, é possível es-
tabelecer que as relações entre o plano divino e humano, mais espe-
cificamente, as ligações que fazemos entre as mulheres da peça e as 
deusas Ártemis, Atena e Afrodite são representativas do poder femini-
no que o poeta confere às mulheres na peça. 

Continuemos, então, com Ártemis, a deusa virgem da caça e 
dos limites. Na Grécia Antiga, as meninas permanecem um determina-
do período em Bráuron, a serviço da deusa Ártemis, como um ritual de 
passagem da infância para a fase adulta, ou seja, o limite entre uma e 
outra fase da vida. Esse período seria a arcteia, “que corresponderia 
ao coureion e a efebia dos homens em Atenas, bem como a cripteia 
masculina em Esparta” (POMPEU, 1997, p. 30).

Ártemis é a deusa dos partos, pois auxiliou o parto de seu irmão 
gêmeo Apolo, sendo “por isso” a deusa dos limites, da passagem de 
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um estado a outro. A referida comédia de Aristófanes é justamente 
uma comédia de limites e transgressões, pois estabelece um limite 
entre a paz e a guerra. E esse limite é uma transgressão: a greve de 
sexo das mulheres. 

Transgressoras da ordem natural num mundo patriarcal, as 
Amazonas são a representação feminina do arquétipo guerreiro, do 
típico herói grego que luta em nome de um rei, cuja honra sobreleva-
-se. Numa referência explícita às Amazonas (v. 676- 679) diz o coro 
dos velhos:

ἢν δ᾽ ἐφ᾽ ἱππικὴν τράπωνται, διαγράφω τοὺς ἱππέας. 
ἱππικώτατον γάρ ἐστι χρῆμα κἄποχον γυνή, κοὐκ ἂν ἀπολίσθοι 
τρέχοντος: τὰς δ᾽ Ἀμαζόνας σκόπει, ἃς Μίκων ἔγραψ᾽ ἐφ᾽ ἵππων 
μαχομένας τοῖς ἀνδράσιν.

E se elas se voltarem para a hípica, eu risco da lista os cava-
leiros;
Pois a mulher é o que há de mais hípico e firme se atém
Não escorregaria mesmo a galope. Observa as Amazonas,
As que Mícon pintou combatendo a cavalo contra os homens.

As indomáveis e guerreiras Amazonas são comparadas às mu-
lheres de Lemnos acerca do qual diz o coro dos velhos nos versos 
296-300:

Χορὸς γερόντων

ὡς δεινὸν ὦναξ Ἡράκλεις προσπεσόν μ᾽ ἐκ τῆς χύτρας ὥσπερ 
κύων λυττῶσα τὠφθαλμὼ δάκνει: κἄστιν γε Λήμνιον τὸ πῦρ  
τοῦτο πάσῃ μηχανῇ.

CORO DOS VELHOS
Que terrível, ó senhor Héracles,
lança-se da panela sobre mim
como uma cadela enfurecida morde os olhos.
E este fogo é de Lemnos
Por todo o meio.
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Lemnos é uma referência quando se trata de mulheres na Gré-
cia, pois como nos mostra POMPEU (1997, p. 45),  podemos observar 
que há “semelhanças da estrutura de Lisístrata com a do mito e do rito 
de Lemnos, a combinação indissociável, a separação e ginecocracia, 
que representam a greve de sexo e a tomada da Acrópole, respectiva-
mente.” A separação refere-se aos planos político e sexual, uma vez 
que as mulheres se separam dos homens quando assumem o poder 
na acrópole e com a greve do sexo.

Ainda com relação à agressividade feminina o coro dos velhos 
reflete que “não há fera mais indomável que uma mulher” (v. 1014), 
pois já cansados de discutir com as mulheres, Percebem que todos 
os gregos estão sofrendo as consequências da greve de sexo. Des-
ta maneira, concordamos com o que nos diz Fábio de Sousa Lessa 
(2002, p.13), citando outros pesquisadores, quando ele afirma que a 
solidariedade, a reciprocidade e a amizade são elementos coesivos 
desses grupos de mulheres.

Em outro trecho, diz o Coro das Mulheres que Lisístrata é “rainha 
desta empresa e do plano!” (v. 706) manifestando mais uma caracte-
rística da heroína, que se propõe, desde o início, a lutar pelo ideal da 
paz, em que seu discurso, permeado pela alteridade, ressoa em toda 
a Grécia. Diz ainda o coro feminino (v. 1108-1111):

Χορός 
χαῖρ᾽ ὦ πασῶν ἀνδρειοτάτη: δεῖ δὴ νυνί σε γενέσθαι 
δεινὴν δειλὴν ἀγαθὴν φαύλην σεμνὴν ἀγανὴν πολύπειρον: 
ὡς οἱ πρῶτοι τῶν Ἑλλήνων τῇ σῇ ληφθέντες ἴυγγι 
συνεχώρησάν σοι καὶ κοινῇ τἀγκλήματα πάντ᾽ ἐπέτρεψαν.

Coro
Salve, ó mais viril de todas; eis que é preciso agora tu seres         
terrível e delicada, boa e má, venerável e doce,
multi-experiente;
para que os primeiros gregos pelo teu encanto tomados cedam a ti.
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As Amazonas descendem do deus Ares, o deus da guerra, filho 
de Zeus e de Hera, e um dos doze deuses olímpicos. Como é natural, 
os mitos nos quais Ares está envolvido são sempre relacionados com 
guerras e combates. Mesmo filhas de um deus olímpico, as Amazonas 
não são vistas como semideusas, como é comum àqueles que tem um 
pai divino. Em parte, isto se explica por sua condição de filhas de um 
deus tido como violento e sanguinário, o que esclarece apenas uma 
das suas características mais marcantes: a de guerreiras, que assim 
como seu pai também não vencem todas as batalhas. As Amazonas 
instalam uma sociedade tipicamente feminina, na qual os homens são 
apenas escravos. Em Lisístrata, vemos que as mulheres também ins-
talam provisoriamente um governo, com o intuito de recuperarem a 
anterior convivência pacífica nos lares junto de seus maridos, ausentes 
por causa da Guerra do Peloponeso.

Assim como as Amazonas, as mulheres reúnem-se em assem-
bleia como uma tropa (v.93); a guerra seria ocupação dos homens, 
mas passa a ser a preocupação das mulheres (v. 545), uma vez que 
não há mais como se ocuparem dos lares abandonados pelos maridos 
em virtude da guerra. Instaura-se, portanto, um verdadeiro exército de 
mulheres comandadas por Lisístrata. De acordo com Silva (1991, p. 
220), as mulheres trabalhadoras “temperadas pelas exigências da vida 
são aguerridas e temíveis, capazes de fazer frente a um exército”. Na 
peça em questão, vemos que todas as mulheres são chamadas a lutar, 
a atacar mesmo os homens, como nos versos 456-461 em que Lisístra-
ta diz: “Ó aliadas mulheres, saí daí de dentro, ó vendedoras de grãos 
e de purê de legumes, ó estalajadeiras, vendedoras de alho e de pão, 
puxai, batei, golpeai, injuriai, não tenhais vergonha, cessai, voltai, não 
despojeis.” Com essa atitude, tornam-se heroínas guerreiras, como os 
próprios heróis das epopeias. 

O ideal guerreiro construído nas epopeias de Homero está fun-
damentado em pelo menos três princípios: a honra (τιμή), a virtude, a 
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excelência (ἀρετή), e a piedade (θεοσέβεια, o culto aos deuses), segun-
do Vernant (2001, p.411). A coragem exacerbada, a morte com glória 
em combate e a construção da memória coletiva também fazem parte 
desse ideal guerreiro heroico, contudo de forma menos objetiva. Aqui-
les, herói da Ilíada, é retratado como forte e veloz; Odisseu, herói da 
Odisseia, reflete a astúcia e a retórica; Páris, príncipe troiano, é conhe-
cido por sua beleza: tais modelos servem para mostrar como Homero 
reproduziu em seus heróis gregos as muitas virtudes necessárias para 
o guerreiro. A areté é facilmente observada na peça pela condição de 
hábeis e corajosas guerreiras da luta discursiva, ou, como no caso do 
coro de mulheres, a própria força para enfrentar os homens. Por últi-
mo, a piedade, tão cara aos gregos, aparece nas mulheres no culto às 
deusas Ártemis, Atena e Afrodite.

Para Ana Margarida Chora:

Existe heroísmo guerreiro e individualismo entre figuras femini-
nas na Cultura Clássica. É o caso de Atena, de Artemisa, das 
Amazonas. […] Contudo, o que torna as três primeiras singu-
lares não é apenas o princípio do poder nem a força física. É 
o princípio lunar, a sua ligação à lua, à castidade, ao heroísmo 
e ao individualismo celibatário. […] O heroímo guerreiro femi-
nino pode surgir como próprio, ou como mediação de armas 
ou atavios guerreiros que interferem na composição de outros 
elementos ou Personagens. […] No segundo caso, a heroína 
pode ser intermediária de elementos bélicos ou simplesmente 
colocar a sua marca num episódio determinante. Na Teogonia 
de Hesíodo, Atena adorna a primeira mulher (Pandora) que sur-
ge como resultado da vingança de Zeus, pelo fato de Prometeu 
ter roubado o fogo dos deuses. Coloca-lhe roupas prateadas, 
uma grinalda com flores e uma coroa na cabeça (vv. 565-584). 
Palas Atena é, portanto, a mediadora da criação do mal no mun-
do. (CHORA, 2012, p. 119-127)

Como, por exemplo, temos a ajuda da deusa Atena a Héracles 
nos doze trabalhos, pois o é o cinto da rainha das Amazonas Hipólita 
que dá capacidades bélicas excepcionais a Héracles. E é exatamente 
por causa de um cinto que Buquerina se atrasa “É que com dificul-
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dade achei meu pequeno cinto no escuro”, refletindo a incapacidade 
de sair de casa sem ele. Tais dados são interessantes para o estudo 
da ação heroica das mulheres da peça, uma vez que elas serão me-
diadoras entre atenienses e espartanos na negociação da paz, mas 
neste caso mediadoras do bem, ou de algo melhor para os gregos. 
Contudo o melhor mesmo é não ter guerra, pois, como diz Lisístrata, 
“nada obriga a fazer a guerra” (v. 497).

1.3 A TESSITURA DA PAZ

Assim como Penélope, a mais famosa tecedeira, tecia e deste-
cia um manto no intuito de lograr seus pretendentes (BRANDÃO, 1987, 
vol 3, p. 326), o texto de Aristófanes vai construindo e refazendo os 
ideais que a cidade perdera ao longo do tempo. Na sublime atividade 
de convivência conjugal, que se pretenda harmoniosa, a tecelagem 
é empregada como uma estratégia de aproximação feminina com o 
lar e de sedução. As mulheres que, com Lisístrata, se trancaram na 
Acrópole em greve ao sexo, utilizam a lã e o linho, deixando a casa 
ao abandono e a necessitar de cuidados urgentes, como uma des-
culpa para escapar, de qualquer maneira, à reclusão e realizar um en-
contro com os maridos agora abandonados (v. 729-741); retomam, 
com esses argumentos, o artifício usado por Penélope, para lograr os 
seus pretendentes ao casamento. Do mesmo modo, é que também 
no “tecido levado pelas galinhas” (v. 896) que Penétrias emprega, para 
dissuadir Buquerina a desistir da greve e, consequentemente, a voltar 
para casa, apostando que a suscetibilidade bem feminina da mulher 
não conseguirá resistir a este símbolo da decadência doméstica.

À tecelagem, outrora uma ocupação elegante, hoje assinala a 
necessidades reais da vida, a mulher ateniense articula todas as outras 
tarefas domésticas, antes conferidas aos escravos “pois uma de nós 
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ao marido inclina-se, outra desperta o escravo, o filhinho uma faz dor-
mir, essa o banha, alimenta-o aquela”(v. 17-19). Em todos os ambien-
tes da casa, a mulher exerce uma autoridade e um controle próprios. 
Por conseguinte, a sua falta, falha ou mesmo omissão disseminam 
inúmeros problemas que, na ordem da vida doméstica, causam de-
sespero nos maridos e revelam a incapacidade deles em realizar o que 
não lhes compete, deixando-os perdidos. 

E foi justamente a arte da tecelagem e do bordado que colocou 
a perder uma presunçosa adversária da deusa Atena: Aracne. Ela, se-
gundo Brandão (1987, vol 2, p. 27):

Era uma bela jovem da Lídia. Bordava e tecia com tal perfeição, 
que até as ninfas dos bosques vizinhos vinham contemplar e 
admirar-lhe a arte. A perícia de Aracne valeu-lhe a reputação de 
discípula de Atená, mas entre os dotes da fiandeira não se con-
tava a modéstia, a ponto de desafiar a deusa para uma competi-
ção pública. Atená aceitou a provocação, mas apareceu-lhe sob 
a forma de uma anciã, aconselhando-a a que depusesse sua 
hýbris, sua démesure, seu descomedimento, que não ultrapas-
sasse o métron, que fosse mais comedida, porque os deuses 
não admitiam competição por parte dos mortais. A jovem, em 
resposta, insultou a campeã. Indignada, Atená se manifestou 
em toda a sua imponência de imortal e declarou aceitar o desa-
fio. Depuseram-se as linhas e deu-se início ao magno concurso. 
Atená representou em lindos coloridos, sobre uma tapeçaria, os 
doze deuses do Olimpo em toda a sua majestade. Aracne, ma-
liciosamente, desenhou certas histórias pouco decorosas dos 
amores dos imortais, principalmente as aventuras de Zeus. [...] 
a deusa irritada com os desenhos de Aracne transformou-a em 
aranha, para que tecesse pelo resto da vida. 

Foi, então, que pelo resto da vida ocidental associamos a tes-
situra ou a arte de tecer à Aracne. Mesmo que seja para tecer uma 
teia para os homens, no caso de Lisístrata, que assim como a jovem, 
narram maliciosamente as histórias dos seus maridos em guerra, ale-
gando que a força bruta não resolverá todos os problemas da cidade.



S U M Á R I O 175

Retomando a relação entre as mulheres da peça, a arte da tece-
lagem e a atitude de confrontar os homens, nos voltamos para a deusa 
guardiã da Acrópole, sua morada. Para Hesíodo, a deusa Atena é a 
própria a inteligência guerreira:

Ζεὺς δὲ θεῶν βασιλεὺς πρώτην ἄλοχον θέτο Μῆτιν πλεῖστα τε ἰδυῖαν 
ἰδὲ θνητῶν ἀνθρώπων.  ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ἄρ᾽ ἔμελλε θεὰν γλαυκῶπιν Ἀθήνην 
τέξεσθαι, τότ᾽ ἔπειτα δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας αἱμυλίοισι λόγοισιν 
ἑὴν ἐσκάτθετο νηδὺν  Γαίης φραδμοσύνῃσι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 
τὼς γάρ οἱ φρασάτην, ἵνα μὴ βασιληίδα τιμὴν ἄλλος ἔχοι Διὸς ἀντὶ θεῶν 
αἰειγενετάων. ἐκ γὰρ τῆς εἵμαρτο περίφρονα τέκνα γενέσθαι: πρώτην 
μὲν κούρην γλαυκώπιδα Τριτογένειαν ἶσον ἔχουσαν πατρὶ μένος καὶ 
ἐπίφρονα βουλήν. αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄρα παῖδα θεῶν βασιλῆα καὶ ἀνδρῶν  
ἤμελλεν τέξεσθαι, ὑπέρβιον ἦτορ ἔχοντα:

[…]

αὐτὸς δ᾽ ἐκ κεφαλῆς γλαυκώπιδα Τριτογένειαν δεινὴν ἐγρεκύδοιμον 
ἀγέστρατον Ἀτρυτώνην πότνιαν, ᾗ κέλαδοί τε ἅδον πόλεμοί τε 
μάχαι τε.

Zeus rei dos deuses primeiro desposou Astúcia
mais sábia que os Deuses e os homens mortais.
Mas quando ia parir a Deusa de olhos glaucos Atena,
ele enganou suas entranhas com ardil,
com palavras sedutoras, e engoliu-a entre abaixo,
por conselhos da Terra e do céu constelado.
Estes lho indicaram para que a honra de rei
não tivesse em vez de Zeus outro dos Deuses perenes:
era destino que ela gerasse filhos prudentes,
primeiro a virgem de olhos glaucos Tritogênia
igual ao pai no furor e na prudente vontade,
e depois um filho rei dos deuses e homens 
ela devia parir dotado de soberbo coração.
[…]
Ele da própria cabeça gerou a de olhos glaucos 
Atena terrível estrondante guerreira infatigável 
soberana a quem apraz fragor combate e batalha.
(HESÍODO, Teogonia, 886-898; 924-926)
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Segundo Junito de Sousa Brandão (1987, p. 347), a deusa 
Atena é a:

Nascida das meninges de Zeus, “a filha do pai”, identifica-se 
como deusa da inteligência, da paz, das artes e dos artistas, 
sobretudo dos tecelões e artesãos. Era a única das olímpicas 
a aparecer armada: usava capacete, escudo e lança. Estrate-
gista, conservadora e apegada às soluções práticas, simboliza 
a mulher que se rege mais pela razão do que pelos arrebata-
mentos afetivos. 

Diz ainda o referido autor que a mulher identificada com a deusa 
age mais com animus, pois é “mais refletida que impetuosa”. Tendo 
uma forte atração pelo poder e pelo mando. Vejamos um trecho da 
peça em que o conselheiro discute com Lisístrata (vv. 527-537):

Πρόβουλος 
ὑμεῖς ἡμᾶς; δεινόν γε λέγεις κοὐ τλητὸν ἔμοιγε.

Λυσιστράτη 
σιώπα.

Πρόβουλος 
σοί γ᾽ ὦ κατάρατε σιωπῶ ‘γώ, καὶ ταῦτα κάλυμμα φορούσῃ  
περὶ τὴν κεφαλήν; μή νυν ζῴην.

Λυσιστράτη 
ἀλλ᾽ εἰ τοῦτ᾽ ἐμπόδιόν σοι, παρ᾽ ἐμοῦ τουτὶ τὸ κάλυμμα λαβὼν ἔχε 
καὶ περίθου περὶ τὴν κεφαλήν, κᾆτα σιώπα.

CONSELHEIRO
Vós a nós? Falas coisas absurdas e eu não posso suportar.

LISÍSTRATA
Cala-te!

CONSELHEIRO
Eu silenciar diante de ti, ó maldita, que portas
este véu sobre a cabeça? Que eu não viva então.

LISÍSTRATA
Mas se isto te impede, de mim este véu tomando,
temno, colocao sobre a cabeça e em seguida calate.
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O “cala-te” é enérgico e simbólico, pois a palavra é autêntica 
expressão de cidadania na Grécia Antiga, sendo por meio dela que 
se tem lugar nas Assembleias. Lisístrata toma a palavra, consequen-
temente o poder é seu também, e estabelece que o homem se cale, 
pois ela veementemente não lhe permite a censura. Jean Pierre Vernant 
nos explica que na pólis a palavra é mesmo um instrumento de poder 
(VERNANT, 1989, p.34). Calar o homem seria o mesmo que excluir 
seus direitos de cidadão, constituindo algo extraordinário.  

Em outro trecho, a deusa Atena é chamada a ajudar às mulhe-
res trazendo água para apagar o fogo dos homens. Demanda que, 
no plano simbólico, a ação de extinguir o fogo com água tem relação 
geralmente apenas com um ato masculino: o de urinar no fogo. Em Li-
sístrata, colocar o fogo embaixo da mulher era uma maneira de apagar 
o fogo, parece-nos, algo excepcionalmente feminino. Portanto, assim 
como a deusa é excepcionalmente diferente das outras, as mulheres 
na peça realizam ações típicas dos homens. 

O culto à deusa Atena era um dos mais importantes. Durante as Pa-
natheneias era evidente a importância que esperavam possuir para a 
conservação do equilíbrio da Cidade, em que uma boa relação com 
as divindades, especialmente com a deusa patrona de Atenas, se fazia 
necessária. Virgindade e boa origem eram requisitos para a escolha 
das jovens filhas dos cidadãos, que representariam todas as demais 
como Arréforas, Aletrides, Osas e Canéforas. A maioria estava voltada 
para a celebração de Palas Atena, a deusa que dominava a colina 
sagrada e a cidade (v. 643). O sexo feminino se caracterizava por do-
minar a cidade alta, o que legalizava às mulheres o direito de estarem 
na Acrópole (v. 175-179):

Λυσιστράτη 
ἀλλ᾽ ἔστι καὶ τοῦτ᾽ εὖ παρεσκευασμένον: καταληψόμεθα γὰρ τὴν 
ἀκρόπολιν τήμερον.  ταῖς πρεσβυτάταις γὰρ προστέτακται τοῦτο δρᾶν,  
ἕως ἂν ἡμεῖς ταῦτα συντιθώμεθα, θύειν δοκούσαις καταλαβεῖν τὴν 
ἀκρόπολιν.
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LISÍSTRATA
Mas isto também está bem preparado. 
Pois ocuparemos a Acrópole hoje. 
É que às mulheres mais velhas foi ordenado fazerem assim, 
enquanto combinamos estas coisas, 
fingindo sacrificar, tomarem a Acrópole.

De acordo com o coro das mulheres o discurso feminino é 
justo, pois elas cumprem todos os rituais sagrados que lhes são de-
terminados segundo a própria cultura, sobre os quais refletem nos 
versos 642-646: 

ἑπτὰ μὲν ἔτη γεγῶσ᾽ εὐθὺς ἠρρηφόρουν: εἶτ᾽ ἀλετρὶς ἦ δεκέτις 
οὖσα τἀρχηγέτι: κᾆτ᾽ ἔχουσα τὸν κροκωτὸν ἄρκτος ἦ Βραυρωνίοις:  
κἀκανηφόρουν ποτ᾽ οὖσα παῖς καλὴ ‘χουσ᾽ ἰσχάδων ὁρμαθόν:

Desde os sete anos de idade eu era arréfora;
depois fui moleira, aos dez anos, para nossa patrona,
e deixando cair a túnica amarela era ursa nas Braurônias;
e, enfim, fui canéfora sendo uma bela moça, tendo um colar de 
figos secos.

Assim, segundo Gonçalves (2010, p.10), tais rituais são descritos:

As Arrefóras eram quatro virgens eleitas entre as mais nobres 
da Cidade para tecer um manto para Atena. As Aletrides ser-
viam para moer os grãos do alimento sagrado para a deusa. 
As Osas eram sacerdotisas. As Canéforas eram moças que 
durante as Panatheneias levavam cestas com adornos e ofe-
rendas sagradas à deusa. As Arrefóras, a princípio, ficavam 
na Acrópole. A segunda etapa desta iniciação comportava um 
pequeno retiro, cujo intuito se direcionava para aprendizagem 
das funções femininas para que também participassem da pre-
paração do alimento sagrado. Tais ritos ainda comportavam 
simbolismos de morte e ressurreição, resquícios de iniciações 
primitivas, até que estivessem preparadas para integrarem-se 
junto às mulheres adultas cumprindo os rituais prescritos e 
levando consigo os ensinamentos recebidos. Depois de cum-
pridas estas etapas, estariam prontas para a vida familiar nas 
suas funções de mães e esposas.
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Portanto os rituais não só justificam as ações femininas, como 
explicam certas passagens da peça. A preocupação das mulheres é 
demonstrar como elas realizarão a administração da cidade, usando 
de “bom senso e saber” (v. 433). 

1.4 UMA REDE DE LAÇOS

Lindas sirenas Morenas

Compreender como as mulheres, numa comédia da Antiguida-
de grega, em pleno século V em Atenas, conseguiram se articular num 
projeto de conspiração contra os homens, num período de guerra, é 
ter em mente uma imagem, quase sempre, equivocada da situação da 
mulher nesse período. Visto que, nas palavras do historiador Fábio de 
Souza Lessa, em seu livro O feminino em Atenas:

Para Aristófanes a philía expressa a coesão dos helenos em prol 
da paz (ARISTÓFANES, Lisístrata, vv. 1263-70). Entenderemos 
a philía como um elemento de coesão social entre as esposas, 
que vai proporcioná-las a organização do espaço e a criação de 
lugares de validação de suas práticas e de uma existência social 
própria. (LESSA, 2004, p. 66)

Sendo assim, as mulheres encontravam oportunidades para 
dialogarem entre si, comunicando-se e, ao mesmo tempo, se man-
tendo informadas a respeito do que acontecia na cidade, mesmo es-
tando num período difícil e conturbado da guerra. Acreditamos que 
uma esposa participaria na vida política quando junto de sua família ou 
em conversas com seu marido. Mesmo que isso acontecesse indireta-
mente e sem grande poder de alcance, é uma hipótese viável. Assim, 
as ideias das esposas sensibilizariam os maridos, para, quando nas 
Assembleias, tomarem decisões mais avaliadas. Lessa afirma, ainda 
no mesmo livro já citado, que as mulheres possuíam uma maneira par-
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ticular para participar socialmente da vida política da cidade, havendo 
a possibilidade de terem certo reconhecimento da sociedade por seu 
aspecto vigilante frente às ações masculinas (LESSA, 2004, p.77).

Afrodite é a deusa da beleza e do amor. Tais características são 
imprescindíveis para as mulheres da comédia Lisístrata, pois a mulher 
pode tornar-se criativa e fecunda. O arquétipo de Afrodite rege o fas-
cínio da mulher pelo amor, a beleza, a sensualidade, a sexualidade. 
Assim, na peça essas virtudes da deusa são tomadas pelas mulheres 
que precisam excitar seus maridos para conseguirem seu objetivo: 
trazê-los de volta para casa. 

“É o símbolo das forças irrefreáveis da fecundidade”, como nos 
diz Junito Brandão de Sousa (1987, vol. 1, p. 223), “em função do dese-
jo ardente que essas mesmas forças irresistíveis ateiam nas entranhas 
de todas as criaturas”, daí sua estreita relação com as mulheres gregas 
da peça que impõem uma greve de sexo aos maridos, mas que de for-
ma contraditória querem garantir a retomada de suas vidas familiares 
e de sua fecundidade e sexualidade. 

A mulher identificada com a deusa Afrodite é ágil, alegre, ex-
pedita. Isso fica claro com a seguinte passagem de um diálogo entre 
Lisístrata e Calonice, que refletem certa graciosidade à reunião “femi-
nista”, versos 20-24: 

Λυσιστράτη 
ἀλλ᾽ ἕτερά τἄρ᾽ ἦν τῶνδε προὐργιαίτερα αὐταῖς.
Καλονίκη 
τί δ᾽ ἐστὶν ὦ φίλη Λυσιστράτη,  ἐφ᾽ ὅ τι ποθ᾽ ἡμᾶς τὰς γυναῖκας συγκαλεῖς;  
τί τὸ πρᾶγμα; πηλίκον τι;
Λυσιστράτη 
μέγα.
Καλονίκη 
μῶν καὶ παχύ;
Λυσιστράτη 
καὶ νὴ Δία παχύ.
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Καλονίκη 
κᾆτα πῶς οὐχ ἥκομεν;
LISÍSTRATA

Mas é que mais úteis do que estas, outras coisas havia para elas.

CALONICE

E qual é, ó cara Lisístrata, a causa pela qual nos convocaste, 
nós mulheres? Que coisa é? De que tamanho?

LISÍSTRATA

Grande.

CALONICE

E grossa também?

LISÍSTRATA

E grossa, por Zeus.

CALONICE

E então como não chegamos?

Quer seja pelo desejo sexual, quer seja pelo amor ao marido, 
as mulheres em Lisístrata estão dispostas, sempre e sem exceção, a 
participar de qualquer atividade que a elas permita novamente exer-
cer seu papel de esposas. A admiração de Calonice pelo fato de as 
mulheres não terem comparecido prontamente ao chamado de Lisís-
trata é a expressão disso, comprovando assim que a greve de sexo 
não será fácil para elas.

1.5 ÁGUA E FOGO SÃO COMO NÓS

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas 

No tocante aos elementos água e fogo, tão presentes na Lisís-
trata, acreditamos que eles constituem parte representativa da pólis, ou 
seja, como típicos da separação que se fazia entre homens e mulheres. 
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Portanto, as mulheres estariam representadas simbolicamente pela água 
e os homens pelo fogo. Mas como seria esse nó? Seria a possibilidade 
de não conviverem, mesmo tendo que conviver. Um será o oposto do 
outro, seu aniquilador. Mas também será, em certa medida, necessário 
para seu controle. Ambos são necessários à cidade. É sobre esses ele-
mentos e sobre suas especificidades que vamos ponderar agora.

Aristófanes permite através do coro um imergir no discurso da 
pólis grega. Ou como diria Walter Benjamim, “a narrativa [...] mergulha 
a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele”, ou seja, há 
uma outra possibilidade de discurso pacifista por meio do coro, que 
na peça é bipartido. A atuação do coro de mulheres é importantíssima, 
pois ele configura uma ajuda à causa pacifista, um apoio decisivo à 
rebelião feminina em oposição aos seus inimigos. O poeta viabiliza, ora 
no coro masculino ora no coro feminino, a expressão do absurdo béli-
co e, ao mesmo tempo, revela sutilmente suas críticas às assembleias 
dos cidadãos, aos militares de um modo geral. Nota-se, então, que o 
coro como um narrador busca sempre interferir na opinião do público/ 
narratário, quer fazer refletir, eximindo-o de sua confortável posição de 
espectador, como observamos nesse trecho, versos 636-639:

Χορὸς Γυναικῶν
οὐκ ἄρ᾽ εἰσιόντα σ᾽ οἴκαδ᾽ ἡ τεκοῦσα γνώσεται ἀλλὰ θώμεσθ᾽ ὦ 
φίλαι γρᾶες ταδί πρῶτον χαμαί ἡμεῖς γὰρ ὦ πάντες ἀστοὶ λόγων 
κατάρχομεν τῇ πόλει χρησίμων.

CORO DAS MULHERES
Então quando tu entrares em casa, tua mãe não te reconhecerá.
Mas ponhamos, ó queridas anciãs, antes estes ao chão.
Pois nós, ó todos os Cidadãos, um discurso útil à Cidade iniciamos.
(grifo nosso)

Nesse trecho situa-se a parábase ou o momento em que o 
coro dá um passo à frente e dialoga com o público, discutindo e 
fazendo refletir sobre as dificuldades da cidade. O discurso é justo, 
pois são as mulheres também cidadãs (para ser reconhecido como 
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cidadão, este deve ser filho de um pai ateniense e uma mãe também 
ateniense) e alegam “pagar sua parte à cidade fornecendo homens” 
(v. 651), portanto provendo a cidade com cidadãos, soldados. Como 
bem salienta Florenzano (1996, p. 41) a respeito da cidadania e do 
casamento na Grécia antiga

Mas casar, ter filhos que vinculassem o seu oikos68 e o culto 
doméstico era também da maior importância para o jovem, 
que, no fundo, só era cidadão pleno depois de casar-se. Para 
a moça, tratava-se de entrar numa etapa que lhe permitiria ter 
filhos reconhecidos pela sociedade e criá-los, e, como já disse-
mos, a maternidade era a função mais importante da mulher na 
sociedade grega. 

O coro bipartido da peça debate por bastante tempo, chegan-
do mesmo a partir para a luta física. Alguns autores atribuem a essa 
bipartição uma referência ao mito do andrógino que aparece em Pla-
tão, porém não é nosso objetivo discutir aqui esse aspecto. Devemos 
salientar que essa duplicidade é inovadora no teatro grego e, dado o 
caráter político e sexual da peça, essa bipartição sugere uma crítica à 
guerra em geral, seja a política entre Atenas e Esparta, seja a sexual 
entre homens e mulheres.

A ferocidade com que se debatem os dois coros é significativa 
para a compreensão de que há uma luta entre o que está estabelecido 
e o que se pretende reestabelecer, ou seja, entre a manutenção de 
um poder ligado às guerras e o retorno dos homens aos lares, como 
discutem a seguir nos versos 360-367:

Χορὸς γερόντων
εἰ νὴ Δί᾽ ἤδη τὰς γνάθους τούτων τις ἢ δὶς ἢ τρὶς ἔκοψεν ὥσπερ 
Βουπάλου, φωνὴν ἂν οὐκ ἂν εἶχον.
Χορὸς Γυναικῶν
καὶ μὴν ἰδοὺ παταξάτω τις: στᾶσ᾽ ἐγὼ παρέξω, κοὐ μή ποτ᾽ ἄλλη σου 
κύων τῶν ὄρχεων λάβηται.

68  Oikos é entendido como a casa ou o lar para os gregos antigos. 
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Χορὸς γερόντων
εἰ μὴ σιωπήσει, θενών σου ‘κκοκκιῶ τὸ γῆρας.
Χορὸς Γυναικῶν
ἅψαι μόνον Στρατυλλίδος τῷ δακτύλῳ προσελθών.
Χορὸς γερόντων
τί δ᾽ ἢν σποδῶ τοῖς κονδύλοις; τί μ᾽ ἐργάσει τὸ δεινόν;
Χορὸς Γυναικῶν
βρύκουσά σου τοὺς πλεύμονας καὶ τἄντερ᾽ ἐξαμήσω.

CORO DOS VELHOS
Se, por Zeus, já se tivesse ferido os queixos delas duas ou três 
vezes, como a Búpalo, não teriam voz.
CORO DAS MULHERES
Então eilo aqui; alguém bata. Permitirei parada, e não teme que 
outra cadela te agarre os testículos.
CORO DOS VELHOS
Se não te calares, batendote, arrancarei tua pele velha.
CORO DAS MULHERES
Tendo avançado, toca tropilha só com o dedo.
CORO DOS VELHOS
E se eu te destruir com os punhos? O que me farás de terrível?
CORO DAS MULHERES
Mordendo, eu te arrancarei pulmões e entranhas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lisístrata é considerada a peça mais obscena de Aristófanes e, 
de certo, as cenas são extremamente avançadas para os dias atuais 
e chamam a atenção do leitor moderno. Entretanto, era bastante co-
mum no teatro da época certas extravagâncias, pois não devemos nos 
esquecer que o teatro cumpre, com já salientamos anteriormente, um 
ritual religioso em homenagem ao deus Dioniso, que por si só é arqué-
tipo do excesso e absurdo.
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INTRODUÇÃO

O século V a.C. representou o auge de Atenas, mas um evento 
determinou seu declínio: a Guerra do Peloponeso, ocorrida entre 431 
e 404 a.C. Os Atenienses, que no início do conflito detinham o con-
trole de grande parte da Grécia, cada vez mais isolados, perderam 
força e ganharam inimigos nesse processo. Sua grande rival, Espar-
ta, conseguiu aliar várias cidades, dentre as quais muitas ex-colônias 
atenienses, e, a partir de uma excelente estratégia e da adoção de um 
discurso persuasivo, finalizou a disputa de forma vitoriosa.

O Ateniense Tucídides, nesse período, escreveu sua única obra, 
cujo objetivo era relatar, de maneira “verdadeira”, todos os acontecimen-
tos da Guerra do Peloponeso. Contemporaneamente ao historiador, o 
comediógrafo Aristófanes produziu suas peças em meio ao desenrolar 
do conflito, ora abordando o tema de forma direta, ora de forma velada. 
Qual seria, então, a conexão entre a história e a comédia antiga? Se 
ao tema bélico se associa facilmente o gênero histórico, ao cômico tal 
relação não aparece de forma automática: é preciso conhecer as carac-
terísticas do teatro cômico, da cidade de Atenas e do momento histórico 
da cidade. Para responder à pergunta, então, de forma simples, pode-
mos considerar que Aristófanes utilizou a Guerra do Peloponeso e foi 
influenciado por ela ao escrever suas peças porque este era o assunto 
do momento. A cidade passava por um período de guerra, mas a vida 
cotidiana continuava. Desse modo, a comédia aristofânica usou, por 
exemplo, a figura de políticos importantes e fatos marcantes da guerra 
para criar o cômico, seja apresentando uma caricatura de algum general 
famoso, seja metaforizando alguma situação do conflito.

As comédias Acarnenses (425 a.C.) e Cavaleiros (424 a.C.) es-
tão intimamente relacionadas com a Guerra do Peloponeso. Nessas 
peças, Aristófanes recorre ao tema político/bélico com bastante ênfase 
para, em um primeiro plano, criar o enredo; e, em segundo, mencionar 
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de forma crítica algum fator relacionado, seja uma situação própria da 
guerra, seja alguma figura conhecida da época. O conflito já se arras-
tava há seis anos quando da encenação dessas peças e, além de os 
recursos da cidade começarem a escassear, a percepção geral dos 
Atenienses era a de que a vitória lhes custaria muito mais do que eles 
haviam previsto inicialmente. Diante da situação, o poeta busca paz 
para a cidade e critica tudo e todos que agem contra esse objetivo. O 
principal responsável pela manutenção da guerra é Cléon, o demago-
go mais poderoso e influente em Atenas após a morte de Péricles, que 
faleceu em 42969, ainda no início do conflito.

Na comédia Vespas (422), o político ainda é bastante citado e 
acusado; a peça critica o grande esquema que havia se instaurado 
nos tribunais atenienses durante o período da guerra: Cléon, ao esti-
pular o aumento do pagamento por sessão, controlava os juízes que 
pertenciam às camadas populares (grande parte do total). Assim, os 
juízes passaram a ver o demagogo como um verdadeiro benfeitor e 
estavam sempre prontos a agir em seu favor. Nesse mesmo ano de 
422, Cléon foi morto em combate. Houve então uma oportunidade para 
a negociação de paz.

A chamada Paz de Nícias foi um acordo de tréguas assinado en-
tre os envolvidos na guerra, em 421. Com a morte de Cléon, pelo lado 
ateniense, e com a de Brásidas, pelo espartano, houve um momento 
de consenso entre as cidades: uma pausa era necessária. A guerra 
já transcorria há 10 anos. Assim, nesse ano, Aristófanes apresenta a 
peça A Paz, na qual o personagem principal, um vindimador cansado 
da guerra, quer subir ao Olimpo para pedir aos deuses a paz na Grécia.

Nenhuma peça de Aristófanes possivelmente produzida entre 
420 e 415 (com exceção, talvez, da segunda versão da peça As Nu-
vens, que é a que temos) chegou a nós. Em 414, a Guerra do Pe-

69  Todas as datas apresentadas a seguir são antes de Cristo.
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loponeso estava já em outra fase e uma nova personalidade política 
surgira: Alcibíades, figura decisiva na derrota ateniense. Nesse ano, 
foi encenada a comédia As Aves, na qual o poeta criticava a eterna 
confusão e intranquilidade que havia se estabelecido em Atenas. Dois 
velhos atenienses, cansados, resolvem partir em busca de uma nova 
cidade para morar, um lugar pacífico. Diante da dificuldade de encon-
trar o local adequado, um deles resolve criar uma cidade através da 
imaginação, fazendo os outros também acreditarem que era possível 
uma cidade assim existir.

O percurso que Aristófanes estabelece com a maioria de suas 
peças é “finalizado” com a apresentação das chamadas “peças femi-
ninas” – Lisístrata, Tesmoforiantes e A Assembleia de Mulheres –, que 
estão separadas por 18 anos: as duas primeiras foram encenadas em 
411 a.C., e a terceira, em 393/392 a.C. Ao final da Guerra do Pelopo-
neso (em 404), o ânimo geral em Atenas estava destruído. O clima 
de derrota influenciou as comédias aristofânicas de diferentes formas. 
Analisar esse entrelaçamento entre o ambiente político/social de Ate-
nas e as peças, portanto, é fundamental para a compreensão da obra 
de Aristófanes.

LISÍSTRATA

Aristófanes, uma vez mais, parecia antecipar os acontecimentos. 
Atenas já vinha mal na guerra, caminhando para uma vergonhosa der-
rota. A última esperança de alguns Atenienses foi a organização de um 
golpe oligárquico, um governo que substituiria a democracia, já que esta 
passara a ser responsabilizada e culpada pelo momento crítico da cida-
de. O controle de Atenas, nas mãos de poucos, ajudaria a conduzir mais 
adequadamente o povo. Também há um “golpe” em Lisístrata.
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Essa comédia se passa em meio ao clima tenso dos anos fi-
nais da Guerra do Peloponeso, em uma fase da disputa na qual Ate-
nas já vivia dificuldades. Na peça, Lisístrata é uma mulher ateniense, 
cansada da guerra, cansada de ver os homens deixarem a cidade 
para ir lutar e morrer. Ela tem um plano para remediar a situação: uma 
greve de sexo. As esposas não aceitariam a aproximação dos mari-
dos, enquanto a guerra não acabasse. No início da peça, ela reúne 
um grupo de mulheres, entre elas uma Espartana, para expor o plano 
e organizar a greve. Inicialmente, as mulheres não se convencem da 
efetividade do projeto, mas depois acabam por acatar a ideia. A gre-
ve de sexo era a contribuição das mulheres mais jovens; já as mais 
velhas foram incumbidas de invadir e tomar a acrópole de Atenas. O 
plano obtém sucesso, e as mulheres passam a mandar na cidade. 
Embaixadores dos Atenienses e dos Espartanos são enviados para 
negociar. Lisístrata faz um acordo com os homens, e finalmente se 
estabelece a paz entre Atenas e Esparta.

Logo no início da obra, Lisístrata afirma: “mas se as mulheres 
se reunirem aqui, as da Beócia, as do Peloponeso e nós, juntas sal-
varemos a Grécia (v.39)”. Em 411, Atenas vivia uma efervescência po-
lítica inimaginável para um período de guerra tão intensa. É o ano do 
golpe oligárquico, sob o controle de Pisandro. Quando as mulheres 
assumem o controle da acrópole, assumem, também, naturalmente, o 
controle do tesouro da cidade, importantíssimo para a guerra. Quando 
perguntada sobre a razão pela qual estava fechando a cidade, Lisís-
trata afirma (vv. 487-492):

Lisístrata
Para que salvemos o dinheiro e para que não luteis por ele.
Conselheiro
É pelo dinheiro que lutamos?
Lisístrata
E todas as outras coisas misturadas. Pois para que se possa 
roubar, 
Pisandro e os que atacam os cargos públicos sempre moviam 
um tumulto.
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Mas eles então para isto façam o que quiserem; 
pois não mais neste dinheiro colocarão a mão.

Esse mesmo Pisandro citado foi o articulador do golpe oligár-
quico de 411. Atenas já havia perdido as batalhas na Sicília, e, desde 
a Fortificação de Deceleia por parte dos Espartanos, em 413, os Ate-
nienses viviam um clima de tensão que poucas vezes na história da 
cidade ocorrera.

O poeta parece entender o momento da cidade e, aos poucos, 
vai mudando seu estilo de crítica, a partir de As Aves (414), até a última 
peça dele que chegou até nós, Pluto (388). A liberdade que a Demo-
cracia propiciava ao artista diminui com as trocas de regime político 
(oligarquia, tirania), e o autor precisa se policiar para não atrair a ira 
das novas autoridades:

Assim, em Lisístrata, Aristófanes continua seu movimento de 
distanciamento da sátira pessoal. Além de Pisandro, Eucrates e 
o anônimo proboulos do agón, nenhum outro personagem pú-
blico recebe os açoites do poeta. Trata-se de uma nova postura 
crítica que prescinde dos ataques pessoais e recorre a figuras 
mais gerais e simbólicas. (TORRES, 2014, p. 231). 

A mudança na política ocorre de forma rápida, segundo Tucí-
dides. Atenas perdia suas cidades aliadas; sofria com a presença do 
exército espartano em Deceleia; já perdera muitos recursos durante o 
conflito na Sicília; Alcibíades conseguira um acordo com os Persas, 
que passaram a fornecer dinheiro aos Peloponésios. Assim, os Ate-
nienses se encontravam em sua pior fase, com o dinheiro escasso, 
sem sossego em seu próprio território, conforme a força dos Pelopo-
nésios crescia.

Pisandro e seus colaboradores, então, passaram a trabalhar 
pela mudança no regime político, em prol de um que fosse mais ade-
quado ao momento. O plano foi ousado e bem executado. Buscaram 
o apoio de Alcibíades (que estava exilado na Pérsia). Este desejava 
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voltar para Atenas, mas tinha mágoas do que o regime democrático 
fizera com ele: estava disposto a voltar e ajudar a cidade, desde que a 
Democracia deixasse de existir. (Tuc., 8, 48).

Alcibíades disse que conseguiria o apoio de Tissafernes para 
Atenas, contanto que esta tivesse uma política mais estável e controla-
da. Assim diz Pisandro, ao apresentar (ocultando algumas partes que 
lhe seriam favoráveis futuramente) a ideia aos Atenienses:

Isso (a salvação), então, não é possível a nós, a não ser que 
façamos uma política de mais bom senso, restringindo os car-
gos públicos a poucos, para que o Rei se convença; mas se 
desejamos mais discutir sobre política, no presente momento, 
do que sobre a salvação (pois futuramente poderemos fazer 
isso e mudar, caso algo não funcione bem; temos que aceitar 
de volta Alcibíades, que é o único capaz de realizar tal feito 
agora70. (8, 53.3).

Esse foi o início do golpe oligárquico em Atenas, ocorrido em 
411. Aristófanes lançou sua peça Lisístrata antes do golpe, e não deixa 
de ser marcante o fato de que, como exposto no trecho acima, Pisan-
dro fora citado pelo poeta. Não ocorre somente essa menção, uma vez 
que a personagem fala claramente que Pisandro roubava em seus car-
gos públicos (v.490), os mesmos cargos que agora ele queria restringir 
a poucas pessoas. E, da mesma forma que Cléon fazia, ataca aqueles 
que preferem ficar discutindo a resolver os problemas. Tamanho era 
o desespero em Atenas que não somente aceitaram o plano, como 
também deixaram Alcibíades voltar.

Aquele que seria o único homem capaz de salvar Atenas foi o 
mesmo que a encaminhou para essa situação, quando, anos antes, 
aconselhara os Espartanos a fortificarem Deceleia (Tuc. 6, 61). Se em 
411 houve o golpe oligárquico de Pisandro, foi porque em 413 os Pe-
loponésios aceitaram a sugestão de Alcibíades: estabeleceram uma 

70  Tradução nossa.
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fortaleza fixa na região, que ficava situada ao norte de Atenas, cerca 
de 21 km de distância, apenas. Nesses dois anos, a cidade se enfra-
queceu de forma definitiva, já que os gastos aumentaram e as fontes 
de renda diminuíram.

Tal situação causou muitos estragos, como o historiador nos 
mostra (7, 27-28). Os Atenienses passaram a viver sob uma constante 
ameaça de invasão, e a presença dos Espartanos ali perturbou imen-
samente o funcionamento da cidade, tal como previra Alcibíades. Es-
ses fatores estimulavam a fuga de escravos, impediam o cultivo de 
plantações e dificultavam a chegada de provisões oriundas da Eubeia: 
“tudo que a cidade precisava passou a ser importado, e a cidade pas-
sou a ser um acampamento”, de acordo com Tucídides.

Esse era o contexto de produção de Lisístrata e Tesmoforiantes. 
Aristófanes inovou não somente na temática das peças, mas também 
no uso de personagens femininas como protagonistas, pois “o apare-
cimento de uma heroína era incomum e talvez uma novidade: embora 
os choreutai femininos não fossem incomuns na comédia, não havia 
exemplos anteriores de uma protagonista feminina como Lisístrata71”. 
(HENDERSON, 1987, p. XXVIII. Tradução nossa).

O comediógrafo, depois de anos criticando os Atenienses e sua 
política externa, resolve utilizar as mulheres em suas peças em uma 
espécie de “desespero”. Os homens tiveram todas as oportunidades 
para governar bem a Grécia e não foram capazes de fazer um bom tra-
balho. Em Lisístrata (e em Assembleia de Mulheres também) as mulhe-
res são como uma última esperança para a salvação de todos os Gre-
gos, uma ideia absurda para a época, até mesmo no contexto cômico:

Fora a guerra a grande responsável por mudanças radicais na 
sociedade ateniense. A Atenas da primeira metade do séc. V 
colhera a imagem da mulher recatada, limitada às paredes da 

71 The appearance of a heroine was unusual and perhaps a novelty: although female choreutai 
were not uncommon in comedy there no earlier examples of a female protagonist like Lysistrata.
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casa, onde se movia com discrição enquanto solteira, onde 
reinava como soberana quando casada. Pouco culta, da vida 
diária estava-lhe afecto o domínio caseiro, em contraste com 
o mundo dos homens todo voltado para o exterior colectivo. 
(SILVA, 1991, p. 219).

A ausência de voz feminina na sociedade, à época, não espan-
ta. O espaço da mulher era a casa, e a autorização para sair desse 
espaço ocorria apenas em raras ocasiões, principalmente religiosas. A 
cidade é toda do homem: a política, a lei, o comércio, a guerra. Lisístra-
ta é a organizadora da rebelião, e a primeira coisa a fazer é convencer 
as outras mulheres (vv. 30). Em seguida, já com os planos traçados e 
encaminhados, inclusive com a participação de uma Espartana, há um 
debate entre Lisístrata, o Conselheiro e uma Velha. A protagonista enu-
mera situações nas quais tentava interagir com o marido, ao perceber 
os erros cometidos nas assembleias:

Farei isto. Nós no início em silêncio suportávamos de vós, os ho-
mens, pela nossa temperança, as coisas que fizésseis, pois não 
nos deixáveis abrir a boca; no entanto, não nos éreis agradáveis 
mesmo. Mas nós vos percebíamos bem, e, muitas vezes, em 
casa, ouvíamos que vós deliberáveis mal sobre um importan-
te assunto; então sofrendo por dentro nós vos perguntávamos 
sorrindo “o que se decidiu inscrever na estela acerca do tratado 
na assembleia de hoje?” “E o que te importa isto?” Dizia meu 
marido; “não te calarás?” E eu me calava. (vv. 507-514).

Praticamente não havia comunicação entre marido e esposa, 
sobretudo se o assunto fugisse do âmbito doméstico. Discutir políti-
ca, ou melhor, ouvir o que a mulher haveria de dizer sobre qualquer 
assunto “sério” seria algo impensável. Brincar com a figura feminina e 
a relação homem-mulher passou a ser um dos focos de Aristófanes.

Aristófanes, em Lisístrata, apresenta uma mulher que, como 
Helena de Troia, é altiva e comanda a ação. Na comédia em que as 
mulheres questionam a validade da guerra, ao fazerem uma greve de 
sexo, muitos são os elementos que vão ao encontro de Helena (412), 
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tragédia euripidiana: Lisístrata é a “mais viril de todas”, a que precisa 
ser terrível e delicada, boa e má. Se a validade da guerra do Pelo-
poneso é contestada nessa comédia, a mesma guerra pode ter sido 
contestada, um ano antes, por Eurípides, quando da sua apresentação 
da “outra” Helena, a que não fora a Troia, lugar onde muitos guerreiros 
lutaram e morreram em vão, por um fantasma, um sopro, uma ilusão. 

Lisístrata, assim como Helena, leva o nome de uma protagonista 
mulher. Naquela, há uma referência ainda mais explícita a Helena: a 
também espartana Lampito, uma das mulheres a participar da greve, 
lembra a eficiência da persuasão feminina por meio do corpo, pois 
afirma, nos versos 155 e 156, que “Pelo menos Menelau, depois de ver 
os seios de Helena nua, lançou fora, acredito, a espada”. Outra relação 
interessante entre a filha de Zeus e Lisístrata é que, enquanto esta se 
relaciona com a guerra, liberando os exércitos de sua incumbência de 
guerrear, Helena é aquela que reúne exércitos ao seu redor, justificando 
ou invalidando guerras, conforme sua multiplicidade torna possível. 

Já em Tesmoforiantes (411), Aristófanes nos apresenta o trage-
diógrafo Eurípides como um personagem que foge ao julgamento das 
mulheres, que estão cansadas de serem difamadas pelo poeta. Eurípi-
des e seu parente – também personagem – passam a imitar diversas 
personagens que se sairiam bem da situação, e uma das escolhidas é 
justamente a Helena protagonista da peça que pouco antes Eurípides 
havia encenado, como há no verso 850 da comédia: o parente imita os 
versos proferidos por Helena no prólogo, enquanto Eurípides encarna 
Menelau. Os dois reencenam o reconhecimento do casal, entre pilhérias 
e insultos de uma das mulheres do Tesmofórion, a qual conhece a trama 
euripidiana e não se convence com a cena realizada pelos dois homens. 

Percebemos um pouco da relação que se estabelecia entre tra-
gédia e comédia: esta, muitas vezes, usava da tragédia para compor 
seu enredo, para parodiar e para transformar o jogo da ilusão dramá-
tica em uma estrutura cômica. É interessante, nessa peça, que Eurípi-
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des, acusado de ressaltar o engano e a perfídia das mulheres em suas 
peças, salva-se, na comédia, justamente ao usar de suas “tramas infi-
nitas”, as quais, ao contrário do que chega a imaginar, não o abando-
nam. Por meio da sensualidade feminina, artifício sempre enaltecido, 
Eurípides consegue libertar a si e ao parente, ao final da obra. Assim, é 
o artifício tipicamente atribuído ao feminino que salva o poeta. Se Hele-
na na peça homônima é seu próprio artifício para se salvar, pela beleza 
e pela artimanha atribuída à filha de Zeus, ela e Eurípides (enquanto 
personagem de Aristófanes), equiparam-se no uso das artimanhas, 
dos jogos do discurso e da capacidade múltipla de representação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As peças de Aristófanes, por mais simples que pareçam, apre-
sentam inúmeras perspectivas de análise. Pode-se aproximá-lo da 
História, e desta relação se originam reflexões e estudos acerca de 
determinado recorte do século V a.C. Ao cotejá-lo com a obra de 
Tucídides, por exemplo, tem-se uma lista de fatos e personagens que 
são tratados também pelo comediógrafo. A partir dessa comparação, 
abre-se um leque de análise. Da mesma forma, as análises se am-
pliam por meio da comparação entre Comédia aristofânica e Tragé-
dia, principalmente a de Eurípides, quando Aristófanes brinca com as 
características das obras euripidianas e de seus personagens. Uma 
grande parte da cultura grega pode ser observada nas peças aristo-
fânicas: são referências aos costumes e ritos religiosos, aos hábitos 
políticos e judiciários dos Atenienses, aos costumes nos tempos de 
guerra. A visão que Aristófanes apresentava de sua cidade, as opi-
niões críticas, as reclamações diretas e indiretas aos espectadores, 
por um lado; os personagens cômicos e seus problemas, por outro, 
somados, conferem às obras uma polifonia complexa que ainda tem 
muito a contribuir para os Estudos Clássicos.
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INTRODUÇÃO

A Comédia Grega Lisístrata, de Aristófanes, encenada em 411 
Antes da Era Comum, tem uma heroína72 cômica como protagonista: 
“é a primeira que aparece um semicoro que representa mulheres e a 
única que traz no título o nome de uma protagonista mulher” (POM-
PEU, 2010, p. 213). 

Como sabemos, a comédia aristofânica traz uma relação direta 
com o cenário político da época e o contexto da Guerra do Peloponeso:

Em Lisístrata, todas as mulheres casadas da Grécia se reúnem, 
sob o comando da protagonista, e decidem fazer uma greve de 
sexo para forçarem seus maridos a parar a guerra fratricida do 
Peloponeso. Elas não suportam mais a ausência dos homens, 
que passam meses fora de casa por causa das campanhas 
militares. Na verdade, elas querem retornar à normalidade de 
suas vidas no lar. (POMPEU, 2010, p.213)

Das onze peças do comediógrafo que chegaram integralmente 
aos nossos dias, esta é a primeira que traz protagonista feminina73, 
uma vez que antes as mulheres eram personagens secundárias com 
poucas falas74. Posteriormente, encontramos em Tesmoforiantes (411 
A.E.C.) e Assembleia de Mulheres (392 A.E.C.) o retorno da voz femi-
nina: “as três peças tratam de assuntos relacionados diretamente às 
mulheres” (POMPEU, 2010, p.213). Este texto propõe uma possível 
leitura da peça Lisístrata observando: I. A representação da heroína 
cômica; II. A manifestação feminina; e III. O fio de Lisístrata.

Há uma preocupação entre os comentadores na utilização do 
termo – herói cômico –  apontada por Ralph Rosen (2014) em seu 
estudo The Greek “Comic Hero”. Tão logo surge interesse pelo tema 

72  Cf. Henderson 1980, p.160; Almeida, 2020, p. 198; Pompeu, 2015 p.11.

73  Cf. Cardoso, 2010, p.12; Pompeu, 2010, p.213; Araújo, 2018, p.11; Almeida, 2020, p. 198.

74  Cf. Pompeu, 2010, p.213
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– visto que o herói trágico e o herói épico têm destaque –aparecem 
também os questionamentos: o que é herói cômico; a definição é a 
mesma para a heroína cômica? 

Cedric Whitman, pioneiro nos estudos sobre herói na Comé-
dia Antiga, em seu livro Aristophanes and the Comic Hero (1964) 
define o herói aristofânico como aquele que obtém sucesso no que 
busca alcançar:

Os heróis de Aristófanes são, na maioria das vezes, bem 
sucedidos em seus grandiosos esquemas, e os bem su-
cedidos devem ser nossa principal preocupação. Cada 
sucesso é, presumivelmente, para ser considerado como 
uma realização de algo bom, mas o que é bom, e para 
quem, exceto para o próprio herói, é às vezes difícil dizer.75 
(WHITMAN, 1964, p.23. Tradução nossa.)

Com esta primeira definição, ao que parece, podemos conside-
rar Lisístrata uma heroína, já que a sua busca é grandiosa – envolve 
a paz para toda a Grécia – e ainda é bem sucedida: ao final da peça 
o acordo de paz é consolidado entre Atenas e Esparta. Acrescenta-
ríamos a isto a deliberação e partilha do ideal entre as mulheres, a 
transgressão e inquietação na manifestação feminina.

Lisístrata – Não te preocupes, nós convenceremos os nossos. 
Lampito – Não enquanto tiverem velas e trirremes e o inesgotá-
vel tesouro estiver perto da deusa.

Lisístrata – Mas isto também está bem preparado. Pois ocu-
paremos a Acrópole hoje. É que às mulheres mais velhas foi 
ordenado fazerem assim: enquanto combinamos estas coisas, 
fingindo sacrificar, tomarão a Acrópole.

75 The heroes of Aristophanes are, more often than not, successful in their great schemes, and 
the successful ones must be our first concern. Each success is, presumably, to be regarded 
as the achievement of some kind of good, but what good, and whose, except the hero’s 
own, is sometimes hard to say. (WHITMAN. 1964, p.23)
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Lampito – Tudo dará certo; pois eis que ainda falas bem.76 (Lis. 
vv.173-180)

Com este diálogo podemos também antever mais uma cate-
goria do herói cômico, que é ter eloquência. Isto é imprescindível na 
obtenção do sucesso em suas ações, principalmente no confronto 
agonístico com o antagonista, nesta peça, o Conselheiro.

Ana Maria César Pompeu, em seu livro Acrópole, agora! Mulher, 
dentro! Homem, fora! Introdução à Lisístrata de Aristófanes (2018) faz 
um estudo detalhado sobre a peça. Nele a autora demonstra a es-
trutura da comédia Lisístrata. Traçamos a nossa análise em diálogo 
com esta leitura.

No prólogo77, Lisístrata convence as outras mulheres casadas. 
Primeiro, espera todas chegarem para elucidar o assunto de uma vez, 
em seguida, “como boa negociadora que é” (POMPEU, 2011, p.135) 
lembra a saudade e a falta que faz a ausência dos homens: “Os pais 
de vossos filhos não lamentais ausentes pelo serviço militar? Pois sei 
bem que de todas vós há um esposo longe de casa” (Lis. vv. 99-101). 

Então, convoca-as para agirem juntas, compartilhando seu plano: 
“aceitaríeis então, se eu encontrasse um meio, comigo acabar a guer-
ra?” (Lis. vv.111-112) e só depois da resposta positiva, na voz de Calo-
nice: “Faremos, mesmo que tenhamos que morrer” (Lis. vv.123) explica 
o intento, visto que seria (Lis. vv. 142) “penoso” submeter-se à greve de 
sexo. Cedric Whitman afirma como característica importante dos heróis 
cômicos: a habilidade retórica, da qual Lisístrata também dispunha.

Do mesmo modo, o próprio herói cômico é transgressor e não obe-
dece a nenhuma regra, exceto a própria, seu heroísmo consiste em 

76 Todas as Traduções de Lisístrata são da Ana Maria César Pompeu. ARISTÓFANES. Lisístra-
ta. Tradução de Ana Maria César Pompeu. Hedra. São Paulo: 2010.

77 Sobre a estrutura da comédia Lisístrata, ver: POMPEU, Ana Maria César. Acrópole, ago-
ra! Mulher, dentro! Homem, fora! Introdução à Lisístrata de Aristófanes. Substânsia. 
Fortaleza: 2018.

 Sobre a estrutura da Comédia Antiga Grega, ver: POMPEU, Ana Maria César. Aristófanes: 
o dramaturgo da cidade justa. Giostri, São Paulo, 2019.
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grande parte em sua habilidade infalível de transformar tudo em 
vantagem própria, muitas vezes por um mero truque de linguagem. 
Ele é um grande orador.78 (WHITMAN, 1964, p.25. Tradução nossa)

Enquanto teoriza sobre o herói cômico, Cedric Whitman apre-
senta exemplos: dentre cinco peças aristofânicas: Acarnenses, Ca-
valeiros, Vespas, Paz e Aves. Ele exclui Tesmoforiantes, Assembleia 
de Mulheres e Pluto de sua análise. O autor considera o herói cômico 
em Nuvens problemático79, em Rãs diferente e em Lisístrata, o herói 
cômico torna-se feminino:

Não temos provas, e poucas evidências, de que a Comédia 
Antiga em geral tivesse de ter uma figura como a que descreve-
mos. Está totalmente ausente em Assembleia de Mulheres, Pluto 
e Tesmoforiantes; é difícil de ser encontrar em Nuvens como nós 
a temos; torna-se feminino em Lisístrata e é bastante modificada 
em Rãs.80 (WHITMAN, 1964, p.52. Tradução nossa)

Porém, para nós, o fato de a protagonista de Lisístrata ser uma 
mulher não inviabilizaria sua análise como heroína cômica. Afinal, ela 
obtém sucesso em suas ações; convoca e convence com seus argu-
mentos todas as mulheres gregas a agirem em conjunto para pôr fim à 
guerra; convence o Conselheiro; encerra o agón; convence os embai-
xadores; e traz a Reconciliação.

O coro aconselha Lisístrata a agir de um modo que reúna ca-
racterísticas masculinas e femininas: ela tem que ser “terrível e 
delicada, boa e má, venerável e doce, multiexperiente” (v.1109), 
para fazer com que os embaixadores de Atenas e Esparta fi-
quem encantados por ela e a tornem o árbitro das negociações 
entre eles. E então ela traz a personagem muda “Reconcilia-
ção”, que apaziguará as principais cidades da Grécia, e o corpo 

78 So too, the comic hero himself is wayward, and abides by no rules except his own, his he-
roism consisting largely in his infallible skill in turning everything to his own advantage, often 
by a mere trick of language. He is a great talker. (WHITMAN. 1964, p.25)

79  Cf. Whitman 1964, p.52; Ralph Rosen 2014, p. 223, nota 4.

80 We have no proof, and little evidence, that Old Comedy in general had to have such a figure 
as we have described. He is totally absent from the Ecclesiazusae, Plutus, and Thesmopho-
riazusae; he is hard to find in the Clouds as we have it; he turns female in Lysistrata, and he 
is greatly changed in the Frogs. (WHITMAN. 1964, p.52)
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da jovem servirá de mapa nas discussões sobre colônias das 
duas cidades guerreiras. (POMPEU, 2010, p.215)

Lisístrata é hábil, eloquente e convence quando reúne todas as 
concidadãs da Grécia a fim de se unirem para acabar com a guerra do 
Peloponeso. Além do discurso, Lisístrata e as Mulheres alcançam seus 
objetivos de Paz, após transgressões e astúcia ao longo dos episódios.

Por outro lado, Lisístrata diferencia-se das caraterísticas do herói 
cômico propostas por Whitman, como o poder e o individualismo. Afinal, 
ela não queria a paz só para si e compartilhou o ideal com as mulheres 
casadas de toda a Grécia, diferentemente, por exemplo, de Diceópolis, 
que em Acarnenses comprou as tréguas apenas para ele e sua família. 
Whitman define as motivações do herói cômico dessa forma:

Qualquer que seja o grande bem que deva surgir de suas ações, 
elas são geralmente motivadas por um individualismo poderoso 
e egocêntrico, e uma vez no comando, o herói não tem ten-
dência a compartilhar seu benefício com ninguém.81 (WHITMAN, 
1964, p.26. Tradução nossa).

O herói cômico aristofânico proposto por Whitman tem imagina-
ção astuta, egoísmo, esperteza, retórica, rebeldia. Pode ser grotesco, 
divertido, transgressor e até lembrar a figura de um malandro:

Em Aristófanes, o herói cômico é uma personagem do povo que 
percorre o mundo diante dele, que domina toda a sociedade e, 
às vezes, os próprios deuses. O herói cômico desfruta de toda a 
gama de coisas, criando o mundo ao seu redor como um deus 
e preenchendo-o de uma maneira menos elevada. Ele é grotes-
co, em contato íntimo com a natureza e, finalmente, no controle 
dela.82 (WHITMAN,1964, p.51. Tradução nossa)

81 Whatever great good is supposed to arise from his actions, they are regularly motivated by 
a powerful, self-centered individualism, and once in command, the hero has no inclination 
to share his eminence with anyone. (WHITMAN. 1964, p.26)

82 In Aristophanes the comic hero is a low character who sweeps the world before him, who 
dominates all society, and sometimes the gods themselves. The comic hero enjoys the full 
range of all things, creating the world around him like a god, and populating it in a manner 
less elevated. He is grotesque, in intimate touch with nature and finally in control of it. (WHIT-
MAN.1964, p.51)
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Cedric Whitman distingue o herói cômico do épico e trágico. 
Certamente abriu caminhos e possibilidades para o tema, apesar de 
não se deter nas heroínas que ganham espaço nas peças. 

Ralph Rosen (2014) amplia o tema, mas não deixa de demons-
trar a importância inaugural e temática que Cedric Whitman83 desem-
penhou. A partir do recorte de Whithman, Rosen analisa as mudanças 
na estrutura das comédias. As primeiras peças têm as partes tradicio-
nais e fazem parte da comédia antiga. Já as últimas peças de Aristófa-
nes podem ser consideradas de transição para a comédia nova, uma 
vez que já não possuem mais a voz do poeta na parábase. Segundo 
Rosen, a comédia nova é composta por obras nas quais não encontra-
mos personagens com as características do herói cômico. 

Quando entendemos que o herói cômico e o poeta da Comé-
dia Antiga estão alinhados dessa maneira ao longo de um eixo 
de sátira, fica claro porque as comédias de Menandro e outros 
poetas da Comédia Nova no século IV A. E. C, para todos os 
efeitos, não tiveram heróis cômicos.84 (ROSEN, 2014, p.239. 
Tradução nossa). 

Milena Nobre (2013) em sua dissertação intitulada Tecendo o uni-
verso feminino em Lisístrata: entre guerreiras divinas e mortais analisa no 
capítulo 1 a construção do herói épico e o ideal guerreiro, a partir dos 
heróis homéricos, estabelecendo um paralelo com as Amazonas para 
tecer um paradigma com Lisístrata. Segundo NOBRE (2013), as três vir-
tudes heróicas – a honra (timé), virtude/excelência (areté) e a piedade/
culto aos deuses (theosébeia) –  são encontradas em Lisístrata: “quali-
dades tipicamente heroicas, como os heróis gregos das epopeias, tais 

83 “For all intents and purposes, the notion of a comic hero as applied specifically to ancient 
Greek comedy was ‘invented’ in 1964 by the American Hellenist Cedric Whitman.” (Rosen. 
2014, p.221)

84 When we understand that the comic hero and the poet of Old Comedy are aligned in this 
way along an axis of satire, it becomes clear why the comedies of Menander and other poets 
of New Comedy in the fourth century bce for all intents and purposes had no comic heroes  
(Rosen, 2014, p.239).
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como honra, astúcia e inteligência” (NOBRE 2013, p. 72), considerando 
também a coragem exacerbada e a construção da imagem coletiva.

Assim como Nobre (2013), consideramos o culto às deusas (Ár-
temis, Athena e Afrodite) muito presentes na peça cômica e na prota-
gonista Lisístrata: 

A areté é facilmente observada na peça pela condição de hábeis 
e corajosas guerreiras da luta discursiva, ou como no caso do 
coro de mulheres a própria força para enfrentar os homens. Por 
último, a piedade tão cara aos gregos, aparece nas mulheres no 
culto às deusas Ártemis, Atena e Afrodite. (NOBRE, 2013, p.25).

Greice Drumond, no dossiê Aristófanes – A Cidade e o Teatro, em 
seu artigo A queda do herói cômico: o papel do protagonista em Nu-
vens, Vespas e Tesmoforiantes (2020) traz a peripécia do herói cômico:

Na comédia grega antiga, em especial, cabia ao herói tentar 
convencer seu(s) oponente(s) de que o seu plano de salvação 
devia ser colocado em prática como uma solução para o 
problema que enfrenta no início da peça. Temos de ter em 
mente que, quando o protagonista de uma comédia tinha um 
projeto a ser executado, ele buscava a solução de um problema 
que poderia acabar beneficiando o grupo que apoiava a sua 
realização.  Então, Trigeu, em Paz, ao ver sua família passando 
fome e as plantações destruídas, decide ir ao Olimpo e acaba 
trazendo a deusa que fará cessar a guerra entre os gregos; 
em Rãs, graças a sua nostalgia, Dioniso traz de volta para a 
cidade um dos grandes poetas do passado; em Lisístrata, com 
a greve de sexo, as mulheres conseguem fazer com que os 
homens acabem com a guerra. É bom lembrar que, na época 
da performance dessas peças, Atenas estava em guerra, e, 
pouco antes de 405 a.C., ano da produção de Rãs, Eurípides e 
Sófocles tinham morrido. (DRUMOND, 2020, p.62-63).

A autora mostra o que os protagonistas têm em comum: a bus-
ca e a conquista de algo por meio do convencimento coletivo para uma 
resolução de um problema relativo a todos. Drumond aponta o desejo 
de cada herói cômico:
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a personagem central é o motor da reversão das circunstâncias 
que a cercam. Diceópolis, Trigeu e Lisístrata não querem que a 
Grécia continue em guerra; Dioniso não quer que a pólis fique 
sem um bom poeta; Pisetero não aguenta mais Atenas e seu 
vício por julgamentos; o Salsicheiro quer salvar o Povo de ser 
manipulado por políticos demagogos; Praxágora não aceita a 
situação precária da cidade e decide que as mulheres devem 
tomar a frente da situação; Crêmilo reverte a situação para que os 
pobres e honestos participem da riqueza da cidade. A mudança 
de realidade efetuada por essas personagens é direcionada para 
o contexto em que estão envolvidas. (DRUMOND, 2020, p.70)

A rebeldia, o grotesco e a transgressão encontradas nos heróis 
cômicos podem, ainda, ser identificados como ambivalentes, conforme 
nosso estudo85 sobre a carnavalização e riso ambivalente de Bakhtin 
em Aristófanes. Isto é, trata-se de uma ambivalência a partir da exposi-
ção de questões relevantes para o povo e para a pólis por meio do riso. 

Podemos interpretar, portanto, que a inquietação que sente Li-
sístrata e a faz reunir todas as mulheres, o sentimento que a move, é 
característica do herói e, por que não, da heroína cômica. 

Duarte (2003) apresenta em seu artigo que a indignação é aquilo 
que causa a catarse na comédia antiga grega:

Que a indignação esteja profundamente implicada na comédia, 
testemunham as comédias de Aristófanes, pois é justamente 
esse sentimento que move o herói cômico. De um Diceópolis, 
em Acarnenses, insatisfeito com as regalias de embaixadores 
e políticos em contraposição aos sofrimentos causados pela 
guerra à população, a um Cremilo, em Pluto, inconformado 
com o enriquecimento imerecido de pilantras de vários tipos 
enquanto os honestos são relegados à penúria, todos os heróis 
aristofânicos se revoltam contra uma situação que consideram 
injusta. Portanto, é natural pensar que essa indignação comu-
nique-se de alguma forma à platéia tornando-se imprescindível 

85 COELHO, Ariadne Borges. Tanatografia agonísta e Canto de Rãs: uma análise dialógica da 
Comédia de Aristófanes. 2014. Dissertação (Mestrado em Literatura e Práticas Sociais) — 
Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
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para que haja aquela explosão de riso decorrente do castigo 
dos desonestos (DUARTE, 2003, p.18)

A indignação representada em Lisístrata: “Não é dessa manei-
ra; pois logo nos reuniríamos. Mas é algo investigado por mim e por 
muitas insônias agitado” (Lis. vv. 25-27) certamente era vivenciada pela 
plateia “na conturbada Atenas do período pós fortificação da Deceleia, 
na Ática, pelos peloponésios” (POMPEU, 2018, p.19). E a Reconciliação 
sendo o corpo vivo da aliança encenada marca o final em Lisístrata, com 
o encerramento feliz da peça, celebrada na falofória como esperança: 

Falais bem, pensai agora em vos purificar, para que nós, mu-
lheres, na cidadela possamos vos acolher como hóspedes com 
o que temos nos cestos. Ali juramentos e promessas trocarei 
entre vós. E depois a sua mulher tomando cada um se vá. (Lis. 
vv.1182-1186)

Após as negociações de Lisístrata, as pazes voltam aos casais e 
há o novo casamento entre espartanos e atenienses (POMPEU, 2011, 
p.136) simbolizando a Paz:

Embaixador dos Lacedemônios – Ó caro amigo, toma as flau-
tas, para que eu dance a dipodia e cante uma bela canção para 
os atenienses e para nós mesmos ao mesmo tempo.

Embaixador dos Atenienses – Toma então as flautas, pelos 
deuses; que tenho mesmo prazer em vos ver dançar. (Lis. 
vv.1241-1246) 

Aristófanes possibilita um olhar estilizado das esposas dos cida-
dãos e dá voz para “que falem as mulheres da Grécia inteira” (NOBRE, 
2013, p.17). A partir do aspecto da instituição do casamento, a pers-
pectiva da casa (oikós) é ampliada para a cidade. Embora não deixe de 
ser algo relacionado com a pólis, visto que é familiar e cívico:

A ação das mulheres, convencionalmente chamada por nós de 
greve de sexo, não representa apenas a recusa delas ao ato 
sexual puro e cru, mas a toda a vida doméstica de que a esposa 
era parte essencial. O casamento é tido como a própria funda-
ção da vida social, pois a quota da mulher na contribuição para a 
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cidade é fornecer os homens, e é na sua capacidade de adminis-
trar as coisas do lar que ela quer agora ser tesoureira dos bens 
da Acrópole, uma vez que ela não é mal instruída, embora seja 
mulher, pois ouvira os ensinamentos do seu pai e dos mais ve-
lhos, para que, como esposa, perceba as más deliberações da 
Assembleia de que seu marido faz parte.  (POMPEU, 2018, p. 98)

Essa condição de duplicidade permeia toda a peça: dois can-
tos corais, sendo um feminino e outro masculino; ações das mulheres 
jovens e velhas; oikós e pólis; água e fogo. Na peça, Lisístrata faz par 
cômico com Calonice, que representa o papel de bufão (POMPEU, 
2018, p.55). 

Sobre a atuação das mulheres e o poder, Pompeu ressalta que 
não era interesse modificar e obter o poder político, apenas momenta-
neamente possuí-lo para alcançar a paz com o fim da guerra fratricida 
e, em seguida, voltar a vivenciar o contexto familiar:

A ação delas é desinteressada e temporária e apenas se utili-
zam de habilidades peculiares ao seu sexo: governo e finanças 
domésticas, procriação e cuidado com a família. A fantasia está 
na projeção dessas habilidades fora da esfera domiciliar; por 
meio de uma conspiração em que a cidade é assimildada à 
família individual; e a agregação de cidades, a uma vizinhança. 
Em Lisístrata, as mulheres não pretendem, verdadeiramente, 
obter o poder político, mas apenas restituir a ordem normal, an-
terior à guerra: querem os homens em casa cumprindo seus 
deveres de esposo, na família. Elas fazem censura às delibera-
ções ruins dos homens quanto à guerra e à má administração 
da cidade, enquanto elas são ótimas administradoras do lar. 
(POMPEU, 2015, p. 12)

Pompeu (2019, p.131) demonstra a ampliação da imagem do 
tear que é símbolo da condição feminina e paradigma para a atuação 
feminina. Quando questionada pelo Conselheiro sobre como cuida-
riam da cidade, as metáforas relacionadas com o fio são tecidas para 
demonstrar através de artefatos cotidianos a facilidade com que os fios 
seriam organizados, desatados e trançados:
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Lisístrata – Primeiro seria preciso, como com a lã bruta, em um 
banho lavar a gordura da cidade, sobre um leito expulsar sob 
golpes de varas os pelos ruins e abandonar os duros, e estes 
que se amontoam e formam tufos sobre os cargos cardá-los 
um a um e arrancar-lhes as cabeças; em seguida cardar em um 
cesto a boa vontade comum, todos misturando; os metecos, al-
gum estrangeiro que seja vosso amigo e alguém que tenha dívi-
da com o tesouro, misturá-los também, e, por Zeus, as cidades, 
quantas desta terra são colônias, distinguir que elas são para 
nós como novelos caídos ao chão cada um por si; em seguida 
o fio de todos estes tendo tomado, trazê-los aqui e reuni-los 
em um todo, e depois de formar um novelo grande, dele então 
confeccionar uma manta para o povo. (Lis. vv. 574-586)

Solange Almeida em seu artigo Eros, Helena e a Tecelagem nas 
Peças Femininas de Aristófanes (2020) demonstra como “a relação en-
tre mulheres e tecelagem surge algumas vezes de forma mais contun-
dente, como em Lisístrata, e em outras vezes de forma fluida, um tanto 
diluída, como em Tesmoforiantes e em Assembleia das Mulheres” (AL-
MEIDA, 2020, p. 200). Ela considera “mais forte e completa referência 
ao trabalho com a lã no diálogo da própria Lisístrata com o Conselheiro 
sobre o governo da cidade” (ALMEIDA, 2020, p.200) e analisa a inten-
cionalidade do discurso de Lisístrata:

Acreditamos que a intenção de Lisístrata, através desse dis-
curso repleto de referências à tecelagem seja criar uma cons-
ciência coletiva capaz de promover a união entre os povos 
e de acabar com a guerra, visto que todas as mulheres da 
Grécia estão reunidas em prol do mesmo resultado: a paz. 
(ALMEIDA, 2020, p.201)

Nobre (2013) considera as imagens relacionadas ao tecer/fiar 
como preponderantes na relação entre criar/narrar, o imaginário femi-
nino que compõe a obra, isto é, o fio é o próprio texto:

As imagens que se relacionam com as atividades essencial-
mente femininas do tecer/fiar são representativas do próprio 
processo engenhoso de construção da peça cômica Lisístrata. 
Basta confrontar o discurso da protagonista e o habilidoso pla-
no de greve de sexo com a comicidade política e obscena da 
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peça. Juntados esses elementos temos uma incrível conspira-
ção feminina, justificada por rituais e mitos antigos, contra uma 
guerra que se prolonga e destrói a família e a cidade. (NOBRE, 
2013, p. 72)

As duas leituras aludidas ao fio são imagens pertinentes e belas. 
Certamente, ao longo das histórias presentes na Mitologia e retoma-
das nas obras clássicas e contemporâneas, o fio pode ser utilizado 
para libertar heróis de labirintos, heroínas em busca de aventuras, tecer 
histórias sobre o começo e o fim da vida, ampliar o tempo de espera 
disfarçado do tempo no poder. O fio pode simbolizar a própria vida 
que, enquanto vivencia uma guerra fratricida, vislumbra Paz, mesmo 
que como esperança utópica.

A partir do mito de Ariadne e da representação do fio, propomos 
mais uma leitura desta metáfora na peça cômica Lisístrata. Poderia ser 
a representação das virtudes da heroína cômica: obtém êxito em seu 
intento, seja para tecer, unir mulheres e fortalecer as relações. É am-
bivalente: pode representar poder e voz, inquietude ou paz. Se por 
um lado o fio é metáfora para a para a forma como a ginecocracia 
seria conduzida, por outro, pode representar lembrança e espera pelo 
retorno, não só dos familiares, mas da normalidade e leveza em que 
apenas os períodos de Paz podem trazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lisístrata obtém sucesso em suas ações e aspirações. A ideia 
da greve para pôr fim à guerra surge a partir da inquietação e indigna-
ção de Lisístrata. Assim como Duarte (2003), consideramos tais senti-
mentos como a catarse cômica. Podemos, portanto, vislumbrar Lisís-
trata como heroína cômica, ampliando o diálogo com Cedric Whitman 
(1964) quando demonstramos a eloquência da protagonista ao con-
vencer primeiro todas as mulheres casadas para fazer uma greve de 
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sexo enquanto o coro formado de mulheres mais velhas toma a Acró-
pole. Depois, Lisístrata faz uso de suas habilidades argumentativas no 
agón com o Conselheiro e posteriormente com os Embaixadores. Ela 
compartilha as benesses almejadas da paz com todas as mulheres e 
homens, mas também as dificuldades para a conquista. Seguindo o 
pensamento de Pompeu (2018), a instituição do casamento não deixa 
de ser algo relacionado com a pólis no plano familiar e cívico. Afinal, a 
personagem Lisístrata leva as mulheres da peça a atuarem na admi-
nistração da esfera pública a partir da sua esfera familiar, por meio da 
greve de sexo, o que podemos chamar de Eros Condicionado. 

Podemos, portanto, identificar que na peça Lisístrata a protago-
nista pode ser considerada como heroína cômica conforme as pro-
posições dos autores citados.  Sua transgressão ocorre no momento 
da ampliação do seu oíkos, não apenas como atribuições na esfera 
familiar, mas também estendendo-se para a administração da esfera 
pública, levando junto a si as demais mulheres. 
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INTRODUÇÃO

Propomos no presente estudo apresentar uma breve análise 
comparativa das comédias grega e latina: As Tesmoforiantes, de Aris-
tófanes, e A Sogra, de Terêncio, no que diz respeito ao juízo o qual 
a sociedade representada nas peças elabora sobre a postura femi-
nina, responsável por atribuir uma reputação negativa às mulheres. 
Veremos, portanto, a forma que elas são representadas nessas duas 
comédias selecionadas. Para isso, dedicar-nos-emos, especialmente, 
às falas das personagens de Aristófanes e de Terêncio em que transpa-
recem um pensar sobre a mulher, assim como verificaremos a reação 
das mulheres da peça diante da construção da imagem feminina.

Para iniciarmos, é importante destacar algumas considerações. 
As peças a que nos dedicaremos, As Tesmoforiantes e A Sogra, en-
cenadas respectivamente em 411 a.C. e 160 a.C., são obras escritas 
por homens, encenadas por homens e direcionadas, especialmente, a 
eles. Isto posto, sabemos que a crítica apresentada nos discursos se 
dá por meio do olhar masculino, o que nos remete ao contexto histórico 
de produção das peças, bem como a sociedade que os comediógra-
fos desnudaram por meio da arte.  

A propósito da datação, As Tesmoforiantes, assim como outras 
peças do autor grego, foi encenada em festivais, como explica Pom-
peu (2015, p. 6): “encenada em 411 a. C., provavelmente durante o fes-
tival pan-helênico das Grandes Dionísias, no mês Elaphebolion (mar-
ço-abril)”, no entanto, não se sabe ao certo o impacto da encenação e 
nem quais eram as peças que competiram com a dele. 

A Sogra, de Terêncio, por sua vez, não conseguiu conquistar ini-
cialmente o público: “Quando foi representada – e era inédita – inédito foi 
o vexame que se verificou, um autêntico fracasso de tal ordem que não 
foi possível ver nem apreciar a peça. O povo, possesso da sua paixão, 
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só tinha olhos e ouvidos para um equilibrista”86 (A Sogra, Prólogo I, v. 
2-5). Como veremos, a comédia latina e a comédia grega possuem esti-
los distintos. Podemos perceber, por exemplo, que a peça de Aristófanes 
apela para o sarcasmo, para metáforas bem humoradas e até para obs-
cenidades, ao passo que o autor latino, Terêncio, dedica-se a apontar 
os infortúnios possíveis de serem vividos no âmbito familiar, expondo, 
ainda, em outro plano, como as mulheres lidam com suas reputações.

Com um enredo que se passa no decorrer da celebração das 
Tesmofórias, a peça As Tesmoforiantes narra a busca de Eurípedes 
para se livrar de uma conspiração organizada pelas mulheres. Tal 
perseguição deveu-se ao fato de o tragediógrafo revelar em suas 
peças os segredos femininos. Essas revelações tinham um resulta-
do na dinâmica daquela sociedade, já que contribuíam para que os 
maridos pudessem criar um julgamento a respeito delas. No enredo, 
Eurípedes procura Agatão para ajudá-lo, uma vez que o poeta tinha 
ares efeminados e uma oratória capaz de convencer as mulheres, no 
entanto, Agatão recusa o pedido. O Parente (de Eurípedes), então, 
se dispõe a comparecer ao Tesmofórion com o objetivo de livrar Eurí-
pedes das acusações. Vale ressaltar que só era autorizada a entrada 
de mulheres durante a celebração.

Por meio do discurso elaborado por Aristófanes, nas vozes de 
Eurípedes e do Parente, veremos atitudes comportamentais das mu-
lheres sendo desvendadas. Tais acusações poderiam ser prejudiciais, 
uma vez que criariam uma imagem negativa daquelas mulheres diante 
da sociedade. Como afirma Adriane da Silva Duarte (2005, p. XXXIV):

A indignação feminina não provém do fato de se sentirem calu-
niadas pelo poeta, mas da denúncia pública de seus vícios. O 
que está em jogo é a reputação feminina, pois o que perturba as 
mulheres é a impossibilidade de continuar a praticar seus deli-
tos domésticos, dada a suspeita que as tragédias de Eurípedes 
provocam nos seus maridos (v. 395 -400).

86 Todas as menções à peça A Sogra neste capítulo são de tradução de Walter de Medeiros. 
(TERÊNCIO, 1993)
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A figura feminina apresentada no texto aristofânico exerce um 
papel que, obviamente, não se igualava ao do homem. Porém, a peça 
mostra que as mulheres tinham uma vida que não compartilhavam 
com as figuras masculinas, ou seja, tinham seus segredos. Podemos 
perceber, por exemplo, que a motivação de adorar as deusas Deméter 
e Perséfone, durante três dias, servia também para que essas mulhe-
res pudessem sentir-se livres e tivessem sua própria dinâmica.

Por sua vez, A Sogra, elaborada por Terêncio, parte do contexto 
familiar para revelar a sociedade. Na peça temos Laques e Sóstra-
ta, pais de Pânfilo, rapaz que se encanta por Báquis, uma cortesã. 
Laques, preocupado com o futuro do filho, incentiva-o a casar com 
Filúmena, filha de Mírrina e Fidipo. Pânfilo cede aos desejos do pai, 
concedendo pedir a moça em matrimônio. O casal demora a concre-
tizar as bodas, mas ao passar do tempo acabam por se habituar um 
ao outro. Certa ocasião, Pânfilo necessita viajar para receber uma 
herança e, ao chegar, encontra Filúmena grávida na casa dos pais. 
Sóstrata, pensando ser ela a causa do afastamento de Filúmena da 
casa do marido, e sem desconfiar da gravidez, decide se afastar da 
família com o objetivo de ajudar na reconciliação. O fato é que a 
gravidez foi fruto de um abuso e Filúmena não sabia quem teria sido 
o criminoso. A partir disso, Mírrina dedica-se a resolver a situação, 
tentando de todas as formas proteger a imagem da filha e da família.

Nas duas peças temos ideia de como as mulheres são vistas de 
modo geral. Percebemos que, até devido às situações centrais retra-
tadas, a representação da figura feminina tem uma imagem por vezes 
negativa, como podemos comprovar nas falas de Laques e Parmenão, 
desenvolvidas na peça A Sogra87, de Terêncio. Vejamos os trechos:

La. Em nomes dos deuses e dos homens!... Mas que súcia é
Está?... Que conchavo é este?...Será possível que todas as Mu-
lheres tenham os mesmos caprichos e as mesmas embirrações 

87 Os trechos da peça A Sogra são de tradução de Walter de Medeiros (TERÊNCIO, 1993).
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– todas!... E não se encontre uma sequer que se afaste um pou-
co das outras em matéria de feitio...Por isso é que, de perfeito 
acordo, todas as sogras têm um azar danado às noras. Para 
fazerem pirraça aos maridos, é a mesma teimosia, igual cas-
murrice...Foi na mesma escola, parece-me a mim, que todas se 
doutrinaram para a malvadez. E nessa escola, se é que existe, 
essa fulana é a mestra – tenho a certeza. (v. 199-204)

Par. As crianças, umas com as outras, quantas zangas não ar-
ranjam por umas culpas de cacaracá!...E por quê?... Porque o 
miolo que as governa ainda não tem solidez. Pois o mesmo Se 
passa com aquelas mulheres: são mais ou menos como crian-
ças De fraco juízo. Se calhar, bastou uma palavra apenas, lá 
entre elas, para fomentar esta desavença. (v.310-313)

Para atingir a esposa Sóstrata, por pensar que ela era a res-
ponsável pelo afastamento de Filúmena, Laques julga as mulheres 
como birrentas, especialmente em relação aos maridos, comporta-
mento que era reverberado culturalmente, pois Laques considera que 
as mulheres aprenderam a ser más. Já Parmenão, escravo da família 
de Pânfilo, considera as mulheres crianças, pois as julga imaturas, 
de “fraco juízo”. Em sua fala, ele também aponta as relações que 
as mulheres tinham umas com as outras, dizendo que as mulheres 
provocam desavenças entre si. Podemos perceber que, diferente da 
peça de Aristófanes, em A Sogra não teremos o tom bem-humorado 
e obsceno para contar a história.

Já em As Tesmoforiantes, a causa do desassossego das mu-
lheres seria o tragediógrafo Eurípedes, aquele que expõe o compor-
tamento feminino em suas peças, julgando suas atitudes por meio da 
ficção. Por isso que, no Tesmofórion, as mulheres reunidas pensam 
em puni-lo. Esses fatos foram descritos nas indignações da “Primeira 
mulher”. Vejamos o trecho: 

Não foi por ambição minha, pelas duas deusas, 
que me levantei para falar, ó Mulheres; 
pobre de mim, há muito tempo suporto forçosamente 
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ver que somos ultrajadas por 
Eurípedes, filho da vendedora de legumes 
e ouvir muitas maldades e de toda espécie.
Pois, de qual injúria ele não nos cobre? 
E quando não nos calunia, por poucos que    
sejam os espectadores, os atores e coros, 
as levianas, as apaixonadas por homens nos chama, 
as bebedoras de vinho, as traidoras, as tagarelas,
as sem valor, a grande desgraça dos maridos?
De modo que logo que saem do teatro    
olham-nos com desconfiança e logo procuram 
se há algum amante escondido em casa. 
(As Tesmoforiantes, vv. 383-397)88

Conforme aponta Pompeu (2011, p. 156): “Tesmoforiantes vem, 
surpreendentemente, tratar de um tema ‘literário’ e social, não mais tão 
diretamente relacionado à guerra”, diferentemente de outras peças, a 
exemplo de Lisístrata. As Tesmoforiantes têm traços verídicos e, com 
isso, a literatura une-se à própria política, pois temas como a liberdade 
e a perseguição são levantados. O interessante nessa passagem é o 
fato de o teatro invadir a realidade das ações representadas. A peça de 
Eurípedes, a exemplo de Hécuba (424 a.C.) e As Troianas (415 a.C.), 
mudou o comportamento daqueles que puderam lhes assistir, isso por-
que seu texto encenado foi encarado como denúncia. 

A exposição de Eurípedes atinge a rotina das mulheres, pois 
faz com que os maridos tomem uma postura de vigilância com a figu-
ra feminina, a exemplo de optarem por colocar chaves, impedindo-as 
de administrar a casa. Como veremos na continuação do discurso da 
“Primeira mulher”:

Mas não podemos mais fazer nada do que fazíamos
antes; tais foram as maldades que este ensinou 
aos nossos maridos. Assim, se uma mulher 

88 A tradução de Tesmoforiantes neste capítulo é de Pompeu (2015), exceto quando houver 
outra referência.
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trança uma coroa, julga-a apaixonada; se quebra 
algum utensílio no vai e vem da casa, 
o marido pergunta: “por quem quebraste a panela? 
Não há como não ser pelo hóspede coríntio.”
Se uma moça adoece, logo o irmão diz:    
“a cor desta jovem não me agrada.”
Pois bem. Uma mulher privada de filhos 
quer um suposto, nem isso pode ocultar.
Pois os maridos agora estão muito próximos; 
diante dos velhos que antes se casavam  
com as jovens, caluniam-nos, que nenhum velho 
quer casar com mulher por causa deste verso: 
“Pois do velho que a desposa, a mulher é a dona”. 
Então por isso nos aposentos das mulheres 
põem agora lacres e ferrolhos      
para nos guardar, e além disso cães molossos 
criam espantalhos para os amantes.
(Tesmoforiantes, vv. 398-417)

Em A Sogra, de Terêncio, temos também uma questão metatea-
tral, ao aludir ao gênero comédia, isso transparece na fala de Pânfilo: 
“[...] É bom que não aconteça como nas comédias – onde todos ficam 
/ a saber tudo. Aqui, os que precisavam de vir a saber, sabem; / os que 
não tinham o direito de saber, não sabem, nem ficarão a saber”. Nesse 
momento, Pânfilo clama discrição com o ocorrido, com o fato de ser 
ele o agressor de Filúmena, como vemos na fala, era de conhecimento 
de todos que a comédia era responsável por expor os vícios da socie-
dade e isso Pânfilo não queria ver acontecendo.

Partindo dos exemplos gerais, vamos agora nos atentar aos dois 
personagens que analisaremos: Parente e Mírrina. Pelo discurso dessas 
figuras veremos como se dão o comportamento e a imagem pelos quais 
as mulheres são vistas e até julgadas. De fato, não seria prudente analisar 
anacronicamente peças escritas na Antiguidade, pois a cultura e as re-
lações sociais são distintas. Contudo, trata-se de uma construção repre-
sentativa que nos ajuda, pela via do humor ou do cotidiano, a conhecer 
um pouco mais da época. Em A Sogra, Mírrina procura a todo custo re-
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solver a situação. Ela se preocupa com a reputação da família e sabe que 
será culpada por ter ajudado a filha a esconder a gravidez. Além disso, 
a princípio, julgavam-na como aquela que estava a favor do afastamento 
de Filúmena do marido, como a própria personagem afirma:

Estou perdida!...Que hei-de fazer...Para onde me hei-de
virar...Que resposta vou dar ao meu marido...Pobre de
mim!...Ele ouviu os vagidos da criança...tenho essa impres-
são...Era ver a força com que se lançou, de repente (nem disse
uma palavra), para o quarto da filha!...

Pânfilo, ao saber por Mírrina do ocorrido, não considera o fato de 
a moça ter sido vítima de violência, o que seria um absurdo nos dias 
de hoje.  É importante ressaltar que Filúmena não tem voz própria. Em 
toda essa situação, o que vemos é Pânfilo preocupar-se com a possi-
bilidade de o filho não ser dele. Báquis, a cortesã chamada para intervir 
na situação, tinha um anel no dedo, joia dada por Pânfilo na ocasião 
em que estava bêbado e havia confessado que tinha violentado uma 
moça na rua. Ao ver o anel, que antes pertencia à filha, Mírrina junta os 
fatos e chega à conclusão de que o abusador seria o próprio Pânfilo, 
que sente um alívio ao saber que a sua paternidade era verdadeira.  

Em As Tesmoforiantes, as mulheres são denunciadas por Eurí-
pedes no teatro e expostas por Parente no Tesmofórion, que, com a in-
tenção de livrar Eurípedes da conspiração, afirma que o tragediógrafo 
não expôs tudo, uma vez que são muitos os vícios das mulheres, como 
podemos comprovar com a fala:

O que temos para acusar aquele sujeito 
e suportarmos dificilmente, se duas ou três
das nossas maldades disse sabendo bem que fazemos inú-
meras? 
475 Pois eu mesma, em primeiro lugar, para não falar de outra, 
sei bem das minhas maldades; aquela então
a mais terrível, quando casada há três dias, 
e o meu marido dormia junto a mim. Eu tinha um amante, 
que tinha me desflorado aos sete anos.    
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480 Este pelo desejo tinha vindo roçar à minha porta. 
Logo compreendi; então desci da cama devagarinho. 
(As Tesmoforiantes, vv. 472-482)

Primeiramente, podemos imaginar o quão cômico deve ter sido 
a encenação de Parente, porque se trata de um travestimento feminino 
grosseiro. Já quanto à fala acima, verificamos que, em vez de apazi-
guar a situação, ele piora, pois as mulheres presentes no Tesmofórion 
ficam indignadas ao ver uma mulher julgando as outras, isso porque 
na peça elas realmente acreditaram que Parente fosse uma mulher. O 
discurso do Parente reforça a voz do poeta Eurípedes e acusa, de for-
ma cômica, as mulheres que guardavam segredos de seus cônjuges. 
Muitos desses comportamentos eram frutos de uma necessidade da 
mulher de conservar uma postura que aquela sociedade exigia dela.

No entanto, o Coro, composto por mulheres, sai em defesa da 
imagem feminina. Aqui, veremos as mulheres revidando as acusações 
ao apontar que não são apenas elas que se comportam de forma 
questionável. Vejamos o trecho:

Nós então tendo avançado elogiaremos a nós mesmas.
Na verdade, todo tipo fala em público muito 
mal da raça feminina, 
que somos todo o mal para os homens 
e que de nós vem tudo:  
discórdias, querelas, rebeliões terríveis, tristeza, guerra. 
Vejamos, se somos um mal, por que se casam conosco, 
se é que somos mesmo mal, 
e não nos deixam sair nem ser apanhadas 
com a cabeça para fora, 
mas querem vigiar com tão demasiado cuidado o mal? 
E se a pobre mulher sai a algum lugar, 
e se a descobrem fora, 
são tomados de loucura, vocês que deveriam 
libar e se alegrar, se é verdade 
ao descobrirem que o mal sumiu de casa 
e não o encontram lá dentro. 
E se dormimos na casa de outros por 
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brincarmos e estamos cansadas,  
todo tipo procura o mal dando voltas em torno da cama; 
e se nos debruçarmos à janela, querem contemplar o mal, 
e se, por vergonha, retrocedemos, muito mais o tipo deseja 
ver de novo o mal debruçado. Assim somos evidentemente 
muito melhores que vocês. Pode-se ter a prova.    
Demos a prova de quais são os piores. Pois nós dizemos que 
são vocês, e vocês que somos nós. [...]. 
Assim, nós nos vangloriamos de ser muito 
melhores do que os homens. 
Nenhuma mulher tendo roubado cinquenta 
talentos do tesouro 
público iria à Acrópole numa parelha; 
mas o máximo que ela subtrai, 
um cesto de trigos tendo roubado do marido, 
ela o devolve no mesmo dia. 
Mas nós muitos destes 
que fazem tais coisas poderíamos apontar 
e, além disso, são mais glutões 
do que nós e ladrões de roupas, 
bufões e traficantes de escravos. [...] 
Nós Mulheres de direito censuraríamos muitos atos 
aos homens com justiça, e um é enorme.
(As Tesmoforiantes, vv. 785-831)

O Coro diz que as mulheres recebem acusações de incitar dis-
córdias e querelas, afirmação que se aproxima dos julgamentos dos 
homens de A Sogra, e questiona por que os homens querem ainda ter 
um matrimônio com elas, exercendo tamanho controle. O Coro, então, 
apresenta a posição de que os homens são piores do que as mulheres. 
Porém, percebemos que até mesmo quando cometem crimes seme-
lhantes, o julgamento sob os homens seria menos grave. Há, portanto, 
uma crítica social construída por aquela sociedade patriarcal, pois o 
comportamento das mulheres, mesmo se fosse imoral, não seria tão 
diferente dos impropérios cometidos pelos homens. Contudo, o fato de 
ser mulher parece ser um agravante, já que existe uma autoimagem a 
ser conservada, além das reputações individuais estarem associadas 
à reputação da família.  O discurso em As Tesmoforiantes aponta todas 
essas questões, mas com leveza e bom humor.
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Por meio dessa breve análise, verificamos que as mulheres repre-
sentadas no discurso de Tesmoforiantes, de Aristófanes, e de A Sogra, 
de Terêncio, são constantemente julgadas por seu comportamento e 
sua natureza. Elas recebem um parecer negativo, em especial por parte 
dos homens, como as responsáveis pelos infortúnios de suas famílias.

A partir dessas considerações, devemos destacar que a comé-
dia é o gênero responsável por escancarar os problemas da socie-
dade, trata-se de peças importantes para entendermos o período de 
produção, o poder da voz do poeta, bem como os valores que estavam 
em voga naquele contexto.

AS MULHERES DE EURÍPEDES E ARISTÓFANES

“Ó mulheres! Vós todas que tendes dentro do peito o mal que 
nada cura, nem os simples, nem os bálsamos nem os orvalhos, 
nem as rezas, nem o pranto, nem o sol, nem a morte, vinde 
ouvir essa história florida!” (Eça de Queirós, “O Senhor Diabo”, 
In: Prosas Bárbaras)

O convite do narrador eciano para que as mulheres venham ou-
vir a história que irá contar revela um imaginário que remonta a um 
tempo mais antigo que o século XIX, época em que foi escrito e pu-
blicado o conto do escritor português: esse imaginário diz respeito ao 
modo como a sociedade ocidental pensa o feminino. Embasado por 
um discurso patriarcal, o Ocidente construiu uma imagem da mulher 
a partir de um paradigma maniqueísta no qual a mulher é vista ora 
idealizada ora inferiorizada, de modo que não faltam narrativas, discur-
sos filosóficos e, sobretudo, religiosos, em que elas são vistas como 
portadoras do Mal.

Aliás, essa é a função de Pandora, primeira mulher a ser criada 
por Zeus, de acordo com o que é cantado na Teogonia e em Trabalhos 
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e Dias. Concebida para ser enviada como castigo aos homens, é Pan-
dora quem espalha todos os males que sobrevieram à Terra, inclusive 
as doenças e a morte:

Antes vivia sobre a terra a grei dos humanos/ a recato dos ma-
les, dos difíceis trabalhos,/ das terríveis doenças que ao homem 
põem fim;/ mas a mulher, a grande tampa do jarro alçando,/ dis-
persou-os e para os homens tramou tristes pesares./ [...] Mas 
outros mil pesares erram entre os homens;/ plena de males, a 
terra, pleno, o mar;/ doenças aos homens, de dia e de noite,/ 
vão e vêm, espontâneas, levando males aos mortais,/ em si-
lêncio, pois o tramante Zeus a voz lhes tirou. (Trabalhos e Dias, 
vv.90-104).89

Através do poema de Hesíodo podemos perceber que a mulher 
é vista não apenas como um mal em si, mas como transmissora dele, 
podendo levar à ruína todos e tudo em que elas tocam. O pensamento 
antigo que transparece nos versos do poeta grego, contudo, é bem 
atual, uma vez que esse imaginário acerca do feminino pouco se alte-
rou. Assim, às mulheres foi imputada a culpa por diversas tragédias, 
desde o pecado original até os adultérios.

É a esse contexto de uma tradição que acusa e pune as mulhe-
res, quase sempre sem direito de defesa, que pertencem os poetas 
gregos Eurípedes e Aristófanes. Ambos ligados ao drama – este escre-
veu comédias; aquele se dedicou às tragédias –, os poetas têm ainda 
em comum a época em que viveram, os temas sobre os quais versaram 
e o protagonismo dado às mulheres em suas obras. Eurípedes mais 
do que Aristófanes, pois, enquanto o tragediógrafo compôs diversas 
protagonistas femininas, o comediógrafo passa a compô-las apenas 
nas últimas peças, das quais são exemplos: Lisístrata (411 a.C.), As 
Tesmoforiantes (411 a.C.) e Assembleia de mulheres (392 a.C.). Ain-
da assim, o trabalho de Aristófanes nas três peças mencionadas é 
bastante relevante, posto que dá às mulheres o poder de acabar com 

89  Tradução e introdução Christian Werner (HESÍODO, 2013).
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a guerra, restaurar a ordem doméstica e instaurar a justiça social na 
pólis, respectivamente. Coube também ao comediógrafo dar a chance 
das mulheres se defenderem dos crimes que lhes eram atribuídos por 
toda a sociedade e, sobretudo, por Eurípedes em suas tragédias.

Dessa forma, nossa discussão visa comparar a representação 
feminina tanto na tragédia euripidiana como na comédia aristofânica, 
a partir da leitura de peças como Hécuba (425-424 a.C.) e As Tesmo-
foriantes; e a relação com os gêneros literários em que se destacaram 
os poetas. Para tanto, tomaremos como base alguns estudos introdu-
tórios às peças analisadas.

EURÍPEDES E AS MULHERES

Conforme discorremos, não é por acaso que a uma mulher seja 
atribuída a culpa pelos males que sobrevêm aos homens; pelo contrário, 
esse discurso fundamenta-se nos mitos mais antigos de nossa cultura. 
Dessa forma, Eurípedes, por exemplo, em Hécuba e Troianas, quando 
discorre sobre como os acontecimentos da Guerra de Troia afetam as 
Troianas, acusa Helena pelos infortúnios que atingiram aos vencedores 
e vencidos da guerra, ou como nos diz Christian Werner (2004, p. XV): “A 
guerra de Tróia, portanto, é basicamente a guerra em torno de uma mu-
lher.”. É também verdade que Eurípedes redime Helena em sua tragédia 
homônima, porém, a redenção de Helena está associada à redenção do 
próprio poeta com as mulheres e dos Atenienses com os Espartanos, 
pois, “ao alegrar-se com o regresso de Helena e Menelau à pátria, o 
público ateniense estaria a colocar-se do lado dos Espartanos, inimigos 
de longa data [...]” (OLIVEIRA, 2015, p.101).

A propósito, um dos castigos desejados a Helena seria não che-
gar a sua pátria:
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a Helena, irmã dos Dióscuros, e ao pastor do Ida,/ funesto Pá-
ris, maldições ofertando, já que a terra/ pátria me fez perder/ e 
as casas despovoou o casamento que não é casamento,/ mas 
um tormento de um nume vingador:/ que ela nem o mar salino 
reconduza novamente,/ nem alcance a morada pátria. (Hécuba, 
v. 944-951)90.

A maldição lançada à filha de Leda serviria como punição não 
somente ao adultério, mas também ao exílio causado a todas as Troia-
nas, de modo que, através do coro, podemos perceber uma das ca-
racterísticas atribuídas às mulheres por Eurípedes: o desejo de vingan-
ça. Desse modo, o poeta grego, simultaneamente, nos apresenta uma 
Helena culpada e uma Hécuba vingativa, descontrolada e irracional, 
oposta completamente a sua filha Polixena que, apesar de ser mulher e 
Troiana, encarna os valores dos heróis gregos, sendo, por isso mesmo, 
destinada ao sacrifício a Aquiles (WERNER, 2004).

Viúva e condenada a enterrar os filhos mortos na guerra, Hécuba 
é levada como escrava para a Grécia, mas no meio do trajeto desco-
bre que Polixena será sacrificada, que o filho mais novo foi morto por 
Polimestor e que Cassandra será concubina de Agamêmnon. Afetada 
por todos esses acontecimentos, a Troiana desconta seu sofrimento 
por meio da vingança a Polimestor, pois, para seu desgosto, apesar de 
amaldiçoá-la, não está em suas mãos vingar-se de Helena. Todavia, o 
descomedimento de Hécuba com relação à punição ou à ausência de 
punição de Helena ficará sem castigo. É somente quando sua feroci-
dade e a das suas companheiras atingem a Polimestor que ela sofrerá:

Polimestor: Alegras-te agredindo-me, ó tu que és capaz de tudo.
Hécuba: Não devo alegrar-me, contra ti tendo-me vingado?
Polimestor: Mas não tão rápido, quanto a ti úmido mar...
Hécuba: Levar aos limites da terra helena, pois não?
Polimestor: ... na verdade, encobrir após caíres do cesto da gá-
vea.
Hécuba: Obtendo esse salto violento por meio de quem?

90 Tradução e introdução Christian Werner (EURÍPEDES, 2004).
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Polimestor: Tu mesma pelo mastro do navio subirás com o pé.
Hécuba: Com asas nas costas ou de que modo?
Polimestor: Uma cadela com olhares como fogo.
(Hécuba, v.1258-1265)

Hécuba é, portanto, punida com a morte após transformar-se 
em cadela e se lançar ao mar, uma sanção que expressa o quão con-
denável seria a falta de moderação e o abandono da razão para os 
Gregos. Hécuba é, então, o exemplo de mulher a não ser seguido, 
uma bárbara em sua origem e em suas atitudes, pois quem assim age 
não é civilizado – que, nesse contexto, é sinônimo de ser Grego – e 
“[...] ser civilizado implicava, em primeiro lugar, ser gentil para com os 
estrangeiros e respeitar os deuses.” (WERNER, 2004, p. XXIII). Assim, 
se coube a Polimestor desrespeitar o estrangeiro, Polidoro, à Hécuba 
ficou a desonra aos deuses ao praticar a vingança, interferindo nos 
destinos de seu inimigo e dos filhos dele.

ARISTÓFANES E AS MULHERES

A trama de As Tesmoforiantes se desenvolve em torno de uma 
problemática: Eurípedes deve ou não deve morrer por falar mal das 
mulheres? A sentença quem dará serão as mulheres na ocasião das 
Tesmofórias, festival em homenagem às deusas Deméter e Perséfone, 
no qual é proibida a entrada de homens. Ao contrário do que acontece 
nos demais dias do ano, as mulheres têm permissão para sair de suas 
casas para ir ao Tesmofórion no período do festival, logo, essa seria a 
ocasião perfeita para deliberarem sobre o destino de Eurípedes.

O que as mulheres não imaginam é que, sabendo do risco que 
corre, o poeta tentaria escapar da morte colocando um aliado dentro 
do templo para discursar em seu favor. Inicialmente, Eurípedes pensa 
em Agatão que por também ser tragediógrafo e ter aparência efemina-
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da cumpriria os requisitos para defendê-lo: ter boa oratória e conseguir 
se infiltrar em meio às mulheres sem que elas desconfiassem. No en-
tanto, Agatão se recusa a fazer esse favor, e um parente de Eurípedes 
se oferece para ajudá-lo; para tanto, o Parente, um velho, terá que se 
depilar, tirar a barba e se travestir de mulher. Já no Tesmofórion, terá de 
discursar em favor de Eurípedes.

Todavia, o velho incorre no erro de, ao invés de defender Eurí-
pedes, atacar ainda mais as mulheres, expondo todos os crimes que, 
supostamente, elas cometem e que o tragediógrafo não falara:

Pois vê, ele não disse isso: que pegando as esponjas 
sugamos em seguida o vinho [...]
Que damos as carnes das Apatúrias às alcoviteiras, 
depois dizemos que a doninha [...] 
Nem que uma outra matou o marido com um machado, 
não disse; nem que uma outra enlouqueceu o marido com 
veneno; 
nem que sob a banheira enterrou um dia [...]
...ao pai uma acarnense./ 
Nem que tu tendo a escrava parido um menino,
tomaste este para ti, e deu-lhe a tua filhinha. 
(As Tesmoforiantes, vv.555-565)

A postura do Parente gera desconfiança nas mulheres, que têm 
suas suspeitas confirmadas quando Clístenes, um efeminado da épo-
ca, chega ao templo e anuncia que existe um aliado de Eurípedes que 
teria se disfarçado de mulher para entrar no Tesmofórion sem ser no-
tado. Após receberem a notícia, as mulheres começam a busca pelo 
espião e, como já era esperado, o principal suspeito é a “mulher” que 
atacara outras mulheres em seu discurso. O Parente é descoberto, 
preso pelas mulheres e entregue às autoridades. Para escapar à pena, 
o Parente usa como recursos alguns artifícios usados por Eurípedes 
em tragédias como Télefo, Palamedes, Helena e Andrômeda, porém 
não obtém os resultados esperados. É somente quando Eurípedes 
aparece como “ele mesmo” e pede desculpas às mulheres que a paz 
é selada; no entanto, o poeta ainda tem de convencer o arqueiro que 
vigia o Parente a soltá-lo.
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Nesse momento, temos a encenação de uma comédia dentro 
da outra, pois Eurípedes lança mão de um recurso cômico para ilu-
dir o guarda cita e soltar o Parente: usar uma mulher “de verdade”, 
possivelmente uma flautista, para seduzir o arqueiro enquanto ele e 
o Parente escapam. O abandono aos recursos trágicos simbolizaria 
a “vitória” da comédia sobre a tragédia, conforme lemos em Bowie 
(2015, p.224): “O persistente triunfo da comédia sobre a tragédia é 
finalmente simbolizado no abandono dos estratagemas trágicos em 
troca de Eurípedes disfarçar-se de uma cafetina burlesca com uma 
garota dançando.” Assim, consolidava-se uma crítica aos poetas trá-
gicos, principalmente a Eurípedes, que usariam recursos artificiais 
para o convencimento dos espectadores.

Finalmente, com a paz selada entre Eurípedes e as mulheres e 
com o resgate do Parente, a ordem é restabelecida e as mulheres po-
dem voltar as suas casas: “Corra rápido até os abutres, bons ventos o 
levem./ Mas já brincamos o bastante/ e é hora de cada uma voltar para 
a sua casa. E que as duas Tesmóforas, / com seu favor benevolente, / 
possam nos recompensar.”91 (As Tesmoforiantes, v.1225-1230).

As Tesmoforiantes é considerada uma peça peculiar dentro do 
conjunto da comédia aristofânica por fatores técnicos como o coro 
ser formado por mulheres – ou homens vestidos de mulheres –, a di-
minuição da parábase e o teor metaliterário. Este último faz com que 
o leitor/espectador tenha consciência dos recursos usados para con-
vencê-lo de que o autor está falando a “verdade”. Mas não seria essa 
consciência também falseada pela própria ilusão cômica? Nesse sen-
tido, Aristófanes estaria mesmo dando voz às mulheres para que se 
defendessem das acusações de Eurípedes ou, como o próprio Parente 
faz, ele estaria acusando-as por vícios que não são citados em tra-
gédias como Hécuba? Considerando as diferenças estruturais entre 
tragédia e comédia, reconhecemos que Eurípedes foi um “inimigo” das 

91 Todas as traduções de As Tesmoforiantes nessa seção são de Adriane da Silva Duarte (2005).
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mulheres de seu tempo por levar a público assuntos de ordem domés-
tica. Entretanto, parece que Aristófanes vai mais além e revela coisas 
que o tragediógrafo não revelou por estar submetido à forma trágica. 
Não obstante, reconhecemos também que o comediógrafo fez algo 
que, talvez, nenhum poeta de seu tempo tivesse feito: por intermédio 
dos artifícios cômicos, esboçar uma possível defesa feminina.

A DENÚNCIA DE EURÍPEDES  
E OS CRIMES DAS MULHERES:  
UMA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
FEMININO EM AS TESMOFORIANTES,  
DE ARISTÓFANES, E HECYRA, DE TERÊNCIO

Há sempre uma questão a ser considerada quando falamos a 
respeito do feminino no teatro clássico: o fato de que essa “mulher” 
é, na verdade, um homem travestido, mesmo quando se trata de uma 
voz “feminina” proferida por um homem. Seja na atuação ou na autoria, 
são os homens que dominam todo o discurso. Quando analisamos o 
comportamento feminino nas peças, tanto na comédia antiga quanto 
na comédia nova, devemos sempre problematizar sobre até que ponto 
tal comportamento é, de fato, correspondente ao de uma mulher. 

A comédia é um reflexo da realidade, porém há um redimensio-
namento, pois há uma introdução da ficção na realidade também. A 
comédia exagera e satiriza, potencializando as sensações no palco, 
isto é, propositalmente exagerando para que se alcance a comicidade 
e tire o foco da dor. Percebemos, então, que a representação feminina 
de que estamos tratando é um exagero acerca do comportamento real 
da mulher ateniense.
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Há três peças de Aristófanes nas quais encontramos importan-
tes personagens femininas com discursos de cunho político: Lisístrata, 
As Tesmoforiantes e Assembleia de mulheres. Na Lisístrata, peça con-
siderada um marco na literatura ocidental por trazer uma protagonista 
feminina que não era uma deusa, o objetivo da protagonista era acabar 
com a Guerra do Peloponeso (431- 404 a.C.) por meio de uma greve de 
sexo (pelas mulheres casadas mais jovens) e da tomada da Acrópole 
ateniense (por mulheres mais velhas). Nas Tesmoforiantes, as mulhe-
res casadas estão em um festival de celebração às deusas Deméter e 
Perséfone – as Tesmofórias – e neste evento elas tramam assassinar o 
poeta Eurípedes (v. 80-85):

Eurípedes
Por isso mesmo antevejo minha morte. 
As mulheres conspiram contra mim 
e hoje, no templo das Tesmóforas, vão participar 
de uma assembleia sobre mim, visando a minha ruína.
Parente
E por que isso?
Eurípedes
Porque eu as ponho nas minhas tragédias e delas falo mal.

A terceira peça na qual nos deparamos com o protagonismo 
feminino é Assembleia de mulheres. Nessa peça, as mulheres, na li-
derança de Praxágora (a que age na Ágora), decidem se travestir de 
homens e participar da assembleia e conseguir, assim, que a adminis-
tração da cidade seja concedida a elas.

A peça com a qual trabalharemos mais especificamente neste 
artigo é As Tesmoforiantes. Analisaremos aqui quais os “crimes” fe-
mininos que Eurípedes pode ter exposto em suas tragédias, a fim de 
demonstrar como a comédia tem a liberdade de abordar tais assuntos, 
até mais que a tragédia, e estabelecer um diálogo com a peça Hecyra, 
de Terêncio, autor romano da comédia nova.
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A DENÚNCIA DE EURÍPEDES:  
SERIAM AS MULHERES CRIMINOSAS?

Em As Tesmoforiantes, as mulheres estão participando de um 
festival que é exclusivo para elas, os homens não podem participar e, 
se o fizessem, isso era considerado crime e seriam presos. Contudo, 
ao descobrir o plano das mulheres de tirar-lhe a vida, Eurípedes tem a 
ideia de travestir Agatão de mulher para que ele adentre no festival e 
fale em sua defesa. Como o poeta não aceita, um Parente de Eurípe-
des se oferece para ajudá-lo. Porém, como já comentamos na intro-
dução de nosso trabalho, tanto a autoria das peças como os atores e 
os espectadores são todos homens; logo, são homens falando para 
outros homens a respeito das mulheres. Não há voz feminina de fato.

Analisemos quais crimes Eurípedes atribui às mulheres e pen-
semos se tais atitudes não são apenas falsos julgamentos. Ao darem 
início à sessão nas Tesmofórias, uma mulher faz o seguinte discurso 
(v. 335-350):

Se alguém conspirar contra o povo 
das mulheres, ou estabelecer negociações
com Eurípedes e com os Medos em prejuízo
das mulheres, ou almejar tirania, 
ou colaborar para a recondução do tirano, ou se denunciou
quem tenha um filho suposto, ou se uma escrava
é alcoviteira de sua dona e segredou tudo ao patrão,
ou se encarregada de dar um recado o deturpa,
ou se um amante seduz com mentiras
e não cumpre o que prometeu um dia,
ou se uma mulher velha dá presentes ao seu amante,
ou se uma cortesã os recebe traindo o seu amigo,
e se o dono ou a dona de um bar frauda
a medida do garrafão ou da caneca de vinho,
roguem que tenha uma má morte ele mesmo
e os seus e, para vocês, orem
para que os deuses deem tudo de bom.
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Já neste primeiro discurso na abertura do festival, percebemos 
que os tais crimes das mulheres estão mais no âmbito da intimidade, 
da vida doméstica. As mulheres estão furiosas com o fato de Eurípe-
des levar a público, nas encenações das tragédias, o que antes era 
mantido em segredo. Em seguida, elas decidem “deliberar primeiro 
sobre Eurípedes, qual será sua pena, pois todas nós o achamos culpa-
do” (v.377-379). Uma segunda mulher, Mica, pede a fala e temos mais 
detalhadamente quais são esses crimes atribuídos às mulheres pelo 
poeta trágico (v. 383-428):

Caras mulheres, movidas por nenhuma ambição, 
me ergui para falar, juro pelas duas deusas. Mas 
já há muito, pobre de mim, suporto mal 
ver-nos jogadas à lama 
por Eurípedes, o filho da verdureira, 
ver-nos vítimas de tanta maledicência. 
Qual dentre os males este homem não nos atribuiu? 
Onde não nos caluniou? Onde quer que estejam 
uns poucos espectadores, atores e coros trágicos, 
pôs-se a chamar-nos conquistadoras, taradas, 
entorna-vinho, traidoras, tagarelas, 
sem-juízo, desgraça maior dos maridos. 
Assim, tão logo voltam do teatro, 
olham-nos com suspeita e logo saem à cata 
de um amante escondido dentro de casa. [...] 
Vamos! Uma mulher que não pode ter filhos 
deseja fingir um parto, mas nem isso para desapercebido. 
Os maridos já ficam por perto. [...] 
Ainda por causa dele, lacram e trancam 
os aposentos femininos 
para nos manter vigiadas e, além disso, criam 
cães de guarda, bichos-papões dos amantes. 
Mas isso ainda dá pra perdoar. O que antes nos 
competia, administrar a casa, selecionar e pegar 
a farinha, o azeite, o vinho, não nos compete 
mais. Nossos maridos agora trazem consigo umas 
chavezinhas secretas, 
de tipo lacônio com três dentes. 
Antes, podíamos ao menos abrir a porta às escondidas 
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usando um sinete de três óbolos, 
mas agora este Eurípedes destruidor de lares 
ensinou-os a trazer atados a eles selos 
 corroídos por vermes [...].

Constatamos, a partir desses discursos, que as mulheres não 
estão acusando Eurípedes de ser um mentiroso. Elas estão chateadas 
com o fato da exposição aos maridos, no entanto, tais atos eram sim 
cometidos. Podemos, então, afirmar que Aristófanes, sendo ele a voz 
por trás dessas mulheres, está de acordo com as acusações?

Posteriormente, uma terceira mulher discursa, porém essa mu-
lher é o Parente que, travestido, entrou no Tesmóforion para falar em 
favor de Eurípedes. O discurso de Parente é bastante cômico e ele 
acusa as mulheres de ainda mais crimes que antes o poeta trágico 
não havia denunciado: “Por que, se somos assim, acusamos este daí e 
ficamos indignadas, se duas ou três de nossas faltas contou, sabendo 
que as cometemos aos milhares? ” (v. 475). Ora, Parente já inicia seu 
discurso dizendo que as acusações de Eurípedes não são nada diante 
da realidade. E ele continua (v. 490-495):

E Eurípedes, vejam vocês, jamais falou disso! 
E nem que ficamos em brasas nos braços 
dos escravos muleiros, se não temos outro, não falou, não. 
E nem que transamos toda 
a noite, ao raiar do sol mastigamos alho 
para que o marido que volta das muralhas, ao farejar, 
não suspeite que agimos mal. Disso você está vendo, 
ele jamais falou. [...]

Inferimos que o Parente se aproveita da situação para difamar 
de vez as mulheres, acusando-as de, principalmente, adultério. Os cri-
mes citados nos três discursos estão todos no âmbito da intimidade e 
vida doméstica das mulheres; nenhuma acusação de conspiração, por 
exemplo. Apesar de que a pauta principal da reunião em As Tesmofo-
riantes é dar fim à vida de Eurípedes; o que, de fato, seria um crime. É 
interessante também pontuar que quem comete o crime é o Parente 
e, posteriormente, o próprio Eurípedes, ao entrarem nas Tesmofórias. 
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Na próxima seção, apresentaremos tais “crimes” em ato na peça 
Hecyra, do teatrólogo romano Terêncio. Analisaremos o comportamen-
to das personagens femininas e discutiremos se (e como) as mulheres 
praticavam tais ações denunciadas na tragédia pelo poeta Eurípedes. 

CULPADAS OU INOCENTES?  
O PROTAGONISMO FEMININO 
NA HECYRA DE TERÊNCIO

A problemática da Hecyra parece inicialmente ser a mesma 
que encontramos em outros textos da comédia nova, por exem-
plo, Mercator (195 a.C.) ou Bacchides (189 a.C.), de Plauto: jovens 
apaixonados por meretrizes sendo obrigados por seus pais a casa-
rem-se. Na Hecyra, o senex Laques resolve casar seu filho, Pânfilo; 
entretanto, o jovem já estava envolvido com a cortesã Báquis. Indo 
além desse aspecto geral do enredo, as semelhanças desse texto 
terenciano com o que se produzia anteriormente na comédia latina 
diminuem, e Hecyra apresenta uma diferença de enredo: Pânfilo acei-
ta o casamento, logo não vemos uma querela entre pai e filho. O que 
observamos na Hecyra é uma demonstração de como os homens 
viam as mulheres e como eles interpretavam erroneamente as atitu-
des de suas esposas e filhas. Há seis personagens femininas neste 
texto de Terêncio e quatro delas movem toda a história. Uma delas, 
Sóstrata, é a personagem que dá título à peça; e a cortesã Báquis faz 
as vezes de “escravo” e resolve o problema central da trama. Esse 
protagonismo feminino é um diferencial no texto terenciano.

Consideremos agora algumas atitudes tomadas pelas mulheres 
nessa peça e vejamos se correspondem aos “crimes” listados na seção 
anterior. No primeiro ato da Hecyra, duas cortesãs, Filótis e Sira, estão 
conversando sobre como tratar e o que esperar dos homens (v. 60-70):
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Fi. Até este Pânfilo! Quantas vezes não jurava ele a Báquis – e 
com que solenidade! nem o mais pintado hesitaria em acreditar 
– que nunca, enquanto ela fosse viva, levaria outra mulher para 
casa! Pois aí tens: levou mesmo!

Si. Ora, é por isso mesmo que de todo o coração eu te aconse-
lho e exorto: nunca tenhas pena de um que seja. Trata mais é de 
depenar, estropiar, esfolar todo e qualquer que te caia debaixo 
das unhas.

Fi. Então achas que não devo abrir exceções para ninguém?

Si. Para ninguém! Nenhum deles – nenhum, fica sabendo – vem 
ter contigo que não se ensaie, com as suas denguices, para 
satisfazer à tua custa o seu prazer pelo preço mais baixo. E a ti-
pos de força, diz-me, tu não queres responder com armadilhas?

A partir do excerto acima, verificamos um tom de vingança nas 
palavras de Sira, pois a atitude que ela aconselha Filótis a tomar parte 
do pressuposto de que ela já sofrera do mesmo mal por culpa de seu 
amante. Entendemos, então, que o que as mulheres fazem aos ho-
mens são um reflexo das atitudes sofridas. 

O mais interessante na Hecyra é que podemos analisar tanto 
o comportamento de cortesãs como o de mulheres casadas, sejam 
elas velhas ou jovens. Assim, percebemos que não importava a po-
sição social da mulher, pois ela seria sempre julgada e suas atitudes, 
passivas de condenação.

Ao prosseguirmos com a leitura da peça, deparamo-nos com 
uma discussão entre Laques e sua esposa Sóstrata e sem demora en-
contramos no discurso de Laques um julgamento errôneo a respeito de 
sua esposa – e das mulheres em geral, já que ele generaliza (v. 198-204):

La. Em nome dos deuses e dos homens! Mas que súcia é esta? 
Que conchavo é este? Será possível que todas as mulheres te-
nham os mesmos caprichos e as mesmas embirrações – todas! 
E não se encontre uma sequer que se afaste um pouco das 
outras em matéria de feitio? Por isso é que, de perfeito acordo, 
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todas as sogras têm um asco danado às noras. Para fazerem 
pirraça aos maridos, é a mesma teimosia, igual casmurrice. Foi 
na mesma escola, parece-me a mim, que todas se doutrinaram 
para a malvadez. E, nessa escola, se ela existe, esta fulana é a 
mestra – tenho a certeza.  

Laques julga sua esposa erroneamente, uma vez que ele ofende 
e acusa Sóstrata sem dar-lhe a oportunidade de se defender das acu-
sações (v. 205): Me miseram, quae nunc quam ob rem accuser nescio 
(“Triste de mim! Mas por que serei agora acusada? Não sei!”). O uso 
do vocábulo “agora” (nunc) sugere que as acusações contra Sóstrata 
eram recorrentes. Contudo, Sóstrata responde Laques de modo res-
peitoso e mantém-se firme em sua defesa (v. 208): Meque abs te im-
merito esse accusatam postmodo rescisces (“Tu estás me acusando 
injustamente... Hás de chegar depois a essa conclusão... tenho certe-
za”). Sóstrata não enfrenta o marido com igualdade, porém não aceita 
de maneira passiva as acusações que ele profere sem razão. 

Examinemos o monólogo da personagem Sóstrata (v. 274-280): 

Só. O céu nos valha! É bem verdade: nós todas, com igual in-
justiça, somos malvistas dos nossos maridos – por culpa de 
umas poucas que fazem que todas nós pareçamos dignas de 
castigo. O meu marido faz-me agora uma acusação: e, no en-
tanto – assim os deuses me favoreçam! –, eu estou isenta dessa 
culpa. Mas não é fácil desculpar-se: de tal sorte se meteu-lhes 
na cabeça que as sogras – todas – são malvadas. Não, não é 
o meu caso, palavra: pois nunca deixei de tratar aquela moça 
como se fosse minha filha. Como é que isso está me aconte-
cendo? Não sei. Mas palavra que desejo, de qualquer maneira, 
que o meu filho regresse quanto antes à casa.   

O discurso em terceira pessoa de Sóstrata generaliza o trata-
mento que a esposa recebia de seu marido na sociedade; percebemos 
que toda a má fama que circunda as mulheres resulta do pensamento 
masculino. E como a voz desses homens é o que ecoa na sociedade, 
e nos textos literários daquele período, o que sabemos a respeito das 
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mulheres e de seu comportamento é proferido por homens. Mesmo 
que algumas mulheres ajam erroneamente, como a própria Sóstrata 
afirma em seu monólogo, todas não podem ser julgadas igualmente. 

Há algumas diferenças importantes entre Aristófanes e Terêncio. 
O primeiro era ateniense, escreveu entre 425 - 392 a.C.; o segundo era 
africano – educado em Roma, tornando-se então cidadão romano – e 
escreveu entre 166 -160 a.C. Apesar da diferença de tempo e espaço 
entre os autores, devemos levar em consideração o fato de que Terên-
cio adaptava textos gregos e que suas peças, mesmo sendo encena-
das em Roma, tinham como cenário a cidade de Atenas.

Em Aristófanes, temos mulheres se posicionando politica-
mente, levando a casa para a pólis, ou melhor, transformando a 
pólis em uma grande casa de família. Isso era próprio da comédia 
antiga e de sua proximidade das tragédias. Já em Terêncio, e nos 
demais autores da comédia nova, toda a peça é domiciliar e trata 
de assuntos do cotidiano.

Todavia, o que queremos ressaltar aqui são as semelhanças, 
semelhanças essas que foram observadas no trato das personagens 
femininas. Essas mulheres são representadas pelo prisma masculino, 
são homens que as criam e as encenam. A voz da mulher é, na ver-
dade, masculina. Logo, fica difícil analisar o comportamento feminino 
presente nesses textos. Não estamos afirmando aqui que os poetas 
estão mentindo, contudo, queremos deixar a reflexão sobre a visão 
que se tem das mulheres desde o período clássico.

Tanto nas Tesmoforiantes quanto na Hecyra, deparamo-nos com 
afirmações a respeito das mulheres que ouvimos atualmente. Seja na 
persistência dos homens em atribuírem amantes às suas esposas ou 
nas piadas que fazem a respeito da relação entre sogra e nora, fica-
mos com a impressão de que não mudou muita coisa na visão que a 
sociedade tem sobre as mulheres.
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RESÍDUOS DO IMAGINÁRIO  
DA GRÉCIA ANTIGA ACERCA  
DAS MULHERES NAS LITERATURAS 
PORTUGUESA E BRASILEIRA

O dramaturgo Aristófanes é reconhecido por ser o maior co-
mediógrafo da Grécia antiga. Algumas de suas peças representam 
a figura feminina de uma perspectiva à frente de seu tempo, a sa-
ber: Lisístrata, As Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres. Nessas 
obras, a mulher já é representada com certa autonomia em relação 
ao homem e à cidade. Dentre essas, pautaremos nossa abordagem 
nas Tesmoforiantes, comédia encenada em 411 a.C., nas festividades 
em honra ao deus Dioniso. 

O enredo da peça se passa durante o festival das Tesmofórias, 
ocasião sagrada em que as mulheres atenienses se reuniam no templo 
de Deméter e Perséfone, no qual os homens estavam proibidos de 
entrar durante o ritual. Reunidas, as mulheres planejam uma vingança 
contra Eurípedes, uma vez que este costumeiramente representava a 
figura feminina de forma negativa em suas peças, revelando aos ho-
mens seus segredos e trapaças. Uma delas assim argumenta:

pobre de mim, há muito tempo suporto forçosamente
ver que somos ultrajadas por
Eurípedes, filho da vendedora de legumes
e ouvir muitas maldades de toda espécie.
Pois, de qual injúria ele não nos cobre?
E quando não nos calunia, por poucos que
sejam os espectadores, os atores e coros,
as levianas, as apaixonadas por homens nos chama,
as bebedoras de vinho, as traidoras, as tagarelas,
as sem valor, a grande desgraça dos maridos?
De modo que logo que saem do teatro
olham-nos com desconfiança e logo procuram
se há algum amante escondido em casa.
(As Tesmoforiantes, vv. 385-397)
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Diante dessas acusações, para tentar evitar que fosse pelas mu-
lheres sentenciado à morte, Eurípedes consegue que um parente seu 
se vista de mulher e entre no Tesmofórion para o defender. Entretanto, 
o objetivo não é alcançado, pois elas descobrem a farsa e chamam os 
guardas para prender os dois, que acabam fugindo. 

Durante o discurso do parente de Eurípedes, observamos a 
maneira pela qual as mulheres eram costumeiramente representadas: 
como seres ardilosos, cheias de mentiras e traições. É o que podemos 
perceber nos versos seguintes:

Pois eu mesma, em primeiro lugar, para não falar de outra,
sei bem das minhas maldades; aquela então
a mais terrível, quando casada há três dias,
e o meu marido dormia junto a mim. Eu tinha um amante,
que tinha me desflorado aos sete anos.
Este pelo desejo tinha vindo roçar à minha porta.
Logo compreendi; então desci da cama devagarinho.
(As Tesmoforiantes, vv.476-480)

Pois vê, eu não disse isso: que pegando as esponjas
sugamos em seguida o vinho [...]
Que damos as carnes das Apatúrias às alcoviteiras,
depois dizemos que a doninha [...]
Nem que uma outra matou o marido com um machado, não 
disse; nem que uma outra enlouqueceu o marido com veneno;
nem que sob a banheira enterrou um dia [...]
...ao pai uma acarnense.
Nem que tu tendo a escrava parido um menino,
tomaste este para ti, e deu-lhe a tua filhinha.
(As Tesmoforiantes, v.555-565)

Assim, a partir da leitura atenta das Tesmoforiantes, verificamos 
que o julgamento negativo acerca da figura feminina e a representa-
ção da mulher como um ser perigoso fazia parte do imaginário sobre 
a mulher na Grécia antiga, de que a obra de Aristófanes é exemplo 
marcante. No tópico seguinte, apontaremos as reminiscências de tal 
imaginário na literatura posterior produzida em Portugal e no Brasil.
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GRÉCIA, PORTUGAL, BRASIL E AS MULHERES 

A Teoria da Residualidade (PONTES, 1999) trabalha com a 
seguinte máxima: “na cultura e na literatura nada é original; tudo é 
residual”, buscando, portanto, investigar as relações existentes entre 
os diversos tempos, espaços e culturas. É importante salientar que 
essa teoria não tem como objetivo igualar os tempos e buscar, por 
exemplo, na modernidade, elementos tais quais eram encontrados na 
Grécia representada por Aristófanes. Na verdade, o que se busca é a 
investigação de resíduos – traços remanescentes – de um passado 
próximo ou distante numa cultura posterior, logicamente influenciados 
por outras culturas no decorrer desse percurso (hibridação cultural) e, 
portanto, adaptados a uma nova realidade (cristalização). Trata-se, de 
toda forma, de uma desconstrução do conceito tradicional de tempo 
cronológico, uma vez que toda arte e cultura podem dialogar entre si.

Partindo dessa vertente teórica, buscaremos resíduos do imagi-
nário negativo acerca da mulher na Grécia antiga em manifestações e 
obras literárias produzidas posteriormente em Portugal e Brasil, possi-
bilitando, dessa forma, um diálogo entre as literaturas dos três países e 
comprovando que os períodos históricos e literários apresentam cons-
tante imbricação entre si. Para tanto, tomaremos como base quatro 
estéticas posteriores à Antiguidade clássica, a saber: Trovadorismo, 
Romantismo, Realismo e Modernismo.

O Trovadorismo, estética predominante na Idade Média, sobretu-
do na chamada Idade Média Central (séculos XI a XIII), apresenta ambi-
guidades no tangente ao seu aparecimento. Os estudiosos se dividem 
entre algumas teses: a influência teria sido provençal, latina, litúrgica, 
popular e/ou árabe. Ao lado das cantigas líricas apaixonadas que repre-
sentavam o amor devotado a uma mulher, a um homem ou à Virgem Ma-
ria, também havia nesse contexto as cantigas satíricas, que escarneciam 
de várias figuras da sociedade medieval, sendo a mulher do povo uma 
delas, conforme podemos notar nos versos que se seguem:
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Ai, dona fea, foste-vos queixar
De que nunca vos louvo em meu trovar,
E umas trovas vos quero dedicar
Em que louvada de toda a maneira
Sereis; tal é o meu louvor:
Dona fea, velha e gaiteira.

Ai, dona fea, se com tanto ardor
Quereis que vos louve, como trovador,
Trovas farei de tal teor
Em que louvada de toda a maneira
Sereis tal é meu louvor:
Dona fea, velha e gaiteira.

Ai, dona fea, nunca vos louvei
Em meu trovar eu que tanto trovei
E eis que umas trovas vos dedicarei
Em que louvada de toda maneira.
Sereis e assim louvarei:
Dona fea, velha e gaiteira.92

Assim, nessa cantiga galego-portuguesa, é feita uma louvação 
zombeteira para com a “dona”, chamada de “fea, velha e gaiteira”, 
desconstruindo a regra tradicional do amor cortês tão em voga no 
Trovadorismo. Percebemos, dessa forma, que o imaginário negativo 
acerca da figura feminina, consoante representado por Aristófanes, é 
mantido residualmente na literatura medieval, embora revestido de ele-
mentos próprios da Idade Média, o que comprova a hibridação cultural 
presente nas manifestações literárias.

Seguindo com nossa análise, passemos agora ao Romantismo, 
estética literária predominante em meados do século XIX, mas presen-
te de maneira residual em toda a cultura moderna que lhe é posterior. 
Também nesse período literário encontramos resíduos do juízo negativo 
acerca da figura feminina, semelhante ao que apontamos no imaginário 
da Grécia antiga, representado por Aristófanes. No Romantismo, a mu-

92 Guilhade, João Garcia de: IN: CORREIA, N. op. cit, p. 137.
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lher era idealizada e posta em dois extremos: “mulher-anjo” e “mulher-
-demônio”, pois, da mesma forma que ela era capaz de levar o amante 
à felicidade máxima, era também a causa de sua ruína e perdição, como 
um anjo caído, que é perigoso e tentador, pronto para levá-lo à própria 
destruição. É o que podemos perceber nos seguintes poemas, retirados 
do livro Folhas Caídas, do poeta português Almeida Garrett:

Anjo és tu, que esse poder
Jamais o teve a mulher,  
Jamais o há-de ter em mim. 
Anjo és, que me domina 
Teu ser o meu ser sem fim;  
Minha razão insolente
Ao teu capricho se inclina,
E minha alma forte, ardente,
Que nenhum jugo respeita,
Covardemente sujeita
Anda humilde a teu poder.
Anjo és tu, não és mulher.
Anjo és. Mas que anjo és tu?

[...]

Teus olhos têm negra a cor,
Cor de noite sem estrela; 
A chama é vivaz e é bela, 
Mas luz não tem. – Que anjo és tu?
Em nome de quem vieste?
Paz ou guerra me trouxeste
De Jeová ou Belzebu?

[...]

(GARRETT, s/d, p. 21)

[...] Não te amo. És bela; e eu não te amo, ó bela.  
Quem ama a aziaga estrela 
Que lhe luz na má hora
Da sua perdição? 
E quero-te, e não te amo, que é forçado,
De mau, feitiço azado 
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Este indigno furor. 
Mas oh! não te amo, não. 
E infame sou, porque te quero; e tanto
Que de mim tenho espanto,
De ti medo e terror...  
Mas amar!... não te amo, não.
(GARRETT, s/d, p. 20)

[...] Eu só, – e eu morto, eu descrido, 
Eu tive o arrojo atrevido  
De amar um anjo sem luz. 
[...] 
(GARRETT, s/d, p. 8)

Pescador da barca bela,  
Onde vais pescar com ela. 
Que é tão bela,  
Oh pescador?  
Não vês que a última estrela  
No céu nublado se vela? 
Colhe a vela, 
Oh pescador! 
Deita o lanço com cautela,  
Que a sereia canta bela...  
Mas cautela,  
Oh pescador!  
Não se enrede a rede nela,
Que perdido é remo e vela,
Só de vê-la,
Oh pescador.

Pescador da barca bela,
Inda é tempo, foge dela 
Foge dela Oh pescador! 
(GARRETT, s/d, p. 22)

Por conseguinte, passemos às considerações acerca do Realis-
mo, caminhando agora para terras brasileiras, em que observamos, na 
obra de um dos maiores escritores da literatura do Brasil, resíduos do 
imaginário sobre o feminino na Grécia antiga, conforme representação 
de Aristófanes. Referimo-nos a Machado de Assis, o “bruxo do Cosme 
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Velho”, que, em Dom Casmurro, apresenta um narrador personagem 
que atua como advogado de acusação de Capitu e a representa, da 
infância à maturidade, de maneira ardilosa, a fim de convencer o leitor 
da culpabilidade de sua amada. Segundo a narrativa de Bento San-
tiago, Capitu seria, portanto, tão dissimulada quanto as mulheres ate-
nienses, consoante às peças de Eurípedes que se tornaram alvo das 
Tesmoforiantes. É o que podemos observar da descrição feita por José 
Dias, agregado da casa de Bentinho, a respeito da Capitu menina: “A 
gente do Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que 
o Diabo lhe deu... Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana 
oblíqua e dissimulada.” (ASSIS, 1899, p. 74) Os olhos de Capitu são 
tão amaldiçoados quanto o anjo caído dos versos de Garrett, quanto 
a sereia que leva o homem à perdição. No final da narrativa, Bentinho 
conclui que a Capitu adulta – maquiavélica e traidora, de acordo com 
sua versão dos fatos – já estava presente na Capitu criança, confirman-
do, assim, a descrição mencionada por José Dias. Dessa forma, são 
nítidos os elementos residualmente aristofânicos presentes no roman-
ce Dom Casmurro. O narrador faz a seguinte reflexão, culpabilizando a 
amada por uma traição que talvez tenha sido apenas imaginada:

Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez es-
quecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque ne-
nhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e 
dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O 
resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da 
de Matacavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de 
algum caso incidente. Jesus, filho de Sirach, se soubesse dos 
meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu cap. IX, vers. I: 
“Não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a 
enganar-te com a malícia que aprender de ti”. Mas eu creio que 
não, e tu concordarás comigo; se te lembras bem da Capitu 
menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, 
como a fruta dentro da casca. (ASSIS, 1899, p. 398)

Por fim, nossa pesquisa chega ao século XX, no Modernismo 
brasileiro, em que podemos encontrar muitos traços do imaginário 
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acerca do feminino de que estamos tratando. Um dos poetas que mais 
demonstra em seus versos tal elemento é Vinicius de Moraes, do qual 
leremos agora o poema “A volta da mulher morena” (2004, p.217):

Meus amigos, meus irmãos, cegai os olhos da mulher morena 
Que os olhos da mulher morena estão me envolvendo 
E estão me despertando de noite.
Meus amigos, meus irmãos, cortai os lábios da mulher morena 
Eles são maduros e úmidos e inquietos
E sabem tirar a volúpia de todos os frios.
Meus amigos, meus irmãos, e vós que amais a poesia da 
minha alma
Cortai os peitos da mulher morena
Que os peitos da mulher morena sufocam o meu sono
E trazem cores tristes para os meus olhos.
Jovem camponesa que me namoras quando eu passo nas tardes
Traze-me para o contato casto de tuas vestes
Salva-me dos braços da mulher morena
Eles são lassos, ficam estendidos imóveis ao longo de mim
São como raízes recendendo resina fresca
São como dois silêncios que me paralisam.
Aventureira do Rio da Vida, compra o meu corpo da mulher morena
Livra-me do seu ventre como a campina matinal
Livra-me do seu dorso como a água escorrendo fria.
Branca avozinha dos caminhos, reza para ir embora a mulher 
morena
Reza para murcharem as pernas da mulher morena
Reza para a velhice roer dentro da mulher morena
Que a mulher morena está encurvando os meus ombros
E está trazendo tosse má para o meu peito.
Meus amigos, meus irmãos, e vós todos que guardais ainda 
meus últimos cantos
Dai morte cruel à mulher morena!

No poema acima, verificamos a representação negativa da fi-
gura feminina, como aquela responsável pela tentação e perdição 
do homem. Assim como os “olhos de cigana oblíqua e dissimulada” 
de Capitu, os olhos da mulher morena merecem ser cegados, por 
estarem envolvendo e impedindo o sono do amante, como sereia que 



S U M Á R I O 249

enfeitiça ou anjo caído que arruína, tomando de empréstimo o léxico 
dos versos de Garrett.  Toda ela é culpa, todo o seu corpo merece 
morte cruel. Percebemos, então, no exemplo acima, retirado da vasta 
obra poética viniciana, a presença de vestígios do imaginário sobre o 
ser feminino da Grécia antiga, segundo representação de Aristófanes 
nas Tesmoforiantes, no que tange à crítica desfavorável na constru-
ção da imagem da mulher.

Diante do exposto, constatamos que a comédia As Tesmofo-
riantes, de Aristófanes, representa o imaginário da época a respeito 
da figura feminina, sendo esta considerada dissimulada, trapaceira, 
engenhosa, ardilosa e traidora. Resíduos desse imaginário podem 
ser encontrados na literatura produzida posteriormente em Portugal e 
Brasil, hibridizados com as outras culturas e cristalizados numa nova 
realidade. É o que acontece, por exemplo, em textos do Trovadorismo, 
do Romantismo, do Realismo e do Modernismo, que analisamos neste 
trabalho. Sabemos que esse modo de pensar negativo em relação à 
mulher se acentuou durante a Idade Média, em virtude da dissemina-
ção da moral cristã, que tinha na figura de Eva o maior exemplo de 
mulher pecadora. Nesse período é que se intensificará a imagem do 
corpo feminino como pecaminoso e algo a que se deve temer e repu-
diar, conforme vislumbrado de forma residual no poema “A volta da 
mulher morena”, de Vinicius de Moraes. 

Assim, concluímos que esse imaginário desfavorável a respeito 
da mulher, nítido na Grécia antiga a partir da comédia aristofânica em 
questão, encontrou campo aberto durante o medievo e pode aflorar e 
ser difundido residualmente nas sociedades pós-clássicas e pós-me-
dievais. Entretanto, por se tratar de uma nova vertente deste trabalho, 
deixaremos a influência estritamente medieval a respeito desse tema 
para uma pesquisa posterior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, fica evidente o desafio de ler e analisar cri-
ticamente os textos escritos em séculos anteriores ao nosso sem in-
correr no anacronismo. Nosso primeiro impulso é julgar os autores 
e rotulá-los de misóginos; entretanto, uma leitura mais aguçada nos 
permite enxergar a desconstrução do patriarcalismo dentro do pró-
prio discurso patriarcal. É o que acontece nas comédias aristofânicas: 
através do riso, o autor critica a sociedade ateniense da época em que 
viveu. Essa, por sua vez, era regida pelos homens e, portanto, eram 
eles os responsáveis pela decadência moral e política da pólis. Assim, 
se Tesmoforiantes, por exemplo, se constitui de vários discursos que 
acusam as mulheres pelos vícios que possuem, o seu desfecho mos-
tra que quem, de fato, cometeu algum crime foram as personagens 
masculinas, Eurípedes e o Parente.

Talvez seja este artifício – travestir de comicidade os assuntos 
sérios – que   garantiu  a Aristófanes um lugar como artista de seu tem-
po e, principalmente, que o permitiu ir além, tornando possível inúme-
ras releituras de suas obras bem como a reminiscência dos assuntos 
abordados e dos imaginários por trás desses conforme vemos em A 
sogra, nas cantigas medievais, nos poemas românticos e modernistas, 
ou em romances como Dom Casmurro.

Aristófanes, através do travestimento, tem ainda o mérito de 
revelar como se construiu a representação do feminino na literatura: 
ao colocar o Parente para falar no lugar das mulheres, o poeta grego 
mostra o que vem sendo feito ao longo de nossa história, isto é, o silen-
ciamento das mulheres e a ilusão de que são elas que estão falando. 
Nesse sentido, conhecendo a técnica, cabe a nós, leitores e escritores 
do nosso século, não excluir esses textos do cânone, mas, quem sabe, 
mudar a técnica utilizada e escrever outras versões da nossa história.
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INTRODUÇÃO

É lugar comum reconhecer na tragédia ática uma presença 
preponderante da ritualidade: os sacrifícios, os lamentos, as cerimô-
nias funerais e mesmo a presença contínua das divindades tornam 
essa modalidade dramática objeto quase obrigatório para quem 
deseja investigar as práticas religiosas gregas. Numa direção, pre-
tensamente contrária, a comédia, geralmente, é considerada uma 
produção não-séria e menos sofisticada. Essa leitura que coloca a 
comédia num grau inferior ao da tragédia tem sua gênese na Poética 
de Aristóteles, em que se diz: “A comédia é [...] imitação dos homens 
inferiores” (Ar. Poét.,1449b 32-35), e ainda, que entre as formas cô-
micas e trágicas, “ [as] últimas [são] mais estimáveis que as primei-
ras (Ar. Poét., 1449a 06-08). Depois deste juízo problematizável do 
Estagirita, decidiu-se abordar o viés da dimensão ritual nas Tesmo-
foriantes de Aristófanes, procurando demonstrar, através da análise 
de sua estruturação e de seu contexto, como a comédia ática antiga 
está inexoravelmente ligada à ritualidade tanto quanto a tragédia.

Antes de dar-se continuidade ao objeto desta reflexão, cabe 
uma observação de caráter metodológico, como a recepção ociden-
tal do teatro grego se deu exclusivamente pela leitura do texto escrito 
e com um número muito restrito de obras, se perdendo o caráter 
da performance e da efeméride do acontecimento dramático. Disto 
decorre a tendência de encarar-se estes fragmentos como uma tota-
lidade, quando, de fato, não o são. E, ao mesmo tempo, de tratar tais 
obras como metonímia de todo o teatro grego e isso é uma impre-
cisão. Quando se fala em “teatro grego”, nos referimos, realmente, 
a um fenômeno de grande especificidade histórica e geográfica: o 
drama ático (ateniense) do século V a.C. até os primórdios do século 
IV a.C. Qualquer análise que se debruce sobre esse tema deve se 
ater a toda cosmovisão que esse pressuposto ofereça.
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É oportuno ressaltar a peculiaridade do teatro ático frente ao 
teatro ocidental, o primeiro se encontra dentro de um festival religioso 
consagrado ao deus Dioniso, além disso, é um dos atos cívicos mais 
representativos da democracia ateniense, financiado pelo Estado, por 
cidadãos abastados e fonte de alta honraria para aqueles que atuavam 
em sua organização e sua prática. Assim havia no drama ático um en-
trelaçamento entre religião, política e arte (ARISTÓTELES, 2003, p. 111): 

56- O arconte [...] designa como coregos para os poetas trági-
cos três cidadãos entre todos os Atenienses mais ricos; outrora, 
instituía também cinco coregos para os poetas cômicos [...]. Tem 
a seu cargo a realização de procissões: a de Asclépios, no dia 
em que os iniciados estão de guarda ao templo, e a das Gran-
des Dionísias [...]. Há acções públicas e privadas que recaem 
na sua alçada, cabendo-lhe analisá-las antes de as remeter 
ao tribunal: maus tratos infligidos aos pais; maus tratos infli-
gidos aos órfãos; maus tratos infligidos a mulheres herdei-
ras. (Constituição dos Atenienses, 56, sem grifos no original)

Neste trecho retirado da Constituição dos Atenienses, em que 
Aristóteles faz um relato das instituições democráticas de sua época 
ou próximo dessa, há a apresentação de uma das figuras públicas 
responsáveis pela organização dos Festivais Públicos nos quais havia 
concursos dramáticos, o arconte, que se incumbia de dois grandes 
eventos: as Grandes Dionísias e a procissão de Asclépios. É interes-
sante atentar que, além destes acontecimentos sacros, este também 
se ocupasse de analisar querelas relativas ao bom exercício da concór-
dia familiar, verificando-se uma simbiose de dimensões inconsorciá-
veis no modelo estatal iluminista (religião e Estado). Aristóteles ainda 
aponta para um passado em que os poetas cômicos tinham até mais 
privilégios de financiamento que os tragediógrafos. Ainda neste senti-
do, o mestre do Perípato afirma:

57- O [arconte] rei zela, em primeiro lugar, pela celebração dos 
mistérios de Elêusis, [...]. Em seguida, organiza o festival das 
Leneias, em honra de Diónisos, que consiste numa procissão e 
num concurso. São-lhe apresentadas, ainda, pela ordem sor-
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teada, as acções públicas de impiedade e as disputas relati-
vas a sacerdócios. Cabe-lhe também a jurisdição em todas 
as reivindicações de natureza religiosa, que surjam entre 
famílias e entre sacerdotes. (Constituição dos Atenienses, 57, 
p. 113-114, sem grifos no original).

Outra figura pública central na organização de certames dramá-
ticos era o arconte-rei que zelava por outro festival dionisíaco chamado 
de Leneias. Diferente do Festival das Grandes Dionísias, que era aber-
to a estrangeiros, as Leneias eram um festival doméstico, em que o 
público era essencialmente de Atenas e cercanias. Tanto em um como 
no outro havia o agón entre três poetas trágicos e três poetas cômicos 
pela primazia em cada um dos gêneros dramáticos, havia também 
competições esportivas e de coros ditirâmbicos. Como no excerto an-
terior, existe uma convergência entre funções jurídicas atinentes e o 
bom exercício moral das relações com o sagrado. 

Neste contexto, uma palavra ganha especial contorno ἀσέβεια, 
asébeia, a impiedade (impietas), termo cuja noção lexical une tanto o 
sacrilégio, quanto a perversão e a subversão, ou seja, o ato de cor-
romper a ordem legada pelos antepassados. A priori, esse vocábulo 
se referia estritamente ao rompimento do sagrado e tinha relação 
necessária com o decoro que qualquer ato cívico deveria observar. 
No caso da comédia, estando inserida num festival dedicado à divin-
dade, este aspecto jamais era ignorado: aos comediógrafos, como 
aos tragediógrafos, era vedada a representação em cena de mortes 
ou assassinatos e a revelação de práticas ou rituais mistéricos, entre 
outros atos de asébeia; quem ultrapassasse este limite era réu de 
processo judicial movido pela pólis.

Uma grande dificuldade que se insere na adequada interpreta-
ção da comédia ática antiga é uma compreensão imprecisa do que foi 
a prática da religião grega. Desde o resgate do legado cultural grego, 
durante o Renascimento, a partir das primeiras edições ocidentais de 
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textos da literatura helênica, a religião foi restringida ao estudo daqui-
lo que seria a sua “mitologia”. Surge uma profusão de compêndios, 
como o Genealogie Deorum Gentilium [Genealogias dos deuses dos 
gentios/pagãos] (1360-1363) de Giovanni Boccaccio, que forjam um 
gênero cultivado até a atualidade, os manuais de mitologia, obras que 
procuram restituir as relações e atributos de divindades e semideuses 
em suas relações com os mortais e a natureza, passando desde a 
cosmogonia, a teogonia, a teodiceia até a escatologia. 

Tais livros, de natureza, geralmente, enciclopédica surgiram 
com o propósito de tornar compreensível o substrato de imagens e 
temas aos quais os autores greco-romanos constantemente reme-
tem. A grande maioria desses textos trata o fenômeno da religião 
grega como estática e homogênea, fixando imagens e baseando-se 
quase com exclusividade em fontes literárias, e, mesmo em outros 
manuais de mitologia. O uso generalizado destes materiais como 
fontes primárias criou, para o público não especializado, a impressão 
de que estes dados tivessem uma tradição ininterrupta direta desde 
a Grécia Antiga, e ainda, que tais fossem o núcleo fundamental da 
experiência religiosa grega.

Ajunta-se a este pressuposto, uma imagem criada pelos his-
toriadores da filosofia (desde o iluminismo até Hegel), que contribuiu 
para certa configuração que se nutre no imaginário ocidental sobre a 
Grécia: de um lado, que houve uma “Idade do Mito” e uma “Idade do 
Lógos/Filosofia”, numa linha progressiva de desenvolvimento, em que 
a fase anterior é considerada mais primitiva e precária, sendo suplan-
tada pela posterior. Por outro, aponta que a emergência de uma cos-
movisão pretensamente fundada na razão e no pensamento abstrato, 
inaugura, através da Filosofia, uma outra Grécia, apartada da mitologia 
e da religião. Assim, conforme se lê em Hegel, a Grécia Antiga seria 
o paradigma de evolução positiva no Ocidente: “Depois da fantástica 
filosofia oriental da subjetividade (a qual não chega à inteligência, e, 
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por conseguinte, a nada de consistente), a luz do pensamento surge 
na Grécia” (HEGEL, 2006 [1823-1828], p. 396, sem grifos no original), 
num item denominado “o elemento religioso deve ser excluído da his-
tória da filosofia”, o filósofo alemão acrescenta:

Primeiramente embatemos na mitologia [...]. A mitologia é [...] 
um produto da fantasia, [...] não possui ainda outro órgão além 
da representação sensível, [...]. Ora, a mitologia pode estudar-
-se [...], mas o espírito pensante deve buscar o conteúdo subs-
tancial, o pensamento, o filosofema. [...] as religiões dos povos, 
como as mitologias, [...] se mostram simples e pueris.  (HEGEL, 
2006 [1823-1828], p. 396)

Consagra-se aí uma leitura do mito enquanto uma fantasia pueril 
e de uma Grécia Filosófica em que o relato mítico teria fundamento 
único enquanto objeto estético já em vias de tornar-se obsoleto pelo 
exercício racional. Tal juízo não se sustenta historicamente, conforme 
se constata na permanência das crenças religiosas pagãs até o final 
da Antiguidade Tardia.  Apesar disto, essa tendência apreciativa gerará 
outro tropo na história cultural do Ocidente atinente ao mundo helênico: 
o de que o sentimento de reflexão ética nasce com a filosofia socrática, 
sendo inclusive o primeiro marco divisório da filosofia antiga. Aparente-
mente conclusões desta linha de pensamento parecem estar imbrica-
das, pois, se religião e mitologia não têm fundamento, não poderiam 
servir de esteio de uma verdadeira reflexão ética e moral. 

Todavia, o relato sobre a conjuntura cívica dos concursos dra-
máticos por Aristóteles citado supra depõe a favor de que a religião 
era matriz da moral e da mitologia, a qual se une o ritual. De modo 
que a expressão religiosa helênica pode ser estruturada nesses três 
eixos: (a) Um sistema de crenças articuladas que procuram explicar 
a realidade imediata e transcendental, que convencionalmente deno-
mina-se aqui doxologia, em que se englobam os mitos, mas não se 
restringindo apenas a esses, pois o mito já é uma concretização de 
natureza linguística e acional do grande repertório estabelecido por 
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essas crenças. Por exemplo: quando se crê que a ave consagrada a 
Zeus é a águia, ou a coruja à deusa Atena, tais informações não são 
mitos, mas crenças que podem se integrar numa narrativa de ações 
performadas linguisticamente por um sujeito-enunciador em determi-
nado contexto legitimado socialmente e aí entra em concretização o 
mito. O mito, portanto, só ganha corpo a partir de sua enunciação, 
que era inicialmente um fenômeno poético. (b) A moral, um conjunto 
de preceitos e convenções que pretendiam administrar os atos inte-
rindividuais e intercomunitários visando a condutas adequadas à co-
letividade. Em seus primórdios, esse código não tinha forma escrita, 
mas com a consolidação do letramento a partir do século V a.C., há 
a integração destas normas aos nómoi, conforme se verificam nas 
leges sacrae que regulavam os ofícios sacerdotais, as cerimônias 
religiosas, os festivais, os rituais fúnebres etc. e puniam os casos de 
inobservância da pietas (εὐσέβεια, eusébeia). (c) A ritualística, forma-
da pelas práticas concretas de contato, celebração e adoração do 
sagrado, diferente da doxologia e da moral que têm fundamento na 
linguagem oral ou escrita, a ritualística liga-se à imediatez dos atos 
sagrados tendo relação com a corporeidade e com a cultura material 
de uma comunidade. Assim, a ritualidade pode ser entendida en-
quanto um código performático da experiência religiosa:

O ritual é um sistema culturalmente construído de comunicação 
simbólica. É constituído de sequências padronizadas e ordena-
das de palavras e atos, muitas vezes expressas em múltiplas 
mídias, cujo conteúdo e arranjo são caracterizados em grau 
variável pela formalidade (convencionalidade), estereotipia (ri-
gidez), condensação (fusão) e redundância (repetição) (TAM-
BIAH, 1985, p. 128).

Dentre as peças remanescentes de Aristófanes, a que mais cha-
ma a atenção para a simbiose entre as esferas do fenômeno religioso 
grego é Tesmoforiantes. Apresentada no festival das Grandes Dionísias 
em 411 a.C., coloca em cena um festival consagrado às duas deusas, 
Deméter-Perséfone. Esta escolha parece não ter sido fortuita, além de 
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oferecer um número de personagens capaz de dar volume às peripécias 
do mote, a celebração à fertilidade da terra e da mulher conferida às 
divindades honradas aproxima-as de Dioniso, como faces de um mes-
mo princípio vital (vida/morte, abundância/escassez, primavera/inverno). 
Além disso, um episódio do mito de Perséfone relatado no Hino homéri-
co a Deméter (v. 192-202), autoriza um tratamento piedoso do riso:

Mas Deméter que traz as estações de esplêndidos dons, 
não quis sentar-se sobre brilhante divã, 
mas em silêncio permanecia, tendo os belos olhos abaixado
até que lhe colocasse Iambé, devotada mulher, 195
um sólido banco, e por cima lançasse alva lã. 
Sentando-se ali manteve com as mãos o xale diante de si. 
Ofendida, sem voz, por muito tempo permanecia no assento, 
a nenhuma se dirigia nem com palavra e nem mesmo com ação, 
mas, sem rir, sem apetite de comida e de bebida, permanecia, 
consumindo-se pela saudade da filha de funda cintura, 
até que com escárnio Iambé, devotada mulher, 200
zombando-se muito dela, fizesse a soberana pura voltar 
a sorrir e a rir e a ter propício ânimo. (MASSI, 2001, p. 27, sem 
grifos no original).

No excerto do Hino Homérico II, se retrata o estado lutuoso de 
Deméter decorrente do rapto de sua filha por Hades. A deusa se en-
contra completamente abatida pela dor, não fala, não se alimenta, e 
com isso impõe sobre a terra um inverno contínuo em que nada viceja 
e nada se produz. Essa narrativa de sofrimento é momentaneamen-
te suspendida pela intervenção de uma figura feminina, Iambé, por 
meio da zombaria (como já o indica seu nome). O riso ganha aí uma 
dimensão sagrada e catártica, sendo permitido na presença divina. A 
aiskhrología, ou seja, o momento de escape da tensão dramática ritual, 
em que, provavelmente os partícipes ridicularizavam uns aos outros 
numa forma de agón, é figura recorrente nos diálogos de Tesmoforian-
tes, principalmente nos momentos de embate entre as mulheres e o 
parente travestido. Um dos pontos mais cômicos de Tesmoforiantes 
é o instante em que o disfarce do parente começa a ser descoberto 
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e este procura estratégias para se desvencilhar da ira das mulheres. 
Num lance cênico, o parente toma dos braços de uma de suas perse-
guidoras um bebê, ameaçando degolar lhe:

PARENTE                                                       
Perfeitamente. Queimem, 
mas esta será degolada muito imediatamente.        
PRIMEIRA MULHER 
Não, na verdade, eu te imploro; fazes de mim o que quiseres 
no lugar desta. 
PARENTE
És uma amante do filho por natureza. 
Mas nem por isso deixarei de degolá-lo. 
(Tesmoforiantes, vv, 749-753).

Se isto viesse a se dar denotativamente, seria um atentado ao 
decoro dramático, o qual vedava o ato de assassinar diante do pú-
blico, além de subverter a natureza da comédia, que era, em posi-
ção à tragédia, uma celebração da vida e da fertilidade. Aristófanes, 
magistralmente, inverte o sentido do relato e o que se figurava como 
uma criança, se demonstra, na verdade, um odre de vinho que ao ser 
“trucidado” converte o sacrilégio em oferenda em honra de Dioniso:

PRIMEIRA MULHER  
Ai de mim, filho. Dá-me o vaso sagrado, Mânia, 
para que eu tome então o sangue da minha criança. 
PARENTE    
Põe-no embaixo. Concederei só isso a ti.  
PRIMEIRA MULHER  
Que possas perecer de modo ruim. Como és invejoso e mau. 
PARENTE 
E essa pele vem a ser da sacerdotisa.  
PRIMEIRA MULHER 
O que vem a ser da sacerdotisa? 
PARENTE                                                           
Isto, toma.  
SEGUNDA MULHER 
Desventuradíssima, Mica, quem te retirou a flor?        
Quem te esvaziou da criança amada?  (ARISTÓFANES, 2015, 
vv. 754-760)



S U M Á R I O 261

À revelia do tom burlesco do quadro, a cena brinca com a ilu-
são teatral do drama ático, abordando os limites e as convergências 
entre o cômico e o trágico. Num diálogo intertextual que remonta 
aos primórdios de sua produção, Aristófanes problematiza o uso do 
artifício sem uma posterior reflexão ética. Através deste jogo, o poeta 
desnuda os usos da imitação e da representação. Tanto a virtuosida-
de passional do Télefo de Eurípides quanto a paródia de Aristófanes, 
por meio de elementos diversos, expõem a pluralidade do sacrifício 
e, por meio da lente cômica, se pôde acrescentar uma nova questão, 
a dos papéis religiosos do feminino na cultura ateniense do século V. 
a.C., alcançando, em ambas as obras, um grau de sublimidade que 
só o drama ático antigo foi capaz de nos legar; o que preserva sua 
fértil vitalidade até os dias de hoje.

DO RITO AO PALCO:  
INVERSÃO DE GÊNERO E PERFOMANCE  
EM TESMOFORIANTES, DE ARISTÓFANES

Das onze comédias remanescentes de Aristófanes, três utilizam 
a inversão de papéis de gênero em que as mulheres são represen-
tadas exercendo funções convencionalmente desempenhadas por 
homens. Lisístrata (411 a. C.) e Assembleia de mulheres (392 a. C.) 
tratam da intrusão da figura feminina nos espaços públicos de Atenas 
– Acrópole e Ágora respectivamente, prefigurando a participação delas 
na vida política e econômica da cidade. Em Tesmoforiantes (411 a. C.), 
entretanto, temos o reposicionamento em torno da batalha dos sexos 
e do travestismo de gênero, o que compreende o domínio da estéti-
ca e do visual, que se projeta no próprio teatro. Em vez do confronto 
coletivo de homens e mulheres, a peça dirige as ações das mulheres 
contra um único alvo masculino – o poeta trágico Eurípides. Salvas do 



S U M Á R I O 262

constrangimento social e dos padrões convencionais que as mantêm 
dentro do oíkos, silenciosas e inertes em espaços públicos do discurso 
e da ação, no palco da comédia, as mulheres são representadas como 
protagonistas de seus atos e manifestos. Em cena, elas elaboram seus 
planos, invocam suas tramas e exercitam seu poder sobre os homens. 
Nesse sentido, o estudo que ora apresentamos busca analisar a in-
versão de papéis de gênero, travestismo e performance na comédia 
Tesmoforiantes. A proposta parte da análise do reajuste das posturas 
performáticas que identificam as mulheres no ritual das Tesmofórias, 
concentrando o estudo nas questões que giram em torno da inversão 
de papéis e travestismo de gênero no palco. Assim, com vistas ao de-
bate pretendido, nos ancoramos teoricamente nos estudos de Zeitlin 
(1981), Tzanetou (2002), Vernant (1989), Silva (2015), McClure (1999).

Conceber gênero como categoria de análise nos posiciona no 
centro de reflexões sobre os papéis, normas, atitudes e comporta-
mentos socialmente construídos e atribuídos a homens e mulheres em 
qualquer sociedade. Na Atenas do século V a. C., a posição social e 
política dos homens e das mulheres prescreveu a participação destes 
na guerra e na política – isto é, no seu engajamento no espaço público 
– enquanto as mulheres viviam uma existência mais marginal, defini-
das por suas obrigações com o ambiente doméstico, como esposas e 
mães, comenta Tzanetou (2002, p. 334). Desse modo, era permitida a 
participação feminina em casamentos, ritos fúnebres e festivais religio-
sos sancionados pelas leis da cidade, de modo que nesses espaços 
pré-determinados cabia às mulheres a condução da vida religiosa da 
pólis, em nome do bem-estar da comunidade e, em certa medida, havia 
a atenuação de sua exclusão das esferas pública e política da cidade.

Os padrões de conduta feminino e masculino também eram 
marcadamente distintos e delimitados. Segundo Tzanetou (2002, p. 
329), na ideologia democrática ateniense, coragem, bravura e envolvi-
mento cívico foram valorizados, acima de tudo, como atributos mascu-
linos – coletiva e individualmente –, ao passo que silêncio, isolamento, 
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recato e modéstia eram qualidades e valores atribuídos ao feminino. 
As três peças de Aristófanes em que personagens femininas figuram 
como protagonistas apresentam uma variação e subversão quando se 
trata dos padrões normativos das relações de gênero. As principais 
abordagens para a representação do gênero feminino no drama grego 
explicaram sua importância para compreender os modelos de mascu-
linidade e feminilidade. Nesse sentido, compreendemos que o teatro 
como instituição cívica serviu para educar os cidadãos do sexo mascu-
lino e que, ao representar as mulheres como o outro – na dimensão do 
estranho, desconhecido –, as peças interpretam o feminino de maneira 
antitética em relação ao masculino.

Em Lisístrata (411 a. C) e Assembleia de mulheres (392 a. C) 
temos como abordagem a intrusão da figura feminina nos espaços 
públicos de Atenas – Acrópole e Ágora respectivamente, prefiguran-
do a participação das mulheres na vida política e econômica da ci-
dade. Em Tesmoforiantes (411 a. C), contudo, nos deparamos com 
o reposicionamento em torno da batalha dos sexos e do travestismo 
de gênero, o que compreende o domínio da estética e do visual, 
aspectos que se projetam no próprio domínio do teatro, dos recur-
sos próprios da encenação. Nesse sentido, o estudo que se segue 
pretende analisar sob o prisma da inversão de papéis de gênero, tra-
vestismo e performance, a comédia Tesmoforiantes, representada em 
411 a. C. A proposta parte da observação do reajuste das posturas 
performáticas que identificam as mulheres no ritual das Tesmofórias, 
concentrando o estudo nas questões que giram em torno da inversão 
de papéis e travestismo de gênero no palco. 

Expostas as considerações iniciais, assinalamos que a discus-
são pretendida tem por base um estudo de caráter bibliográfico. Dessa 
forma, para a viabilização e suscitação do debate proposto nos ampa-
ramos nas discussões teóricas de Zeitlin (1981), Tzanetou (2002), Ver-
nant (1989), Silva, McClure (1999). No que diz respeito à abordagem 
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da análise a ser empreendida, o estudo se configura em duas seções 
cuja organização obedece à seguinte divisão: 1) Política dos espa-
ços e das vozes: gênero e sociedade no drama grego, seção na qual 
discutiremos questões relativas às normas e condutas masculinas e 
femininas na ideologia democrática ateniense e sua projeção no teatro. 
2) Do rito ao palco: inversão de gênero e performance nas Tesmoforian-
tes, seção em que efetuaremos a análise central proposta com vistas 
a discutirmos, ritual, inversão de papéis, travestismo e performance na 
comédia aristofânica selecionada.

POLÍTICA DOS ESPAÇOS E DAS VOZES: 
GÊNERO E SOCIEDADE NO DRAMA GREGO

Conforme a ideologia democrática ateniense, as mulheres 
gregas eram, em geral, desprovidas de direitos políticos ou jurídicos 
e encontravam-se inteiramente submetidas socialmente. A atenien-
se casada vivia a maior parte do tempo confinada às paredes de 
sua casa, detendo no máximo o papel de organizadora das funções 
domésticas, estando, portanto, submissa a um regime de quase re-
clusão. Mesmo antes do casamento, era impensável a possibilidade 
de uma jovem encontrar-se livremente com rapazes, visto que vivia 
fechada nos aposentos destinados às mulheres – o gineceu. Deviam 
neste espaço permanecer para ficar longe dos olhares externos, se-
paradas até dos membros masculinos da própria família. Vernant 
(1989, p. 53), em As origens do pensamento grego, observa que o 
que implicava o sistema da pólis era o proeminente exercício dado 
à palavra, como manifestação de status, poder e autoridade. Palavra 
ou discurso, que se refere ao debate, argumentação. Nesse sentido, 
o silêncio imposto socialmente ao sexo feminino significava sua total 
exclusão da esfera político-representativa da cidade.



S U M Á R I O 265

Desse modo, os escassos conhecimentos adquiridos pela mu-
lher ao longo de sua vida provinham, quando era possível, do contato 
com o pai e com os homens da casa. Em contrapartida, o homem, 
sendo constantemente solicitado na vida política e social da cidade en-
contrava-se totalmente indiferente às questões domésticas confiadas 
à esposa. Percebemos, logo, que o espaço público, neste contexto, 
e tudo que lhe diz respeito tem vinculação com o sexo masculino, ao 
passo que os limites do ambiente doméstico configuram-se como um 
território associado ao gênero feminino. Trata-se, portanto, de espaços 
demarcados a partir do gênero dos indivíduos. 

De acordo com McClure (1999, p. 33), ao sancionarem as apre-
sentações em público, através do recurso das personagens, a gêneros 
típicos de fala feminina (lamento, oração, discurso obsceno ritual) ou 
por meio de intervenções que estão dentro do alcance de seus deveres 
ritualísticos, as peças gregas exploram a dialética entre as identidades 
reais e simbólicas das mulheres, colocando personagens femininas 
no centro da negociação de problemas que afetam a comunidade de 
cidadãos. Os dramaturgos gregos adaptaram suas tramas a partir do 
repertório mitológico sobre as famílias reais das cidades de Tebas, Ar-
gos, Troia e, em certa medida, Atenas. Assim, os protagonistas mascu-
linos e femininos nas tragédias, por exemplo, são oriundos da classe 
aristocrática que governa a cidade, e em virtude de sua origem, estes 
personagens masculinos e femininos têm maior liberdade de atuação 
no palco, ou seja, não estão estritamente vinculados às instituições da 
sociedade ateniense contemporânea.

Dessa forma, o anacronismo, a criação de analogias específicas 
entre passado e presente, permitiu ao público democrático atenien-
se relacionar os dilemas e lutas dos personagens heroicos com suas 
próprias experiências. A entrada de personagens femininas no palco 
inverteu a divisão de gênero do espaço, que marcou a casa como fe-
minina e a cidade como espaço masculino. Esta convenção enfatizou 
a continuidade em vez das divisões entre a ação masculina e feminina.
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 McClure (1999, p. 46) comenta que o antagonismo do gênero 
se evidencia a partir de disputas que afetam as famílias em que as mu-
lheres estão presentes. Ademais, em peças que lidam com problemas 
decorrentes da família, ou provenientes do seio familiar, as crises irrom-
pem quando um personagem masculino age contra os interesses de 
sua família. Em vista disso, a personagem feminina retalia exigindo vin-
gança e incorporando o furor vingativo, assumindo “comportamentos 
masculinos” em sua ação. Assim, temos no Agamêmnon, de Ésquilo, 
o exemplo de Clitemnestra, que é retratada exercendo o poder como 
um homem e governando Argos na ausência do marido, além de ser 
a responsável por tramar vingança contra seu marido – por causa do 
sacrifício da filha Ifigênia –, ao lado do amante Egisto. Na peça, a incli-
nação de Clitemnestra pelo poder diminui a masculinidade de Egisto, 
o qual muitas vezes é referido na peça como leão covarde, ao passo 
que Clitemnestra é aludida como mulher de ânimo viril. Orestes, o filho, 
configura o modelo desviante de postura feminizada. Para vingar a 
morte do pai, o jovem assassina a mãe e o amante, a seguir é absolvi-
do no tribunal dos deuses e reestabelece a ordem patriarcal da cidade.

Para McClure (1999, p. 47), o investimento da tragédia em uma 
tipologia complexa de personagens femininas é um veículo para explo-
rar a identidade masculina, já que apresenta a mulher como o oposto e 
agindo de uma posição marginal ou subordinada, mas com questões 
de autodeterminação moral que levam a uma reavaliação de ideais de 
heroísmo e masculinidade. Assim, segundo a autora, o diálogo entre o 
passado heroico do mito e o presente democrático produz disjunções 
semelhantes nos encontros entre personagens masculinos, na medida 
em que alguns personagens atendem aos objetivos da ideologia cívi-
ca ateniense. Em muitas peças trágicas assistimos ao confronto entre 
valores épicos e dever cívico que sugerem que o heroísmo masculino 
não é mais compatível com a visão cívica da pólis grega. 
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O quadro social em que as comédias de Aristófanes são repre-
sentadas, no século V a. C., ainda segue em grande parte um modelo 
bastante tradicional. Ainda que estejamos no período democrático de 
Atenas, o órgão central do poder político, a assembleia, não permitia 
a presença feminina em seus domínios. Assim, somente em festivais 
de caráter religioso as mulheres poderiam exprimir-se sem vigilância 
ou censuras. Em Lisístrata, uma passagem sobre essa vinculação da 
mulher, desde a infância, aos ritos religiosos ilustra o que afirmamos:

Desde os sete anos de idade eu era arréfora;
depois fui moleira, aos dez anos, para nossa patrona,
e deixando cair a túnica amarela era ursa nas Braurônias;
e enfim fui canéfora sendo uma bela moça, tendo
um colar de figos secos. (Lisístrata, 641-647).

O excerto acima faz parte da fala do coro da peça, por ele po-
demos observar a ordem das funções religiosas destinadas às mulhe-
res desde a infância. Há uma espécie de catalogação das funções e 
missões do sexo feminino na execução dos ritos. Segundo Maria de 
Fátima Silva, os festejos religiosos eram espaços de convívio social 
para as Atenienses, um dos raros momentos em que era possível às 
mulheres serem vistas em público e de terem um breve contato com 
seus concidadãos. Desse modo, segundo Silva:

Festivais havia que lhes competiam exclusivamente, como as 
Tesmofórias e as Esciras, cenários escolhidos por Aristófanes 
para exibir a astúcia feminina, livre da vigilância dos homens, 
com a licenciosidade habitual na comédia antiga. O caráter mis-
terioso destes rituais cobre a maquinação de duas importantes 
conspirações, contra Eurípides, no caso das Tesmoforiantes, 
contra os homens que têm se mostrado maus administradores 
da cidade em A assembleia das mulheres (2015, p. 99).

Além dos festivais religiosos, a participação feminina também era 
registrada em cerimônias menores como as Dionísias rurais e as de ca-
ráter privado, como os casamentos e os ritos fúnebres. Contudo, de um 
modo geral, o cotidiano da mulher ateniense desenrolava-se no ambiente 
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privado do espaço doméstico. Os contatos mais estreitos ocorriam com 
a mãe, filhas e as escravas da casa. Assim, eram mulheres reclusas nos 
ambientes destinados ao seu sexo, distanciadas do masculino e mesmo 
que tivessem contato com  esses era recomendado o recato e o silêncio. 

Sendo criada no isolamento e na subserviência, a jovem ate-
niense era preparada para sua futura condição de esposa dócil, de 
quem o marido esperava uma administração equilibrada do patrimônio 
e a habilidade de uma dona de casa, nada além disso. Desse modo, 
as expectativas e os anseios culturais da jovem ateniense não eram 
sequer cogitados, salvo raras exceções. Segundo Silva (2015, p. 99), 
a maior parte das mulheres cultas era formada por aquelas que não 
eram reconhecidas como cidadãs. Silva comenta que o exemplo mais 
comum é o de Aspásia de Mileto, a companheira de Péricles, notada-
mente reconhecida por sua inteligência e perspicácia política.

Silva comenta ainda que a situação de mulheres provenientes 
de classe menos abastada era um pouco diferente. A mulher plebeia 
tinha uma realidade de contingência, em que deveria assegurar com 
seu trabalho, próprio sustento da casa e dos filhos. Essa mulher vivia 
um pouco mais fora do espaço doméstico, ocupada nos trabalhos do 
campo, sendo proprietária de um pequeno negócio, uma banquinha no 
mercado, como é o exemplo da segunda mulher nas Tesmoforiantes, 
viúva e mãe de cinco filhos que na peça é uma vendedora de flores.

DO RITO AO PALCO: INVERSÃO DE GÊNERO 
E PERFORMANCE NAS TESMOFORIANTES

Conforme nos explica Tzanetou (2002), o ritual das Tesmofórias 
faz alusão ao luto de Deméter pelo rapto de sua filha Perséfone. O mito 
é contado no hino homérico a Deméter e também era conhecido pelo 
público ateniense através dos Mistérios de Elêusis. Informações espe-
cíficas sobre os três dias do ritual nos são explicitadas por Tzanetou:
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O primeiro dia é chamado Anodos (subida), as mulheres neste 
dia sobem ao Tesmophórion e fazem preparativos para o fes-
tival. Duas mulheres, que foram eleitas como magistrados ofi-
ciais, presidem ao festival como oficiais. As mulheres montam 
tendas improvisadas nas quais passam as duas noites seguin-
tes longe de suas casas, uma experiência única na vida religiosa 
das mulheres. No segundo dia, Nesteia (Jejum), as mulheres 
imitam o luto de Deméter, sentando-se no chão em assentos 
feitos de plantas anafrodisíacas, em jejum; elas também prati-
cavam a obscenidade ritual. Todos estes elementos são encon-
trados em contextos de fertilidade e ritos fúnebres. No terceiro 
dia, Kalligeneia, as mulheres oferecem sacrifícios, festejam e 
celebram o retorno de Perséfone como uma renovação simbó-
lica de sua própria fertilidade. O último dia comemora o papel 
de Deméter como promotora da fertilidade humana e agrícola93. 
(2002, p. 332-333). 

A presença de plantas anafrodisíacas, conforme Tzanetou, sim-
bolizava a castidade das mulheres durante o festival, já que elas reve-
renciavam simbolicamente seu status anterior de virgens, enquanto a 
obscenidade ritual estava associada à promoção da fertilidade.

Nesse sentido, a peça Tesmoforiantes ou As mulheres que ce-
lebram as Tesmofórias trata do rito realizado por mulheres atenienses 
casadas em honra às deusas ctônias Deméter e Perséfone. Nesta 
comédia, o coro é formado pelas mulheres que estão celebrando as 
Tesmofórias e os principais embates travados são entre o coro e o 
parente, personagem que se travestirá de mulher. Logo no início da re-

93 Tradução livre, do original: The first day was called I (Ascent); women on that day ascended 
to the Thesmophorion and made preparations for the festival. Two women, who were elected 
as the official magistrates presided over the festival as officials. Women set up makeshift 
tents in which they spent the next couple of nights away from their homes, a unique expe-
rience in women’s religious life. On the second day, Nesteia (Fasting), women imitated 
the mourning of Demeter, by sitting on the ground on seats made of anaphrodisiac plants, 
fasting; they also practiced ritual obscenity. All these elements are found both in fertility and 
funereal contexts. The presence of anaphrodisiac plants symbolized women’s chastity du-
ring the festival, because women reverted symbolically to their prior status as virgins, while 
ritual obscenity was associated with the promotion of fertility. On the third day, Kalligeneia 
(Fair Offspring), the women offered sacrifices feasted and celebrated the return of Perse-
phone as a symbolic renewal of their own fertility. The last day celebrated Demeter’s role as 
promoter of human and agricultural fertility.



S U M Á R I O 270

união das mulheres no Tesmoforion, percebemos a atuação feminina 
muito próxima à dos homens nos tribunais e assembleias. A fala das 
mulheres é permeada de termos convencionalmente relacionados ao 
universo político masculino. Desse modo, observamos como elas tra-
tam da reunião como assembleia, se autoproclamam conselho/povo 
das mulheres, comparam-se a oradores e fazem um discurso longo e 
delineado retoricamente. Nesse sentido, mesmo o festival das Tesmo-
fórias sendo mais marcadamente religioso do que político, percebe-
mos que Aristófanes representa a celebração do festival também com 
fortes relações ao espaço democrático ateniense. Os fragmentos a 
seguir reforçam o que afirmamos:

MULHER
Orai aos deuses olímpicos 
e às olímpicas, aos píticos 
e às píticas, aos délios 
e às delias, e a todos os outros deuses. 
Se alguém conspirar algum mal ao povo 
das Mulheres, ou enviar arautos 
a Eurípides e aos Medas sobre algum prejuízo 
ao povo das Mulheres, ou planejar ser tirano, 
ou ajudar a repor o tirano, ou denunciar  
uma Mulher com um filho postiço, ou uma serva 
seduzindo a patroa vá cochichar no ouvido do patrão,  
ou encarregada de uma mensagem portar mentiras
ou se um amante enganar dizendo mentiras  
e não dê jamais o que prometeu,  
ou presentes uma Mulher velha dê a um amante, 
ou a cortesã receba e vá trair o amigo, 
e se o taberneiro ou a taberneira do côngio
e do cótilo na medida legal enganar,
rogai para que pereça de modo terrível este  
e sua família, suplicai para vós outras 
 que os deuses vos deem todas as coisas boas. 
(Tesmoforiantes, vv. 331-351).

MULHER 
Escutai todas. Isto decidiu o conselho 
das mulheres: Timocleia sendo presidente, 
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Lisila, a secretária e Sóstrata, a oradora: 
fazer uma assembleia na manhã do dia 
do meio das Tesmofórias, quando nós temos mais folga,
e deliberar primeiro sobre Eurípides, 
o que ele deve sofrer; pois que comete injustiça 
todas concordamos. Quem quer s pronunciar? 
(Tesmoforiantes, vv. 372-380. Grifos nossos).

A celebração das Tesmofórias era uma das únicas oportunida-
des permitidas às mulheres para escapar da rotina de reclusão do 
oikos e da vigilância masculina. Conforme o argumento da peça, Eu-
rípides é acusado pelos principais desentendimentos domésticos ao 
revelar os “vícios femininos” em suas tragédias. Nesse sentido, o tra-
gediógrafo seria o responsável por tornar públicos os hábitos priva-
dos das mulheres, fato que passaria a comprometer o relacionamento 
entre maridos e esposas, pais e filhas. A atitude das mulheres, assim, 
é a de reagir durante a celebração das Tesmofórias, constituindo um tri-
bunal em que os discursos são carregados de elementos persuasivos, 
no plano da retórica, e condenando à morte Eurípides:

PRIMEIRA MULHER 
Não foi por ambição minha, pelas duas deusas, 
que me levantei para falar, ó Mulheres; 
pobre de mim, há muito tempo suporto forçosamente 
ver que somos ultrajadas por 
Eurípides, filho da vendedora de legumes 
e ouvir muitas maldades e de toda espécie. 
Pois, de qual injúria ele não nos cobre?  
E quando não nos calunia, por poucos que 
sejam os espectadores, os atores e coros, 
as levianas, as apaixonadas por homens nos chama, 
as bebedoras de vinho, as traidoras, as tagarelas, 
as sem valor, a grande desgraça dos maridos?
(Tesmoforiantes, 2015, vv.382-394. Grifos nossos).

O poeta trágico Agatão é o primeiro a ser procurado por Eu-
rípides, sobretudo, em virtude de seu aspecto físico, já que não usa 
barba, possui “traços delicados”, voz doce, e, ademais, por também 
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compartilhar do mesmo ofício de Eurípides. Todos esses elementos 
contribuiriam para o sucesso do seu disfarce em mulher, bem como 
para a defesa da reputação de Eurípides no tribunal das mulheres. 
Após a recusa de Agatão, o personagem Mnesíloco ou Parente é quem 
se traveste de mulher para participar do ritual das Tesmofórias com 
vistas a defender Eurípides diante das acusações das mulheres.

A comédia Tesmoforiantes, conforme explicitamos, reposiciona 
a batalha dos sexos no domínio visual, e mais precisamente, no domí-
nio dos artifícios e recursos que são próprios do teatro. Assim como a 
peça mais conhecida de Aristófanes, Lisístrata, também representada 
em 411 a. C., a Tesmoforiantes está situada na Acrópole. Este espaço 
não é apropriado para as mulheres, mas a elas é concedido de acordo 
com as regras de seu festival anual, que reserva o ambiente sagrado 
para seu uso exclusivo nos rituais de fertilidade dedicados a Deméter 
e Perséfone.  Para Tzanetou (2002 p. 360), Tesmoforiantes é uma peça 
complexa e integrada. Está localizada na intersecção de várias rela-
ções: entre homem e mulher; entre tragédia e comédia; entre teatro 
(tragédia e comédia) e festival (ritual e mito); entre festival (Tesmofórias) 
e festival (o dionisíaco, que fornece a ocasião para sua performance e 
que determina sua essência cômica); e, finalmente, entre formas de-
limitadas (mito, ritual e drama) e as “realidades” mais fluidas da vida 
cotidiana. Nesta comédia, essas relações são instáveis e reversíveis: 
atravessam fronteiras e invadem os territórios uns dos outros; elas apa-
gam e restabelecem distâncias hierárquicas para refletir ironicamente 
umas sobre as outras e sobre si mesmas. 

O cenário da peça e o progresso da trama são construídos não 
apenas para aproveitar ao máximo o valor cômico da representação 
da figura feminina, mas também para usar as inversões de gênero e 
chamar atenção para a problemática da imitação e representação que 
conectam o travestismo, disfarce, ilusão com a paródia mimética de 
textos. O travestismo trabalha no nível visual, a paródia das tragédias no 
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nível verbal. Juntos esses recursos expõem as fronteiras do cruzamen-
to de gêneros e de genitores; juntos eles exemplificam a equivalência 
de intertextualidade e intersexualidade, comenta Tzanetou. O efeito de 
tornar um poeta trágico o protagonista cômico em uma trama cômica e 
de elevar a paródia ao discurso dominante da peça transfere a disputa 
entre os sexos para outro nível, que não apenas reflete as tensões entre 
os papéis sociais de homens e mulheres, mas também se concentra 
em sua representação teatral como personagens trágicas e cômicas.

Na privacidade do recinto que identifica o ritual das Tesmofórias, 
as mulheres decidem vingar-se do trágico poeta Eurípides, a quem 
acusam de misoginia e de calúnia no retrato dramático das mulheres. 
Foi ele o responsável por tornar suas vidas intoleráveis, segundo elas. 
Seus maridos chegam em casa advindos do teatro, todos com sus-
peita em cada gesto e movimento, e as trancam em casa. O próprio 
Eurípides aparece na abertura da peça para inventar sua contrapro-
posta e resgatar-se do perigo iminente que determinará neste dia se 
ele viverá ou morrerá. Assim, ele deve finalmente enviar seu próprio 
Parente. Vestido como uma mulher com trajes e acessórios fornecidos 
por Agatão, barbeado e depilado no palco, o parente Mnesíloco se diri-
ge à Acrópole para se misturar às outras mulheres e cumprir os planos 
da conspiração. A seguir fragmentos da peça que se referem ao início 
do momento em que parente é disfarçado de mulher:

PARENTE
Eis aí ao chão. 
O que pretendes fazer-me, então?
EURÍPIDES
Raspar isto 
e queimar-te por baixo.
PARENTE 
Faz então, se assim te agrada, 
ou eu não deveria ter me oferecido.
EURÍPIDES
Agatão, tu deves portar sempre uma navalha, 
empresta-nos uma agora. 
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AGATÃO
Pega-a tu mesmo 
dentro do estojo. 
EURÍPIDES 
Tu és gentil.  
Senta-te e enche a face direita. 
PARENTE
Ai de mim! 
(Tesmoforiantes, vv. 211-223).

Contudo, o parente é desmascarado e seu verdadeiro sexo é 
revelado tanto pela natureza de sua defesa em nome de Eurípides 
quanto pela informação de Clístenes – outro personagem com traços 
afeminados e reconhecido como um político amigo das mulheres –, 
que consegue inserir-se no ritual e avisá-las do intruso disfarçado. En-
quanto Clístenes sai para trazer de volta o arqueiro cita para prender o 
impostor, o parente é quem recorre a elaboradas paródias do drama 
euripidiano. Ele tenta um papel trágico após o outro em seus esforços 
para salvar-se, finalmente trazendo Eurípides ao palco, não uma, mas 
duas vezes, para imitar aqueles de seus próprios personagens que 
poderiam resgatar o parente. Quando esse recurso fracassa, Eurípi-
des, por fim, se reconcilia com as mulheres e, vestido agora como 
uma velha alcoviteira, consegue desviar o arqueiro cita com um ardil 
cômico, não trágico – a entrada da jovem dançarina –, para que ele e 
o parente possam fugir:

EURÍPIDES (como velha)
A moça vai ensaiar, ó arqueiro, 
pois ela deve dançar para alguns homens. 
ARQUEIRO
Dançar, ensaiar eu não impedir.  
Como é lebe, como uma pulga no véu. 
EURÍPIDES
Vamos retira este manto, ó filha, 
e sentando-te nos joelhos do cita 
estende os pés, para eu descalçá-los. 
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ARQUEIRO
Sim, sim. 
senta, senta sim, sim, bilhinha. 
Que duro a teta como um rábano. 
EURÍPIDES
Tu, toca rápido; ainda temes o cita? 
ARQUEIRO
Belo bunda. Tu chorar, se não ficar aí dentro.  
Bem, a aparência é bela em torno da barra.
EURÍPIDES
Está bom. Tome o manto; já é hora de 
nos pôr a caminho. 
ARQUEIRO
Não me peijará antes?  
EURÍPIDES
Perfeitamente; beija-o. 
ARQUEIRO
ó, ó, ó papapapai, 
que língua doce, como mel ático. 
(Tesmoforiantes, vv. 1177- 1196).

Conforme Tzanetou (2009, p. 330), o dispositivo de encenar a 
presença das mulheres na Acrópole tem uma vantagem dupla. Em um 
nível, a ocupação feminina do espaço cívico mantém a transgressão 
que a presença delas no palco público implica. Por outro lado, os regu-
lamentos rituais que colocam as mulheres no comando oferecem ricas 
possibilidades cômicas para o uso indevido da linguagem masculina 
em sua imitação daquilo que seria típico de instituições masculinas do 
tribunal e da assembleia. Além disso, o artifício da inversão de papéis 
dá às mulheres uma oportunidade de corrigir os desequilíbrios sociais 
entre homens e mulheres em uma competição cômica aberta majori-
tariamente aos homens, conforme podemos perceber na parábase da 
peça. Ademais, em outro nível, o próprio ritual privado também inverte 
a direção da transgressão; agora os homens são forçados a invadir o 
espaço proibido e adentrarem o mundo secreto das mulheres com o 
propósito de espioná-las e revelar seus segredos.
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O discurso em que o parente comenta a intimidade de Eurí-
pides, sua familiaridade com os segredos das mulheres reproduz a 
transgressão de Eurípides do trágico decoro. Essa transgressão tam-
bém é realizada de forma dramática como a própria violação do recinto 
sagrado reservado às mulheres em seu ritual. Tendo penetrado antes 
em um mundo em que fora proibido de entrar, Eurípides agora aden-
tra novamente, só que dessa vez a infiltração se inicia com o parente 
no rito das Tesmofórias. Na comédia, essas revelações da “natureza” 
das mulheres causam mais riso do que indignação entre os especta-
dores, explica Tzanetou. É no teatro trágico que os efeitos miméticos 
da representação operam com tal realismo e persuasão que o drama 
ultrapassa e invade o mundo real, enviando maridos para longe, enlou-
quecidos de ansiedade, para olhar para as mulheres em casa.

Em vista da discussão proposta, observamos que discutir e 
compreender gênero como categoria de análise nos possibilita fazer 
significativas reflexões sobre os papéis, normas, atitudes e comporta-
mentos socialmente construídos e atribuídos a homens e mulheres em 
determinada sociedade. Desse modo, comentamos que na Atenas do 
século V a. C, a posição social e política de homens e mulheres exigia 
a participação destes na guerra e na política, em domínios de enga-
jamento cívico, ao passo que cabia às mulheres uma existência mais 
marginal, definida, sobretudo, por suas obrigações como esposas e 
mães e em práticas religiosas. Nesse sentido, era permitida a partici-
pação feminina em festejos de natureza privada, como casamentos, 
ritos fúnebres e festivais públicos religiosos sancionados pelas leis da 
cidade; nesses espaços delimitados, as mulheres tinham uma função 
político-religiosa, por assim dizer, cabendo a elas, portanto, a condu-
ção do bem-estar da comunidade.

Em se tratando das peças de Aristófanes, discutimos que três 
retratam a inversão de papéis de gênero, Lisístrata, Assembleia de 
mulheres e Tesmoforiantes. Ao contrário da peça Assembleia das 
mulheres, em que personagens femininas assumem papéis mascu-
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linos, a participação das cidadãs esposas nas Tesmoforiantes está 
enraizada na realidade do festival. O objetivo dessas mulheres ce-
lebrantes das Tesmofórias não é intervir no negócio dos homens de 
administrar a pólis, mas sim impedir que eles se intrometam em seu 
próprio negócio de gerenciar o oikos. As mulheres nesta comédia 
constroem uma realidade que é bem adequada ao palco cômico, já 
que colocam Eurípides em julgamento porque seus trágicos retratos 
de casos ilícitos de mulheres despertam suspeitas em seus maridos, 
atrapalhando o bom funcionamento dos oikoi. Assim, nas Tesmofo-
riantes nos deparamos com o reposicionamento em torno da batalha 
dos sexos e do travestismo de gênero, o que compreende o domínio 
da estética e do visual, aspectos que se projetam no próprio domí-
nio do teatro, dos recursos próprios da encenação.  No espaço da 
comédia, as mulheres atenienses não querem ser heroínas trágicas 
como Fedra ou Melanipa, nem compartilhar suas grandes paixões, só 
querem punir e silenciar Eurípides, porque suas tragédias ameaçam 
perturbar os arranjos domésticos das mulheres.

A admissão exclusiva de cidadãs-esposas no festival e a eleição 
de magistrados oficiais nos dão mostras da rara oportunidade de vis-
lumbrar mulheres – que de outra forma não tinham participação política 
na cidade – como membros de uma associação político-religiosa. Além 
disso, a obscenidade ritual marca uma reversão completa do modelo 
de modéstia e silêncio esperado das esposas atenienses. Ademais, 
a exigência de castidade e o uso de plantas anafrodisíacas sugerem 
uma reversão simbólica do status social das mulheres, das esposas às 
virgens, para promover a fertilidade. Mesmo em Lisístrata e Assembleia 
das mulheres, em que as personagens femininas assumem a lideran-
ça, é possível observar que a redefinição social das mulheres é de 
pouca expressividade, já que nas duas peças há o reestabelecimento 
e reafirmação dos papéis tradicionais das mulheres. A posição destas 
no oikos e na pólis é representada positivamente. Quanto às contribui-
ções das mulheres, suas funções de esposas e mães são represen-
tadas como valiosas dentro da performance teatral do próprio festival 
que celebra a fertilidade feminina e sua participação cívica.
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TRAVESTIMENTO E PERFORMANCE:  
DE TESMOFORIANTES, DE ARISTÓFANES, 
ÀS DRAG QUEENS MODERNAS

Tesmoforiantes (411 a. C.), ou As mulheres que celebram as Tes-
mofórias, é uma das onze peças do comediógrafo grego Aristófanes que 
chegaram completas até nós, e uma das três peças do autor cujo tema 
principal é construído a partir de elementos do universo feminino, ao lado 
de Lisístrata, também de 411 a.C., e Assembleia das Mulheres, de 392 a. 
C. – esta já do século IV. Aristófanes teria apresentado essa comédia nas 
Grandes Dionísias, em Atenas, festividade pan-helênica em honra ao deus 
Dioniso, patrono do teatro. No enredo, Eurípides, um dos três tragediógra-
fos, descobre que as mulheres atenienses, reunidas no Tesmofórion para 
cultuar as deusas tesmóforas, Deméter e Koré/Perséfone (também conhe-
cidas como “As legisladoras”), irão deliberar sobre a vida do poeta, se vive 
ou morre, sob a justificativa de que este as difamava em suas produções, 
acusando-o de misoginia e de expor os segredos femininos. Ele, então, 
elabora um plano para se infiltrar no local, contornar a situação e salvar-se.

O Festival das Tesmofórias ocorria por volta do mês de outubro 
e era destinado apenas às cidadãs atenienses, devidamente casadas 
com maridos atenienses e, por conseguinte, esposas legítimas, e às 
moças virgens. As celebrações duravam três dias e os rituais reco-
bravam o mito do rapto de Perséfone, ou Kore, por Hades, deus dos 
mortos, e o sofrimento de sua mãe, Deméter, deusa da terra, do plantio 
e da colheita, na busca pela filha até reencontrá-la. Este mito está rela-
cionado à divisão do ano em estações, aos períodos de inverno, quan-
do a terra não produz, e à primavera, quando há um renascimento da 
vegetação: quando Kore está no submundo com o marido, a terra não 
produz devido a tristeza de sua mãe; quando ambas finalmente estão 
juntas, a alegria da Mãe Terra faz o solo produzir novamente. Portanto, 
trata-se de um festival religioso ligado à fertilidade, consequentemente 
ligado às mulheres, que são as responsáveis pela geração da vida.
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Além disso, o Festival era um dos poucos momentos nos quais 
as mulheres atenienses tinham liberdade de deixarem suas casas e se 
reunirem sem a vigília de algum homem, quer fossem seus maridos ou 
algum escravo. Assim, a participação dos homens no ritual era vetada. 
O sigilo dos rituais realizados no Tesmofórion, templo das duas deu-
sas, era assegurado pelas leis sociais da cidade e por isso não poderia 
ser difundido, sob risco de cometer impiedade quem o fizesse. É nesse 
contexto de mistério e segredos em torno do feminino que Aristófanes 
desenvolve o enredo de Tesmoforiantes, no qual o poeta põe em jogo 
discussões pertinentes a respeito dos gêneros biológicos e teatrais: 
masculino e feminino; tragédia e comédia.

Mas se a participação de homens era proibida nesse festival, 
que artifício o poeta utilizaria para infiltrar a personagem Eurípides 
no local de culto às deusas? Aristófanes elabora um jogo metateatral 
brilhante e revela em cena as artimanhas e recursos inerentes ao 
próprio fazer teatral: a sobreposição de máscaras e disfarces e o 
travestimento dos atores.

Sabe-se que nas representações gregas apenas homens eram 
permitidos, logo, mesmo personagens femininas (Antígona, Helena, 
Electra, Andrômaca, Hécuba etc.) eram interpretadas pelo sexo mas-
culino. No prólogo da peça, temos Eurípides acompanhado de um 
parente por aliança (alguns alegam ser Mnesíloco, seu sogro), indo 
a casa de Agatão, outro tragediógrafo conhecido por ser efeminado, 
para que este, simpatizante das mulheres, infiltre-se no Tesmofórion 
para descobrir o plano delas. O tragediógrafo, obviamente, recusa. O 
próprio Eurípides não pode ir, pois é velho e conhecido de todos. É en-
tão que surge a ideia de travestir o parente para que, apresentando-se 
como mulher, possa adentrar ao ambiente. Ocorre, então, a sua trans-
formação: com uma navalha, tem sua barba retirada, e com fogo, sua 
pele é depilada; em seguida, é vestido por um manto e corpete, em-
prestados de Agatão, e posto em sua cabeça um turbante. Diante do 
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público, encontra-se agora o ator duplamente travestido: de homem, 
por interpretar o parente, e sobre esse disfarce, os trajes femininos, os 
quais lhe permitiriam transitar no espaço restrito às mulheres.

Contudo, apesar da aparência feminina, o discurso do parente 
no Tesmofórion destoa dos demais. Ao invés de falar a favor das 
mulheres ultrajadas por Eurípides, reforça as acusações que recaem 
sobre elas, o que gera uma desconfiança, que só aumenta quando 
Clístenes, um efeminado da época constantemente citado por Aris-
tófanes em suas peças, alerta às companheiras que há um infiltrado 
ali. Clístenes, devido sua condição, tem liberdade de transitar entre 
os espaços masculinos e femininos, por isso sua presença naquele 
ambiente é permitida. Encurralado, o parente é descoberto e preso 
pelas mulheres. A partir daí, a personagem passa a emular outros 
personagens das tragédias euripideanas, na tentativa de escapar: 
recita trechos de Palamedes, incorpora Helena (representada no ano 
anterior, 412 a.C.) e Andrômeda. O que se põe em cena é uma ilusão 
de gênero biológico (o feminino pelo masculino) dentro de uma outra 
ilusão (a tragédia pela comédia), numa trama metateatral em que o 
fazer poético é explanado e subvertido, tal qual os papéis sociais 
destinados a homens e mulheres.

É interessante pensar que as reflexões de gênero e performance, 
já presentes na produção aristofânica, reverberam até hoje. Ao longo 
da história do teatro, e das artes de modo geral, o travestimento femi-
nino tem sido um recurso abundantemente utilizado, cujos resquícios 
podem ser observados nas performances drag queen tão populares 
atualmente. Não é de se estranhar, por exemplo, que o próprio deus 
do teatro, Dioniso, é constantemente apresentado como um ser an-
drógino, estando no limiar dos gêneros. Esse aspecto duplo do deus, 
como observa Froma Zeitlin (1985, p. 65), “atesta a coincidentia oppo-
sitorum que desafia as hierarquias e regras do mundo masculino públi-
co, reintroduzindo nele confusões, conflitos, tensões e ambiguidades”, 
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revelando uma complexidade natural da vida além do que as aspira-
ções masculinas permitiriam. Nesse contexto subversivo, o artista drag 
queen encontra espaço e voz em suas performances, apropriando-se 
de elementos socialmente convencionados como femininos elevando-
-os a níveis caricaturais, entre o exagero, o luxo e o absurdo.

O drag queen, por se tratar de uma manifestação artística, não 
está, necessariamente, associado a uma identidade de gênero, e, 
portanto, pode ser performatizado tanto por homens quanto por mu-
lheres – embora estas ocupem um espaço significativamente menor 
que aqueles, em razão de uma série de fatores histórico-sociais –, ou 
qualquer outro indivíduo que não se reconheça nesse binarismo. Além 
disso, há que se destacar a diferença entre drag queens, travestis e 
transexuais. Taylor e Rupp (2008, p. 114-115) lançam uma luz na dis-
tinção desses termos:

Para clarear o que nós entendemos por drag queen, é impor-
tante pontuar que nem todos os homens que se vestem como 
mulheres são drag queens. Outras categorias incluem travestis 
ou crossdressers – geralmente, homens héteros que vestem as 
roupas de suas esposas por razões eróticas; transexuais pré-
-operadas de masculino para feminino; e pessoas transgêneros 
que exibem e abraçam uma identidade de gênero em desacor-
do com seu sexo biológico. Drag queens, em contraste, são 
homens gays que se vestem e agem como mulheres, mas não 
querem sê-las ou ter corpos femininos (embora alguns atores 
drag sejam “tittie queens”, que adquirem seios por meio de hor-
mônios ou implantes. 

Semelhante ao que ocorria no teatro grego, os atores drag vi-
venciam suas personagens apenas no período de representação. Fora 
daquele espaço e tempo – os festivais dionisíacos – os homens gregos 
se ocupavam de suas atividades civis e assumiam suas responsabili-
dades sociais normalmente. 

O teatro estava integrado aos rituais religiosos da Grécia, so-
bretudo em Atenas, e por isso adquiria uma dimensão sagrada. Mes-
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mo após a decadência da sociedade grega clássica, a tomada e 
incorporação de sua cultura pelos romanos e, posteriormente, a cris-
tianização do continente europeu, a arte de representar e travestir-se 
permaneceu. O pesquisador Igor Amanajás se propõe a um percurso 
histórico sobre a arte do transformismo. O autor afirma (2018, p. 5) 
que por volta do século I a Igreja incorporou as práticas representa-
tivas para tentar conter manifestações pagãs. Relatos bíblicos eram 
encenados pelos e para os fiéis na transmissão da mensagem. Po-
rém, novamente, a interpretação de personagens femininas, como 
Maria, mãe do Cristo, cabia aos jovens adolescentes, visto que a par-
ticipação da mulher era reduzida. Dessa forma, o travestimento ad-
quiria função sacra e perfeitamente aceita. Aos poucos, a comicidade 
foi sendo adicionada às falas dessas personagens, comportamentos 
grotescos cuja intenção era lançar um olhar mais atento ao feminino.

No decorrer do tempo, inúmeros relatos de travestimento femi-
nino puderam ser identificados, tanto no Ocidente quanto no Oriente. 
Amanajás (2018) elenca alguns deles:

O teatro Topeng da Indonésia (forma do século XIII que se originou 
na ilha de Java, mas estabeleceu-se e desenvolveu-se na ilha de 
Bali no século XVII) é um dança-drama de máscaras em que, em 
sua forma originária, era dançado apenas por atores masculinos 
que interpretavam papéis femininos. Adereços como perucas, 
leques e máscaras eram utilizados para a construção da perso-
nagem, assim como gestos específicos e qualidade da leveza 
de movimentos. [...] Na Índia, o Kathakali, cuja origem se dá em 
meados do século XVII, valia-se somente de homens para a re-
presentação de papéis femininos, como as deusas representadas 
nas epopeias sagradas do hinduísmo, Ramayana e Mahabaratha. 
[...] No Japão,  o clássico cômico Kyogen e o dramático Nô foram, 
desde o século XIV, linguagens teatrais específicas do ator mascu-
lino. Tanto no teatro Nô quanto no Kyogen, os mais jovens da fa-
mília artística começavam a ser treinados muito cedo, assim como 
nas demais artes orientais. Cada jovem aprendiz leva em torno de 
dez anos para aprender um papel específico. Há alguns atores que 
se especializam somente em personagens femininas –  Onnagata 
(女形). (AMANAJÁS, 2014, p. 6-7)
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O autor também ressalta o kabuki, manifestação cênica japone-
sa rigorosa, como exemplo de arte do travestimento. Inclusive, aponta 
o fato de que, em 1694, companhias de kabuki femininas foram proi-
bidas por uma importante dinastia, e os papéis das moças banidas 
ficaram a cargo de rapazes adolescentes.

Entretanto, é no teatro elisabetano do século XVI, cujo principal 
expoente é William Shakespeare, que se encontraria a origem do ter-
mo drag para designar o ator transformista. Embora não haja registro 
escrito que comprove a história, o que se divulga é que Shakespeare 
utilizava o termo para demarcar os papéis femininos de suas peças 
que seriam interpretados por jovens homens. Drag, nesse caso, corres-
ponderia a expressão dressed as girl (“vestido como garota”, em livre 
tradução). A inserção da mulher no teatro londrino ocorre a partir de 
1674, durante o reinado de Carlos II da Inglaterra, mas de maneira em 
que mais se exploraria a sexualidade feminina do que as habilidades ar-
tísticas, consequentemente as moças serviam também como cortesãs.

Entre altos e baixos, maior ou menor presença nos palcos, é 
fato que a figura da drag queen manteve-se presente, quase sempre 
ligada ao teatro. Na passagem do século XIX para o século XX, a dama 
pantomímica firmou espaço nos âmbitos popular e crítico:

Tais personagens eram senhoras por volta dos seus quarenta 
e tantos anos que lançavam problemáticas pertinentes às mu-
lheres daquela sociedade; a mulher feia que nunca arranjaria 
casamento e ficaria condenada a permanecer sob a custódia da 
família, a enfermeira, a viúva, a fofoqueira, a rotina da simples 
vendedora de flores das ruas e o dia a dia da dona de casa [...] 
(AMANAJÁS, 2014, p. 13)

A comicidade dessa personagem configura-se pelo jogo tanto 
com as reais donas de casa quanto aos seus maridos, pois eram ho-
mens travestidos, num movimento que muito se assemelha à comédia 
de Aristófanes, em especial Tesmoforiantes, cuja ilusão teatral é cons-
tantemente quebrada.



S U M Á R I O 284

Contemporaneamente, a performance drag queen ganhou for-
ça principalmente por estar atrelada a movimentos políticos identitários, 
como a luta pelos direitos LGBTQIA+. Em essência, o travestimento não 
mantinha relação alguma com a sexualidade dos atores. Devido às mu-
danças na conjuntura social, a libertação da mulher para ocupar espaços 
por muito tempo negados, como o teatro, posteriormente o cinema e a TV, 
o papel desses atores transformistas foi-se reduzindo, transformando-se 
numa espécie de arte marginalizada, mantendo-se viva principalmente em 
bares e boates gays como um símbolo de resistência a um heteronorma-
tividade dominante. Desde os anos 90, com o advento da cultura pop, o 
drag renovou-se, transpôs limites e migrou para outras áreas, como as 
passarelas, campanhas publicitárias, músicas e shows de televisão.

Não isento de críticas, o travestimento põe em xeque questões 
referentes aos papéis sociais masculinos e femininos, sobretudo, ao 
que de fato constitui o indivíduo como homem ou como mulher. Essa 
discussão, levantada por Aristófanes ainda no século V a.C., tem reper-
cutido até os dias atuais, demonstrando que essas instâncias não são 
estáveis como se imagina, revelando a complexidade do ser humano 
e de seu entendimento como ser social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, o que aproxima Tesmoforiantes da performance drag 
queen é a idealização do outro. Na peça aristofânica, o poeta repro-
duz discursos baseado no que os homens imaginavam das mulheres 
(forte inclinação ao sexo e à bebida, roubo da dispensa para dar ao 
amante, falsa maternidade etc.), além disso, as personagens emula-
das pelo parente travestido são mulheres míticas, que compunham o 
imaginário grego; as drag queens representam uma imagem feminina 
exagerado, maquiagens, acessórios e enchimentos, que não corres-
pondem, de fato, à realidade.
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INTRODUÇÃO

Três das peças de Aristófanes são conhecidas por tratar da 
questão feminina94 sob uma perspectiva cômica: Lisístrata, Tesmofo-
riantes e Assembleia de Mulheres, nas quais as mulheres são cons-
truídas a partir de um olhar unicamente masculino95, que geralmente 
não lhes endereça bons adjetivos, sendo vistas como beberronas, 
pervertidas, adúlteras e pouco dignas de confiança. Assim, em Tes-
moforiantes, as mulheres chegam ao cúmulo de planejar a morte de 
Eurípides, cujas peças despertam a desconfiança em seus maridos. 
Nessa peça, mais que em Lisístrata ou Assembleia de Mulheres, é 
possível observar o laço que une a tragédia e a comédia: o perfil 
feminino delineado na comédia é, em grande parte, um exagero pa-
ródico da tragédia, não à toa Aristófanes utiliza grandes trechos de 
Helena e Andrômeda, de Eurípides, encaixando-os perfeitamente em 
Tesmoforiantes96. No entanto, o disfarce feminino por si só não é ca-
paz de causar o riso, já que a tragédia usa o mesmo recurso, sem 
por isso deixar de ser uma tragédia97. É necessário que a comédia 
use uma imagem reconhecida pelo público e, a partir dela, crie uma 
figura ainda mais cômica. Partindo do princípio de que a tragédia é 
uma importante fonte para a concepção das personagens femininas 
de Aristófanes, procuraremos neste artigo investigar como são repre-
sentadas essas mulheres a partir de duas figuras: Helena e Fedra, 
personagens trágicas igualmente importantes para a comédia.

94 Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado intitulada Um gole para Dioniso: 
sexo e subversão em Tesmoforiantes de Aristófanes do mesmo autor.

95 Como bem aponta Henderson (2010, p.21) tudo que se sabe sobre as mulheres atenienses do 
século V a.C. vem de criações feitas por homens, seja no âmbito literário, jurídico ou filosófico. 
Infelizmente, não temos registros de mulheres se expressando sobre sua própria condição. 

96 Aristófanes utiliza tanto o teatro de Eurípides que um de seus colegas comediógrafos, Cratino, 
criou um neologismo para tratar da relação dos dois: euripidaristofanizar (Cf. Duarte, 2002). 

97 Aspecto também ridicularizado por Aristófanes em Tesmoforiantes, na cena em que Agatão 
entra cantando como um coro feminino (v.101-129).
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HELENA

Dentre as personagens femininas de Eurípides98, talvez a mais 
importante para a comédia seja Helena, a quem o tragediógrafo dedi-
cou uma tragédia. Antes mesmo dessa peça, a “raça das mulheres” já 
figurava na literatura sob uma ótica pouco lisonjeira. Em Os Trabalhos 
e os Dias, Hesíodo coloca a mulher como “a grande desgraça” dos 
homens, “um mal com que todos se deleitarão no ânimo, seu mal abra-
çando” (v.57-58). Pandora é a que traz os males do mundo (v.94-95) 
por sua desobediência ao marido e curiosidade irrefreável. O perigo 
que traz para a humanidade está justamente em sua aparência sedu-
tora. A mulher, ao mesmo tempo em que é desejável, é também peri-
gosa. A mesma relação ambígua é encontrada na Ilíada de Homero, 
encarnada na figura de Helena, causa maior da guerra entre Aqueus 
e Troianos99.  No canto 3, os anciãos que observam Helena traduzem 
esses sentimentos divergentes: 

‘οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ π
ολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν: αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν: 
ἀλλὰ καὶ ὧς τοίη περ ἐοῦσ᾽ ἐν νηυσὶ νεέσθω, μηδ᾽ ἡμῖν τεκέεσσί τ᾽ 
ὀπίσσω πῆμα λίποιτο.

“Não é ignomínia que Troianos e Aqueus de belas cnêmides so-
fram durante tanto tempo dores por causa de uma mulher destas! 
Maravilhosamente se assemelha ela às deusas imortais. 
Mas apesar de ela ser quem é, que regresse nas naus; 
que aqui não fique como flagelo para nós e nossos filhos.” 
(Ilíada, III, v.156-160).

98 Das 18 obras completas que nos restaram de Eurípides (17 tragédias e um drama satírico), 
11 levam nomes femininos (Alceste, Medeia, Andrômaca, Hécuba, Suplicantes, Troianas, Ifi-
gênia em Táuris, Electra, Helena, Fenícias, Bacantes, Ifigênia em Áulis). Mesmo Hipólito, que 
não leva um nome feminino, tem como personagem central Fedra, madrasta de Hipólito.

99 Em Helena de Eurípides, a personagem homônima nunca traiu Menelau, tendo sido levada 
por Hermes para o Egito, enquanto um ídolo (eidolon) foi levado pelos Troianos. 
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Helena é referida como “bendita entre as mulheres” (III, v.170), 
mas chama a si mesma de “cadela” (III, v.180), assim como acontece 
na Odisseia (VI, v.145), em que se encontra em paz junto de seu marido 
Menelau. Helena mantém, no discurso homérico, certo pudor e vergo-
nha de ter se afastado da família, voltando-se mesmo contra Afrodite, 
sua deusa protetora, e contra si mesma:

δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν;
ἦ πῄ με προτέρω πολίων εὖ ναιομενάων
ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς,
εἴ τίς τοι καὶ κεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων:
οὕνεκα δὴ νῦν δῖον Ἀλέξανδρον Μενέλαος
νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι,
τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης;
ἧσο παρ᾽ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ᾽ ἀπόεικε κελεύθου,
μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον.

“Deusa surpreendente! Por que deste modo queres me enganar?
Na verdade me levarás para mais longe, para uma das cidades 
bem habitadas da Frígia ou da agradável Meônia, 
se também lá existir algum homem mortal que te é caro, 
visto que Menelau venceu o divino Alexandre e agora 
intenta levar para casa a mulher detestável que eu sou. Por isso 
agora aqui vieste como urdidora de enganos. Vai tu sentar-te ao 
lado dele, abjura os caminhos dos deuses e que não te levem 
mais teus pés ao Olimpo!” (Ilíada, III, v.399-407).

Afrodite, que acabara de retirar Páris do campo de guerra, dese-
ja que Helena se deite com o herói. Helena revolta-se contra a deusa 
e sugere que ela mesma vá tomar o lugar de mulher ou escrava de 
Páris, pois ela não faria tal ação que julga “desavergonhada” (v.410). A 
deusa sugere-lhe prudência, já que ela poderia detestá-la assim como 
naquele momento a amava. A ameaça de Afrodite impele Helena a 
deitar-se com o segundo marido, a quem ainda insulta antes de ceder 
a sua paixão. Afrodite é representada aqui como o amor em sua face 
carnal100, que levou a filha de Tíndaro a abandonar o marido e dormir 

100 Afrodite é reconhecida como o desejo feminino por homens, sendo referida nos hinos  
homéricos como “amante do pênis”. (Hino Homérico 5: A Afrodite, v.48). 
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com um estrangeiro101. Quando postos em confronto, o desejo mascu-
lino sempre se sobrepõe ao desejo feminino que, idealmente, valoriza 
o tálamo102 como aliança final com o marido. É o desejo dos filhos de 
Egito que forçam as Danaides a sujeitarem-se à humilhante condição 
de suplicantes, na peça de Ésquilo, Suplicantes103. 

Helena foi tomada de casa e, apesar de se referir a Páris como 
seu segundo marido, não há uma concretização real de casamento, 
em termos ritualísticos104. O crime do descendente de Príamo não foi 
sequestrar uma mulher, mas tomar do rei Menelau uma de suas valio-
sas posses. Em Helena, o rei toma para si o direito de matar a recém-
-encontrada esposa, caso não haja meios de fugir do Egito, prometen-
do se matar em seguida. Como aponta Loraux (1988, p.23), a morte 
do marido clama pelo suicídio da mulher, pelo autossacrifício. Assim é 
que, em comparação à Clitemnestra, assassina de seu marido, Alceste 
seria um exemplo louvável de mulher, uma vez que se sacrificou pelo 
marido. Helena, assim como sua irmã, recusa-se a morrer, preferindo 
escapar por meio de estratagemas femininos.  

A deusa Cípride é ainda a campeã do pomo da discórdia, sen-
do, portanto, a deusa mais bela entre as três (Atena, Hera e Afrodite). 

101 Em O Ciclope de Eurípides, o corifeu afirma que Helena nunca fora levada contra sua von-
tade, tendo ido com Páris de boa vontade. O sátiro toma Helena como modelo feminino 
e deseja que todas as mulheres nunca tivessem nascido, exceto aquelas que lhe causam 
prazer: “E, uma vez recuperada a jovem, não lhe aplicastes uma boa surra, já que ela 
gosta tanto de trocar de marido? Safada! Quando viu as calças largas e coloridas que 
envolviam as pernas do outro e o colar de ouro que lhe envolvia o pescoço, perdeu a ca-
beça e abandonou Menelau, um homenzinho tão bondoso! Oxalá jamais tivesse nascido a 
raça feminina – a não ser que fosse para mim só.” (v.180-186). Mesmo Polifemo refere-se 
à Helena como “execrável” (v.280).

102 “Entretanto, se o thálamos é a parte mais recôndita da casa, há ainda no interior do thála-
mos o leito, [...] lugar de um prazer tolerado pela instituição do casamento se for bastante 
moderado, lugar sobretudo da procriação.” (LORAUX, 1989, p.52).

103 Helena é citada pelo Coro em outra peça de Ésquilo: Agamêmnon (v.681-715; 1448-1461). 
É também apontada como causadora da guerra.

104 Coulanges (2009, p.42) afirma que o casamento é um ritual domiciliar e requer a participa-
ção dos protetores civis da mulher, isto é, o pai ou o membro do sexo masculino mais pró-
ximo. Em As Fenícias, de Eurípides, Jocasta descreve um ritual de casamento, envolvendo 
“tocha nupcial” e “águas para ablução”, fornecidas pelo pai e pela mãe. (v.344-349).
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É justamente a beleza a grande dádiva e também a grande desgraça 
da filha de Leda, alinhando as duas figuras femininas105. Em Helena, 
a personagem homônima culpa-se insistentemente pela desgraça de 
Tróia e da morte de inúmeros gregos. A sua beleza é apontada mais de 
uma vez como a causa de seus infortúnios: 

τοὐμὸν δὲ κάλλος, εἰ καλὸν τὸ δυστυχέ Κύπρις προτείνασ᾽ ὡς Ἀλέξα
νδρος γαμεῖ, νικᾷ. λιπὼν δὲ βούσταθμ᾽ Ἰδαῖος Πάρις [...]

ψυχαὶ δὲ πολλαὶ δι᾽ ἔμ᾽ ἐπὶ Σκαμανδρίοις  ῥοαῖσιν ἔθανον: ἡ 
δὲ πάντα τλᾶσ᾽ ἐγὼ κατάρατός εἰμι καὶ δοκῶ προδοῦσ᾽ ἐμὸν  
πόσιν συνάψαι πόλεμον Ἕλλησιν μέγαν. 

E à custa da minha beleza, se é beleza o que causa desgraça,
Cípria, ao prometer que Alexandre comigo casaria, vence. [...]
E muitas vidas, por minha causa, junto do Escamandro,
de suas correntes pereceram; e eu, apesar de sofrer tudo isso,
sou a mais execrável criatura e passo por ter traído 
meu marido e provocado uma grande guerra aos helenos. (He-
lena, v.27-28; v.52-55).106

Em Troianas, Hécuba, a rainha vencida de Tróia, lamenta a perda 
de sua cidade e de sua liberdade, e culpa Helena por suas desgraças. 
Já no início da peça, Posídon afirma ser Helena merecidamente uma 
escrava (v.32-35) pelos mesmos motivos expostos por Hécuba mais 
tarde, isto é, ter causado a guerra e a destruição de Tróia: 

πρῷραι ναῶν, ὠκείαις 
Ἴλιον ἱερὰν αἳ κώπαις 
δι᾽ ἅλα πορφυροειδέα καὶ 
λιμένας Ἑλλάδος εὐόρμους 
αὐλῶν παιᾶνι στυγνῷ 
συρίγγων τ᾽ εὐφθόγγων φωνᾷ
βαίνουσαι πλεκτὰν Αἰγύπτου 
παιδείαν ἐξηρτήσασθ᾽, 

105 “Glorificar a beleza é também colocar Afrodite no centro do discurso.” (WERNER, 2004, 
p.47). 

106 Todos os trechos em grego retirados de Helena foram traduzidos por José Ribeiro Ferreira 
(2009). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%29mo%5Cn&la=greek&can=tou%29mo%5Cn0&prior=kri/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C5&prior=tou)mo%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Fllos&la=greek&can=ka%2Fllos0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%291&prior=ka/llos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalo%5Cn&la=greek&can=kalo%5Cn0&prior=ei)
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C1&prior=kalo%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dustuxe%2Fs&la=greek&can=dustuxe%2Fs0&prior=to%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ku%2Fpris&la=greek&can=*ku%2Fpris1&prior=dustuxe/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=protei%2Fnas%27&la=greek&can=protei%2Fnas%270&prior=*ku/pris
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s1&prior=protei/nas%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29ale%2Fcandros&la=greek&can=*%29ale%2Fcandros0&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29ale%2Fcandros&la=greek&can=*%29ale%2Fcandros0&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gamei%3D&la=greek&can=gamei%3D1&prior=*)ale/candros
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nika%3D%7C&la=greek&can=nika%3D%7C0&prior=gamei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lipw%5Cn&la=greek&can=lipw%5Cn0&prior=nika=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C6&prior=lipw%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bou%2Fstaqm%27&la=greek&can=bou%2Fstaqm%270&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29idai%3Dos&la=greek&can=*%29idai%3Dos0&prior=bou/staqm%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*pa%2Fris&la=greek&can=*pa%2Fris0&prior=*)idai=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yuxai%5C&la=greek&can=yuxai%5C0&prior=purgw/mata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=yuxai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pollai%5C&la=greek&can=pollai%5C0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%27&la=greek&can=di%270&prior=pollai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fm%27&la=greek&can=e%29%2Fm%271&prior=di%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=e)/m%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*skamandri%2Fois&la=greek&can=*skamandri%2Fois0&prior=e)pi%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28oai%3Dsin&la=greek&can=r%28oai%3Dsin0&prior=*skamandri/ois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fqanon&la=greek&can=e%29%2Fqanon0&prior=r(oai=sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%280&prior=e)/qanon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fnta&la=greek&can=pa%2Fnta0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tla%3Ds%27&la=greek&can=tla%3Ds%270&prior=pa/nta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C1&prior=tla=s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%2Frato%2Fs&la=greek&can=kata%2Frato%2Fs0&prior=e)gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29mi&la=greek&can=ei%29mi0&prior=kata/rato/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=ei)mi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dokw%3D&la=greek&can=dokw%3D0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prodou%3Ds%27&la=greek&can=prodou%3Ds%270&prior=dokw=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mo%5Cn&la=greek&can=e%29mo%5Cn0&prior=prodou=s%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Fsin&la=greek&can=po%2Fsin0&prior=e)mo%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suna%2Fyai&la=greek&can=suna%2Fyai0&prior=po/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=po%2Flemon&la=greek&can=po%2Flemon1&prior=suna/yai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28%2Fellhsin&la=greek&can=*%28%2Fellhsin1&prior=po/lemon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fgan&la=greek&can=me%2Fgan0&prior=*(/ellhsin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3D%7Crai&la=greek&can=prw%3D%7Crai0&prior=*(eka/bh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=naw%3Dn&la=greek&can=naw%3Dn0&prior=prw=%7Crai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29kei%2Fais&la=greek&can=w%29kei%2Fais0&prior=naw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Filion&la=greek&can=*%29%2Filion0&prior=w)kei/ais
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28era%5Cn&la=greek&can=i%28era%5Cn0&prior=*)/ilion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%28%5C&la=greek&can=ai%28%5C0&prior=i(era%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kw%2Fpais&la=greek&can=kw%2Fpais0&prior=ai(%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%27&la=greek&can=di%270&prior=kw/pais
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%28%2Fla&la=greek&can=a%28%2Fla0&prior=di%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=porfuroeide%2Fa&la=greek&can=porfuroeide%2Fa0&prior=a(/la
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=porfuroeide/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lime%2Fnas&la=greek&can=lime%2Fnas0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28ella%2Fdos&la=greek&can=*%28ella%2Fdos0&prior=lime/nas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29o%2Frmous&la=greek&can=eu%29o%2Frmous0&prior=*(ella/dos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29lw%3Dn&la=greek&can=au%29lw%3Dn0&prior=eu)o/rmous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paia%3Dni&la=greek&can=paia%3Dni0&prior=au)lw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stugnw%3D%7C&la=greek&can=stugnw%3D%7C0&prior=paia=ni
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suri%2Fggwn&la=greek&can=suri%2Fggwn0&prior=stugnw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%270&prior=suri/ggwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29fqo%2Fggwn&la=greek&can=eu%29fqo%2Fggwn0&prior=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fwna%3D%7C&la=greek&can=fwna%3D%7C0&prior=eu)fqo/ggwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bai%2Fnousai&la=greek&can=bai%2Fnousai0&prior=fwna=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=plekta%5Cn&la=greek&can=plekta%5Cn0&prior=bai/nousai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ai%29gu%2Fptou&la=greek&can=*ai%29gu%2Fptou0&prior=plekta%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=paidei%2Fan&la=greek&can=paidei%2Fan0&prior=*ai)gu/ptou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29chrth%2Fsasq%27&la=greek&can=e%29chrth%2Fsasq%270&prior=paidei/an


S U M Á R I O 293

αἰαῖ, Τροίας ἐν κόλποις 
τὰν Μενελάου μετανισόμεναι 
στυγνὰν ἄλοχον, Κάστορι λώβαν 
τῷ τ᾽ Εὐρώτᾳ δυσκλείαν, 
ἃ σφάζει μὲν 
τὸν πεντήκοντ᾽ ἀροτῆρα τέκνων 
Πρίαμον, ἐμέ τε μελέαν Ἑκάβαν 
ἐς τάνδ᾽ ἐξώκειλ᾽ ἄταν. 

Proas dos navios, com velozes
remos chegando à sacra Ílion
pelo mar purpúreo e por 
portos helenos de bom abrigo,
com o odioso peã dos aulos
e ao som de siringes bem-soantes,
a egípcia arte
trançada vós ligastes,
aiai, aos ventres de Troia,
para encontrar a odiosa
esposa de Menelau, ultraje para Cástor
e inglória para o Eurotas,
a qual imolou
o semeador de cinquenta filhos,
Príamo, e a mim, infeliz Hécuba,
Naufragou nesta desgraça. (Troianas, v.122-137).107

A rainha teme ser escrava na terra de Menelau, marido de Helena 
(v.208-213), o que seria uma desonra ainda maior108. O rei espartano não 
considera a situação de Helena de forma diferente das outras mulheres 
troianas, não sabendo ao certo como julgá-la (v.860-883). Hécuba pede 
que Menelau não se deixe levar pela beleza de Helena, evitando olhá-la. 
A aparência é mais uma vez apontada como arma terrível:

αἰνῶ σε, Μενέλα᾽, εἰ κτενεῖς δάμαρτα σήν.
ὁρᾶν δὲ τήνδε φεῦγε, μή σ᾽ ἕλῃ πόθῳ. 

107 Todos os trechos em grego retirados de Troianas e Hécuba foram traduzidos por Christian 
Werner (2004).

108 Para um estudo mais aprofundado de Helena, vide o texto de Cíntia Araújo Oliveira, Drama te-
cido em palavras: Multiplicidades de Helena no teatro de Eurípides. Dissertação de Mestrado 
(Programa de Pós-Graduação em Letras). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
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αἱρεῖ γὰρ ἀνδρῶν ὄμματ᾽, ἐξαιρεῖ πόλεις, 
πίμπρησιν οἴκους: ὧδ᾽ ἔχει κηλήματα. 
ἐγώ νιν οἶδα, καὶ σύ, χοἱ πεπονθότες.

Elogio-te, Menelau, se matares tua esposa.
Mas escapa de vê-la, que não te agarre com o anseio.
Pois agarra o olhar dos homens, arrasa cidades,
queima casas: assim é seu charme.
Eu a conheço, e tu e os que sofreram. (Troianas, v.890-894).

Comparando-a com uma arma de guerra, capaz de destruir ci-
dades, Helena é portadora de grande beleza, a arma feminina, artifício 
que será usado também em Lisístrata: “Pelo menos Menelau tendo 
visto os seios/ de Helena nua lançou fora, acredito, a espada” (v.155). 
É através da sedução inerente ao sexo feminino que as mulheres po-
derão causar a excitação nos homens e, contrariamente ao que faz 
Helena, dar um fim à guerra. Respondendo finalmente a Hécuba e 
Menelau, a filha de Zeus tece uma defesa para si:

[...]
πρῶτον μὲν ἀρχὰς ἔτεκεν ἥδε τῶν κακῶν, 
Πάριν τεκοῦσα: δεύτερον δ᾽ ἀπώλεσε 
Τροίαν τε κἄμ᾽ ὁ πρέσβυς οὐ κτανὼν βρέφος, 
δαλοῦ πικρὸν μίμημ᾽, Ἀλέξανδρόν ποτε. 
ἐνθένδε τἀπίλοιπ᾽ ἄκουσον ὡς ἔχει. 
[...]
κάλλει. τὸν ἔνθεν δ᾽ ὡς ἔχει σκέψαι λόγον: 
νικᾷ Κύπρις θεάς, καὶ τοσόνδ᾽ οὑμοὶ γάμοι 
ὤνησαν Ἑλλάδ᾽: οὐ κρατεῖσθ᾽ ἐκ βαρβάρων, 
οὔτ᾽ ἐς δόρυ σταθέντες, οὐ τυραννίδι. 
ἃ δ᾽ εὐτύχησεν Ἑλλάς, ὠλόμην ἐγὼ 
εὐμορφίᾳ πραθεῖσα, κὠνειδίζομαι 
ἐξ ὧν ἐχρῆν με στέφανον ἐπὶ κάρᾳ λαβεῖν. 
[...]
εἶἑν.  
οὐ σέ, ἀλλ᾽ ἐμαυτὴν τοὐπὶ τῷδ᾽ ἐρήσομαι:
τί δὴ φρονοῦσά γ᾽ ἐκ δόμων ἅμ᾽ ἑσπόμην 
ξένῳ, προδοῦσα πατρίδα καὶ δόμους ἐμούς; 
τὴν θεὸν κόλαζε καὶ Διὸς κρείσσων γενοῦ, 
ὃς τῶν μὲν ἄλλων δαιμόνων ἔχει κράτος, 
κείνης δὲ δοῦλός ἐστι: συγγνώμη δ᾽ ἐμοί. 
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[...]
Primeiro, essa aí gerou as origens dos males, 
Páris tendo gerado: depois, o velho 
destruiu Tróia e a mim, ao não matar o bebê, 
acre imitação de um tição – Alexandre, então. 
[...]
 Observa minha fala seguinte:
Cípris vence as deusas, e minhas bodas nisso 
serviram à Hélade: nem dominados por bárbaros, 
nem tendo pego em armas, nem sob tirania. 
No que a Hélade foi afortunada, eu fui destruída, 
vendida pela formosura, reprochada 
por quem deveria coroar minha cabeça. 
[...]
Pois bem. 
Não a ti, mas a mim mesma ainda indagarei isto:
em que pensando de casa acompanhei 
o hóspede, traindo a pátria e minha casa? 
Castiga a deusa e sê mais poderoso que Zeus, 
o qual tem domínio sobre os outros numes, 
mas daquela é escravo: assim, compreende-me. (Troianas, 
v.919-922; 931-937; 945-950).

Helena, como boa oradora, recorre aos mitos para salvar-se e 
aponta Páris (Alexandre) como o verdadeiro culpado, uma vez que 
foi ele que escolheu a deusa Cípride no lugar de Atena e Hera. Antes 
mesmo de Páris, seus pais foram também culpados, já que mesmo sa-
bendo da profecia que previa o fim de Troia através do filho de Hécuba, 
nada fizeram para impedi-lo. A desgraça de Helena serviu, na verdade, 
para enriquecer a Hélade e para criar a perfeita oportunidade de heróis 
como Aquiles e Odisseu ganharem as honras que somente uma guerra 
poderia propiciar. Culpar Helena por seu sequestro é culpar Afrodite, 
aquela que de todas mais ama Helena e a raça das mulheres. 

Na Helena de Eurípides, a filha de Tíndaro nunca teria ido real-
mente para Troia, tendo sido levada até o Egito onde ficou sob a guarda 
do rei Proteu. Em seu lugar, um ídolo feito de éter, fabricado por Hera, 
foi levado por Páris e gerou a guerra. A imagem de Helena, a ideia de 
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possuir a mulher mais bela do mundo, é a causadora da guerra. Esta 
versão é também sustentada pelo Dióscuro na Electra de Eurípides:

σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον: τόνδε δ᾽ Αἰγίσθου νέκυν 
Ἄργους πολῖται γῆς καλύψουσιν τάφῳ. 
μητέρα δὲ τὴν σὴν ἄρτι Ναυπλίαν παρὼν 
Μενέλαος, ἐξ οὗ Τρωικὴν εἷλε χθόνα, 
Ἑλένη τε θάψει: Πρωτέως γὰρ ἐκ δόμων 
ἥκει λιποῦσ᾽ Αἴγυπτον οὐδ᾽ ἦλθεν Φρύγας: 
Ζεὺς δ᾽, ὡς ἔρις γένοιτο καὶ φόνος βροτῶν, 
εἴδωλον Ἑλένης ἐξέπεμψ᾽ ἐς Ἴλιον. 

Assim te disse. Cidadãos de Argos 
darão sepultura ao corpo de Egisto.
Menelau e Helena, já em Náuplia
agora que capturou a terra troiana,
darão à tua mãe. Da casa de Proteu
desde o Egito vem, não foi à Frígia.
Zeus, para a rixa e morte de mortais, 
enviou a imagem de Helena a Ílion. (Electra, v.1276-1283).109

Será o belo corpo de uma mulher também usado como metáfo-
ra de conquista militar em Lisístrata (v.1161-1173). Helena, como seu 
próprio nome indica, pode simbolizar a própria Hélade, o que explicaria 
sua importância para os Aqueus. Seu corpo é causa de malefícios: “O 
meu corpo, pelo contrário, / foi a minha perdição e perdeu a cidade 
dardânia,/ causando morte aos aqueus”. (v.383-385). A heroína gosta-
ria antes de uma aparência feia ao invés de uma bela, se isso fizesse 
com que os Gregos a perdoassem:

εἴθ᾽ ἐξαλειφθεῖσ᾽ ὡς ἄγαλμ᾽ αὖθις πάλιν 
αἴσχιον εἶδος ἔλαβον ἀντὶ τοῦ καλοῦ, 
καὶ τὰς τύχας μὲν τὰς κακὰς ἃς νῦν ἔχω 
Ἕλληνες ἐπελάθοντο, τὰς δὲ μὴ κακὰς 
ἔσῳζον ὥσπερ τὰς κακὰς σῴζουσί μου. 

109 Todos os trechos em grego retirados da Electra de Eurípides foram traduzidos por Jaa 
Torrano (2016).
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Oxalá pudesse apagar os meus traços, como se fora uma 
imagem,
e em troca tomar nova forma, uma feia em vez de bela,
e assim a funesta fortuna que agora possuo
pudessem os helenos esquecer, a minha inocência 
guardando na memória, como preservam as maldades. (Hele-
na, v.262-266).

Ainda que esta peça dê uma nova roupagem à Helena, agora no 
papel de injustiçada, as imprecações contra sua figura aparecem por 
toda a peça110, confirmando as palavras de Teucro: “É que a Hélade in-
teira odeia a filha de Zeus”. (v.81). Em Electra de Eurípides, Clitemnes-
tra também faz acusações severas contra a irmã, responsabilizando-a 
pela guerra e pela morte de Ifigênia:

κεἰ μὲν πόλεως ἅλωσιν ἐξιώμενος, 
ἢ δῶμ᾽ ὀνήσων τἄλλα τ᾽ ἐκσῴζων τέκνα, ἔκτεινε πολλῶν μίαν ὕπε
ρ, συγγνώστ᾽ ἂν ἦν: νῦν δ᾽ οὕνεχ᾽ Ἑλένη μάργος ἦν ὅ τ᾽ αὖ λαβὼν  
ἄλοχον κολάζειν προδότιν οὐκ ἠπίστατο,  τούτων ἕκατι παῖδ᾽ ἐμὴν 
διώλεσεν. 

Se para repelir a destruição da urbe,
ou servir à casa e salvar outros filhos,
por muitos matasse um, teria escusa.
Mas porque Helena era sim devassa
e o marido não soube punir traição,
por causa disso, matou minha filha. (Electra, v.1024-1029).

O corpo e a beleza femininos não são atributos inteiramente po-
sitivos, como seriam para os homens. Helena é a mais célebre perso-
nagem feminina da Antiguidade justamente por sua infâmia, enquanto 
personagens masculinos como Aquiles e Ájax são famosos por sua 
honra e bravura, por sua kléos. Segundo Electra, Helena e sua irmã se 
aproximam em beleza, mas também em caráter:

τὸ μὲν γὰρ εἶδος αἶνον ἄξιον φέρειν Ἑλ
ένης τε καὶ σοῦ, δύο δ᾽ ἔφυτε συγγόνω, 
ἄμφω ματαίω Κάστορός τ᾽ οὐκ ἀξίω. 

110 Ainda na fala de Teucro: “Tenha ela morte funesta e nunca as águas do Eurotas/ aporte”. 
(v.162-163). 
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ἣ μὲν γὰρ ἁρπασθεῖσ᾽ ἑκοῦσ᾽ ἀπώλετο, 
σὺ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον Ἑλλάδος διώλεσας,
 σκῆψιν προτείνουσ᾽, ὡς ὑπὲρ τέκνου πόσιν 
ἔκτεινας: οὐ γάρ σ᾽ ὡς ἔγωγ᾽ ἴσασιν εὖ. 

Pela forma sois digna de ouvir loas
Helena e tu, mas sois ambas as irmãs
duas frívolas e não dignas de Castor.
Ela raptada de bom grado sucumbiu,
e tu mataste o melhor varão da Grécia, 
alegando a defesa da filha, destruíste
o marido. Não bem te sabem qual eu. (Electra, v.1062-1068).

O rapto é um episódio retomado constantemente como uma 
falta de Helena, a causadora da guerra. Seu suposto comportamento 
lascivo é danoso para a fama das mulheres, as quais devem preservar-
-se castas. Mesmo que os homens cometam os mesmos erros que as 
mulheres, como arranjar uma amante (a exemplo do que fez Agamêm-
non), eles nunca serão julgados da mesma forma:

μῶρον μὲν οὖν γυναῖκες, οὐκ ἄλλως λέγω: 
ὅταν δ᾽, ὑπόντος τοῦδ᾽, ἁμαρτάνῃ πόσις 
τἄνδον παρώσας λέκτρα, μιμεῖσθαι θέλει 
γυνὴ τὸν ἄνδρα χἅτερον κτᾶσθαι φίλον. 
κἄπειτ᾽ ἐν ἡμῖν ὁ ψόγος λαμπρύνεται, 
οἱ δ᾽ αἴτιοι τῶνδ᾽ οὐ κλύουσ᾽ ἄνδρες κακῶς. 

Tontas são as mulheres, não nego.
Suposto isso, quando o marido erra
por desdém ao leito, a mulher tende
a imitar ao varão e obter outro seu.
Reprovação depois brilha sobre nós,
essa culpa não compromete os varões. (Electra, v.1035-1040).

Clitemnestra na verdade é culpada não somente de ter um 
amante (Egisto), mas de ter matado e usurpado o rei, que também era 
seu marido e pai de seus filhos. Suas ações, como serão mais bem 
exploradas na seção seguinte, fazem-na uma mulher atípica, forte e 
insubmissa. A mulher prudente é o contrário de tudo isso:
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Χορός
δίκαι᾽ ἔλεξας: ἡ δίκη δ᾽ αἰσχρῶς ἔχει. 
γυναῖκα γὰρ χρὴ πάντα συγχωρεῖν πόσει, 
ἥτις φρενήρης: ᾗ δὲ μὴ δοκεῖ τάδε, 
οὐδ᾽ εἰς ἀριθμὸν τῶν ἐμῶν ἥκει λόγων.

Coro
Falaste com justiça, e a justiça é vil.
A mulher deve ceder ao marido sempre,
a prudente, mas a que assim não pensa
não vem ao número de minhas contas. (Electra, v.1051-1054).

O caráter “reconciliador” de Helena talvez tenha sido um dos 
motivos que levaram esta peça a ser parodiada em Tesmoforiantes, 
além da utilização de elementos que geralmente são empregados em 
comédias, como o disfarce (usado por Menelau), o reconhecimento 
pouco convincente e um inesperado final feliz111. Todos esses elemen-
tos são reutilizados na peça por Eurípides e seu Parente, que usa o 
disfarce de Helena, recém-reconciliada com o público, para apelar à 
simpatia das mulheres112. A comédia se apropria de elementos ligados 
à beleza feminina, como adereços e vestidos, e transfere para esses 
objetos a dita “infâmia” das mulheres.   

Mesmo quando não ultrapassam os limites do oikos, as ações 
das mulheres ainda são reprováveis, já que, a exemplo de Helena, elas 
são motivadas por Afrodite. É no amor, no casamento, que as mulhe-
res concretizam sua identidade última, passando de filha a esposa e, 
posteriormente, a mãe. Somente nessa instituição que os homens são 
capazes de enxergar a respeitabilidade e o valor femininos. 

111 FARIA, 2010, p.18.

112 Cf. Duarte, 2002, p.73.
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FEDRA

É por essa importância dada ao casamento que a crítica de Hi-
pólito, na peça homônima de Eurípides, cai aos ouvidos das mulheres 
aristofânicas como uma ofensa dura demais para suportar, levando-as 
a quererem matar o tragediógrafo. A peça começa com o prólogo de 
Afrodite que, a exemplo de Dioniso em Bacas, teve seu culto ultrajado 
por um mortal. A deusa, protetora do amor carnal e das mulheres113, 
sente-se ofendida por Hipólito, o jovem príncipe filho de Teseu, que 
desdenha as mulheres e presta culto unicamente a Ártemis. Assim 
como no caso de Dioniso, é prerrogativa da divindade vingar-se da 
hybris114 cometida pelo mortal e provar seu poder:

ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ᾽ Ἀτλαντικῶν
ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου,
τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη,
σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα.
ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν θεῶν γένει τόδε:
τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο.

De quantos homens veem a luz do sol
e vivem entre o Ponto e os termos de Atlas,
respeito os que veneram meu poder
e abato os que me tratam com soberba.
Pois também entre os deuses isto ocorre:
Gostam de ser honrados pelos homens. (Hipólito, v.3-9).115

Como de praxe dos prólogos euripidianos, os planos da deusa são 
expostos exatamente como acontecerão na peça: Fedra se apaixonará 
pelo enteado e, através de sua morte, conduzirá Hipólito para a morte. 

113 Cf. Introdução de Flávio Ribeiro de Oliveira (2010, p.12).

114 É a desmedida trágica, cometida pelos mortais e punida pelos deuses.

115 Todos os trechos em grego retirados de Hipólito foram traduzidos por Flávio Ribeiro de 
Oliveira (2010).
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Quando sabe dos sentimentos de Fedra pela boca da Ama, o 
filho de Teseu proclama um dos discursos mais misóginos da drama-
turgia grega:

Ἱππόλυτος
ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν
γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου κατῴκισας;
εἰ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος,
οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε,
ἀλλ᾽ ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν ναοῖς βροτοὺς
ἢ χαλκὸν ἢ σίδηρον ἢ χρυσοῦ βάρος
παίδων πρίασθαι σπέρμα του τιμήματος,
τῆς ἀξίας ἕκαστον, ἐν δὲ δώμασιν
ναίειν ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ.
[νῦν δ᾽ ἐς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι κακὸν
μέλλοντες ὄλβον δωμάτων ἐκτίνομεν.]
τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν μέγα:
προσθεὶς γὰρ ὁ σπείρας τε καὶ θρέψας πατὴρ
φερνὰς ἀπῴκισ᾽, ὡς ἀπαλλαχθῇ κακοῦ.
ὁ δ᾽ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς δόμους φυτὸν
γέγηθε κόσμον προστιθεὶς ἀγάλματι
καλὸν κακίστῳ καὶ πέπλοισιν ἐκπονεῖ
δύστηνος, ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών.
[ἔχει δ᾽ ἀνάγκην: ὥστε κηδεύσας καλῶς
γαμβροῖσι χαίρων σῴζεται πικρὸν λέχος,
ἢ χρηστὰ λέκτρα πενθεροὺς δ᾽ ἀνωφελεῖς
λαβὼν πιέζει τἀγαθῷ τὸ δυστυχές.]
ῥᾷστον δ᾽ ὅτῳ τὸ μηδέν — ἀλλ᾽ ἀνωφελὴς
εὐηθίᾳ κατ᾽ οἶκον ἵδρυται γυνή.
σοφὴν δὲ μισῶ: μὴ γὰρ ἔν γ᾽ ἐμοῖς δόμοις
εἴη φρονοῦσα πλείον᾽ ἢ γυναῖκα χρή.
τὸ γὰρ κακοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις
ἐν ταῖς σοφαῖσιν: ἡ δ᾽ ἀμήχανος γυνὴ
γνώμῃ βραχείᾳ μωρίαν ἀφῃρέθη.
χρῆν δ᾽ ἐς γυναῖκα πρόσπολον μὲν οὐ περᾶν,
ἄφθογγα δ᾽ αὐταῖς συγκατοικίζειν δάκη
θηρῶν, ἵν᾽ εἶχον μήτε προσφωνεῖν τινα
μήτ᾽ ἐξ ἐκείνων φθέγμα δέξασθαι πάλιν.
νῦν δ᾽ αἱ μὲν ἔνδον †δρῶσιν αἱ κακαὶ† κακὰ
βουλεύματ᾽, ἔξω δ᾽ ἐκφέρουσι πρόσπολοι.
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Hipólito
Por que trouxeste à luz do sol mulheres,
Zeus, fraudulentos males para os homens?
Se querias gerar a raça humana,
não deverias empregar mulheres:
mas que os mortais pusessem em seus templos
ou bronze ou ferro ou certa massa de ouro
para comprar os germes de seus filhos,
cada qual pelo preço apropriado
e sem fêmeas viver em casas livres!
[Mas agora, ao levar um mal ao lar,
dilapidamos a riqueza da casa.]
 É claro que a mulher é um grande mal:
o pai que a gera e nutre paga um dote,
coloca-a em outra casa e afasta um mal;
e quem traz para casa o infausto ser
folga em ornar tal ídolo vilíssimo
com belo enfeite e lhe oferece peplos,
coitado, consumindo os bens da casa.
[É inevitável: ou se liga a sogros
bons e conserva tálamo pungente,
ou tem bom leito, mas inúteis sogros
e, por meio de um bem, afasta o mal.]
É melhor ter em casa mulher nula,
mas inútil em sua singeleza.
Odeio as sábias: que eu não tenha em casa
mulher que pense mais do que se deve!
Nas sábias Cípris gera mais baixeza, 
mas a mulher inepta de atos doidos
se afasta por ter curta inteligência.
Não deviam ter servas as mulheres:
que com elas vivessem mudas bestas 
mordazes, com as quais não poderiam
falar, nem delas receber resposta!
Mas dentro as torpes tecem planos torpes
e as servas os transportam para fora. (Hipólito, v.616-650).

Assim como fez o discurso hesiódico, o Hipólito euripidiano se 
refere às mulheres como um mal, não só audacioso como também 
fraudulento. O príncipe gostaria que os filhos pudessem ser compra-
dos com ouro, ao invés de concebidos com a ajuda de mulheres. O 
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casamento é para ele uma troca: o pai oferece um dote em troca de 
transferir o “mal” para outra casa, que passa então a exibir adornos 
e se enfeitar, exaurindo os bens do marido. A maternidade e o casa-
mento, assuntos de máxima importância para as mulheres, definidores 
mesmo de sua identidade, são convertidos em simples transações co-
merciais. É a maternidade a qualidade maior das mulheres, e é a partir 
desse ponto que o coro de mulheres fará a própria defesa na parábase 
de Tesmoforiantes:

Χορός
ἡμεῖς τοίνυν ἡμᾶς αὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶσαι, 
καίτοι πᾶς τις τὸ γυναικεῖον φῦλον κακὰ πόλλ᾽ ἀγορεύει, 
ὡς πᾶν ἐσμὲν κακὸν ἀνθρώποις κἀξ ἡμῶν ἐστιν ἅπαντα, 
ἔριδες νείκη στάσις ἀργαλέα λύπη πόλεμος. 
[...]
χρῆν γάρ, ἡμῶν εἰ τέκοι τις ἄνδρα χρηστὸν τῇ πόλει, 
ταξίαρχον ἢ στρατηγόν, λαμβάνειν τιμήν τινα, 
προεδρίαν τ᾽ αὐτῇ δίδοσθαι Στηνίοισι καὶ Σκίροις 
ἔν τε ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς αἷσιν ἡμεῖς ἤγομεν: 
εἰ δὲ δειλὸν καὶ πονηρὸν ἄνδρα τις τέκοι γυνή, 
ἢ τριήραρχον πονηρὸν ἢ κυβερνήτην κακόν, 
ὑστέραν αὐτὴν καθῆσθαι σκάφιον ἀποκεκαρμένην 
τῆς τὸν ἀνδρεῖον τεκούσης. 

Coro: Nós, então, tendo avançado, elogiaremos a nós mesmas.
Na verdade todo tipo fala em público muito
mal da raça feminina,
que somos todo o mal para os homens
e que de nós vem tudo:
discórdias, querelas, rebeliões terríveis, tristeza, guerra. 
[...]
Pois era preciso que, se uma de nós parisse 
um homem bom para a cidade, 
um taxiarca, ou um general, que ela recebesse uma honra,
dar a ela a proedria nas Estênias e nas Ciras,
e nas festas as quais nós celebramos;
Mas, se um homem covarde e mal uma mulher dá à luz,
um trierarca perverso ou um piloto ruim,
deve-se sentá-la, tendo a cabeleira raspada, atrás
da que pariu o corajoso. (Tesmoforiantes, v.785-788; 832-840).   
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Duarte (2002, p.81) supõe que esta parábase seja na verdade 
uma referência direta a Hipólito, o que é provável, uma vez que toda 
essa parte da peça é composta de paródias de Eurípides. Assim como 
na tragédia, em que Fedra fica escondida e escuta o discurso de Hi-
pólito contra as mulheres, aqui o Parente permanece no palco durante 
a parábase, algo único em relação às demais peças de Aristófanes. 
Levando em consideração as falas do Coro, a sugestão de Hipólito 
de que os filhos sejam comprados no mercado se torna ainda mais 
ultrajante, uma vez que o valor da mulher está na maternidade, nos 
filhos que pare. Daí a resposta para a preocupação masculina com 
a fidelidade das mulheres: espera-se que as esposas tenham filhos 
legítimos116, aptos para serem bons cidadãos. A maternidade, o bem 
maior das mulheres, é algo tão feminino quanto a desrazão117:

[...]
φιλεῖ δὲ τᾷ δυστρόπῳ γυναικῶν
ἁρμονίᾳ κακὰ δύστανος ἀμηχανία συνοικεῖν
ὠδίνων τε καὶ ἀφροσύνας.
[...]
Costuma coabitar com a transtornada
natureza das mulheres
uma infeliz potência ruim:
a das dores do parto e da desrazão. (Hipólito, v.161-164).

Hipólito afirma ainda que as mulheres sábias são mais perigo-
sas que as ineptas, pois nelas Afrodite provoca mais baixeza. Hipólito 
termina o discurso afirmando que as mulheres não deveriam ter direito 
a servas, e sim conviver com criaturas mudas, pois as servas ajudam-
-nas com seus planos vis.

116 Essa questão não é tão importante em Assembleia de Mulheres: no governo instituído 
pelas mulheres, os mais jovens tratarão aos mais velhos como pais ou avôs, de acordo 
com a idade, não havendo mais dúvidas quanto à paternidade. 

117 As mulheres são as preferidas de Dioniso e, por isso, as primeiras a serem atingidas por 
sua manía. São também elas que compõem seu séquito de Bacantes. 
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Apesar de não estar visível aos olhos de seu enteado, Fedra 
escuta o discurso com grande vergonha. Fedra é apontada na comé-
dia como exemplo de má mulher, certamente motivada pela versão de 
Eurípides. A personagem parece agir como se contagiada por uma 
terrível doença, incutida por Afrodite, que a faz desejar ardentemente o 
filho de seu marido e se envergonhar por sua condição:

‘τὸ δ᾽ ἔργον ᾔδη τὴν νόσον τε δυσκλεᾶ,
γυνή τε πρὸς τοῖσδ᾽ οὖσ᾽ ἐγίγνωσκον καλῶς,
μίσημα πᾶσιν. ὡς ὄλοιτο παγκάκως
ἥτις πρὸς ἄνδρας ἤρξατ᾽ αἰσχύνειν λέχη
πρώτη θυραίους. ἐκ δὲ γενναίων δόμων
τόδ᾽ ἦρξε θηλείαισι γίγνεσθαι κακόν:
ὅταν γὰρ αἰσχρὰ τοῖσιν ἐσθλοῖσιν δοκῇ,
ἦ κάρτα δόξει τοῖς κακοῖς γ᾽ εἶναι καλά.
μισῶ δὲ καὶ τὰς σώφρονας μὲν ἐν λόγοις,
λάθρᾳ δὲ τόλμας οὐ καλὰς κεκτημένας:
αἳ πῶς ποτ᾽, ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι,
βλέπουσιν ἐς πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν
οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν ξυνεργάτην
τέραμνά τ᾽ οἴκων μή ποτε φθογγὴν ἀφῇ;
ἡμᾶς γὰρ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποκτείνει, φίλαι,
ὡς μήποτ᾽ ἄνδρα τὸν ἐμὸν αἰσχύνασ᾽ ἁλῶ,
μὴ παῖδας οὓς ἔτικτον: ἀλλ᾽ ἐλεύθεροι
παρρησίᾳ θάλλοντες οἰκοῖεν πόλιν
κλεινῶν Ἀθηνῶν, μητρὸς οὕνεκ᾽ εὐκλεεῖς.

Sabia que são torpes o ato e o morbo,
e mais: sabia bem que sou mulher,
abomínio de todos. Morra mal
aquela que sujou primeiro o tálamo
com outros homens! Foi nas casas nobres
que este mal feminino começou,
pois quando o vergonhoso agrada à elite,
também aos vis parecerá ser belo. 
Detesto as que são sóbrias em palavras,
mas que, escondidas, têm audácias feias.
Como, senhora Cípride marítima,
podem elas olhar no rosto os cônjuges
sem temer que algum dia a treva cúmplice
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e o teto do palácio ganhem voz?
É isto mesmo que me mata, amigas:
jamais ser pega envergonhando o esposo
e os filhos que gerei. Que vivam livres,
sem censura, florentes em Atenas,
cidade ilustre, insigne pela mãe! (Hipólito, v.405-423).

Fedra, em sua revolta, odeia as adúlteras (como ela teme ser) e 
as mulheres como um todo, temendo envergonhar aos filhos e ao ma-
rido. Sua vergonha é o que impulsiona o seu suicídio. De acordo com 
Loraux (1989, p.61), Fedra conscientemente traz a todos a desgraça 
que antes atingiria só a ela, ao deixar uma mensagem post mortem 
para seu marido, incriminando Hipólito em uma tentativa de restaurar 
a própria honra118.

Em Tesmoforiantes, o Parente de Eurípides pergunta ao poeta 
Agatão se, quando compõe uma Fedra, também aprende a “cavalgar”, 
em uma clara alusão sexual (v.153). Mais tarde, o mesmo persona-
gem ataca as mulheres, sugerindo que se assemelham à Fedra de 
Eurípides (v.497). Uma mulher se revolta por Eurípides sempre compor 
Fedras e nunca Penélopes (v.547), ao que responde o Parente: “Não 
se poderia citar uma/ Penélope entre as mulheres de hoje, todas sem 
exceção/ são Fedras” (v.549-550). A má fama da personagem (assim 
como de suas antecessoras) é usada como armadilha para acusar as 
mulheres de inúmeras vilanias119. De forma geral, as mulheres eram 
deixadas para cuidar dos escravos e da casa e abandonadas pelos 
maridos que cuidavam de assuntos públicos. A maior qualidade das 

118 “Tão apaixonada pela glória quanto por Hipólito, Fedra morre por ter perdido a reputação 
de esposa de Teseu, mas coloca essa morte, que deseja nobre, sob o signo da métis, 
colocando um nó em volta de seu pescoço, fazendo desse nó uma armadilha para Hipó-
lito e deixando a sinais escritos o cuidado de clamar por uma falsa verdade. Entretanto 
seu nome será ilustre, por causa desse amor em que ela imaginava perder sua glória, por 
causa dessa morte funesta.” (LORAUX, 1989, p.61).

119 Considerando o que diz Afrodite no prólogo de Hipólito (v.47-50), Fedra de nada é 
culpada, sendo mais uma ferramenta dos planos da deusa, assim como teria sido tam-
bém Helena na Ilíada. A influência de Afrodite, no entanto, não justifica a mensagem 
mentirosa de Fedra.
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mulheres era o silêncio: a mulher não devia falar ou ser falada. Mesmo 
sua morte não é digna de nota, a não ser que morra como Alceste, 
considerada juntamente com Penélope um modelo de mulher, já que 
se sacrificou pelo marido, ato que ninguém mais estava disposto a 
fazer120. É somente a partir do momento que Fedra relata à ama a pai-
xão que sentia por Hipólito que a tragédia toma forma. É a quebra do 
silêncio que sela o destino de Fedra.

Outros personagens euripidianos, como Teseu em Suplicantes, 
acreditam que nada de sábio pode vir das mulheres (v.293), ou mesmo 
que nenhuma mulher é capaz de fazer algo bom (Medeia, v.407-409). 
Seriam as mulheres também pródigas no invento de mentiras (Ifigênia 
em Táurida, v.1032) e vinganças (Medeia, v.263-66; Andrômaca, v.911; 
Íon, v.843-46)121.

Talvez dessa segregação tenham nascido as acusações de que 
as mulheres eram levianas, apaixonadas por homens, bebedoras de 
vinho, traidoras, tagarelas e sem valor122. Apesar dessas acusações 
contra o feminino, a mais séria delas ainda reside sobre os homens: 
a de causar a guerra. Assim como Fedra, as mulheres de Lisístrata e 
Tesmoforiantes reconhecem suas faltas, mas, ao mesmo tempo, de-
nunciam as faltas também dos maridos, cujas más escolhas causam 
problemas não somente à casa, mas também à cidade. 

120 “Do ponto de vista paradigmático dos modelos sociais, é verdade que a cidade nada tem 
a dizer a respeito da morte de uma mulher, fosse ela tão perfeita quanto lhe é permitido 
ser; com efeito, 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. Sem 
ruído.” (LORAUX, 1989, p.22).

121 Cf. FOLEY, 2001, p.128.

122 Tesmoforiantes, v.392-394.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em uma relação paródica com a tragédia, as mulheres cômicas 
tomam para si modelos de mulheres trágicas como Helena e Fedra, res-
significando artifícios que estas heroínas utilizam nas tragédias. Ao con-
trário do que acontece na tragédia, no entanto, as mulheres na comédia 
são as salvadoras da pólis, contaminada pelas más ações dos homens. 
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INTRODUÇÃO

Lisístrata, Praxágora e as Mulheres de Aristófanes 

Aristófanes, dramaturgo representante da comédia antiga ate-
niense, é também o único comediógrafo grego a cujas obras temos 
acesso. O poeta viveu aproximadamente entre 448-380 a.C. e produziu 
peças que mesclavam uma linguagem simples e muitas vezes obs-
cena, com o uso de diálogos críticos e cômicos, que despertavam a 
reflexão pela comicidade. Bem mais do que a produção de simples 
paródias ou sátiras, Aristófanes utiliza o artifício cômico como forma de 
crítica da sociedade de seu tempo. 

Das várias peças de Aristófanes apenas onze nos chegaram in-
tegralmente preservadas. A análise dessas comedias nos mostra que 
ele era um autor essencialmente político, uma vez que transportava 
os principais problemas de Atenas para a cena cômica. Em meio a 
essa temática política que se destaca em suas obras podemos re-
lacioná-la com a forma como o autor representa suas personagens 
femininas, que possibilita a junção do poder feminino com o poder da 
polis. Especificamente em três peças de Aristófanes, Lisístrata (411 a. 
C.), Tesmoforiantes (411 a. C.) e Assembleia de Mulheres (393 ou 392 
a. C.), o feminino é sinônimo de força, e as mudanças necessárias para 
o melhoramento da condição de vida dos cidadãos, sejam políticas ou 
econômicas, começariam pelas mulheres. 

As peças de Aristófanes possuem teor profundamente sarcásti-
co, retratando em sua maioria um personagem que está à margem da 
sociedade e que apresenta soluções para o desenvolvimento e pro-
gresso da cidade.  Esse personagem se desloca de seu lugar aparen-
te e ocupa o espaço dos atuais representantes do poder, que estão 
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preocupados demais ora com interesses individuais, ora com as guer-
ras a serem travadas, para darem atenção às reais necessidades dos 
cidadãos comuns. Nesse âmbito, percebe-se, nas três obras citadas, 
a importância do papel feminino nesse contexto político. Voltando-se 
para a relação entre essa temática e a representação feminina, Aristó-
fanes usa as mulheres como porta-vozes de suas críticas, retratando 
essas personagens como conscientes da situação da pólis, bem como 
das medidas necessárias para a restauração e a evolução de Atenas. 

LISÍSTRATA 

Lisístrata foi uma peça representada em meados de 411 a.C. 
e que carrega como título o nome da mulher e personagem feminina 
principal da obra, sendo, por isso, considerada a primeira a usar des-
se artificio. Lisístrata, traduzido para o português como Liberatropa, 
é uma ateniense que comanda um exército de mulheres com mem-
bros de toda a Grécia, como Espartanas, Atenienses e Beócias, com 
o objetivo de forçar os homens a acabarem a guerra entre eles. Ela é 
a primeira mulher a ter consciência dos malefícios da guerra, não se 
limitando somente ao seu papel no plano sexual e do do casamento, 
mas expandindo-o ao da própria administração da cidade em si, que 
se encontra abandonada devido à ausência dos homens. Liberatropa 
arquiteta sozinha um plano que apresenta a solução para o fim da 
guerra, e, trazendo finalmente a paz para todos, faz o que nenhum 
homem antes havia conseguido.  

Assim é feita a sua missão de “liberar a tropa”, guiando o pen-
samento de suas companheiras para a realização de seu plano, que 
envolve a privação do sexo aos maridos e a tomada da administração 
da cidade. Sua liderança objetiva trazer os maridos de volta ao lar, jun-
tamente com a volta dos demais homens para a cidade. Para isso, ela 
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guia o grupo de mulheres garantindo que elas se organizem em torno 
do interesse comum, não cedendo aos desejos carnais individuais, 
com a finalidade de pôr fim à guerra considerada como desnecessária. 

Liberatropa pede às deusas que, pela privação do sexo, elas 
sejam as responsáveis pela paz. Através de uma análise mais profun-
da da obra, compreende-se que a greve de sexo não ocupa o plano 
principal da peça, mas sim a conquista do objetivo proposto pelas 
mulheres, que se uniram e atuaram diretamente, também com a ajuda 
divina, nessa árdua tarefa pacificadora. A ação feminina em Lisístrata 
é restauradora: elas não querem o poder político ou a simples satisfa-
ção sexual, mas o retorno dos homens à vida na cidade. Dessa forma, 
Aristófanes propõe em sua peça a reflexão de que, no cenário político 
das guerras, as decisões a serem tomadas, sejam por homens ou mu-
lheres, devem ir além dos interesses individuais, buscando sempre o 
benefício mútuo da pólis. 

AS MULHERES NO TESMOFÓRION 

Todos os anos em Atenas, durante o mês de outubro, as mu-
lheres casadas da pólis se reúnem no templo dedicado às deusas 
Deméter e sua filha Perséfone, chamadas Tesmóforas, as legisladoras, 
e celebram a festa Tesmofórias. O templo recebe o nome em homena-
gem às deusas, sendo chamado de Tesmofórion, e as mulheres que 
participam da celebração passam a ser chamadas então de Tesmofo-
riantes, justificando o nome da comédia de Aristófanes. Nesse espaço 
sagrado, a presença masculina é proibida, pois ele também atua como 
um local para discussões de assuntos de interesse comum às mulhe-
res, equivalendo à uma espécie de assembleia feminina.
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 É nessa ocasião que o Conselho de Mulheres, que é colocado 
pelo autor celebrando a festa fora da época real, planeja eliminar o 
poeta trágico Eurípides, condenando-o à morte por difamar as mulhe-
res em suas peças. De fato, ele é acusado de transmitir os segredos 
femininos aos maridos, que passam a suspeitar e a vigiar ainda mais 
as suas esposas, devido à desconfiança gerada pela dubiedade do 
caráter feminino que é difundida pelo poeta. A fim de se salvar, Eurí-
pides pede a seu parente que se disfarce de mulher e que discurse 
em prol de sua salvação. No entanto, no final da peça, as mulheres 
descobrem o seu travestimento e a sua infiltração no julgamento, e o 
parente acaba sendo preso.

Tesmoforiantes pode ser vista como uma peça de disfarces. Al-
gumas análises apontam que a peça de Aristófanes, mais especifica-
mente por meio da representação da assembleia feminina, mostra uma 
possível referência à repressão que os atenienses sofriam no período 
da crise de 411 a.C.. Usando as mulheres como disfarce, o poeta po-
deria falar sutilmente do sentimento de pavor sofrido pela população 
sem levantar futuras desconfianças, uma vez que vivia em uma época 
perigosa para se falar abertamente dessas questões políticas.

Aristófanes usa o Tesmofórion para retratar a política ateniense 
que estava sendo ameaçada pela tirania. Aparentemente, assim como 
em um governo tirano, as mulheres não aceitavam sugestões de um 
ponto de vista diferente dos seus. Dessa forma, as paródias e o sarcas-
mo utilizado pelo poeta podem representar a voz de um povo que não 
estava sendo devidamente ouvido. Não restringindo a peça apenas a 
esse âmbito político, essa chave de interpretação caracteriza o autor 
como engajado nas questões políticas de seu tempo, o que se confir-
ma na análise de suas obras anteriores, que também apresentam em 
seu enredo inquietações semelhantes.
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ASSEMBLEIA DE MULHERES

“As mulheres que se reúnem em assembleia”, encenada pela 
primeira vez em 392 a.C., refere-se ao nome do coro de mulheres da 
comédia. Isso se deve ao fato de que as mulheres, unidas e vestidas 
de forma masculina, resolvem tomar o poder das mãos do sexo opos-
to, dirigindo-se à assembleia de homens e se passando por eles, trans-
formando-a em uma assembleia de mulheres. Lá elas propõem que as 
mulheres tomem conta do governo e de todas as decisões políticas, 
convencendo os verdadeiros homens a aceitarem a ideia e a entrega-
rem o poder nas mãos do grupo feminino. Nota-se que a participação 
do coro é bastante reduzida em comparação às obras anteriores, sem 
muitas interferências no diálogo e na peça em si.

O coro é liderado por Praxágora, mulher ateniense admirada 
pelo seu grande talento discursivo e retórico. Devido à confiança e à 
segurança que desperta nas suas companheiras, ela é escolhida para 
pôr em prática a sua capacidade de liderança, discursando em favor 
das mulheres na assembleia e convencendo os homens a darem o 
controle de Atenas para elas, para que assim elas possam governar e 
tornar Atenas uma cidade mais justa e igualitária.

A peça apesenta a ideia de que as mulheres governam melhor 
do que os homens, trazendo à tona as más resoluções dos governan-
tes nas assembleias, visto que cada um deixa o individual se sobrepor 
sobre o coletivo, deixando a cidade à deriva. A solução seria então 
uma mudança drástica no governo, entregando a liderança da cidade 
às mulheres, que cuidariam dela como se fossem suas próprias ca-
sas. Sendo mães, elas cuidariam dos soldados, e sendo mais hábeis 
do que os homens elas não seriam enganadas, pois conheciam os 
truques deles e se defenderiam. Diante disso, as mulheres da Assem-
bleia de Mulheres querem o controle da cidade para que a possam 
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transformar em um lugar justo e próspero novamente: “[...] Homens 
aqui presentes! Confiemos o Governo às mulheres sem maiores dis-
cussões. Nem perguntemos o que elas irão fazer, mas deixemo-las 
governar logo e bem!” (Assembleia de Mulheres, vv.230-231). 

Percebe-se nas falas das protagonistas das peças mencionadas 
a transfiguração da própria fala do poeta ao seu público. Nesse mo-
mento do discurso, o teatro se transforma em cidade e os espectadores 
são convidados a participar da peça atuando como eles mesmos, cida-
dãos atenienses. É pelo grande poder de retórica das personagens que 
o coro feminino se convence da má gestão política que a cidade estava 
vivenciando, e é através dessas personagens que o poeta Aristófanes 
sutilmente apesenta sua crítica ao governo de Atenas. 

Aristófanes satiriza em suas três peças, através das personagens 
femininas, o modo pelo qual os chefes atenienses estavam conduzindo 
a cidade de Atenas. Nesse caso, Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia 
de Mulheres são comédias que, além de trabalhar com o obsceno e 
expor a intimidade feminina através da linguagem, fazem censura ao 
contexto político e a gestão da polis em si. Aristófanes empresta às 
mulheres sua voz de poeta, transformando-as em símbolos políticos 
com poder e capacidade necessária para uma mudança justa na pólis. 

A RECEPÇÃO DA COMÉDIA ASSEMBLEIA  
DE MULHERES, DE ARISTÓFANES,  
E O ENTRECRUZAMENTO COM  
AS TESES DE ROBERT HANS JAUSS

O objetivo desse trabalho é mostrar como se dá a recepção da 
peça Assembleia de Mulheres, de Aristófanes, em algumas das suas 
mais variadas releituras, tendo como ponto de vista os estudos de Ro-
bert Hans Jauss e a receptividade que os leitores, de acordo com as 
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propostas desse teórico, a partir dos anos 60, puderam dar às obras 
do ponto de vista da história e da estética.

Faremos uma breve arqueologia da recepção da peça em es-
tudo, iniciando pela recepção de Platão, no Livro V da República; nas 
traduções feitas por Maria de Fátima Sousa e Silva e Mário da Gama 
Kury; e no que se refere aos pontos de encontro e desencontro, entre 
os horizontes de expectativa do autor e dos tradutores em questão, 
assim com seu contexto histórico. 

Traremos também nossa recepção como leitores da peça As-
sembleia de Mulheres, assim como, as peças Lisístrata e Tesmoforian-
tes, todas da autoria de Aristófanes, para uma leitura na atualidade, 
verificando que os artifícios cômicos dos quais, Aristófanes se utilizava, 
são os mesmos utilizados desde sempre como performance, para tra-
zer ao público o riso, tão caro aos comediógrafos em todos os tempos. 

O filme, Je ne suis pas un homme facile, comédia romântica 
francesa, é nosso objeto de comparação com a peça Assembleia de 
Mulheres. O filme traz uma inversão de valores, uma sociedade em 
que as mulheres ditam as normas e são as detentoras do poder polí-
tico e econômico. Mostraremos como os artifícios cômicos reconheci-
dos na comédia dirigida por Éléonore Pourriat nos colocam em perfei-
ta sintonia com as três peças de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforiantes 
e Assembleia de Mulheres. 

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO – A TROCA  
DE PARADIGMA

Robert Hans Jauss, professor da recém-criada Universidade de 
Constança, na Alemanha, nos anos 60, junto a um grupo de pesquisa-
dores, entende que é necessária uma mudança na forma como se vê a 
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obra de arte, a partir da perspectiva do leitor. Sabemos que o contexto 
histórico desse momento, que trazemos, era de grandes protestos no 
mundo todo contra a guerra do Vietnam e dos movimentos estudantis 
de 68. Adicionado a esse contexto de protestos e lutas sociais, havia o 
da crise das concepções da autonomia do texto ou da obra e da neu-
tralidade ideológica do investigador nas ciências sociais ou humana e 
por conseguinte, da ciência literária. Se tratava de teorias e críticas que 
não deixavam espaço algum ao papel ativo do leitor, já que é reservado 
somente a este, o papel de reproduzir o que a obra é ou encerra em si.

Com um objetivo em comum, esse grupo em Constança resolve 
estudar e pesquisar uma nova metodologia que permitisse aos inves-
tigadores exigir que os estudos literários atendessem a função social 
da literatura, ou seja, a necessidade de considerar, sobre novas bases, 
as relações entre a literatura e a sociedade. A teoria de Jauss tinha por 
objetivo unir história e estética.

A novidade que esse grupo de pesquisadores da Universidade 
de Constança trazia, era considerar necessário uma nova orientação 
dos estudos literários em direção a uma nova estética que atendesse 
à função social da literatura, não só da perspectiva do autor ou da 
obra, mas do público ou do leitor. Dessa maneira os pesquisadores 
de Constança reviam os paradigmas que até então tinham respondido 
bem esse formato existente até aquele momento, desde os clássicos 
até os formalistas, mas que doravante não correspondiam mais as ex-
pectativas dos estudos literários em ascensão. Por isso os paradigmas 
revisados por Jauss e seu grupo de pesquisadores reviam o formato 
dos paradigmas clássico-humanista ou renascentista, historicista – po-
sitivista e o estilístico - formalista. 

Esses paradigmas não reconheciam o papel do leitor, não da-
vam ao leitor seu papel de receptor, ou seja, no paradigma classicista 
a obra só admitia uma leitura possível: a que se adquiria do modelo 
clássico; portanto, o papel do leitor é completamente passivo. No his-
toricista o que interessava era situar historicamente a obra, indepen-
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dentemente de seus efeitos sobre o leitor. E no estilístico-formalista 
separava a obra não só de seus vínculos com o autor, a época e a so-
ciedade, como também de sua relação com o leitor ou deste com ela.

Robert Hans Jauss propõe sete teses revisionárias com o pro-
pósito de comprovar sua teoria, e demonstrar que os paradigmas 
anteriores já não correspondem mais aos métodos investigativos em 
relação aos estudos literários das obras na estética e na história. Para 
tanto, na primeira tese, ele propõe que a historicidade da Literatura 
não se dê pela cronologia das obras, mas pelo diálogo dinâmico 
com a obra literária por parte de seus leitores. Podemos citar como 
exemplo dessa tese, a tradução da peça Assembleia de Mulheres 
por Mário da Gama Kury, que como leitor de Aristófanes, não deixa 
de considerar as experiências dele, e fazer uma leitura do contexto 
histórico do momento em que se dá seu trabalho, realizando uma 
intervenção aberta com a obra literária. 

2.a Mulher - Vejam só! Lá vem a Comiciana, toda desajeitada 
com as sandálias do marido! Aliás deve ter sido a única que 
pôde sair calmamente de casa: o marido dela não é de nada!

1.a Mulher - E a mulher do padeiro, você está vendo? Lá vem 
a Populária de lanterna na mão! Agora é ela que vai agitar as 
massas!

Valentina - (entusiasmada) O mulherio está chegando! Milhões! 
Todas as mulheres da cidade! (KURY, 1988, p. s/n). 

Na segunda, temos a experiência literária do leitor que pressupõe 
um “saber prévio” conjunto de suas experiências, tanto de leitura quan-
to de vida, que desperta e aciona uma determinada postura emocional. 
Dessa tese, temos o tão conhecido conceito de ‘horizonte de expec-
tativas’ que se tornou famoso em sua teoria. Esse conceito pressupõe 
que o leitor não é uma ‘folha em branco’ quando parte para uma leitura 
de uma obra literária, o leitor traz para dialogar com essa obra, suas 
experiências de vida e as leituras de outras obras lidas anteriormente.
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  Na terceira tese, Jauss defende a ‘distância estética’ como um 
princípio causador dos mais diversos rechaços reportados à muitas 
obras, que de seu primeiro momento de recepção não encontraram 
entre os críticos e estudiosos um reconhecimento, e acredita que tal 
fato tenha ocorrido pelo afastamento ou não-coincidência entre o hori-
zonte de expectativas do leitor e o horizonte de expectativas suscitado 
por determinada obra. Podemos citar como exemplo Madame Bovary, 
de Flaubert, que rechaçada no momento de sua primeira recepção, 
não quer dizer que era uma obra sem valor estético, depois seu valor 
foi reconhecido e hoje figura com uma das obras principais do realismo 
francês. Acreditamos que o fato da crítica, à época, não ter recepcio-
nada essa obra de Flaubert está relacionado ao afastamento e a não 
coincidência entre o horizonte de expectativa de Flaubert que estava 
além da perspectiva da crítica da época.

Na quarta tese, reportar-nos-emos a ‘tradição’ que a obra de 
arte encerra, ou seja, da sua recepção no passado que se reflete na 
recepção do presente. Para Jauss o ‘horizonte de expectativas’ de uma 
obra precisa acionar no leitor atual as mesmas perguntas que fez sus-
citar no leitor do passado, sem que o leitor atual responda com as mes-
mas respostas do leitor do passado. Por isso, para Jauss os sentidos 
de um texto são construídos ao longo da história. O tempo histórico 
do leitor influencia na construção desses sentidos para o texto. As pe-
ças da comédia de Aristófanes suscitaram as mesmas perguntas tanto 
para a tradutora Maria de Fátima Sousa e Silva, quanto para Mário da 
Gama Kury e Ana Maria César Pompeu, porém, suas respostas diferem 
de acordo com o tempo em que essas releituras são feitas. Vejamos a 
recepção de Mário da Gama Kury nesse trecho de sua tradução: 

Cremes – Como sempre, os políticos tratavam da salvação da 
pátria: apresentavam projetos de efetivação de interinos com 
duas horas de exercício da função, de concessão de taxas de 
insalubridade ao pessoal que vai à praia aos domingos e fica lá 
depois do meio-dia, de criação de mil cargos de assistentes se-
xuais para os deputados, de aumento de subsídios, de férias de 
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300 dias por ano, etc. De repente levantou-se um, muito branco, 
subiu à tribuna e começou a falar com uma voz meio esganiçada, 
dizendo que o governo devia ser entregue às mulheres. Toda a 
turma brancosa gritava e dizia que o orador tinha razão. O resto 
do pessoal discutia apaixonadamente os projetos de efetivação, 
insalubridade, criação de cargos, etc. (KURY, 1988 p. s/n) 

O lugar de uma obra na série literária, entendendo série como 
evolução, não pode ser determinado apenas em razão de sua re-
cepção inicial. Leituras posteriores modificam uma obra, pondo-a, 
historicamente, em um momento diferente daquele que foi produzida. 
Nessa quinta tese, Jauss contrapõe os formalistas russos que con-
sideravam a evolução das obras literárias somente do ponto de vista 
da produção e não da recepção. Jauss afirma que a evolução de uma 
obra se dá pela transformação da recepção passiva em recepção 
ativa, o que representa o aparecimento de uma nova obra. Confirme-
mos esse assertiva com um trecho da tradução de Mário da Gama, 
ou seja, uma nova releitura de Praxágora agora ‘Valentina’. 

Valentina – (passando a mão vaidosamente no cabelo e ajei-
tando a roupa) Então esse cidadão não vai nem com a moça 
nem com as senhoras. A moça tem vinte anos, as senhoras 
devem ter uma média de sessenta, vinte mais sessenta igual 
a oitenta, oitenta divididos por dois igual a quarenta (a mamãe 
aqui tem mais ou menos quarenta...) (segurando o Rapaz gen-
tilmente pelo braço) Venha comigo! Resolvi o seu caso, agora 
você vai resolver o meu! (à parte) Afinal de contas eu não ia 
fazer essa revolução para aprontar a cama para outras deita-
rem! (KURY, 1988, p. s/n). 

A história da literária deve considerar as sucessivas recepções 
da obra (aspecto diacrônico) ao longo do tempo e em relação à recep-
ção no momento de sua produção. Nessa sexta tese, Jauss considera 
também o recorte sincrônico, uma vez que esse método apresenta o 
sistema referencial em um tempo determinado. O exemplo é a recep-
ção da peça Assembleia de Mulheres por Platão, quando da primeira 
encenação da peça em relação a comunidade de bens. Como esse 
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sentido de ‘bem comum’ é entendido de acordo com a perspectiva 
diacrônica/sincrônica no decorrer das diversas releituras, inclusive a de 
Mário da Gama Kury?  Como essa comunidade de bens é entendida 
para Platão diacronicamente e sincronicamente, e da mesma forma 
para Mário da Gama Kury?  No livro V da República se reproduz quase 
que exatamente algumas ideias ridicularizadas na Assembleia de Mu-
lheres: a comunidade de bens, de mulheres e filhos. A indicação de 
que Platão está se referindo ao texto de Aristófanes está na introdução 
desse assunto em que ele faz um comentário sobre o ridículo. 

Tais ideias: a comunidade dos bens, mulheres e filhos, estão ex-
postas na Assembleia de mulheres, que é anterior à República. 
E, pelo que vimos quanto à referência ao ridículo, parece que 
Platão se dirige à comédia de Aristófanes, criticando o tratamen-
to ridículo das ideias consideradas boas por ele. Pois, segundo 
Sócrates, só deve ser ridicularizado o que é ruim (POMPEU, 
2003, p.29).

Observar os aspectos diacrônicos e sincrônicos e abarcar a ex-
periência cotidiana do leitor, rompendo com seu horizonte de expecta-
tivas, possibilitando uma visão crítica quanto à leitura da obra em ques-
tão e quanto à leitura de obras posteriores. Essa sétima tese aborda 
o problema das relações entre literatura e sociedade, e em especial o 
da função social da literatura. Jauss afirma que a literatura cumpre sua 
função social quando a recepção do leitor se integra não somente ao 
seu horizonte de expectativas, o literário, mas quando sua experiência 
literária se integra ao horizonte de expectativas de sua atividade prática 
cotidiana ou prática de vida. Escolhemos um trecho para ilustrar essa 
sétima tese da tradução de Ana Maria César Pompeu da peça Lisístra-
ta, de Aristófanes. Nesse trecho podemos observar o nome do homem 
que se apresenta diante das mulheres, ‘Penétrias’, esse e outros recur-
sos utilizados pela tradutora, como o nome da personagem principal 
‘Liberatropa’, que nos coloca dentro desse circuito de releituras dos 
autores, que através de seus horizontes de expectativas e para atender 
a recepção dos atuais leitores, fazem essa integração de seus horizon-
tes de expectativas na prática cotidiana ou prática de vida.       
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Li. Um homem, vejo um homem feito louco aproximando-se,
tomado pelas orgias de Afrodite.
Ó senhora, que sobre Chipre, Citera e Pafo
reinas, segue reto este caminho por onde vens.
M. E onde está? Quem é?
Li. Junto ao templo de Cloe.
M. Ó, por Zeus, está mesmo. E quem pode ser?
Li. Olhai, alguma de vós o conhece?
Bu. Por Zeus
eu o conheço; é o meu marido Penétrias (POMPEU, 1997, p.177). 

EU NÃO SOU UM HOMEM FÁCIL. 
(COMÉDIA ROMÂNTICA).

No filme, ‘Eu não sou um homem fácil’, encontramos artifícios 
cômicos que nos colocam em diálogo com as três peças de Aristó-
fanes. Buscamos no contexto histórico contemporâneo, em que es-
tamos, situar a problemática da mulher que luta pelos seus direitos, 
com a voz feminina que Aristófanes dá aos seus personagens. Porém, 
não há muita relação das peças de Aristófanes com o feminismo que 
hoje vemos em pauta, pois acreditamos que não era esse fator de 
ocorrência que Aristófanes queria divulgar em suas peças, apesar de 
encontrarmos um valor muito acentuado na condição da mulher como 
um indivíduo social, que tinha a preocupação de ver a sociedade bem 
e que elas tinham também capacidades de agir e fazer valer seu po-
der de gestão e governo, muitas vezes melhor que o masculino.  Mas 
sabemos que as mulheres eram uma espécie de disfarce para Aristó-
fanes poder denunciar, sem ser perseguido, os demandos políticos e 
econômicos da sociedade contemporânea a ele. E acreditamos que 
esse artifício da voz feminina, em Aristófanes, talvez não fosse somen-
te para obter o riso da plateia. Daí, nossa leitura, hoje, também fazer 
relação com a recriação dos acontecimentos, das perseguições e dis-
crimanações que vemos as mulheres sofrerem, desde sempre e em 
todo decorrer das décadas e dos milénios, pois, assim como figurou 
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nas peças de Aristófanes, e isso foi um dispositivo, que imediatamente 
fez Platão responder ao recepcionar sua peça, do mesmo modo nós 
também vemos essas questões hoje, em nossas releituras, e damos 
outras respostas, de acordo com nossas expectativas, dessas leituras 
e das leituras de nosso tempo. 

Em seguida vamos apresentar os vários artifícios cômicos que 
consideramos de valor atemporal, que vão sendo reescritos com o 
passar do tempo, através da tradição e da memória dos novos leitores 
que transformam a recepção passiva em recepção ativa no momento 
de suas releituras das obras de artes.      

1- Lisístrata: uma manifestação  
por mais espaço na sociedade.  
(Mistura do político com o sexual). 

Lisístrata é retratada no filme, através do político-sexual que a produ-
tora Éléonore Pourriat traz quando coloca nessa sociedade invertida, 
os homens procurando um lugar entre as mulheres que estão no 
poder e que agora representam a fragilidade do sexo no sistema so-
cial dessa comunidade. Há uma dominação feminina, onde o poder 
fálico não tem mais a ação sobre elas, e a questão política e sexual é 
sublinhado pela imposição do paradigma que elas impõe, pelo fato 
de dominarem social e economicamente. Nessa sociedade invertida, 
os homens precisam seduzir as mulheres para poder conseguir se 
relacionar sexualmente, além de estabelecer um padrão de homens 
que elas querem se relacionar, ou seja, eles precisam se adequar 
para poder servir a esse propósito, isso para emprego, para ser mari-
do, para ser amante e etc. Eles precisam estar bem depilados, terem 
corpos perfeitos, roupas curtas para mostrar as pernas, uma espécie 
de situação que agora satisfaça ao mundo feminino. Todo esse apa-
rato representa a atuação dos artifícios da comédia, com o propósito 
de almejar o riso por meio da performance.
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2- Tesmoforiantes: sofrer um castigo 
pelo seu machismo exacerbado. 

O que imita a peça é o castigo. Pela sua atitude machista tão 
exacerbada, Damien, personagem principal da comédia, será coloca-
do numa sociedade onde se contraporão todas as suas atitudes e 
ações, antes empregadas contra as mulheres e que nesse momento 
ele vai sofrer na pele tudo que ele fazia com elas. Pensemos em Eurí-
pedes e seu parente e na pauta das mulheres no Tesmofórion. Damien 
além de ser rechaçado no ato sexual pelo fato de ter pêlos, também 
será assediado quando passar pela entrevista de emprego. Será domi-
nado no ato sexual, não será o ativo e sim o passivo na relação sexual, 
a mulher se levantará antes dele, vestirá suas roupas e sairá, como os 
homens faziam sempre com as mulheres no seu mundo machista, eis 
seu castigo. O parente na peça se transforma em mulher para entra 
num lugar onde homens não poderiam entrar. Há também no filme 
esse artifício, o homem mais estereotipado em mulher e a mulher em 
homem. O transformismo é o artifício usado para a entrada do perso-
nagem no Tesmofórion, da mesma forma usado no filme, para o ho-
mem adentrar nessa sociedade onde as mulheres ditavam as regras.  

3- Assembleia de Mulheres:um homem  
com valores machistas dentro de uma sociedade 
de valores feministas – inversão de valores. 

O filme mostra como será o mundo onde as mulheres assu-
mem o papel dos homens, deliberam o poder em todos as esferas 
da sociedade. Há muitas cenas que nos colocam dentro da peça 
de Aristófanes. Vamos relacionar a peça Assembleia de Mulheres à 
quatro episódios do filme, que na nossa concepção recria esse am-
biente revolucionário da peça em questão. É nítido no filme que há a 
inversão, agora o homem é quem vai lutar pela tomada do poder que 
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está nas mãos das mulheres. O primeiro episódio, na loja dos pais de 
Damien, vemos a inversão de papéis, sua mãe é a atendente, a per-
sonagem ativa da loja, e seu pai fica no caixa recebendo o dinheiro. 
Damien busca outro lugar, segunda cena, pois não acredita que isso 
possa acontecer, entra no frigorífico e vê que são as mulheres quem 
assume toda a gestão desse ambiente de trabalho, antes totalmente 
masculino. Aos homens são cobrados que ajam da mesma forma 
que as mulheres agiam no mundo machista, que eles sejam depila-
dos, que mostrem as pernas, que tenham um corpo bem delineado, 
que as roupas sejam coloridas e mostre as pernas e sejam bem sexy, 
terceira cena. Os homens são tratados como objeto de prazer, são 
submissos às mulheres em todo tipo de relação, cena quatro. 

Essa inversão de papéis, bem estereotipada no filme, são ressal-
tadas por meio dos artifícios que a comedia romântica reproduz em sua 
performance, evidentemente em outro suporte, mas que se encontram no 
horizonte de expectativas dos autores pelo contato com obras literárias 
que veem desde muito tempo sendo relidas e reescritas, sendo utilizadas 
por comediógrafos desde sempre com o objetivo de produzir o riso.

O LUGAR DO FEMININO NO ROMANCE  
A RAINHA DO IGNOTO, DE EMÍLIA FREITAS,  
E NA PEÇA ASSEMBLEIA  
DAS MULHERES, DE ARISTÓFANES

O presente ensaio pretende fazer uma breve relação da peça 
Assembleia das Mulheres (393/2 a.C.), de Aristófanes, com o romance 
A Rainha do Ignoto (1899), de Emília Freitas. O objetivo é perceber de 
que forma podemos observar o lugar do feminino nas duas obras.

Assembleia das Mulheres, também chamada As Mulheres na As-
sembleia ou até A Revolução das Mulheres, é a décima peça de Aristó-
fanes a qual tivemos acesso, único comediógrafo da Comédia Antiga 
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grega que nos deixou textos completos. Encenada pela primeira vez em 
392 a.C., em Atenas, é a primeira do século IV a.C. e apresenta modifi-
cações formais importantes em relação às comédias do século V a.C. 

A peça gira em torno de um grupo de mulheres, que tem Praxá-
gora como líder, decididas a convencerem os homens a lhes dar o con-
trole de Atenas. Para isso, portanto, elas se disfarçam como homens, 
participam da assembleia e os convencem a votarem nas mulheres 
como líderes políticas da pólis. O plano assemelha-se ao que enten-
demos hoje como um modelo de governo comunista, uma vez que os 
bens seriam comuns a todos.

O romance A Rainha do Ignoto: romance psicológico, de 1899, 
publicado em Fortaleza, embora esteja situado em um contexto bas-
tante diferente, também nos evidencia uma situação análoga feminina: 
a ausência de lugar na vida pública da sociedade e a necessidade da 
astúcia da mulher para consegui-lo. Vale ressaltar que, no século XIX, 
no Brasil, as mulheres estavam destinadas ao lar e à maternidade. 

Narrada em terceira pessoa, a história parte da curiosidade do 
advogado Edmundo Lemos, recém-chegado à Passagem das Pedras, 
no Ceará, em descobrir a história de uma moça misteriosa, chama-
da de Funesta pelos moradores da localidade. Segundo as lendas da 
região, haveria na gruta do Areré, às margens do rio Jaguaribe, uma 
moça, tida como bruxa, a qual teria pacto com Satanás. O citadino - 
formado pela faculdade de Direito do Recife, conhecida por difundir 
ideais positivistas - é cético em relação às histórias. Porém, fica sur-
preendido ao vê-la pela primeira vez, sentindo-se encantado e seduzi-
do pelo mistério que a envolve. Loura e bonita, com vestes e pedrarias 
de alta classe, toca harpa e canta, acompanhada em uma embarcação 
por King, um orangotango, e por Terra-Nova, um cão. Nesse primeiro 
momento da narrativa, a atmosfera fantástica é predominante. 



S U M Á R I O 329

Trata-se, porém, da rainha da Ilha do Nevoeiro que, naquela 
localidade, disfarça-se como Diana, a filha do caçador de onças. A 
Ilha - oculta aos navios passantes por ser protegida por espíritos - na 
qual é rainha, é um lugar secreto, próximo ao rio Jaguaribe, onde 
mulheres assumem profissões impensadas para o sexo feminino no 
período de publicação da obra: chefe de “estado” (a rainha, pro-
tagonista do romance), médica, maquinista, comandante de navio, 
maestrina, advogada, dentre tantas outras.

Na ocasião em que Edmundo tenta descobrir o mistério, a rainha 
encontra-se em mais uma missão: ajudar as moças da localidade, Virgí-
nia, órfã tísica que teve sua fortuna roubada pelos tios, e Carlotinha, uma 
jovem ingênua interiorana que sofre de amores por Edmundo e é cons-
tantemente ridicularizada pelas primas citadinas de Virgínia: Henriqueta 
e Malvina. O caçador de onças, pai de Diana, na verdade é um disfarce 
de Probo, ajudante da rainha que planeja destruir a sociedade secreta. É 
com a colaboração de Probo que Edmundo se infiltra no mundo secreto 
das mulheres e viaja durante anos, investigando as suas atividades. 

Para transitarem no mundo comum, as paladinas se disfarçam 
como homens por meio da hipnose. Desse modo, salvam mulheres 
abandonadas por seus amores,  destinando-as ao matrimônio adequa-
do; ajudam homens injustiçados por sua classe social; e libertam escra-
vos torturados por seus senhores. Possuem, portanto, conhecimentos 
amplos nas áreas das ciências, da economia e das artes. Além disso, 
mantêm riquezas que utilizam para colocarem em prática as missões 
das quais estão encarregadas. Apesar de ser uma comunidade forma-
da por mulheres, elas têm o auxílio eventual de alguns homens.

A sociedade secreta comandada por mulheres é lugar de reali-
zação feminina na ficção, marcada pelo não-lugar das personagens na 
sociedade patriarcal. Ao observar a nota da escritora no romance, ao 
destacar a “ausência de molde” do seu romance, é possível perceber 
a consciência dela também sobre o lugar das mulheres na sociedade. 
Desse modo, o lugar feminino se realiza apenas na ficção. Emília Frei-
tas diz o seguinte:
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Meu livro não tem padrinho assim como não teve molde. Tem 
a feição que lhe é própria sem atavios emprestados do pedan-
tismo charlatão. Não é, tampouco, o conjunto das impressões 
recebidas nos salões, nos jardins, nos teatros e nas ruas das 
grandes cidades; [...] é antes a cogitação íntima de um espírito 
observador e concentrado, que (dentro dos limites de sua igno-
rância) procurou, numa coleção de fatos triviais estudar a alma 
da mulher, sempre sensível e muitas vezes fantasiosa.

Tenho a certeza de que alguns ou quase todos os que lerem este 
livro hão de achar sua protagonista demasiadamente extravagan-
te. Mas, se considerarem nos gênios, que são verdadeiras aber-
rações da natureza, seja o desvio para sumo bem ou sumo mal, 
verão que a Rainha do Ignoto não é na realidade um gênio im-
possível, é simplesmente um gênio impossibilitado que, pas-
sando para o campo da ficção encontrou os meios de realizar os 
caprichos de sua imaginação raríssima e da propensão bondosa 
de seu extraordinário coração. (FREITAS, 2003, p.29, grifo meu)

LUGAR DO FEMININO:  
PONTOS COMUNS OU DIVERGENTES

No romance, as mulheres se sentem impelidas a praticarem o 
bem, como se fosse uma demanda feminina. Embora nenhuma das 
mulheres da sociedade secreta seja casada, para as que vivem na 
sociedade patriarcal resta apenas o matrimônio. Já os personagens 
masculinos não entendem a importância da bondade e do bem co-
mum. Unidas, elas atuavam no que chamavam de “assaltos do bem”:

ali havia todos os pontos do exército e da marinha dos países 
civilizados, com a diferença de que não eram ganhos nem por 
vilanias nem por inúteis derramamentos de sangue: se obtinha 
as promoções enxugando lágrimas, salvando vidas, frustrando 
planos nocivos, e evitando crimes: isto era o que chamavam 
assaltos do bem. (FREITAS, 2003, p. 190)
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É interessante perceber a possibilidade de analogia com a 
peça de Aristófanes, uma vez que as mulheres da assembleia vis-
lumbram a melhora da sociedade com um governo feminino, que 
até então não havia sido experimentado. Também fica evidente a 
incompreensão masculina acerca da necessidade de efetivar uma 
sociedade mais igualitária. Ao argumentar sobre as possibilidades de 
distribuição, Valentina diz o seguinte:

Em nossa terra não haverá mais necessitados. Nós, mulheres, 
daremos tudo a todos abundantemente. Os homens, depois de 
terem comido e bebido à vontade nos jantares coletivos, irão 
embora com a testa coroada de flores e de tocha acesa na mão 
(para não errarem o caminho). E as mulheres, nas esquinas, di-
rão aos que vierem voltando dos jantares: “Vem cá, vem! Lá em 
casa há uma pequena muito boa para você!” Outras dirão: “E lá 
em casa há uma ainda melhor, clarinha e gostosinha! (Blêpiro e 
Cremes ouvem embevecidos) Só que antes de ir com ela você 
terá de dar conta de mim!” (Blêpiro e Cremes mudam de fisio-
nomia) E os homens mal acabados seguirão os bonitões e lhes 
dirão: “Para que tanta pressa? Você nada conseguirá chegando 
antes de mim, pois de acordo com o decreto os primeiros a 
provar os brotinhos serão os velhotes e feiosos; enquanto nós 
executamos o trabalho com os brotos vocês ficarão de mão 
no... queixo, esperando pacientemente”. (dirigindo-se a Blêpiro 
e Cremes) Então, a reforma de base está boa para vocês? (As-
sembleia de Mulheres, vv.690-711))

Nem todos os personagens masculinos da peça estão dispos-
tos a cumprirem as novas leis, apenas aquelas que os agradam - 
como é o caso do jovem que se recusa a ter relações sexuais com 
uma mulher mais velha. Sobre as novas leis, Ana Maria Pompeu diz 
o seguinte: “Na Assembleia de mulheres, parece haver uma crítica 
à artificialidade das uniões sem eros e talvez da convenção, em se 
considerar parentes os que, na verdade, não o são, numa destruição 
da família, como ela era tradicionalmente”. (POMPEU, 2004, p. 147)
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Tanto na peça de Aristófanes como no romance de Emília Freitas, 
as mulheres precisam se disfarçar de homens para conseguirem pôr 
em prática os projetos. Na peça, com as mulheres casadas vestindo as 
roupas dos maridos; no romance, com as personagens utilizando da 
hipnose para se fingirem de homens e transitarem entre os dois mundos. 

Diante do exposto, concluímos que as duas obras ficcionais apre-
sentam o empenho feminino em promover o bem comum, com mulhe-
res utilizando de artifícios para se disfarçarem de homens na tentativa 
de promover esse projeto. No entanto, em Assembleia das Mulheres há 
a perspectiva de uma integração de todos em uma só sociedade, como 
evidencia o posicionamento de Valentina. Já o romance da escritora 
Emília Freitas não aponta como solução uma sociedade conjunta. Tanto 
é que, ao final da narrativa, a protagonista morre e a Ilha do Nevoeiro 
desaparece, apresentando a impossibilidade de realização efetiva e 
dando um caráter utópico ao projeto, como explica uma das paladinas: 
“Mas, ah! a ilha do Nevoeiro vai desaparecer por um fenômeno natural. 
Ninguém o verá. É noite, não há navios por estes mares; afastai os 
vossos destes lugares, se não quereis ficar sepultadas no fundo do 
oceano”. (FREITAS, 2003, p. 415). Dessa forma, percebemos que, 
embora abordem como foco problemáticas vivenciadas por mulheres, 
e destaquem um projeto comunitário de busca por justiça e igualdade, 
os desfechos encaminham para sociedades distintas.

AMIZADE E CONSPIRAÇÃO DE MULHERES 
EM ARISTÓFANES E ELENA FERRANTE: 
UMA COMUNIDADE CONSPIRACIONAL

A obra Assembleia de mulheres e a tetralogia da escritora italia-
na Elena Ferrante têm ao menos dois pontos em comum: a noção de 
conspiração, que subverte uma ordem masculina, e a de amizade, em 
torno da qual as personagens levam a cabo seus objetivos: na peça, 
arrebatar o poder da cidade; no livro, escapar da cidade (Nápoles).   
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Conjunto de romances publicado no Brasil a partir de 2015, a 
série napolitana de Ferrante acompanha a amizade de duas perso-
nagens, Elena Greco (Lenu) e Raffaela Cerullo (Lila), da infância até a 
velhice. A história passa-se em Nápoles, no sul da Itália. Três aspectos 
se sobressaem nas obras: violência, amizade e fuga. 

A concepção de amizade está no centro da relação ética e políti-
ca de Lenu e Lila, duas meninas cujo propósito é fugir do microcosmo 
de violência da cidade, vencendo a comunidade dos homens – uma 
por meio do engenho e a outra, da disciplina. Para tanto, formam uma 
comunidade de ardis que se funda sobretudo na palavra. 

A amizade é, portanto, a matéria-prima com que as duas meni-
nas pavimentam uma trajetória afetiva. Em Ética a Nicômaco, Aristóte-
les afirma que a amizade, enquanto virtude, promove a benevolência, 
a reciprocidade e o querer bem (1155b e 1156a). Noutro trecho, asse-
gura: “Ninguém deseja viver sem amigos, mesmo dispondo de todos 
os outros bens” (1155a).    

Entre Lila e Lenu, desenvolve-se uma amizade que é uma potên-
cia capaz de estabelecer vínculos sem os quais a capacidade de agir 
está seriamente comprometida. Na peça aristofânica, o coro diz: “Pois 
é para o bem da comunidade que se orienta esse teu discurso genial” 
(vv.573-4). “Muito bem, minha querida Praxágora! Perfeito! Onde foste 
tu buscar essas ideias geniais, minha amiga?” (vv.241-2), repete outra 
personagem, reforçando esse predicado especial. Praxágora, no en-
tanto, afirma ter aprendido a ouvir os oradores ao pé da assembleia, 
onde estava morando.  

O termo “genial” não é casual. Seu uso confirma que Praxágora 
tem uma competência, a da fala, e que ela a utiliza para o bem comum, 
ou seja, o de uma coletividade. A marca que a distingue é precisa-
mente essa capacidade de articular discurso e ideia, de modo a fazer 
transmitir essa mensagem de maneira clara. 
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Mas não se trata apenas de clareza. Como nos livros de Fer-
rante, em Aristófanes a mulher que conduz o grupo distingue-se das 
demais por um atributo especial, que é reconhecida como liderança.

A genialidade é também atributo da personagem Lila, hábil com 
as palavras e exímia artesã – também ela uma desafiadora das normas.   

Em “A teoria literária aristofânica”, Marcos Martinho dos Santos 
diz que, “assim, é a palavra que reflete, ou representa, a natureza da 
pessoa, e, consequentemente, a técnica mimética, representação da 
representação, deve, ao modelar uma personagem, fazer que o discur-
so desta seja a representação do discurso da pessoa” (1992/3, p.84).  
Martinho dos Santos refere-se aqui à habilidade mimética da perso-
nagem de Aristófanes, mas pode-se aplicar o mesmo a Lila, cuja po-
tência, como já disse, reside principalmente na capacidade de fala. O 
autor complementa: “Observe-se ainda que o discurso realista deve, a 
fim de parecer informal, causar a impressão de não ter sido preparado; 
vale dizer, deve imitar (técnica mimética) a improvisação espontânea 
(natureza) da linguagem empregada na ágora”(1992/3, p.86). 

Importa reparar que, segundo Marcos Martinho, a intenção con-
siste em aparentar “habilidade em imitar o discurso masculino”, de 
onde se origina o poder, ou a garantia de trânsito nos círculos desse 
poder. Assim, às mulheres cabe o papel de prefigurar os modos de ser 
do homem, dominando seus códigos e instrumentos. Na Assembleia, 
travestindo-se. Na tetralogia, portando-se com engenho e ascendendo 
por meio da linguagem culta. 

Cito agora uma das personagens de Aristófanes, que pergunta: 
“E qual de nós, minha amiga, não é mestre em ‘discursatas’?” (v.120) 
A isso segue-se a finalidade do conluio, que então evidencia-se: mos-
trar “que os hábitos delas são melhores que os nossos é o que passo 
agora a demonstrar” (vv.214-5). 



S U M Á R I O 335

Ora, quem são essas mulheres que se vestem como homens 
para assumir seus lugares, já que antes obliteradas pelo mandonismo 
do macho? “A fina flor da cidade” (v.53), responde a própria Praxágora. 
Trata-se de camada especial, não periférica, de uma comunidade.   

Algo diferente se passa com a tetralogia: lá o microcosmo é o das 
mulheres e famílias de periferia de Nápoles, filhas e filhos de sapateiros e 
operários, todos referidos não segundo características próprias, mas em 
relação à profissão de seus pais – o filho do sapateiro, a filha do padeiro etc.

Há mais em comum entre as duas obras, porém. O principal elemen-
to é que em ambas predomina uma ética do disfarce e do truque (conspi-
ração): em Aristófanes, o travestimento como estratagema para enganar o 
homem e subverter uma ordem machista. Na tetralogia, o ardil é recorrente 
tanto para evitar a violência doméstica quanto para vencer obstáculos so-
ciais, como a falta de recursos e a dificuldade de permanecer na escola.

As obras modernas apresentadas neste capítulo e a Assembleia 
de Mulheres de Aristófanes tratam de emancipação da mulher, que tem 
de se valer de mecanismos para alterar um status quo que lhe é desfa-
vorável e no qual suas chances de ascender socialmente são mínimas. 
A burla é, portanto, a sua principal estratégia.  

ASSEMBLEIA DE MULHERES  
DE ARISTÓFANES E DIADORIM,  
PERSONAGEM DE GUIMARÃES ROSA  
EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS - RECEPÇÃO

O presente texto tem o objetivo de apontar a aproximação entre 
o feminino da comédia aristofânica Assembleia de Mulheres, com o 
feminino em Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosa. Neste, Dia-
dorim, no outro, Praxágora e suas lideradas. São gêneros distintos, 
comédia e romance, escritos com séculos de distância e adentram   
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nossa recepção, pretendendo encontrar fortes convergências. Títulos 
irrefutáveis de onde jamais esgotam possibilidades de interpretação.

Praxágora, líder no contexto ateniense em estudo, decidiu que 
as mulheres deveriam convencer os homens a lhes dar o controle de 
Atenas, pois achava que o governo em mãos femininas teria melhor 
resultado. Vai à luta! Disfarça-se de homem e age com inúmeras adep-
tas. Sem o conhecimento dos maridos, essas guerreiras conseguem 
seu intento. Por vezes precisam esgueirar-se pela Assembleia, outras 
votam medidas, até então impossíveis, convencendo alguns homens 
a fazer o mesmo por eles acreditarem se tratar de companheiros de 
gênero. O movimento toma corpo e as leva a tal ponto de organização 
que instituem um governo no qual o estado alimenta, provê moradia, 
deixa reforçada a equidade.

Decidido a vingar a morte do pai, Diadorim, cujo nome é Ma-
ria Deodorina da Fé Bittencourt Marins, personagem de Grande Ser-
tão: Veredas, decide assumir a condição de homem, única maneira 
de executar seu plano de vingança. Veste-se com trajes masculinos 
para viver o cotidiano do cangaço, fenômeno de crimes e violência que 
acontecia em quase todo o sertão nordestino brasileiro entre o século 
XVIII e meados do século XX. O jagunço Riobaldo, amigo de Diadorim, 
companheiro nas diárias lides sertanejas, na observação do mundo, 
na paixão pela luta ou pelo trivial do viver, vê-se constantemente intri-
gado com as vibrações diferentes que ocorrem nele ao se aproximar 
do comparsa na intensa convivência entre os dois.

Narra Riobaldo:

“Daí, mesmo, que, certa hora, Diadorim se chegou, com uma 
avença. Para meu sofrer muito me lembro. Diadorim, todo for-
mosura. 

- “Riobaldo, escuta: vamos na estreitez desse passo...” - ele 
disse; e de medo não tremia, que era de amor- hoje sei.     
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-“Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto...Daí, quan-
do tudo estiver repago e refeito, um segredo, uma coisa, vou 
contar a você...”(p. 476)

Inquietações semelhantes acontecem com Bléfiro, marido de 
Praxágora que desconfiando dos desaparecimentos prolongados da 
esposa, de suas atitudes estranhas, é tomado por indagações, con-
fusões e angústias. A esposa não cuidava mais do lar e o deixava 
sem roupas para vestir.

No decorrer do enredo, ambas as personagens, Diadorim e 
Praxágora, mesmo que recorram a artifícios masculinos, transpiram a 
própria feminilidade, pois oscilam entre o delicado e o bravo, o temível 
e o benevolente, dentro de ambiências que tocam o escatológico.  

Praxágora vai à luta e na Assembleia, universo exclusivamente 
masculino, ensina aos homens, e de modo bem contundente, como a 
cidade deve ser administrada. Diadorim, o herói roseano, mesmo “mu-
lher”, introduz Riobaldo nos preceitos da coragem e da honra do sertão. 

Diadorim respirava muito. Dele foi o relance:

- ‘’Riobaldo, você pensa bem: Você jurou vinga, você é leal. E eu 
nunca imaginei um desenlace assim, de nossa amizade...’-ele 
botou-se adiante- ‘Riobaldo, põe tento no que estou pedindo: 
tu fica! E tem o que eu ainda não te disse, mas que, de uns 
tempos, é meu pressentir: que você pode- mas encobre; que 
quando você mesmo quiser calcar firme as estribeiras, a guerra 
varia de figura...” ( p. 350)

No âmbito doméstico, observam-se também semelhanças: Dia-
dorim tem, no dizer de Rosa, uma “mão melhor” para lavagens de 
roupa; a Ateniense, com habilidade, lava e tinge as roupas da família.

Com relação ao espaço, o sertanejo aponta o belo da natureza, 
do chão em que eles vivem e desperta em Riobaldo um sentimento 
avassalante sobre o sertão. A grega convence a todos que vai tornar a 
terra um “bem comum” e desperta admiração e respeito.
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Sem esquecer o uso da máscara, ferramenta de trabalho do 
teatro grego, que se inscreve significante e significado em Praxágora 
e que se sobrepõe na performance teatral que Diadorim inconsciente-
mente se concede.

Pontue-se outrossim, a genialidade de Aristófanes, que ao en-
cenar textos no Teatro de Dioniso, criticando a política, a literatura, em 
especial as peças euripidianas, o faz sob a luz das questões de gêne-
ro, uso de nossa modernidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta é nossa recepção de contornos imprecisos, mas voltados 
para o análogo de criações e contextos distantes, que se valeram do 
feminino como elemento de força e coragem, em culturas tradicional-
mente voltadas para o masculino.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que não há muitas referências de como a mulher se 
comportava na Grécia clássica. Contudo, temos como exemplos de 
referências à mulher documentos literários como as tragédias e as co-
médias que descrevem as ações das mulheres, além de vasos antigos 
e esculturas que representam sua imagem. No teatro grego, as perso-
nagens femininas eram representadas por atores homens. Assim, as 
mulheres eram descritas por homens, representadas também por eles 
e apresentadas tendo em vista eles como espectadores.

Os papéis sociais representam comportamentos que são con-
vencionados pela sociedade como modelos a serem seguidos. O intui-
to de nossa pesquisa é discutir sobre a mulher e o seu papel social na 
perspectiva do teatro ateniense. Então, para iniciarmos nossa análise, 
buscamos como a comédia de Aristófanes representa as mulheres. 

A peça Lisístrata do comediógrafo Aristófanes foi produzida em 
Atenas no ano 411 a.C. Era um período no qual estava acontecendo 
a guerra do Peloponeso que teve duração de 27 anos (431- 404 a.C.). 
A comédia narra a história de uma greve, proposta por Lisístrata, junto 
com a tomada da cidade de Atenas pelas mulheres. O plano tinha em 
vista fazer com que a guerra cessasse, e para isso Lisístrata contou 
com auxílio de mulheres de todas as regiões envolvidas na guerra. As 
mulheres mais jovens fariam uma greve de sexo, e as mais velhas cui-
dariam da entrada principal da cidade e de seus recursos financeiros. 

Em Lisístrata, o comediógrafo apresenta diferentes tipos de mu-
lheres e o seu comportamento de acordo com a região em que vivem. 
Dentre as mulheres que participaram do contrato da greve estão: as 
mulheres da Acárnia, que provinham de um distrito prejudicado com a 
guerra (a mulher de Teógenes gostava bastante de bebida); as mulhe-
res de Anagirunte, fazendo referência ao odor desagradável de uma 
planta. Além dessas, estavam as mulheres atenienses, espartanas, 
tebanas, coríntias, beócias, dentre outras. 
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Percebemos na obra de Aristófanes que as mulheres atenienses 
tinham como tarefa principal o cuidado com o lar. Outras característi-
cas também são descritas através das personagens Calonice e Mirrina 
que apreciavam peças que realçassem sua beleza como roupas finas, 
pinturas, sapatos e também queriam se deliciar com iguarias beócias 
(enguias). Através dos discursos femininos na peça, percebe-se que o 
ato sexual é um bem bastante prezado pelas mulheres. Ademais, seus 
discursos apresentavam obscenidades que vão acompanhá-las em 
quase toda a peça. Nos versos 15 a 19 da comédia, são apresentadas 
atividades cotidianas das esposas atenienses: 

Calonice: Mas, querida amiga, elas chegarão; é sem 
dúvida difícil a saída das mulheres. Pois uma de nós ao 
marido inclina-se, outra desperta o escravo, o filhinho 
uma faz dormir, essa o banha, alimenta-o aquela. 
(ARIST., Lis., v. 15-19). 

A personagem Lampito representa o estereótipo das mulheres 
espartanas, mulheres com corpos esculturais, que costumavam se 
exercitar diariamente. Isso se deve ao fato de que os Espartanos acre-
ditavam que as mulheres que tivessem essa prática constante pode-
riam gerar filhos fortes e saudáveis. Em um diálogo, nos versos 79 a 83, 
Aristófanes descreve algumas dessas características da personagem: 

Lisístrata: Cara amiga espartana, salve, Lampito. 
Como resplandece a tua beleza, doçura. Como tens 
bela cor, como é vigoroso o teu corpo. Até um touro 
degolarias. 
Lampito: Acho que sim, pelos Dióscuros. Exercito-me 
no ginásio e pulo batendo o pé no bumbum. 
Calonice: E que belo par de seios tu tens. 
(ARIST., Lis., v. 79-83). 

Mirrina e Calonice comentam sobre o ato de depilação, inclusive 
do órgão sexual feminino, prática bastante comum para as mulheres 
beócias. Em seguida, outra mulher também tem seu corpo observado 
que é a Coríntia com destaque aos seus seios e nádegas. 



S U M Á R I O 343

Mirrina: Sim, por Zeus, como a Beócia ela tem a 
planície mesmo bela. 
Calonice: E, por Zeus, fica elegantíssima depois que 
arrancou o poejo (ARIST., Lis., v. 87-88). 

Lampito: Proeminente, pelos Dióscuros, mas, coríntia. 
Calonice: Proeminente, por Zeus, é saliente de frente 
e de costas (ARIST., Lis., v. 90-91). 

Apesar do efeito cômico dos diálogos, percebemos que cada 
mulher descrita na peça Lisístrata apresenta características diferentes 
de acordo com a região a qual pertenciam. Isso significa dizer que 
existe uma diferença de papel dependendo da região em que cada 
mulher grega vive. 

A pólis dividia as mulheres baseada na divisão das sociedades 
mediterrâneas antigas. Dessa maneira, as mulheres dividiam-se de 
acordo com a tradição moral e sócio-jurídica ateniense. Havia as mu-
lheres cidadãs, as escravas e as estrangeiras. (PETERS; CERQUEIRA, 
2013, p. 70). No discurso Contra Neera, (circa 346-340 a.C.) Apolodoro 
([D]59. 122) define como pallake, gyne e hetaira se diferenciam: 

Na verdade, o casamento consiste nisso: quem gera os filhos, 
introduz os filhos homens entre os membros da fratria e do 
demo e dá as filhas em casamento aos homens, como se elas 
fossem suas próprias. Com efeito, as heteras nós as temos para 
o prazer, as concubinas para o cuidado diário do corpo, mas 
as esposas para que tenham filhos legítimos e mantenham a 
guarda fiel da casa […] (AP., CN, [D], 59. 122

Um ponto a ser observado é o sexo entre marido e esposa ser 
visto apenas para procriação. Todavia nem sempre isso ocorre, pois 
ele também pode ser praticado por prazer. Por exemplo, em Lisístrata, 
o personagem Cinésias diz que sofre por não ter a mulher Mirrina. 
Esse sentimento é o desejo de ter relações íntimas com a esposa. 
Cinésias afirma que não sente prazer ao alimentar-se, pois sente a 
falta de sua mulher em casa: 
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Cinésias: Muito rápido; porque não encontro nenhum 
Prazer na vida desde o dia em que ela saiu de casa, mas 
Entrando lá sofro, e deserto tudo me parece ser, nos 
alimentos nenhum prazer tenho ao comê-los; pois estou 
com tesão. 
(ARIST., Lis., v. 865-869). 

Esperava-se que a mulher helena gerasse filhos saudáveis de 
seu marido para que estes perpetuassem a continuidade do clã de sua 
família, preservando seu patrimônio e a tradição do culto doméstico. 
Havia a preferência do nascimento de um menino em vez de uma me-
nina, pois os filhos poderiam proteger os pais em sua velhice. 

 Na comédia de Aristófanes Tesmoforiantes (411 a.C.), pode-
mos perceber a importância de se ter um filho homem, pois uma mu-
lher decide trocar sua filha recém-nascida pelo filho de uma escrava. 
Mesmo de forma cômica, o personagem Parente faz uma revelação: 
“E nem que, quando a sua escrava deu à luz um menino, você tomou 
para si e deixou com ela a sua filhinha” (ARIST., Tesm., v. 564-565). 
Daí, podemos inferir a preferência dos gregos por filhos varões, pois 
os filhos também participavam das guerras. Na comédia Lisístrata, o 
coro de mulheres também mostra a sua importância por darem à luz 
os cidadãos atenienses que no futuro lutarão nas guerras:

Mas se eu nasci mulher, disto não 
me recrimineis, quando proponho coisas melhores do 
que as do presente. Eu pago a minha parte, pois forneço 
homens (ARIST., Lis., v. 649-652). 

O historiógrafo, biógrafo e ensaísta romano Plutarco, já no início 
da obra Da Educação das Crianças (I d.C.), aconselha os cidadãos a 
não terem filhos com suas concubinas, pois estes seriam ilegítimos e 
não cidadãos. Ademais, um nascimento dessa união causaria trans-
tornos no futuro: 

Talvez seja melhor, em primeiro lugar, começar pelo nascimen-
to. Aos pais que desejam, certamente, ter filhos distintos, eu 
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aconselho que não se relacionem com as primeiras mulheres 
que encontrem, como as heteras ou as concubinas. A vergonha 
indelével de uma origem duvidosa, seja da parte da mãe ou do 
pai, acompanha a linhagem para toda a vida e torna-se presa 
daqueles que querem acusar e injuriar (…) (PLUT., Da Educação 
das Crianças, 1A).

Segundo Adriane Duarte (2005), a restrição e vigilância dada às 
mulheres atenienses cidadãs era uma forma de garantir a legitimida-
de de sua prole. Na comédia Assembleia de Mulheres (393-392 a.C.), 
podemos perceber um exemplo dessa questão da aparição da mulher 
em público através da fala do jovem que aconselha a senhora para se 
retirar e entrar em casa antes que seu amante a veja na rua: “Anda, 
vai-te embora, antes que ele te veja à porta” (ARIST., Ass., v. 997).

 O filósofo Xenofonte escreve a obra Econômico, (circa 362 
a.C.), em grego oikonomikon, que é um tratado que vai cuidar da eco-
nomia no oikos. Nesta obra, Xenofonte apresenta os papéis do homem 
e da mulher e qual o trabalho que cada um deveria se ocupar: 

Já que ambas as tarefas, as do interior e as do exterior da casa exi-
gem, trabalhos e zelos (…) o deus preparou-lhes a natureza, a da 
mulher para os trabalhos e cuidados do interior, a do homem para 
os trabalhos e cuidados do exterior da casa (XEN., Ec., VII, 22).

Na Literatura Grega, há também testemunhos da “participação 
das mulheres nas manifestações espirituais de seu tempo” (JAEGER, 
1994, p. 825). A título de exemplo, em Lisístrata, nos versos 643 a 648, 
o coro de mulheres descreve o currículo ritualístico das mulheres, ou 
seja, alguns ritos de iniciação nos quais as meninas gregas passavam 
até tornarem-se parthénoi. 

Aos sete anos, a menina arréfora era a encarregada de tecer 
o manto de Atena. Depois a criança trabalhava em um moinho como 
moleira. Ainda menina, participava das Braurônias, festividade de Ár-
temis, vestindo túnica cor de açafrão, essa menina era chamada de 
ursa. Quando canéfora, a moça era encarregada das oferendas de 
algumas procissões: 
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desde/os sete anos de idade eu era arréfora, depois fui moleira, 
aos dez anos, para nossa patrona, e deixando cair a 
túnica amarela era ursa nas Braurônias; e enfim fui 
canéfora quando era uma bela moça portando um colar 
de figos secos. 
(ARIST., Lis., v. 643-648).

Na peça Tesmoforiantes (411 a.C.), encontramos relatos de 
como se dava o ritual de celebração das Tesmofórias em homena-
gem às deusas Deméter e Perséfone. Também podemos encontrar 
referências a este festival na obra Assembleia de Mulheres. No verso 
“τὰ Θεσμοφόρι᾽ ἄγουσιν ὥσπερ”, a personagem protagonista Praxágo-
ra afirma que as mulheres “celebram as Tesmofórias, como dantes” 
(ARIST., Ass., v. 222-223). O personagem Cremes também revela que 
este festival é algo secreto e exclusivo das mulheres através das pa-
lavras: “[a Mulher] Que não anda por aí a badalar os mistérios das 
Tesmofórias” (ARIST., Ass., v. 443-444). 

A historiadora francesa Nicole Loraux (1988) afirma que: “kléos 
gynaikon”, a glória das mulheres, “estava subordinada à realização de 
uma carreira de boa esposa” (LORAUX, 1988, p. 57). Nas Tesmoforian-
tes, é dito que Eurípedes havia comprometido a honra das mulheres. 
Daí entende-se o porquê da fúria das mulheres, pois delas nada po-
deria ser dito. O filósofo Xenofonte confirma a importância de ser uma 
mulher sem levar a vida com alarde em Econômico: “Para a mulher 
é mais belo ficar dentro de casa que permanecer fora dela e para o 
homem é mais feio ficar dentro de casa que cuidar do que está fora” 
(XEN., Ec., VII, 30).

Então, concluímos com este ensaio que o principal papel social 
das mulheres atenienses era dar à luz cidadãos legítimos. Destarte, 
elas poderiam fazer parte de rituais religiosos que as deixavam sair de 
casa. Todavia era esperado que elas vivessem recatadas com cuida-
dos apenas com o seu lar, levando uma vida sem alarde e totalmente 
resignadas à sua condição. 
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A ASSEMBLEIA ARISTOFÂNICA 
DE VIRGINIA WOOLF

Em toda a obra de Virginia Woolf, seja ela ficcional, ensaística 
ou até mesmo aquela de caráter mais intimista, como no caso de 
seus diários e cartas pessoais, podemos encontrar fortes indícios da 
admiração e fascínio que a escritora nutriu em relação aos grandes 
poetas da Grécia Antiga. A leitura, desde muito cedo, de obras como 
a Ilíada e a Odisseia, de Homero, bem como da poesia amorosa de 
Safo, de tragédias como Agamêmnon, de Ésquilo, e Antígona, de Só-
focles, e de comédias como Lisístrata e A Assembleia das mulheres, 
de Aristófanes, tiveram um papel fundamental na construção de seu 
pensamento crítico e artístico.

Para Virginia Woolf, a literatura grega antiga constitui a base de 
toda a literatura ocidental, tanto no sentido de ser a origem de uma 
tradição que se desenvolveu ao longo de séculos de criação poética, 
como no de ser o próprio fio condutor dessa tradição. No entanto, em 
um ensaio crítico publicado em 1925 sob o título “On Not Knowing 
Greek” (“Sobre Não Saber Grego”), Virginia Woolf nos chama a aten-
ção para o fato de que, apesar de que algumas das obras desses 
poetas tenham sobrevivido ao transcorrer dos séculos e chegado até 
nós, de tal modo que conseguimos compreender aspectos significa-
tivos acerca de sua cultura, língua e história, ainda assim podemos 
dizer que existe uma grande barreira de mistérios e dúvidas entre 
nossa sociedade e a deles:

É vaidade e patetice dizer que sabemos grego, uma vez que 
pela nossa ignorância deveríamos ocupar os últimos lugares de 
qualquer classe primária por não sabermos como as palavras 
soavam nem o preciso momento em que deveríamos rir nem 
como os actores representavam, e entre este povo estrangei-
ro e nós há não só uma diferença de raça e de língua, mas 
um tremendo fosso cultural. O que torna ainda mais estranho 
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que queiramos saber grego, que tentemos saber grego, que 
nos sintamos eternamente atraídos para o grego, e estejamos 
eternamente a tentar adivinhar o significado do grego, embora 
ninguém saiba dizer a partir de que pistas incongruentes o faze-
mos ou com que semelhanças, por mais vagas que sejam, com 
o verdadeiro significado (WOOLF, 2014, p. 163). 

Entretanto, mesmo com esse abismo que se interpõe entre a 
nossa cultura e a destes homens e mulheres, cuja a beleza que reside 
na sonoridade de suas palavras jamais poderemos apreciar do mesmo 
modo como o fez Filoctetes, personagem de uma tragédia homônima 
de Sófocles, ao ouvir, depois de anos vivendo sozinho em uma ilha 
deserta, o som da voz de um homem grego, “Oh fala tão querida! Oh 
ouvir ao menos a saudação de um grego, depois de tanto tempo!” 
(SÓFOCLES, 1997, p. 46), eles ainda são capazes de nos provocar um 
sentimento de admiração e curiosidade. É neste sentido, portanto, que 
Virginia Woolf irá descrever tanto a língua quanto a literatura gregas 
como dotadas de uma aura singular, quase mágica.

Contudo, o acesso a esse universo mágico representado pela 
literatura grega antiga não se fez de maneira democrática. Em seu 
famoso ensaio crítico intitulado Três Guinéus (Three Guineas), publica-
do em 1938, Virginia Woolf nos chama a atenção para o fato de que 
na Inglaterra do início do século XX, ainda fortemente marcada pelos 
rígidos padrões vitorianos, o direito à educação formal e, consequen-
temente, à leitura e discussão dos grandes clássicos, se restringia a 
uma pequena elite intelectual constituída por estudantes e professores 
universitários, em sua grande maioria pertencentes ao sexo masculino:

Mas talvez o maior testemunho do valor da educação com que 
nos brinda a biografia é o fato de que as irmãs dos homens 
instruídos não apenas sacrificavam o conforto e o prazer, sa-
crifícios que eram necessários para educar seus irmãos, mas 
também, na verdade, desejavam, elas próprias, se beneficiar 
da educação. Quando consideramos a doutrina da Igreja sobre 
esse tema, uma doutrina que, sabemos pelas biografias, estava 
em vigor até poucos anos atrás – “... disseram-me que, nas 
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mulheres, o desejo de estudar era contra a vontade de Deus...’ 
– devemos admitir que seu desejo deve ter sido forte. E se re-
fletirmos que todas as profissões para as quais uma educação 
universitária preparava seus irmãos estavam interditadas para 
ela, sua crença no valor da educação deve parecer ainda mais 
forte [...]. E se refletirmos, ainda, que se julgava que a única 
profissão que estava disponível para ela – o casamento – não 
exigia nenhuma educação e, na verdade, era de tal natureza 
que a educação tornava as mulheres inapropriadas para pra-
ticá-la, então não teria sido nenhuma surpresa descobrir que 
ela tinha renunciado a qualquer desejo ou tentativa de ser ela 
própria educada (WOOLF, 2019, p. 33-4). 

Poucas foram as mulheres que tiveram o direito a uma educa-
ção formal semelhante a que foi legada a seus irmãos, uma educação 
que fugisse de uma perspectiva que tinha como objetivo central formar 
as mulheres para o que Virginia Woolf chamou, em seu ensaio “Profis-
sões para mulheres”, de “O Anjo do Lar” 123, ou seja, uma mulher que 
educada para se tornar uma perfeita dona de casa, protetora e guardiã 
da sagrada família e cujos interesses pessoais eram deixados de lado 
para que pudesse se dedicar apenas aos anseios e necessidades par-
ticulares de seu marido e filhos:

Vocês que são de uma geração mais jovem e mais feliz, talvez 
não tenham ouvido falar dela – talvez não saibam o que quero 
dizer com o Anjo do Lar. Vou tentar resumir. Ela era extremamen-
te simpática. Imensamente encantadora. Totalmente altruísta. 
Excelente nas difíceis artes do convívio familiar. Sacrificava-se 
todos os dias. Se o almoço era frango, ela ficava com o pé; se 
havia ar encanado, era ali que ia se sentar – sem suma, seu 
feitio era nunca ter opinião ou vontade própria, e preferia sem-
pre concordar com as opiniões e vontades dos outros. E acima 
de tudo – nem preciso dizer – ela era pura. Sua pureza era tida 

123 O termo “O Anjo do Lar”, em inglês “The Angel of the House”, foi cunhado pelo poeta 
vitoriano Coventry Patmore (1823 – 1896) em um longo poema narrativo de mesmo título 
publicado em 1854. Neste poema, Coventry elenca as qualidades requeridas ao que ele 
descreve como guardiã do matrimônio, isto é, um ideal de como deveria ser a esposa per-
feita, que abdica de toda e qualquer forma de desejo individual para ter como prioridade 
o bem-estar familiar. 
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como sua maior beleza – enrubescer era seu grande encanto. 
Naqueles dias – os últimos da rainha Vitória – toda casa tinha 
seu Anjo (WOOLF, 2013, p. 11-2).

É neste sentido que Virginia Woolf, em Trés Guinéus, nos apre-
senta uma história fictícia em torno de uma carta imaginária que rece-
beu de um homem intelectual que busca saber acerca de sua opinião, 
enquanto mulher, sobre a guerra e suas consequências para a huma-
nidade. O episódio, assim como o ensaio de modo geral, nos remete 
de imediato à peça Lisístrata (411 a.C.), de Aristófanes. Assim como 
Lisístrata busca ter sua voz ouvida enquanto mulher e põe em questio-
namento o próprio estatuto da guerra, tida como um assunto perten-
cente ao campo masculino, a personagem de Virginia Woolf, que se 
vê indagada sobre o sentido da guerra e sobre o que ela e as demais 
mulheres poderiam fazer para acabar com os conflitos que assolavam 
a Europa desde o início do século, busca reivindicar o seu poder de 
fala dentro desse universo dominado pelos homens: 

Três anos é muito tempo para deixar uma carta sem resposta, e 
a sua ficou aqui à espera de uma resposta por um tempo maior 
ainda. Tinha a esperança que ela se respondesse por si só ou 
que outras pessoas a respondessem por mim. Mas aqui está 
ela com sua pergunta – como, em sua opinião, vamos evitar a 
guerra? – ainda sem resposta. É verdade que muitas respos-
tas se insinuaram, mas nenhuma que não exigisse explicação, 
e as explicações tomam tempo. [...] Mas não se quer deixar 
uma carta tão notável quanto a sua – uma carta talvez única na 
história da correspondência humana, pois quando, antes, um 
homem instruído perguntou a uma mulher como, em sua opi-
nião, a guerra pode ser evitada? – sem resposta. Façamos, pois, 
a tentativa; ainda que ela esteja fadada ao fracasso (WOOLF, 
2019, p. 09). 

Na peça de Aristófanes, Lisístrata reúne mulheres de várias par-
tes da Grécia para que juntas possam pensar em um modo de pôr fim 
à guerra civil em que seus maridos e filhos estavam inseridos. O próprio 
sentido de um conflito bélico entre aqueles que, em várias situações 
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viam a si próprios como irmãos, é questionado. Por que os homens 
fazem guerra? – eis a pergunta que permeia todo o texto de Aristófanes 
e que é retomado por Virginia Woolf em sua carta fictícia. Ao longo 
da história, a maioria das decisões que desencadearam em guerras 
foram tomadas por homens e não por mulheres. Então por que esses 
homens, a quem historicamente foi legado o direito à educação, à ins-
trução formal por meio da leitura dos grandes escritores e pensadores, 
são capazes de criar algo tão monstruoso e terrível quanto a guerra: 

Pois embora muitos instintos sejam tidos, em maior ou menor 
grau, como comuns a ambos os sexos, guerrear tem sido, des-
de sempre, hábito do homem, não da mulher. As leis e a prática 
desenvolveram essa diferença, seja ela inata ou acidental. Ra-
ramente, no curso da história, um ser humano foi abatido pelo 
rifle de uma mulher; os pássaros e os animais foram e são, em 
sua grande maioria, mortos por vocês, não por nós; e é difí-
cil julgar aquilo de que não fazemos parte. Como, pois, vamos 
compreender o seu problema, e, se não conseguirmos, como 
podermos responder a sua pergunta sobre como evitar a guer-
ra? A resposta baseada em nossa experiência e nossa psicolo-
gia – por que lutar? – não é uma resposta que tenha qualquer 
valor. Obviamente, há para vocês alguma glória, alguma neces-
sidade, alguma satisfação na luta, que nós nunca sentimos ou 
de que nunca extraímos prazer (WOOLF, 2019, p. 12-3).

No decorrer da história, coube às mulheres o domínio sobre o 
espaço doméstico. A casa era tida como seu santuário sagrado. As 
decisões políticas eram de responsabilidade de seus maridos. Em Li-
sístrata, assim como também veremos mais tarde em A Assembleia 
das Mulheres (392 a.C.), vemos mulheres que reivindicam a sua ca-
pacidade de administrar e de cuidar daquilo que pertence à esfera 
do público com a mesma maestria com que organizam o domínio do 
privado. Utilizando-se da metáfora da lã, tanto Lisístrata quanto Praxá-
gora defendem a capacidade da mulher em cuidar dos interesses da 
comunidade quando os homens, que deveriam prezar pela harmonia e 
pela paz, encontram-se perdidos quanto a esse ideal maior:
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LISÍSTRATA – Como um fio, quando está embaraçado, como 
este, tomando-o, puxando-o com fusos deste lado e daquele ou-
tro, assim também esta guerra acabaremos, se nos deixarem, 
desembaraçando-a pelos embaixadores, deste lado e daquele 
outro. [...] Primeiro seria preciso, como com a lã bruta, em um 
banho lavar a gordura da cidade, sobre um leito expulsar sob gol-
pes de varas os pelos ruins e abandonar os duros, e estes que se 
amontoam e formam tufos sobre os cargos, cardá-los um a um e 
arrancar-lhes as cabeças; em seguida cardar em um cesto a boa 
vontade comum, todos misturando [...] e, por Zeus, as cidades, 
quantas desta terra são colônias, distinguir que elas são para nós 
como novelos caídos ao chão cada um por si; e em seguida, to-
mando o fio de todos estes, trazê-los aqui e reuni-los em um todo, 
e depois de formar um novelo grande, dele então confeccionar 
uma manta para o povo (ARISTÓFANES, Lisístrata, 567-585). 

Virginia Woolf resgata essas ideias discutidas por Aristófanes 
em suas comédias e busca construir um argumento que mostre que as 
mulheres são capazes de contribuir para o bem-estar geral da pátria, 
desde que a elas seja também permitido o direito à liberdade de criar 
e de construir suas próprias histórias por meio da educação:

Mas não há como ignorar o fato de que no presente estado de 
coisas a maneira mais eficaz pela qual podemos ajudá-lo atra-
vés da educação a evitar a guerra consiste em contribuir com 
dinheiro e tão generosamente quanto possível para a manuten-
ção das faculdades das filhas dos homens instruídos. Pois, re-
petimos, se essas filhas não forem instruídas elas não poderão 
ganhar a própria vida, se não puderem ganhar a própria vida, 
ficarão, mais uma vez, restritas à instrução da casa privada; e se 
ficarem restritas à instrução da casa privada, irão, uma vez mais, 
exercer toda a sua influência, tanto consciente quanto incons-
cientemente, a favor da guerra (WOOLF, 2019, p. 45-6). 

Com o poder da educação e com a criação de um sistema que 
trate tanto homens quanto mulheres como igualmente hábeis para pen-
sar e refletir sobre as condições históricas que influenciam seu momento 
presente, só assim é possível, segundo Virginia, que a monstruosidade 
da guerra possa ser repensada sob os seus diferentes ângulos e vista no 
seu caráter absurdo e desnecessário, tal como, séculos antes, Aristófa-
nes nos havia demonstrado através da voz de sua personagem Lisístrata. 
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POLÍTICA E PODER DE EROS: 
VISÕES SOBRE ARISTÓFANES

Eros: o mais doce dos tiranos 

Entre os gregos, Aristófanes ficou conhecido por provocar um 
riso incontrolável. O riso, enquanto manifestação do prazer, tanto foi 
utilizado como moeda de troca nos mecanismos políticos na História 
da Civilização Ocidental bem como foi a tônica da poesia do comedió-
grafo. A que nível Aristófanes estava ciente do alcance que seus tro-
cadilhos, piadas e anedotas teriam sobre o inconsciente coletivo, seja 
o da pólis ateniense ou das civilizações futuras? Por falta de uma evi-
dência mais conclusiva com relação a isso, esta pergunta nos desperta 
para uma questão mais aberta: como o riso se torna uma transgressão 
erótica perante as políticas do corpo? 

A obra de Platão se torna um ponto de partida, pois é nela em que 
encontramos uma das bases teóricas fundamentais para os estudos do 
erotismo, mas também temos um exemplo de como o cidadão grego se 
empregava em discutir, por meio da linguagem e da política, as formas 
de controlar o corpo em sociedade. O Banquete é uma dessas obras 
que fascinam os pesquisadores pela profundidade com que temas 
como o amor são discutidos de maneira tão aberta e autêntica. Platão 
se propõe a pensar, com efeito, o que seria este deus cuja força era 
capaz de subjugar mortais e imortais, ou ainda, por que nos sujeitamos 
ao outro? Este outro que pode nos levar à completude ou à destruição? 

Em A República, mais precisamente no 5º livro, Platão expõe 
as prerrogativas do controle populacional do seu projeto. Neste caso 
vemos como as questões de políticas populacionais já era um tema 
importante para o homem grego clássico, pois Platão constrói um dis-
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curso objetivo sobre como os filhos da república deveriam ser conce-
bidos. A premissa seria que a instituição do casamento monogâmico 
estaria defasada na república, uma vez que o sentido de se ter filhos 
seria meramente uma questão de aperfeiçoar a linhagem destes fu-
turos guerreiros, já que estes herdariam os genes dos homens e das 
mulheres mais aptos à vida republicana. Independentemente de quem 
carregaria os títulos de pai ou mãe, todos os filhos seriam cuidados em 
uma espécie de coletividade:

[...]
SÓCRATES — Todas as mulheres dos nossos guerreiros per-
tencerão a todos: nenhuma delas habitará em particular com 
nenhum deles. Da mesma maneira, os filhos serão comuns e 
os pais não conhecerão os seus filhos nem estes os seus pais.      
GLAUCO — Esta é uma coisa bem mais inverossímil que o resto 
e que dificilmente será considerada possível e vantajosa!     
SÓCRATES — Não creio que se possa contestar, no que se 
refere à vantagem, que a comunidade das mulheres e dos filhos 
seja um bem enorme, se for realizável; mas penso que, a res-
peito da sua exequibilidade, pode surgir profunda contestação.  
[...] (PLATÃO, A República, 457d)  

Por outro lado, em O Banquete, somos apresentados a vários dis-
cursos dos convidados que versam sobre qual seria a origem de Eros, 
o deus da união. Cada convidado expõe seus discursos na medida em 
que percebemos ao mesmo tempo os contextos a que cada um deles 
pertence. Aristófanes, o comediógrafo, por exemplo, opta por uma nar-
rativa de cunho mitológico em que descreve Eros a partir das figuras 
dos seres circulares, homem, mulher e andrógino, criaturas constituídas 
de duas partes humanas grudadas, que possuíam grande força, mas 
que foram derrubadas pelos raios de Zeus, e assim estariam fadadas 
a procurar por suas partes gêmeas (PLATÃO, O Banquete, 189d-193d). 

Outros convidados, Sócrates-Diotima, demonstram ver eros so-
bre outros aspectos. Para Diotima, Eros seria o filho da riqueza e da 
pobreza. Nota-se que a mentalidade sobre o que vem a ser riqueza 
fez um longo percurso desde a Grécia Antiga com relação ao neolibe-
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ralismo de hoje. É importante frisar que o surgimento do dinheiro era 
algo relativamente novo, e a ideia de riqueza não está necessariamente 
ligada a grandes quantias de dinheiro, mas sim, à ideia de possuir tudo 
o que se deseja, o que de certa forma não mudou muito sobre o que 
pensamos hoje sobre a liberdade e o capital. Todavia, Eros ainda pos-
sui laços diretos com a pobreza, ou seja, o não-poder. Assim vemos 
um Eros que possui um caráter duplo, uma positividade e uma nega-
tividade, ter e não ter, ser e não ser. Por fim, Platão demonstra como 
Eros se manifesta das formas mais plurais, sendo desde a união de 
dois homens regidas por Hefesto, bem como a questão da pederastia, 
modelo de amor tão importante para a formação de um cidadão grego:

[...] E por ser filho o Amor de Recurso e de Pobreza foi esta a 
condição em que ele ficou. Primeiramente ele é sempre pobre, e 
longe está de ser delicado e belo, como a maioria imagina, mas 
é duro, seco, descalço e sem lar, sempre por terra e sem forro, 
deitando-se ao desabrigo, às portas e nos caminhos, porque 
tem a natureza da mãe, sempre convivendo com a precisão. 
Segundo o pai, porém, ele é insidioso com o que é belo e bom, 
e corajoso, decidido e enérgico, caçador terrível, sempre a tecer 
maquinações, ávido de sabedoria e cheio ele recursos, a filoso-
far por toda a vida, terrível mago, feiticeiro, sofista: e nem imortal 
é a sua natureza nem mortal, e no mesmo dia ora ele germina 
e vive, quando enriquece; ora morre e de novo ressuscita, gra-
ças à natureza do pai; e o que consegue sempre lhe escapa, 
de modo que nem empobrece o Amor nem enriquece, assim 
como também está no meio da sabedoria e da ignorância. [...] 
(PLATÃO. O Banquete, 203c-203e).

A obra de Platão acaba sendo para nós um recorte de um possí-
vel registro de como os seres humanos viviam Eros e suas implicações 
políticas dentro dos moldes gregos clássicos. Por outro lado, temos 
Aristófanes, que através da linguagem da comédia, também nos dá 
vestígios e vislumbres sobre o que os gregos pensavam e viviam, ques-
tões que até hoje nos são valiosas. Aqui nos propomos investigar em 
que pontos o erotismo se manifesta dentro da obra aristofânica, tendo 
Platão como um apoio o qual nos ajudará a mapear as mentalidades 
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daquela época. Se sabemos que hoje a comédia possui um caráter po-
lítico e erótico muito evidente, nos contextos da Antiguidade Clássica, 
temos as peças de Aristófanes para dinamizar estas relações.  

Nos estudos eróticos vemos continuamente como eros, a cate-
goria de conhecimentos que abrange desde as manifestações do deus 
grego até suas implicações na pós-verdade neoliberal mais recente, 
manifesta-se sobre a linguagem da política. Vimos anteriormente que 
a partir do momento em que criamos uma política que interdita os rela-
cionamentos humanos por motivos de controle populacional, estamos 
abrindo as portas para que eros se manifeste em suas faces mais obs-
curas e libertinas. Autores como Bataille ou os libertinos franceses nos 
alertam sobre como Eros é a força que nos move para quebrar qual-
quer lei que busque controlar os nossos corpos. O que nos propomos 
neste texto é incialmente abordar as visões que as obras de Aristófanes 
nos apresentam no tocante às políticas que vêm a se relacionar com 
o erotismo, para em seguida fazermos “contrapontos modernos” nos 
quais pretendemos alargar nossos horizontes do que a Cultura Grega 
Clássica nos deixa como legado (que está em constante revisão) e, por 
fim, nos debruçaremos sobre as possibilidades de reflexão acerca do 
discurso aristofânico para conosco e como lidamos com as questões 
relativas às políticas dos corpos e suas implicações eróticas.     

A REPÚBLICA DA VIRILIDADE? 

 Os estudos sobre o que tange a gênero, corpo e sexo enrique-
ceram nossas perspectivas sobre como enxergarmos o passado e o 
legado que herdamos dele. Além dos estudos feministas, que procu-
ram dar as devidas vozes às mulheres que foram, e que são silencia-
das, também temos os estudos sobre a virilidade. Não que exista uma 
crítica que alimente o machismo, pelo contrário, a virilidade é o caráter 
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que aprisiona a mentalidade masculina sobre si mesmo e sobre o mun-
do (VIGARELLO, 2013. p.8). Considerando que as performidades de 
gênero nos libertam de inúmeros problemas que estavam enraizados 
no patriarcado, ainda assim não há muito foco sobre o que fez os ho-
mens se isolarem no pensamento branco heterossexual, que por sua 
vez oprimiu os demais discursos. Antes de descontruir a virilidade, é 
necessário entender a sua narrativa enquanto mentalidade, e autores 
como Georges Vigarello em conjunto com outros pesquisadores pro-
duziu a obra A história da virilidade, uma coletânea de textos que nos 
esclarecem a respeito da longa saga que a virilidade precisou seguir 
para ser lapidada e deformada na medida em que as civilizações pas-
savam por seus apogeus e quedas na História.

Todo o projeto platônico para o planejamento populacional da 
república visa à virilidade. Ao povoar a república com os melhores guer-
reiros e guerreiras, inicialmente se faz uma separação entre os homens 
aptos e não aptos, os critérios seriam, indiretamente, os discursos dos 
heróis épicos. Observa-se que mesmo com a vontade de superar o 
pensamento mítico, Platão se apoiava sobre a herança cultural que 
seu povo criou. Fica muito evidente, segundo Vigarello, que a virilidade 
é a tônica dos discursos tanto de Platão como de Aristófanes (VIGA-
RELLO, 2013, p.11). Não que o simples fato de eles terem nascidos e 
serem reconhecidos como homens na sociedade em que viveram foi 
o que sedimentou os seus discursos, pois há nas peças de Aristófa-
nes a citação a pessoas que performavam os mais diversos aspectos 
dos gêneros, bem como a falta de vergonha da parte do poeta em 
transgredir o senso comum para com as mulheres e das políticas da 
Ágora em prol do riso. O que era preciso levar em conta era o público 
e os contextos que envolvem o processo que culmina no Teatro Grego. 
O que sabemos até agora sobre o Teatro Grego é que ele foi feito por 
homens e para homens, a recepção das mulheres se fez ressoar na 
obra de Aristófanes, mas não temos como traçar uma rota definitiva 
sobre como a influência dessas mulheres se efetivou neste processo.
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 O que A história da virilidade (2013) de Vigarello nos mostra 
é que, com relação aos homens, havia muito mais cobranças e idea-
lizações sobre como um homem viril deveria ser do que exatamen-
te expor um retrato de como eles viviam (2013, p.11-12). O homem 
grego deveria ser um exímio guerreiro igual aos heróis de guerra das 
epopeias, a retórica e o discurso devem ser a sua qualidade mais 
nobre, apesar de que até mesmo entre as póleis gregas havia di-
vergências sobre estas demandas sobre os homens. Enquanto em 
Esparta era fundamental a formação para a guerra desde a infância, 
em Atenas, a prática de exercícios físicos era vista como motivo de 
piada entre os Atenienses. Vigarello mostra que há um termo que 
os gregos usavam para expressar a virilidade do macho, andreia. A 
guerra e a política seriam os espaços de exercício da andreia, seria 
a família (lugar das mulheres) uma das responsáveis pela formação 
dos homens-cidadãos perfeitos. (VIGARELLO, 2013, p.15) Assim nos 
deparamos com um contexto em que uma prática artística como a 
prática cênica germinou dentro de um contexto em que a virilidade 
seria uma sombra constante, e não é de se surpreender, basta re-
visitar o texto Íon de Platão, que os poetas não hesitaram em tocar 
nestes assuntos, e ironicamente foi por meio da figura da mulher.

Aristófanes foi um dos que tocou no assunto da virilidade em 
seus textos. Seja por meio de personagens como Agatão, que seria 
um exemplo do não-binarismo, ou pelas mulheres viciadas em sexo e 
vinho em Lisístrata, ou ainda pelas críticas às classes de homens como 
os sofistas e os cavaleiros. Sob o pretexto de vencer da competição 
de comédias, e comprovar sua maestria com as palavras, Aristófanes 
se apropriava de qualquer assunto para gerar o riso pelo absurdo, que 
não raro, acabou por ser a virilidade um desses temas. Em As Tesmofo-
riantes (411 a.C.) e em Assembleia das Mulheres (392 a.C.) vemos dois 
casos de homens e mulheres que se travestem a fim de agir sobre as 
questões políticas da Ágora ateniense. O que fica subentendido é que 
além das questões políticas apresentadas na trama, a troca de “papéis 
sociais” feitas pelos atores está inclusa na transgressão cômica. 
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 A transgressão do comediógrafo não se limitava às caricaturas 
de tipos e personalidade atenienses, também permeava os dispositi-
vos do sexo que a sociedade grega clássica construiu naquela época. 
Michel Foucault, autor de A História da Sexualidade (2015), percorreu 
toda uma complexa trama narrativa, que partiu de uma indagação ne-
cessária sobre o motivo que levaria o ser humano, enquanto indivíduo, 
a querer saber sobre o sexo. Um dos termos de que ele se utiliza para 
desenvolver a sua pesquisa é o “Dispositivo do Sexo”, que se trata de 
um aparelho do qual as instituições sociais se utilizam para controlar 
os corpos, que por consequência almeja controlar o sexo (FOUCAULT, 
2015, p. 89). Aqueles que detêm o poder sobre o dispositivo por vezes 
se deparam com Eros, enquanto uma força rebelde que se manifes-
ta nos aparelhos subjetivos que todo ser humano possui. Em outras 
palavras, todo ser humano é potencialmente rebelde às imposições 
das instituições sobre seus corpos, e a linguagem que os leva à trans-
gressão pode ser traduzida, momentaneamente, como Eros. No caso 
de Aristófanes, o poeta foi responsável por criar um espaço potencial-
mente erótico na pólis ateniense no qual a transgressão e o interdito 
colocariam a virilidade em evidência.

AS MULHERES RIEM 

Os estudos feministas nos agraciaram com a contribuição de 
inúmeras mulheres que foram corajosas em contestar o pensamento 
vigente das épocas em que viveram. No caso, destacamos o ensaio 
da escritora inglesa Virginia Woolf chamado “O valor do riso”, pois se 
trata de uma das referências que a escritora faz à literatura grega. Se 
considerarmos a obra desta escritora sabemos que a sua visão aguça-
da para as questões elementares da vida não limitou seu texto a uma 
simples observação sobre os limites do riso. Para ela, o riso possui 
um poder tão incalculável que pode transgredir desde as barreiras do 
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tempo até mesmo as imposições que o senso comum emprega sobre 
as mulheres e crianças, por exemplo. Em poucas palavras, se consi-
derarmos a magnitude que o tema pode gerar, Virginia Woolf expõe 
a liberdade que só o prazer que advém do riso é capaz, que é tolice 
acreditar que a capacidade do riso seria uma espécie de privilégio ou 
uma característica natural de um determinado tipo de pessoa:

A velha ideia era que a comédia representava as fraquezas da 
natureza humana e a tragédia retratava os homens como maio-
res do que eles são. Para pintá-los de um modo verdadeiro será 
preciso chegar a um meio-termo entre as duas; o resultado é 
algo muito sério para ser cômico, muito imperfeito para ser trá-
gico, e a isso podemos chamar de humor. O humor, como a nós 
foi dito, é negado às mulheres. Trágicas ou cômicas elas podem 
ser, mas a mistura específica que constitui um humorista é para 
encontrar-se somente em homens. (WOOLF, 2014. p. 34).

A escritora nos mostra que havia um fantasma que impedia 
as mulheres de terem as suas risadas ouvidas. A virilidade outrora 
citada, velada sob as tessituras da comédia aristofânica, foi revisi-
tada por Woolf com o intuito de procurar o que vem a ser essa voz 
risonha da mulher na literatura e na vida. O riso facilmente se revela 
como um mistério da linguagem e da literatura. Ao revisitar o riso, 
encontramos a literatura: 

[...] Para ser capaz de rir de alguém você tem, antes de tudo, 
de ser capaz de o ver como ele é. Toda a capa de riqueza e 
posição e saber que uma pessoa possui, na medida em que é 
uma acumulação superficial, não deve embotar a lâmina afiada 
do espírito cômico, que opera ao vivo. [...] As mulheres e as 
crianças, então, são os principais ministros do espírito cômico, 
porque nem seus olhos foram toldados pela erudição nem seu 
cérebro obstruído pelas teorias dos livros, e assim homens e 
coisas preservam ainda os fortes contornos originais. Todas as 
excrescências horrendas que invadiram nossa vida moderna, as 
pompas e convenções e solenidades maçantes, nada temem 
tanto quanto o brilho de um riso que, como o relâmpago, as faz 
tremer e deixa os ossos expostos. É porque o riso das crian-
ças tem essa característica que elas são temidas por pessoas 
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que estão conscientes de afetações e irrealidades; e é prova-
velmente pela mesma razão que as mulheres são vistas com tal 
desfavor nas profissões liberais. O perigo é que elas possam rir, 
como a criança em Hans Andersen que disse que o rei estava 
nu, quando os mais velhos adoravam a esplêndida indumentá-
ria que não existia. [...] (WOOLF, 2014. p. 37-8).

É interessante notar como a escritora nos dá as ferramentas 
para começar a refletir sobre o papel do riso enquanto uma manifesta-
ção erótica. O riso, enquanto um poder simbólico do prazer, é lido nas 
versões mais conservadoras da História como um instrumento de con-
trole do homem viril sobre a mulher. À medida que lemos textos como 
o de Virginia Woolf, nos apropriamos do riso e podemos desconstruí-lo, 
a fim de desmontar o que a virilidade construiu ao longo da História do 
cômico. Se o riso for uma das formas mais subjetivas de poder, cabe a 
nós, segundo Woolf e Bourdieu, de não o anular, mas sim, de compar-
tilhá-lo com o intuito de ouvir o que faz uma mulher rir.  

Pierre Bourdieu, autor de O poder simbólico (1989), descobriu 
como a dominação masculina sobre as mulheres, das mais diversas 
situações sociais, se dava através de vários artifícios nos quais cria-
vam-se símbolos que justificassem e mediassem as relações entre 
homens e mulheres seja no âmbito coletivo ou individual (p. 22). Par-
tindo deste princípio, logo percebemos que o riso foi, e ainda é, um 
instrumento elaborado que mantem as mulheres sob a dominação 
masculina. O riso é uma das formas que pode enaltecer o homem 
com relação à mulher, ao menos é isso que a História da Literatura 
nos apresenta, principalmente quando analisamos a produção e re-
cepção das comédias gregas.

Graças a Virginia Woolf temos um leve esclarecimento sobre os 
mistérios aristofânicos. O comediógrafo não pode, assim como seu 
Eurípedes em As Tesmoforiantes, ser condenado pelas mulheres ou 
por aqueles que se sentem atacados por seus versos, uma vez que 
temos a capacidade de reler tais textos e encontrar neles muitos novos 
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caminhos para ler a ironia e no final apenas encontrar a “nudez do 
imperador”. É em Woolf que vemos uma das primeiras tentativas de 
começar a analisar criticamente a virilidade que atormentava tanto os 
homens-cidadãos na Grécia Antiga como os de sua época. Trata-se 
de uma clara evidência de como o discurso de uma mulher feminista 
pode trazer benefícios para o conhecimento até então construído. To-
davia não será por parte dela que encontraremos o mote que enterrará 
as comédias gregas, uma vez que na mesma direção que o homem ri 
da mulher caricata, a mulher pode rir da virilidade que limita o homem.

O NÃO-PODER PODER DE EROS

Autores como Bauman e Byun-Chun Han demonstram como 
Eros se manifesta nas políticas do neoliberalismo do fim do século 
XX e início do século XXI. Bauman nos apresenta o dilema em que o 
homem do século XX atravessou uma história na qual todas as formas 
de ideologia e pensamento entraram em crise. Um dos tópicos que 
entraram nesta crise foi o amor. A partir do momento em que vivemos a 
liquidez apoiada no neoliberalismo, os relacionamentos amorosos não 
se sustentam mais (BAUMAN, 2008, p. 277-279). Como antes vivíamos 
sob o pensamento de que havia papéis de gêneros muito específicos 
nas relações amorosas, a liquidez também dinamizou isto a fim de ex-
trair o que fosse de interesse do mercado. Eros então se manifesta nas 
entrelinhas desta liquidez por meio de interditos e transgressões que 
ora são calculadas, ora rompem com o pensamento neoliberal vigente.

Byun-Chun Han, na obra Agonia do Eros (2017) nos mostra 
como Eros se vê aprisionado entre as imposições de uma sociedade 
pornográfica, ou seja, em que Eros está desfigurado, ao ponto de não 
ser Eros, em prol do mercado que só busca o que lhe soa como positi-
vo, um igual inofensivo (HAN, 2017. p. 29). Logo, a comédia neoliberal 
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se mostra pornográfica, porque ela só quer o riso-orgasmo de seu 
público. Nada está poeticamente velado, só há o explícito pelo explí-
cito. A comédia pornográfica apenas se reduziu a um dispositivo de 
manutenção do poder, pois não há espaço para o “e se...”.

Han vai chamar de não-poder poder a situação dessa falta de 
negatividade sobre a vida regida pelo mercado. Toda e qualquer forma 
de vida que não se enquadra na transparência precisa ser modulada 
ao ponto que não seja mais ela mesma, mas sim um mercado em po-
tencial (HAN, 2017. p.26-27). O que nos leva a um contexto, segundo 
Han, em que vivemos numa sociedade sem Eros, em que o individua-
lismo alcançou uma distância que Eros não alcança, pelo menos não 
de forma objetiva. Seria o obsceno, a depressão e o cansaço os sin-
tomas das reações da falta de Eros na vida do homem do século XXI.

As relações entre o contexto neoliberal que vivemos conversa 
diretamente com o projeto platônico de república. A necessidade de 
transparência que o neoliberalismo tanto defende pode ser o mesmo 
projeto de que os melhores guerreiros e guerreiras procriem entre si 
apenas para que haja um aperfeiçoamento dos corpos dos indiví-
duos da república platônica. Assim observamos como um dispositivo 
pode atravessar séculos. A cena final de Assembleia das Mulheres 
(876-1112) é um indício de como este dispositivo é mimeticamen-
te aplicado. As mulheres tomam o poder com o intuito de repensar 
a política comum, entre as suas decisões está aquela que diz que 
os corpos mais velhos terão prioridade para copular com os corpos 
mais belos, os mais jovens. Em cena aparece um belo jovem que é 
disputado por três velhas. O cômico reside no medo do belo jovem 
em ser a presa do desejo sexual de três corpos que outrora eram 
invisíveis perante o desejo coletivo. 

Contudo, na mesma medida que Aristófanes torna explicito, 
ao ponto de ser obsceno, o desejo das mulheres mais velhas, nos-
sa perspectiva também torna visível este desejo. Não é só o desejo 
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pelo desejo, a nova estrutura de poder potencializou este desejo, e 
a sede de liberdade das mulheres gera o estranhamento respondido 
em comicidade nas palavras do poeta. No palco, o desejo superou o 
controle dos corpos. Em outras palavras, o discurso aristofânico nos 
mostra que o riso gerado por Eros revela, indiretamente, faces que a 
sociedade oprime em seus indivíduos.

Em comparação com os dias de hoje, vemos uma exaltação ao 
corpo atlético moldado pela indústria do cosmético e do corpo. Mesmo 
que este modelo de corpo seja um inspirado diretamente na cultura 
grega, a diferença está justamente na forma com que lidamos com o 
negativo. O corpo que não se enquadra desaparece. Até para ser sa-
tirizado o corpo precisa ser exposto. Trata-se de um dispositivo muito 
mais sofisticado do que já foi projetado no passado, pois qualquer 
conflito que possa revelar um erotismo mais sofisticado é imediata-
mente vetado sob a ideia de ser “politicamente incorreto”. Obviamente 
que Aristófanes não propõe explicitamente alguma revolução no cam-
po dos costumes ou das políticas da ágora, porém, notemos mais uma 
vez como a positividade e a negatividade são possíveis de alcançar em 
suas peças. Eros habita nos conflitos, e o choque entre as visões de 
mundo é um solo fértil para que o erotismo liberte o homem das mais 
diversas formas de opressão estruturadas abstratamente.  

O intuito que nos levou a fazer este percurso foi o de procurar 
como o riso pode ser associado com as políticas de Eros. É sabido que 
Eros se manifesta nas entrelinhas das linguagens de que o homem se uti-
liza para ler o mundo, uma delas, por meio do riso. Juntando os discursos 
de Aristófanes e Platão vimos como o riso se manifestou poeticamente 
em um determinado recorte de uma cultura no tempo e no espaço, por 
sua vez, o discurso de Virginia Woolf apresentou um contraponto ao pôr 
em perspectiva o que vem a ser este riso, e por fim, no discurso de Byun-
g-Chun Han, vemos como o poder erótico do riso alcançou os contextos 
do neoliberalismo no qual se encontra o homem do século XXI.
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O notável é ver como o poder simbólico é um limite que não 
limita. Com efeito, percebemos ao analisar o entrecruzamento do dis-
curso Woolf-Aristófanes-Bourdieu que o riso possui traços culturais, e a 
história e teoria literária mostram como temos a capacidade de dobrar 
as estruturas do machismo e encontrar um cômico autêntico, e por 
consequência um riso “puro”. O que até dá um tom irônico é ver como 
as figuras femininas de Aristófanes podem ser úteis neste processo.

É importante relembrar a relação provocativa que a História da 
Literatura tem sobre nós, os leitores vivos. Tendo em vista a contribui-
ção daqueles que outrora se propuseram a refletir sobre a comédia 
grega e seus efeitos, vemos que a representação da figura feminina em 
Aristófanes não se limita às mulheres propriamente ditas. Trata-se do 
caso em que, quando falamos sobre um gênero, inevitavelmente fala-
mos dos demais gêneros, suas transgressões e interditos, bem como 
os dispositivos que as institucionalizam, a depender dos contextos cul-
turais. A mulher de Aristófanes é viril a seu modo.

ASSEMBLEIA DAS MULHERES  
DE ARISTÓFANES: UM COMPARATIVO 
ENTRE ATENIENSES E ESPARTANAS

Na Grécia, em especial na Atenas do século V a. C, viveu o 
comediógrafo Aristófanes.  Nesse período histórico, o teatro tinha um 
papel importante na vida dos Gregos, por esse motivo o poeta partici-
pou de concursos de peças teatrais. Estima-se que ele tenha escrito 
em torno de quarenta peças durante sua vida, o poeta chegou até a 
ganhar alguns dos concursos, mas somente poucas peças do poeta 
permaneceram, pois muitas se perderam e outras restaram apenas 
em fragmentos, desse modo ficaram onze peças: Os Acarnenses Os 
Cavaleiros, As Nuvens, As Vespas, A paz, As Aves, Lisístrata, As Tesmo-
fariantes, As rãs, Assembleia de mulheres e Pluto.
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O teatro é, segundo Vernant: “[...] o jogo e a festa, a mascarada e 
o disfarce, a experiência de um desterro em relação ao curso de norma 
das coisas; enfim, fundar o teatro, em que, no palco, a ilusão ganha 
corpo e se anima, e o fictício se mostra como se fosse realidade” (VER-
NANT, 2006, p.79-80). Desse modo, o teatro estava no âmbito religioso 
como uma forma de culto ao deus Dioniso, onde havia a encenação de 
peças para os cidadãos gregos com um concurso de peças para serem 
encenadas no festival de teatro. Para um poeta da época era um grande 
prestígio ganhar o festival nas Dionisías: “as tragédias e comédias antes 
exibidas diante de incontáveis multidões no vasto teatro ao ar livre eram 
feitas para impressionar os estrangeiros com riqueza, espírito público e 
supremacia artística de Atenas” (HAIGH, 1907, p. 8, tradução nossa).

Por isso, é preciso perceber que os comediógrafos desse pe-
ríodo histórico passaram a refletir sobre sua democracia, sobre a 
realidade que os cercava como cidadãos, sobre os problemas que 
poderiam refletir em sua comunidade. Para isso o comediógrafo ser-
viu-se do poder da palavra, passando a usá-lo nas peças, como uma 
forma de censurar essa sociedade. Desse modo, o poeta cômico 
colocou na performance do ator e na oratória advinda de seus textos 
uma maneira de provocar o riso, ao mesmo tempo que criticava os 
problemas pouco discutidos pelo povo grego. As peças de teatro 
“coincidem com o triunfo da democracia, a hegemonia de Atenas, o 
nascimento da história e a estatutária de Fídias: É o séc. V, o século 
de Péricles, o século clássico” (BARTHES, 1990, p. 61).

Durante muito tempo a comédia não foi tão estudada porque 
trata de assuntos que envergonham, que causam o risível no públi-
co por seu aspecto que ridiculariza as pessoas, segundo Jaeger “ a 
origem da comédia se encontra no incoercível impulso das naturezas 
mais comuns, poderíamos até dizer na tendência popular, realista, ob-
servadora, e crítica, que escolhe como predileção imitar o que é mau, 
censurável, indigno” (JAEGER, 2001, p. 415)
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Desse modo, na  peça Assembleia das Mulheres, Aristófanes 
mostra-nos por meio de um grupo de mulheres que querem tomar 
o poder pela apropriação política, imitando o discurso masculino, 
pegando as roupas dos homens durante à noite, colocando barbas 
falsas, e se esforçando para tomarem sol, já que as mulheres não 
tomavam sol. Assim, o plano de tomada do poder seria concretizado 
na Assembleia que era um local próprio de homens, da qual a mulher 
grega ateniense não participava, pois aquele local de fala era para 
os homens. Por essa razão, a personagem Praxágora estava insatis-
feita com o governo estabelecido pelos homens, estava farta da má 
administração pública e corrupta, com a desigualdade social, com 
o ganho vindo de interesses particulares e não coletivos. Por isso, a 
personagem convocou as mulheres que insuflariam o ambiente com 
o discurso de tomada de poder pelas mulheres. 

Ademais, Praxágora justificou os motivos que levariam as mu-
lheres a exercerem um governo melhor: elas cuidarão do governo da 
mesma maneira cuidadosa que administram suas casas; por serem 
mais conservadoras do que os homens, elas fariam tudo sempre da 
mesma maneira que sempre fizeram; poupariam a vida dos jovens, 
pois, por serem mães, acabariam com as guerras; elas saberiam lidar 
melhor com o dinheiro público e não seriam enganadas, já que elas 
cuidam da despensa e organização de seus lares, além disso eram 
hábeis em enganar seus maridos.

Apesar do discurso eloquente da Assembleia e da tomada do 
poder, questionam-se os detalhes dessa administração pública, como 
funcionaria esse novo governo, assim tudo seria repartido, todos deve-
riam entregar suas posses individuais e materiais; todos os dias have-
ria um jantar coletivo para todas as pessoas e a comida seria repartida 
de forma igualitária; os filhos seriam do grupo, não haveria um pai em 
particular, apenas saberiam quem é a mãe, isso colaboraria para os 
jovens tratarem os velhos de forma justa, pois qualquer um poderia ser 
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seu pai; todos teriam relação sexual com quem quisessem, os velhos/
as velhas e feios/feias teriam prioridade na escolha dos parceiros mais 
jovens e bonitos. Em suma, haveria a busca de uma sociedade mais 
igualitária para todos. 

Apesar de a peça ser irreal para a época, a mulher ateniense foi 
colocada como foco, mas para ela era reservada a restrição do lar, ao cui-
dado, a organização do funcionamento dessa casa, não poderia andar 
nas ruas gregas desacompanhada, a mulher ateniense, além da casa, 
cabia-lhe os rituais religiosos que eram muito importantes na sociedade 
da época, mas era no oikos que ela era silenciada, ficava sem voz. 

Entretanto, ao contrário da mulher ateniense, havia locais na 
Grécia em que existia mais abertura para o contexto da mulher, além 
do oikos. De fato, em Esparta havia diferenças relevantes em relação 
à mulher ateniense. 

Segundo Paul Cartledge, a mulher espartana tinha diferenças 
em relação às demais gregas: tinham uma educação estatal (state 
education), cujo caráter eugênico colocava a Espartana como sendo 
orientada a serem “mães de guerreiros”,  praticando atividades físi-
cas com os homens e recebendo a mesma quantidade de alimentos, 
para assim terem um bom condicionamento físico para gerar bons 
soldados. Além disso, as Espartanas se locomoviam com mais de-
senvoltura nos locais públicos, podiam ir às assembleias com seus 
companheiros, mas não podiam se manifestar. Ademais, elas tam-
bém poderiam herdar propriedades e terras:

Se há algo para destacar da mulher espartana é que se movia 
pela cidade com bastante maior soltura que o admitido em ou-
tros lugares. Os demais gregos, de forma particular os atenien-
ses, censuravam muito duramente [...] a liberdade das mulheres 
lacedemônias (GARCIA, 1986, p. 117).
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Por conseguinte, em outra colocação acerca das Espartanas, 
Fanthan afirma que as mulheres lacedemônias não eram tidas como:

[...] propriedade de seus maridos, pois a sociedade com base 
na eugenia permitia que elas fossem reivindicadas por outro ho-
mem. A mulher não era posse do marido, sua servidão encon-
trava-se na maternidade assim como o homem na guerra. “Além 
do cumprimento desse dever cívico, nenhuma restrição era feita 
a sua liberdade” (FANTHAN, 1994, p.56). 

Outro autor que ressalta a procriação com base na eugenia é 
Xenofonte, segundo esse autor a mulher espartana poderia estabele-
cer relação sexual com outro homem que não fosse seu marido, con-
tanto que o cônjuge aceitasse e fosse para o propósito de procriação 
de um cidadão espartano legítimo:

[...] esse tipo de procriação foi legalizada. “Se alguém, por sua 
vez, não queria coabitar com sua mulher, mas desejava ter fi-
lhos dignos, legalizou a procriação, se convencia o marido, com 
qualquer mulher que tivesse boa prole e fosse nobre.” (XENO-
FONTE. A Constituição dos Lacedemônios, I, 8). 

Portanto, as mulheres atenienses e espartanas tinham diferen-
ças, mas o principal elo entre elas era procriação e o fato de serem 
cidadãs gregas: mesmo com os direitos restritos, cabia-lhes a concep-
ção de cidadãos gregos legítimos.

O LUGAR E A FUNÇÃO DAS VELHAS 
NA COMÉDIA DE ARISTÓFANES

O ridículo relacionado às relações amorosas é uma fonte de riso 
utilizada por Aristófanes, em muitos casos ele recai sobre a mulher. Tal 
situação é pontuada sobre as mulheres das comédias de Aristófanes por 
Pompeu (2004, p. 141-142), mostrando que Platão se refere a esse poeta 
no livro V da República, falando a respeito da figura feminina, quando o 
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filósofo propõe igual educação  para os homens e mulheres, mesmo que 
isso cause “troça de gracejadores”, como a mudança de procedimento 
em relação ao feminino mostrada nas peças desse comediógrafo. 

Dessa forma, na comédia de Aristófanes apresenta-se em al-
guns momentos uma característica que Silva (2007, p. 312) indica 
presente em Pluto e, principalmente, em Assembleia de Mulheres, 
mostrando que “à maior parte dos personagens cabe designação ti-
pológica – o jovem, a moça, a velha, o homem [...]”. Especificamente, a 
personagem “Velha” mostra algumas peculiaridades, nas duas peças 
citadas anteriormente, em Assembleia de Mulheres, com três velhas, e 
em Pluto, com uma velha. 

Em Assembleia de Mulheres, segundo Drumond (2010, p. 100-
101), justamente quando a heroína, Praxágoras, deixa a cena por se 
haver cumprido o plano heroico, as mulheres dominarem a assem-
bleia, as velhas passam a conduzir a ação da peça e assumem um 
grande valor naquele momento da cena. Acontece que 

[...] o espaço deixado por ela é ocupado por personagens se-
cundárias, em um processo chamado recaracterização que é 
um meio de deixar a função actancial de sujeito vazio, pois a 
ação progride, mesmo sem a heroína. Elas continuam sendo 
personagens secundárias, pois auxiliam Praxágoras na exe-
cução das leis elaboradas pelas mulheres, mas são elas que 
conduzem a ação, incorporando o papel da protagonista, já 
que era plano da heroína que a pólis fosse governada por elas. 
(DRUMOND, 2010, p. 100-101)

A cena inicia com a Primeira Velha debruçada na janela de sua 
casa, esperando a passagem dos homens que vêm do jantar e uma 
Moça na janela da casa vizinha. As duas começam a dialogar e mos-
trar com insultos uma disputa. Na sequência, entre as falas das duas, 
aparecem cantos líricos amorosos, e quando as duas parecem ces-
sar e entrar em suas respectivas casas, surge um moço que vem ao 
encontro da moça, mas na hora que vai entrar na casa da moça, a 
Primeira Velha o impede, dizendo:
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PRIMEIRA VELHA
Eh, rapaz, bateste? Vens a minha procura?
MOÇO
Era só o que faltava!
PRIMEIRA VELHA
Tu te atiraste a porta com uma força!
MOÇO
Diabos te levem, palavra que não!
PRIMEIRA VELHA
De que andas tu a procura, de tochas em punho?
MOÇO
De um tipo de mariqueira.
PRIMEIRA VELHA
Quem?
MOÇO
Não é o Fod...erico. de quem tu, se calhar, estás à espera. 
PRIMEIRA VELHA
Ah caramba, mas és tu, quer queiras quer não... (agarra-o 
pelo braço)
MOÇO
Bom, por enquanto ainda não é o caso das mais de sessenta 
que estamos a apreciar; esse deixamo-lo para mais tarde. Para 
já estamos a despachar as de menos de vinte.
PRIMEIRA VELHA
Isso era no tempo da outra senhora, meu menino. Agora é a nós 
que a lei manda avançar primeiro. (ARISTÓFANES, Mulheres no 
Parlamento, vv. 976-985)

Nesse trecho, a Primeira Velha reivindica o direito de ser satis-
feita primeiro pelo Moço. Depois chega a Segunda Velha um pouco 
mais idosa que a primeira e se coloca na mesma condição da primeira, 
querendo o seu privilégio legal pela idade, e por último a Terceira Velha 
vem para se colocar na frente de todas para ter os carinhos do Moço. 
Em cada uma das velhas, aparentemente cada vez mais deteriorada 
pela idade que a outra, mostra-se o humor e consequentemente a crí-
tica feita através de uma utopia, como afirma Pompeu (2004, p. 143), 
para dar fim à guerra, ou mesmo, no caso específico dessa peça, dos 
problemas que surgem depois da guerra.   
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Já, em Pluto, o aparecimento da Velha é também por conse-
quência da concretização dos planos do herói de fazer o deus da 
riqueza, Pluto, aqui traduzido por Rico, ver novamente. As cenas que 
estão na sequência a isso trazem os resultados desse feito. Nesse 
episódio, em específico, há a participação de três personagens: a 
Velha, Crêmilo, Rapaz e uma pequena intervenção coral (Corifeu). 
Nele, a Velha chega com uma escrava trazendo um prato de doce, 
fala com os senhores do coro, que estão diante da casa de Crêmilo, 
e o Corifeu responde (vv. 959-963):

VELHA
Cordiais velhinhos, a gente está na casa
desse novo deus, não é verdade?                                                 
Ou a gente errou totalmente o caminho?
CORIFEU
Chegou diante das suas portas,
ó donzelinha, aprendeu direitinho.124

A Velha quer saber onde é a casa do deus, ou mesmo onde 
ele está, porque ela vem tomar satisfação com Rico por se sentir pre-
judicada com o seu retorno. Dessa maneira, temos uma participação 
irrisória do coro, que novamente fala uma única vez e se cala, tomando 
a posição de ouvinte na seção. 

De outra forma, Crêmilo, o herói, de novo retoma ao seu lugar 
de protagonista, pois observando o que ocorre, sai de casa e vem falar 
com a Velha, que conta toda a sua indignação em relação ao deus, o 
qual voltando a ver e trazendo riquezas para as pessoas, afastou dela o 
seu jovem amante, porque ele, tendo se tornado rico, não necessitava 
mais de favores financeiros dela. Nesse trecho, há várias situações de 
ataques de tom jocoso por parte de Crêmilo, fazendo pouco caso da 
idade e do estado físico da senhora idosa, que ele brinca chamando 

124 Esse trecho e os outros encontrados aqui traduzidos de Pluto de Aristófanes são da tra-
dução de Kleber Bezerra Rocha, autor desse item do capítulo. Ele é retirado da tradução 
completa e estudo da peça feita por ele e publicada para a conclusão de mestrado no 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará.
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de μείρακα (meíraka), aqui traduzido por “mocinha”. Até o momento 
em que o Rapaz chega e começa, ele mesmo, também a fazer galhofa 
com a Velha, é o que se vê em (vv. 1059-1062):

RAPAZ
Pague! Porque ela tem só um molar.
VELHA
Ó mais infeliz dos homens, você não parece ter juízo,                         
me coloca lavando roupa suja diante de tantos homens.
[Direcionando para o público.]
RAPAZ
Seria útil mesmo, se alguém lavasse geral você.

Essa cena da Velha com o Rapaz em Pluto é bem parecida com 
a das velhas disputando Epígenes em Assembleia de mulheres, e aqui 
se apresentam os aspectos: privado e o romântico na peça. Dessa 
maneira, percebe-se que nas duas comédias existem dois papéis de 
amantes, o que prova uma característica do período de transição, que 
não só trata do público, mas do mesmo modo do privado (DRUMOND, 
2010, p. 133-134), que não deixa igualmente de ser jocoso, é o que se 
observa no seguinte trecho: 

MOÇA
Para onde levas esse rapaz?
PRIMEIRA VELHA
Para minha casa.
MOÇA
Não estás boa do miolo. Ele não tem idade para dormir contigo. 
Moço como é! Mais parece mãe dele mulher! Porque se vocês 
vão para frente com uma lei dessas, enchem a terra de Édipos, 
de uma ponta a outra.    (ARISTÓFANES, Mulheres no Parlamento, 
vv. 1037-1042)

Como se pôde ver anteriormente, o Rapaz é desejado pela velha 
e será disputado por outras senhoras ainda mais velhas, isso por conta 
da lei (já citada aqui) que o faz ter relações primeiro com mulheres mais 
velhas, só depois com as mais novas, mostrando claramente a relação 
do público (lei) com o privado (as relações sexuais).

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mei%2Fraka&la=greek&can=mei%2Fraka0&prior=th\n
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por outro lado, em Pluto, o Rapaz inicia a sua participação na 
peça trazendo consigo uma tocha e uma coroa na cabeça, esta para 
indicar o ritual ao deus em agradecimento por ter se tornado rico e 
aquela para sinalizar o fim da peça, indicando a noite. Crêmilo, na se-
quência, administra a cena e os efeitos daquilo que ele produziu, a 
riqueza para as pessoas que mereciam tê-la, e o Rapaz é um deles. 
Assim, o protagonista acalma os ânimos e os conduz para ver o deus, 
resolvendo a questão. E, como foi dito anteriormente, o humor é apre-
sentado para servir, nessa situação impossível, para encontrar solu-
ções para os problemas econômicos daquele momento.
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INTRODUÇÃO

O comediógrafo Aristófanes, com seu teatro, trata de uma ampla 
gama de temas ligados à vida cotidiana e à cultura grega. Além disso, 
destaca a mulher como protagonista em suas peças (Lisistrata (411 
a.C.), Tesmoforiantes (411 a.C.) e Assembleia de Mulheres (392 a.C.). 
Sobre esse protagonismo feminino, tencionamos provocar reflexões 
mais apuradas sobre a questão, objetivando interpretar as incidências 
da cidadania feminina na Antiga Grécia, através do olhar cômico de 
Aristófanes, na comédia Assembleia de mulheres (393/2 a.C.), onde 
destaca as ideias comunitárias das mulheres, após assumirem o gover-
no da cidade. Essas incidências evidenciam os mecanismos de poder 
entre os sexos e os níveis de interferência feminina na cidadania demo-
crática, na Atenas dos séculos V e IV a. C., uma cidadania masculina. 

Entretanto, muitas visões ainda se hão de desvendar nas repre-
sentações relativas à cidadania na Atenas Clássica, onde as perso-
nagens femininas revelavam a Mélissa, modelo feminino limitado ao 
Gineceu125, excluído da gestão política institucionalizada, mas influente 
sobre os homens, no que se refere à inversão de papéis, nos quais 
as esposas passam a realizar atividades políticas, delegando poderes 
antes designados aos maridos. 

Para a reflexão, busca-se o contexto em que se apresentam as 
personagens femininas presentes na obra, que foi traduzida e adapta-
da por Mário da Gama Kury, com o título A revolução das mulheres. Uti-
lizamos a parte final da peça (que Mário da Gama Kury modifica) tradu-
zida por Maria de Fátima Silva; e o prólogo da peça, traduzido por Ana 
Maria César Pompeu (não traduzido por Mário da Gama Kury) e o seu 
texto: Valentina vai além: uma desleitura de Assembleia de Mulheres, 
de Aristófanes, onde a autora fala da modificação de Mário da Gama 
Kury, que traduziu o nome da protagonista Praxágora por Valentina.

125 Parte da habitação que, na Grécia antiga, era reservada às mulheres.
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Em português há duas traduções mais difundidas da peça: uma 
de Portugal, de Maria de Fátima Sousa e Silva, As mulheres no 
Parlamento, e outra do Brasil, de Mário da Gama Kury, A revolu-
ção das mulheres, ambas de 1988. A tradução brasileira, ape-
sar de fluente, contém cortes e significativas alterações no final 
da peça, comprometendo sua interpretação. Os dezoito versos 
iniciais do monólogo de Praxágora foram cortados da tradução 
de Mário da Gama Kury, que traduz Praxágora por Valentina. 
(POMPEU, 2016, p.85).

O interesse em interpretar os discursos das personagens femi-
ninas aristofânicas que se contrapõem às personagens masculinas, 
sobre um ideal de administração pública, provém dos debates, das 
leituras, pesquisas e atividades escritas realizadas nas aulas de Grego 
Clássico e Koiné (2016-2018), ministradas pelos Professores Doutores: 
Ana Maria César Pompeu e Orlando Luiz de Araújo, do Curso de Letras 
da Universidade Federal do Ceará. 

Para nortear a investigação, propõe-se, neste estudo, exibir pes-
quisa bibliográfica de natureza descritiva, a partir das narrativas contex-
tuais mitológicas, para interpretar o imaginário grego masculino sobre a 
mulher e seu reconhecimento como protagonista na voz de Aristófanes, 
ampliando o debate acerca do exercício de uma cidadania feminina.

CONTEXTOS INVESTIGADOS

A abordagem do feminino na comédia de Aristófanes é um im-
portante registro da vida na Atenas dos séculos V e IV antes de Cristo. O 
estudo da comédia feminina do poeta possibilitará uma visão mais ob-
jetiva do tema através do tempo, pois Assembleia de Mulheres é de 392 
antes de Cristo, já no século IV, e após o final da Guerra do Peloponeso.
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A peça Assembleia de Mulheres traz algumas características 
que antecipam a Comédia Nova, como a abolição da parábase126 e a 
inserção de alguns interlúdios127 não escritos pelo comediógrafo, mas 
improvisados pelo Coro e ainda aponta para um novo modo de viver 
em sociedade.    

No texto Assembleia de mulheres, a protagonista Praxágora lide-
ra várias mulheres que, unidas e disfarçadas como homens, resolvem 
tomar o poder. Para isso, vestem-se de forma masculina e dirigem-se 
à Assembleia, infiltradas em meio ao público e à frente da tribuna. Du-
rante o discurso, passando-se por homens, propõem que o governo e 
todas as decisões políticas sejam entregues às mulheres. Sem perce-
berem que foram enganados, os verdadeiros homens acabam entre-
gando o poder nas mãos do grupo feminino. As mulheres instauram 
mudanças quanto à forma de governar, propondo extinguir todas as 
desigualdades entre os cidadãos.

A peça é uma comédia que trata das mulheres de Atenas, 
cansadas de verem a cidade sem rumo em razão da administração por 
maus governantes. A tomada de poder consiste em elaborar diretrizes 
para evitar a corrupção e a desigualdade instalada em Atenas.

No final da peça, há um jantar muito farto que as mulheres ofe-
recem a todos os habitantes da pólis, como uma espécie de demons-
tração da generosidade do novo regime político e, também, como uma 
manifestação do programa revolucionário das mulheres, que propõe 
um modo de vida comum e igual para todos.

Nesse contexto, Aristófanes propõe uma cidadania feminina, 
possibilitando às mulheres tornarem-se sujeitos de suas próprias 
ações. Na peça, o poeta descreve a protagonista, Praxágora, com es-
pecial talento discursivo e retórico. 

126 Na comédia grega, ocasião em que o Coro se afastava da ação teatral e trazia o público 
de volta à realidade, abordando temas políticos e sociais.

127 Pequeno trecho de música instrumental destinado a preencher o espaço entre dois atos 
ou partes de uma grande composição
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ASSEMBLEIA DE MULHERES 

A peça Assembleia de Mulheres ou “As mulheres que se reúnem 
em assembleia”, do poeta Aristófanes, provavelmente apresentada em 
392 a.C., é a representação da tomada de poder pelas mulheres na 
assembleia, disfarçadas de homens, que trata da distribuição de rique-
zas em ideia de igualdade. 

Essa peça começa pela antecipação da entrada do coro, logo 
nos primeiros versos da comédia, atuando desde o início de forma 
integrada com a heroína Praxágora. A peça é considerada uma obra 
de transição do gênero aristofânico, a comédia antiga para a comédia 
intermediária. Na comédia antiga, o poeta, através do coro, se dirigia 
ao público do teatro ateniense, aconselhando-o, censurando-o, fazen-
do o próprio elogio em relação aos concorrentes e pedindo o voto, pois 
se tratava de um concurso de comédias, no festival de Dioniso. 

Na tradução de Mário da Gama Kury, lideradas pela eloquen-
te Valentina, as mulheres de Atenas decidem tomar conta do poder, 
cansadas da incapacidade dos homens no governo. Elas se vestem 
como homens, tomam a Assembleia e impõem uma nova constituição, 
introduzindo um sistema comunitário de riqueza, sexo e propriedade. 

Conforme Ana Maria César Pompeu (2016, p. 84):

Praxágoras, a protagonista, havia combinado com as outras 
mulheres em um festival feminino, Ciros, que elas conseguiriam 
barbas postiças, as roupas de seus maridos e tentariam tomar 
um pouco mais de sol, para ficarem menos brancas e parece-
rem mais com homens, enfim, elas deveriam se disfarçar de 
homens para participar da Assembleia popular, que era interdita 
às mulheres. Lá elas proporiam entregar o governo da cidade 
para as mulheres e votariam pela aprovação da proposta. Tudo 
corre de acordo com o que combinaram, e elas promovem uma 
verdadeira comunhão de bens entre todos os cidadãos de Ate-
nas. A comunhão, no entanto, atinge também a família, pois 
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não haverá mais mulheres e filhos para cada cidadão individual-
mente, mas para todos. As mulheres serão comuns a todos os 
homens. Haverá prioridade para os feios e as feias sobre os 
belos, nas questões sexuais. Não haverá reconhecimento dos 
pais pelos filhos, as crianças julgarão seus pais todos os ho-
mens que tiverem idade para isso. Também não haverá mais 
questões judiciais, pois ninguém terá necessidade de contrair 
dívidas ou de roubar.
(POMPEU, 2016, p. 84)

A peça Assembleia de Mulheres destaca mulheres estrategistas 
no controle da polis, não apenas um reflexo de submissão ao masculi-
no, a partir do modelo de idealização feminina dos padrões atenienses, 
mas acreditando que as opiniões das esposas podiam influenciar os 
maridos nas decisões que estes tomavam na assembleia.

Esta comédia é uma sátira às teorias de certos filósofos da épo-
ca, que mais tarde se cristalizarão na República de Platão. As comé-
dias de Aristófanes são a fonte mais autêntica para a reconstrução dos 
detalhes da vida cotidiana em Atenas na época clássica.

A CIDADANIA FEMININA  
EM ASSEMBLEIA DE MULHERES

A presença da mulher na peça Assembleia de Mulheres, de Aristó-
fanes, caracteriza-se, principalmente, pelo protagonismo feminino. Essa 
característica as une, de modo que elas se mostram como um gênero 
feminino. Praxágora faz uma exposição dessas qualidades femininas: 

VALENTINA - Vou demonstrar agora que os costumes delas 
são melhores que os dos homens. Primeiro, elas são conser-
vadoras: fazem tudo hoje como sempre fizeram (e os nossos 
governantes acham que só nos salvam com reformas e incons-
tância). Elas cozinham hoje como antigamente; fazem bolos 
como antigamente; amolam os maridos como antigamente; 
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têm amantes como antigamente; comem pouquinho como an-
tigamente; bebem pouquinho como antigamente; como antiga-
mente trocam beijinhos! Homens aqui presentes! Confiemos o 
Governo às mulheres sem maiores discussões. Nem pergun-
temos o que elas irão fazer, mas deixemo-las governar logo 
e bem! Pensemos um pouco: sendo mães, elas pouparão de 
cuidar da vida de seus filhos, de nossos soldados, evitando as 
guerras; para arranjar dinheiro, as mulheres são muito mais há-
beis; nos cargos que ocuparão ninguém as enganará, pois elas 
que vivem enganando os homens conhecem todos os truques e 
saberão defender-se. Quanto ao resto, nem vou falar. Se vocês 
acreditarem em mim serão felizes para o resto da vida! (A Revo-
lução das Mulheres, vv. 214-241)

Nessa parte do discurso, Praxágora / Valentina apresenta um 
conjunto de provas da competência da mulher para o exercício da ci-
dadania no governo da Polis. E expõe, na assembleia, seu plano de 
entregar a administração da cidade às mulheres e tomar o poder das 
decisões da comunidade. Em seu discurso, a oradora visa influenciar 
afetivamente as mulheres que nela depositam a confiança e em seu 
plano. Por isso, fundamenta-se na razão e apoia-se na sensibilidade. 
Assim, Praxágora busca convencer e, consequentemente, persuadir, 
proporcionando mudanças no modo de ver do público ouvinte, influen-
ciando-o a adotar suas ideias e assumir a cidadania feminina. 

A peça Assembleia de Mulheres, com muito humor, destaca na 
oratória de Praxágora a dos políticos habilidosos, numa crítica decor-
rente da influência destes nas novas formas de pensamento que cir-
culavam na sociedade, como se pode perceber na fala de Praxágora:

VALENTINA – (dirigindo-se aos espectadores) Que ninguém me 
contradiga nem me aparteie antes de conhecer minhas ideias 
todas e ouvir as minhas explicações. Para começar, todos te-
rão de entregar seus bens ao Governo, para que todos tenham 
partes iguais desses bens e vivam deles; não é inevitável que 
uns sejam ricos e outros não tenham onde cair mortos; que uns 
tenham a seu serviço uma porção de escravos e outros não se-
jam sequer donos de si próprios! Instituiremos uma só maneira 
de viver, igual para todos! (A Revolução das Mulheres, 588-594)
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Assim, ganhando pelo discurso e sendo aclamada como a nova 
governante da cidade, Praxágora deveria discursar para os Atenienses 
para expor-lhes seus planos. Tratava-se de uma denúncia relativa ao 
poder político ateniense, cujas medidas não eram convertidas em prol 
da coletividade, as leis eram manipuladas e legitimadas a serviço de 
poderes individuais. 

Aristófanes relata a corrupção entre os cidadãos na voz de Pra-
xágora/Valentina: “Por várias razões: não será permitido aos oportu-
nistas aproveitarem-se dos cargos públicos para tratar dos próprios 
interesses; não será permitido fazer promessas para não cumprir...”. 
(A Revolução das Mulheres, 199)

Dessa forma, a peça Assembleia de Mulheres destaca mu-
lheres estrategistas no controle da Polis, não apenas um reflexo de 
submissão ao masculino, a partir do modelo de idealização feminina 
dos padrões atenienses, acreditando que as opiniões das esposas 
podiam influenciar os maridos nas decisões que estes tomavam na 
assembleia. Assim, as mulheres de Atenas decidem tomar conta do 
poder, cansadas da incapacidade dos homens no governo. Impõem 
nova constituição, com base na comunidade dos bens, tendo em vista 
a eliminação do pauperismo.

A regra de justiça fundamenta-se no tratamento idêntico a seres 
e situações integrados em uma mesma categoria. Praxágora destaca 
que não é inevitável que uns sejam ricos e outros não tenham onde cair 
mortos. É um argumento de justiça, fundamentado na importância de 
um precedente. Por isso, em Assembleia de Mulheres, o comediógrafo 
recorreu a diversos paradigmas míticos, que afirmam a competência 
das mulheres em aconselhar a cidade com um discurso justo, pois 
elas repõem os homens e ainda revigoram a Pólis através dos rituais 
de fertilidade próprios do sexo feminino.
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Assim, do início ao fim da apresentação, coro e Praxágora agem 
em prol do objetivo de garantir, primeiro, que o governo da Pólis seja 
passado às mulheres e, segundo, que as normas do novo governo se-
jam seguidas. Mesmo na segunda parte da peça quando a participa-
ção do coro é reduzidíssima, o coro continua sendo adjuvante, mesmo 
sem falas, uma vez que, depois da conquista do poder na assembleia, 
a peça apresenta cenas em que as consequências da conquista são 
exibidas, através dos elementos cômicos, dramáticos e cênicos.

BREVE ANÁLISE 

Em Assembleia das Mulheres, lideradas pela eloquente Praxá-
gora ou Valentina (a depender da tradução), as mulheres tomam o 
poder destacando a ineficiência dos homens para governar. Afirmam 
que seu principal objetivo é a promoção da igualdade em virtude 
da situação de alguns cidadãos atenienses. Atenas seria como uma 
única habitação, na qual cada um poderia obter, num fundo comum, 
o necessário à sua subsistência, graças a reformas de base como a 
comunidade de bens e de mulheres. 

Assembleia de Mulheres cria novos debates relativos ao cida-
dão e às instituições atenienses clássicas. As personagens femininas 
propõem uma reorganização do regime que não tinham pretensões 
de ocupação para manutenção do regime democrático centrado na 
figura do homem e sim, a restauração do sistema que passaria a ser 
organizado e administrado por elas. Apresentam um governo feminino, 
no qual se absorveram características ligadas à corrupção e a todo 
ensinamento proveniente da sofística.

Assim, a capacidade do feminino aristofânico de influenciar os 
maridos quanto às decisões tomadas nas Assembleias, nos remete a 
admitir a presença feminina, mesmo que indireta, em assuntos ligados 
à política. O fato de conversarem com seus cônjuges lhes forneciam 
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aprendizados relativos à política, e a forma de se portar semelhante ao 
homem, o que lhes garantia o entendimento para julgar as decisões. 

O desfecho da peça demonstra que Aristófanes não destaca 
a possibilidade, no mundo real, de ver problemas descritos na peça 
solucionados. Assim, como demonstra conhecimento dos valores que 
defendia para sua cidade, que estava longe de ser como antes.

AS SABEDORIAS FEMININAS  
E A RESISTÊNCIA AO PATRIARCADO

Assembleia das Mulheres, encenada em 392 a.C., é uma co-
média inovadora que depois será base a diversas pesquisas no cam-
po do feminismo, envolvendo as revoluções realizadas pelas mulhe-
res nas sociedades. Na peça, Aristófanes retrata bem a inteligência e 
perspicácia das mulheres como elemento de resistência aos entraves 
impositivos do machismo que, à época, apesar da importância fe-
minina nos festejos religiosos128 e na origem do cidadão ateniense, 
era preponderante pelo fato de não poderem, em nenhuma hipóte-
se, participar das decisões ordenadoras do Estado. Dessa forma, as 
mulheres eram obrigadas a cumprirem as ordens e as leis, sobre as 
quais elas não poderiam opinar em absolutamente nada e em alguns 
aspectos nem mesmo eram consideradas.

Assembleia de Mulheres, entre outras perspectivas, simboliza 
uma luta pela possibilidade de desenvolvimento e de conquista da 
cidadania pelas mulheres. Além disso, propõe uma busca pelo reco-
nhecimento em qualquer âmbito da sociedade. Porém, tal realização 

128 Cf. SILVA, M. de F. S. A posição social da mulher na comédia de Aristófanes: [...] Os fes-
tejos religiosos eram pois pretexto de convívio social para as atenienses, uma das poucas 
ocasiões que se lhes ofereciam de serem vistas em público e simultaneamente de toma-
rem um breve contacto com os seus concidadãos [...] (1998/9, p.99)
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não poderia ocorrer de forma clara e democrática, pois o patriarcado 
nunca permitiria.  Os homens creem ferrenhamente estarem as mulhe-
res aptas apenas às atividades domésticas, religião, formação moral e 
criação da prole. Entretanto, a literatura entra como uma forte aliada às 
lutas feministas. Aristófanes, atento aos acontecimentos de sua épo-
ca, retratou-a bem na sua comédia, sendo extremamente sensível às 
causas femininas. Enfatiza-se que, embora o intuito principal da obra 
fosse a ludicidade, consistiria também numa crítica social bem-vinda 
em sua época e também bem-vinda para proporcionar reflexões hoje.

Na peça, percebemos, entre tantas reinvindicações importan-
tes das mulheres, a comunicação das ideias no grupo, ocasionada 
pela reunião delas longe da influência masculina. Estando distan-
ciadas das amarras dos diálogos controlados pelos homens, com a 
comunicação livre, a criatividade e as ideias fluíram. Diante do poder 
dos homens sobre as mulheres à época, esse escrito traz ensina-
mentos, a mulheres e homens, colocando em relevo uma discussão 
ainda hoje necessária. As mulheres, diante da opressão masculina, 
encontram subterfúgios, buscando desenvolvimento e reconheci-
mento pela via da aproximação e organização. 

Através da liderança e anseio de libertação de Praxágora, um 
nome sugestivo por retratar a prática da ágora. Ela é personagem 
possuidora de conhecimentos retóricos pelo fato de residir próximo à 
assembleia. Ela permanecia sempre atenta a todas as argumentações 
e decisões dos oradores de Atenas. Por conta disso, também desen-
volveu o dom de mover as pessoas pelas palavras, rompendo com 
os preceitos da educação tradicional feminina limitadora. Em sua fala 
no verso 110-115 afirma ser a Retórica a sua especialidade129. Mesmo 
não sendo permitido às mulheres ter aulas de Retórica, a personagem 
faz esforços e absorve meticulosamente esses conhecimentos e dis-
farçada executa com excelência o dom da palavra. Assim, captando 

129 Cf. in Aristófanes. Assembleia de Mulheres. pp.45-46, v. 110-115.
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a atenção da plateia, ela propõe melhorias à cidade de Atenas com a 
condição de confiarem as decisões políticas e jurídicas às mulheres.

Dessa forma, as mulheres tramaram uma reviravolta e disfar-
çam-se de homens, usando as vestimentas de seus esposos, e, de 
forma meticulosa, pensam em todos os detalhes para parecerem típi-
cos homens atenienses, destituindo o poder de decisão dos homens, 
convencendo-os de serem as mulheres as mais aptas às decisões e 
direção da πόλις. Para o plano ser perfeito, elas pensaram em deta-
lhes como manterem-se peludas e bronzearem-se, pois as mulhe-
res permaneciam sempre nas dependências das casas e pareciam 
sempre pálidas e os homens, como sempre se expunham ao sol, 
possuíam peles bronzeadas. Então, usaram as roupas, os sapatos e 
bengalas de seus cônjuges130. 

Na assembleia, Praxágora põe em prática a sua arte de convencer 
aos ouvintes e, apoiada pelas demais mulheres disfarçadas, convence os 
homens de ser mais vantajoso passar o controle da cidade às mulheres. 
Em suas críticas ao governo masculino, um ponto era a afirmativa de 
serem os decretos dos homens parecidos a obras de bêbados. Dentre as 
reformas propostas pela comunidade feminina para projeto de estabelecer 
um padrão de vida comum, algumas proposições polêmicas: não haveria 
mais propriedades privadas, pois daquele momento em diante tudo seria 
do estado, acabando assim com o problema social de saques e roubos; 
não haveria a concepção de família como era, todos os jovens eram filhos 
dos mais velhos e, se houvesse interesse em ter relações sexuais com os 
mais belos e mais jovens, haveria necessariamente de ter relações com 
os mais velhos primeiro.

Na peça, especificamente no verso 830, Aristófanes retrata uma 
fala machista de resignação de uma personagem ao saber da nova lei 
decretada pela assembleia de mulheres. O homem, no diálogo com Cre-
mes, mostra-se visivelmente insatisfeito em ser dirigido por mulheres e 

130 Cf. in Aristófanes. Assembleia de Mulheres. p.44, v. 75.
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pede a Deus para livrar-lhe das mulheres. Porém, após a aprovação to-
dos os cidadãos deveriam seguir as ordens deliberadas pelas mulheres.

As mudanças drásticas retratadas nessa peça representam a 
resposta feminina ao forte processo de dominação exercido pelo pa-
triarcado que sempre esteve empenhado em obliterar a participação 
das mulheres na sociedade ateniense. As injustiças de uma cultura e 
sociedade para com as mulheres produzem consequências negativas 
não somente às mulheres, mas também à própria sociedade, uma vez 
que elas contam como um número considerável entre todos os cida-
dãos. Ao mesmo tempo, retrata a força que as mulheres podem possuir 
individualmente quando se dedicam a qualquer aprendizado individual 
e coletivo. Assim como fez Praxágora, as mulheres têm a perspicácia 
de driblar os entraves machistas e também aprender com excelência 
sobre qualquer assunto. Ao mesmo tempo, mostra a potência das mu-
lheres quando estão unidas em uma causa, a verdadeira proposta da 
sororidade, colaborando no desenvolvimento mútuo. Nenhum tipo de 
violência pode conter o poder de desenvolvimento feminino, e Aristó-
fanes, quatro séculos antes de Cristo, já havia percebido que a mulher 
pode ter uma Praxágora em si. Ensinamentos demasiadamente impor-
tantes na antiguidade e na atualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a reflexão sobre a posição do feminino na Antiguidade, 
considerando as narrativas de Assembleia de Mulheres, de Aristófanes, 
muitas visões foram construídas, a partir dos valores políticos, sociais 
e culturais da antiga Grécia.

Em Aristófanes, a identidade e a cidadania estavam em pauta. 
As críticas eram direcionadas aos cidadãos, mas eram as persona-
gens femininas que transportavam essas mensagens aos homens. 
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Eram as esposas aristofânicas as portadoras de mensagens morali-
zantes para o masculino, assumindo a função de porta-vozes do autor.

Em Assembleia de Mulheres, as ações desenvolvidas pelas 
protagonistas femininas não eram ilegítimas, pois elas tinham pode-
res de interferir no universo masculino, embora tendo como modelo 
a representação do masculino.

Assembleia de Mulheres nos permite repensar a atuação fe-
minina, em seu sentido valorativo e público, rompendo as fronteiras 
hierárquicas sobre as quais haviam sido delimitados na historiografia 
tradicional espaços de competências femininas e masculinas. As per-
sonagens femininas nos permitem identificar os estatutos biológicos 
e mitológicos, frutos das construções culturais que hierarquizaram a 
cidadania em Atenas.

Aristófanes, através de sua produção, nos permite dimensionar 
os valores atribuídos às atividades femininas e sua importância para a 
cidade. O autor contribuiu para destacar na sociedade ateniense do 
período clássico um sistema amplo das relações entre os sexos. Tor-
nando-se um instrumento para conhecer as simbologias e as repre-
sentações pelas quais a sociedade elaborou e definiu o masculino e o 
feminino e as relações de poder entre eles.

A cidadania feminina proposta por Aristófanes em Assembleia 
de Mulheres mostra sua perspectiva cômica para a sociedade da épo-
ca e deixa claro que o direito de as esposas assumirem o poder político 
é válido, embora conflitante para o sexo oposto. Assim, faz-se neces-
sário ampliar o debate sobre o lugar ocupado pela mulher na Antigui-
dade clássica, no sentido de apontar um contexto mais diverso da vida 
feminina no mundo antigo, de maneira a compreender a formação de 
um modelo de discurso sobre o feminino. 
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INTRODUCCIÓN

Sobre la relación entre Aristófanes y Aristóteles

Es un hecho conocido que las mujeres de la Atenas Antigua no 
eran parte de la vida pública, pues los cargos públicos en la democra-
cia ateniense eran ejercidos por hombres. Se podría decir que la exclu-
sión de las mujeres de la vida pública fue parcialmente consecuencia 
de concepciones míticas-religiosas, culturales y sociales que informa-
ron la fundación de las instituciones públicas de la Atenas Antigua. Por 
ello, este marco más general dentro del cual se desarrolló la cultura 
griega se reflejó en la comedia aristofánica y en la filosofía aristotélica. 
Pues, por un lado, la comedia aristofánica expresa visiones, opiniones, 
prejuicios y expectativas de la audiencia (GALLEGO, 2018, p.59). Por 
otro, Aristóteles parte de la opinión general y la opinión de los sabios 
en sus investigaciones filosóficas.

Creemos razonable que exista un vínculo más estrecho entre 
Aristóteles y Aristófanes por las siguientes razones. Primero, la repre-
sentación de La Asamblea de las Mujeres se sitúa en 392 a.C. (MACÍA, 
2007, p.319). Mientras tanto República de Platón, maestro de Aristóte-
les y su mayor influencia, es compuesta en 390 a.C. (EGGERS LAN, 
1988, p.14). Pompeu (2003, p. 29) apunta que las ideas presentadas 
sobre el comunismo respecto a los bienes y respecto a las mujeres 
presentadas en La Asamblea de las Mujeres son anteriores a Repúbli-
ca. Esto quiere decir que Platón en República responde a la ridiculiza-
ción aristofánica cuando, refiriéndose a la inclusión de las mujeres en 
la educación y la política, dice: “Claro que tal vez muchas de las cosas 
que, contra lo acostumbrado, exponemos parezcan ridículas si se po-
nen en práctica” (Rep. 452a). También en Apología de Platón encontra-
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mos una reacción a las Nubes de Aristófanes. Estos dos hechos indi-
can que Platón estaba consciente de los contenidos de las comedias 
aristofánicas y que Aristófanes estaba al tanto de las ideas filosóficas 
del momento. Todo esto quiere decir que los textos que Aristóteles es-
tudiaba durante su estancia en la Academia referían la polémica entre 
Platón y Aristófanes.

Segundo, hay que dejar claro que Aristóteles frecuentaba las 
obras trágicas y cómicas, pues en Poética refiere y analiza diferentes 
tragedias y comedias. Cuando Aristóteles (Poet. 1448a) habla sobre la 
imitación por medio de la narración y la imitación por medio de la ac-
tuación en escena, menciona como ejemplo de la primera a Homero y 
como ejemplo de la segunda a Aristófanes. Esta comparación permite 
especular que Aristóteles pensaba como paradigmático a cada uno 
en su género: Homero como poeta y Aristófanes como comediógrafo. 
Además, ello indica que Aristóteles conocía el trabajo de Aristófanes. 
Ahora, no es posible que Aristófanes frecuentara textos aristotélicos, 
pues el nacimiento de Aristóteles (384 a.C.) es cronológicamente pos-
terior a la muerte de Aristófanes (388 a.C.). 

Tercero, algunos argumentos aristotélicos en contra del comu-
nismo de bienes y mujeres de República recuerdan los argumentos 
implícitos en La Asamblea de las Mujeres. En La Asamblea de las Mu-
jeres (670), Praxágora discute con Blépiro qué uso tendrán las urnas, 
los pórticos y los tribunales, pues Praxágora dice: “…voy a convertir la 
ciudad en una única vivienda…”. Esta discusión implica que las insti-
tuciones políticas desaparecen cuando la ciudad se entiende como 
una gran casa, por ello los lugares en donde se práctica la política 
pierden su significado político y deben ser reasignados a otro tipo de 
actividades. Aristóteles (Pol. 1261a) hace explícito este argumento im-
plícito de La Asamblea de las Mujeres (670) contra el comunismo de 
bienes y mujeres cuando dice que “… es evidente que al avanzar en 
este sentido y hacerse más unitaria, ya no será ciudad. Pues la ciudad 
es por su naturaleza una cierta pluralidad, y al hacerse más una, de 
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ciudad se convertirá en casa…” (Pol. 1261a). Con este argumento, 
Aristóteles apunta que la posición de Praxágora aniquila la ciudad y sus 
instituciones políticas, pues la ciudad necesariamente es plural, y de 
esta pluralidad se sigue la necesidad de instituciones como los tribu-
nales, los pórticos, la asamblea, etc. Esto podría indicar que Aristóteles 
frecuentaba las comedias aristofánicas y era capaz de captar la sutil 
crítica política de la comedia aristofánica.

SOBRE LAS MUJERES: CONVERGENCIAS 
ENTRE ARISTÓTELES Y ARISTÓFANES

Como dijimos antes, Aristófanes y Aristóteles son parte de una 
misma matriz cultural que refleja un conjunto de estereotipos y prejui-
cios sobre las mujeres. En La Asamblea de las Mujeres abundan las 
alusiones a estos estereotipos y prejuicios. En el inicio de la pieza, 
encontramos el siguiente discurso en honor a la lámpara: 

Brillante ojo de mi lámpara de barro… Sólo a ti nos mostramos… 
Tú sola llevas la luz a los secretos recovecos de nuestra entrepier-
na… También nos acompañas cuando abrimos a escondidas las 
despensas… en todo ello eres nuestro cómplice y no vas con el 
cuento a los vecinos (La Asamblea de las Mujeres, 5-10).

Según Taaffe (1993, p. 108), estas imágenes utilizadas por Aris-
tófanes sugieren motivos como el secreto y el engaño que se desar-
rollan a lo largo de la pieza. Ahora bien, Aristóteles señala respecto a 
las mujeres que estas difieren específicamente de los hombres, y por 
ello sus virtudes difieren específicamente (Pol. 1260a). Por un lado, 
Aristóteles afirma que, si la virtud de la mujer es el silencio, esto no se 
cumple para el hombre (Pol. 1260a). Por otro, afirma que “La virtud de 
las mujeres reside… por lo que se refiere al alma, en la moderación 
y en que sean hacendosas sin mezquindad” (Ret. 1361a). De este 
modo, Aristóteles recoge las creencias más extendidas sobre las mu-
jeres en la Grecia Antigua. 
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Más adelante, Praxágora alude el carácter doméstico de las mu-
jeres cuando dice: “He de preparar la comida en común para que ya 
hoy os deis el primer atracón” (710). Aristóteles también se refiere de 
este modo a las mujeres, pues según el Estagirita “…las partes prime-
ras y mínimas de la casa son el amo y el esclavo, el marido y la espo-
sa…” (Pol. 1253b). Así, Praxágora, a pesar de hacerse con el gobierno 
a través del engaño, conserva su papel doméstico y no se comporta 
como la gobernadora de una ciudad, sino como ama de casa. Aristó-
teles explica que la persistencia del papel doméstico de Praxágora se 
debe a su naturaleza femenina. Primero, Aristóteles sostiene que mu-
jeres y hombres han de unirse necesariamente debido a la procreación 
(Pol. 1252a). Luego, según Aristóteles todo “…lo que consta de varios 
elementos y llega a ser una unidad común, ya de elementos continuos 
o separados, aparecen siempre el dominante y el dominado…” (Pol. 
1254a). De lo anterior, Aristóteles concluye que “… en la relación entre 
macho y hembra, por naturaleza, uno es superior y otro inferior, uno 
manda y otro obedece” (Pol. 1254b). 

Sin embargo, esto no explica por qué la mujer es la inferior en 
la relación hembra-macho. Fortenbaugh (2006, p.241) argumenta que 
Aristóteles no reproduce irreflexivamente prejuicios y estereotipos so-
bre las mujeres. Aristóteles desea explicar el lugar de inferioridad que 
la mujer tiene respecto al hombre aplicando su teoría psicológica. Pri-
mero, Aristóteles señala que “…el que es capaz de prever con la mente 
es un jefe por naturaleza y un señor natural...” (Pol. 1252a). Luego, el 
Estagirita apunta que las mujeres tienen capacidad deliberativa, pero 
sin autoridad (Pol. 1260a). Fortenbaugh (2006, p. 245) explica que la 
autoridad faltante a la capacidad deliberativa no es una falta de autori-
dad interpersonal, mas intrapersonal. Esto quiere decir que el proceso 
deliberativo de las mujeres no logra imponerse a la fuerza de las emo-
ciones, lo que produce intemperancia y falta de liderazgo. Las mujeres 
que aparecen en La Asamblea de las Mujeres (130) se representan 
constantemente como intemperantes respecto al alcohol y al sexo.  Un 
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ejemplo de esto aparece en la siguiente porción de la pieza en la que 
las mujeres practican la puesta en escena de la asamblea: 

Praxágora: Cíñete la corona y buena suerte. 
Mujer 2: Ya está. 
Praxágora: Puedes hablar. 
Mujer: ¿Es que voy a hablar antes de beber?

De todo esto, podemos concluir que tanto Aristóteles como Aris-
tófanes usufructuaban los estereotipos y prejuicios contra las mujeres. 
El primero lo hacía con el afán de explicar filosóficamente el funciona-
miento de la ciudad, el segundo, con el afán de hacer reír. Sin embargo, 
Aristófanes va más allá y utiliza La Asamblea de las Mujeres, con sus 
estereotipos y prejuicios sobre las mujeres, para explorar la relación 
entre política y retórica.

MUJERES Y RETÓRICA

Hasta ahora observamos que Aristóteles explica y afirma el ca-
rácter subordinado de las mujeres. Sin embargo, Praxágora aparece 
como un contraejemplo, pues convence a la asamblea de que las mu-
jeres deben gobernar Atenas para resolver los problemas políticos que 
la aquejan. Esto último contradice la idea de que las mujeres son inca-
paces de ser líderes debido a la falta de autoridad en su capacidad de 
deliberar. La clave para resolver esta tensión reside en que Praxágora, 
a pesar de ser incapaz de liderar un gobierno debido a su condición 
de mujer, según Aristóteles, utiliza la retórica para persuadir a la asam-
blea y hacerse con el gobierno. Esto es posible pues de forma general, 
es decir, para hombres y mujeres, “…la palabra es para manifestar lo 
conveniente y lo perjudicial, así como lo injusto y lo justo” (Pol. 1253a). 
Esto quiere decir que Praxágora, incluso teniendo una capacidad deli-
berativa que no tiene autoridad frente a sus deseos inmediatos, puede 
manifestar lo conveniente y lo perjudicial debido a que puede hablar. 
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O sea, Praxágora es capaz de la persuasión retórica, aunque sus ca-
pacidades deliberativas no tengan autoridad intrapersonal. Con esto, 
Aristófanes nos quiere decir que no es necesario ser un líder tempe-
rante para hacerse con los designios de la ciudad, pues es suficiente 
ser un buen retórico para cumplir este cometido. Es decir, ser un buen 
líder es dispensable siempre y cuando se conozcan y se utilicen las 
herramientas retóricas de persuasión.

En primera instancia, la retórica es una capacidad para teorizar 
lo que es adecuado para convencer en cada caso (Ret. 1355b). Así, la 
posibilidad de utilizar la retórica depende de una capacidad teórica y 
no de la capacidad práctica de deliberar. Esto permite que incluso in-
dividuos que tienen sus capacidades deliberativas debilitadas, como 
las mujeres, sean capaces de teorizar sobre qué es necesario para 
convencer en cada caso. Praxágora convence a la asamblea hacien-
do el papel de un hombre y convence a Blépiro, echando mano de lo 
que es convenie para cada situación. En el primer caso, Praxágora 
muestra lo conveniente y lo perjudicial respecto a la política actual 
para convencer a la asamblea de que las mujeres deben gobernar 
(170-210). Mientras que, en el segundo caso, Praxágora convence a 
Blépiro de que ella debía usar las ropas de hombre puesto que “… 
hacía frío y yo [Praxágora] soy tierna y delicada…” (530). Evidente-
mente, en el primer caso se apela a la deliberación, mientras en el 
segundo caso a las emociones. En ambos casos, Praxágora logra 
teorizar cuáles son los mejores recursos persuasivos para la situación 
en la que se encuentra. En general, Praxágora logra utilizar la retórica 
exitosamente a pesar de ser mujer, pues aprendió “…a fuerza de oír 
a los oradores” (240). Es decir, no desarrolló estas habilidades por sí 
sola, sino que las aprendió por imitación de los hombres.

Ahora bien, analicemos algunos de los recursos retóricos pre-
sentes en el discurso de Praxágora (170-210). Para Aristóteles, el ta-
lante está conformado por tres elementos: la sensatez, la virtud y la 
benevolencia (Ret. 1378a). El talante es de suma importancia para la 
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oratoria pues constituye “…el más firme [medio] de persuasión” (Ret. 
1356a). En el discurso de Praxágora, podemos encontrar estos tres 
rasgos que según Aristóteles producen un talante persuasivo. Prime-
ro, Praxágora expresa su benevolencia hacia el público cuando dice 
que a ella le “…importa tanto este país como a vosotros…” (170). 
Luego, esta se quiere mostrar virtuosa cuando afirma que el pueblo 
ateniense vive “…a costa del erario público y cada quisque en particu-
lar mira y remira en qué puede obtener beneficio, mientras lo común va 
dando bandazos…” (200). Con ello, muestra que ella es virtuosa, pues 
no está buscando el beneficio individual al pedir que las mujeres se 
encarguen del gobierno. Muy por el contrario, Praxágora, que está dis-
frazada de hombre, está sacrificando el poder político y la posibilidad 
de lucro privado en vistas de un bien común. Finalmente, Praxágora 
delibera sobre los medios necesarios para que la ciudad pueda vivir 
feliz (240). En este caso, la sensatez determina los mejores medios 
para lograr un fin establecido, la virtud asegura que el fin establecido 
no sea desplazado por cuenta de la codicia o algún otro vicio, y la 
benevolencia garantiza que el fin establecido sea conveniente (FOR-
TENBAUGH, 2006, p.298). Lo anterior indica que Praxágora produce 
conforme a la retórica un talante persuasivo que se transmite en su 
discurso y la hace digna de crédito frente a la asamblea. 

Además de la necesidad de un talante persuasivo, es necesa-
rio que este talante sea vehiculado a través del lenguaje. Es decir, es 
necesario hablar de forma adecuada (Ret. 1407a). Por ello, Praxágora 
llama la atención sobre el lenguaje de las mujeres durante el ensayo, 
ya que constantemente estas cometen errores de estilo y de concor-
dancia. Un ejemplo del primero es el juramento por las dos diosas, 
que generalmente es hecho solamente por las mujeres (150). También, 
encontramos que una de las mujeres que se está haciendo pasar por 
hombre comete un error del segundo tipo al decir: “Como iba diciendo, 
mujeres que estáis aquí sentadas” (160). Los dos errores introducen 
desviaciones que tienen como consecuencia la pérdida de fuerza per-
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suasiva sobre el auditorio, pues la expresión adecuada es la que expre-
sa “… las pasiones y los caracteres…” (Ret. 1408a). Podemos concluir 
que Aristófanes nos indica con esto que es suficiente establecer una 
escena para modificar los designios de la ciudad, pues a pesar de que 
las mujeres no pueden ser parte de la política, a través del discurso 
retórico, tienen acceso a ella.

De la misma forma, no es suficiente el talante para que un 
discurso sea persuasivo, este también debe tener un contenido que 
alcance un fin deseado a través de medios específicos. El discur-
so deliberativo que utiliza Praxágora es el propio de las asambleas  
(Ret. 1358b). En este discurso, Praxágora se refiere al futuro cuando 
esta dice que “Conque, si me hacéis caso, podréis salvaros todavía: Yo 
afirmo que es preciso que nosotros pongamos el gobierno en manos 
de las mujeres…” (210). Cosa que es propia del discurso deliberativo 
(Ret. 1358b). Y este, por referirse al futuro, tiene como objeto cosas 
que dependen de nosotros y que pueden o no suceder (1359a), por 
ello en la asamblea se discute establecer el gobierno de las mujeres. 
Uno de los temas propios del discurso deliberativo es la legislación  
(Ret. 1359b), cosa que se discute en el discurso de Praxágora. Final-
mente, el discurso de Praxágora discurre sobre lo conveniente y lo per-
judicial, pues ella apunta como perjudicial que los atenienses “…vivís 
a costa del erario público y cada quisque en particular mira y remira 
en qué puede obtener beneficio…” (200), y apunta como conveniente 
que se debería entregar a las mujeres el gobierno. Sobre lo convenien-
te y lo perjudicial en el discurso deliberativo, Aristóteles apunta que 
“…el que aconseja recomienda lo que le parece lo mejor, mientras 
que el que disuade aparta de esto mismo tomándolo por lo peor…”  
(Ret. 1358b). En definitiva, Praxágora, a pesar de tener una capacidad 
deliberativa distorsionada por las emociones, según Aristóteles, puede 
discursar y convencer a otros de lo que le parece conveniente a pesar 
de no serlo completamente.
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Finalmente, Taaffe (1993, p. 118) interpreta el uso del lenguaje 
por parte de Praxágora como un disfraz lingüístico que complementa 
el físico. Es decir, Praxágora, siendo mujer, logra hacerse con el poder 
a través de la composición de un discurso masculino en el cual en-
contramos la discusión de los temas propios del discurso masculino, 
los juramentos por los dioses masculinos, y la perspectiva masculina 
de las cosas para mantener la atención de su público. Eso se debe a 
que Praxágora está plenamente consciente que el poder en Atenas 
solo puede ser alcanzado a través de la masculinidad (TAAFE, 1993, p. 
110). De este modo, Aristófanes envía un mensaje a sus espectadores 
sobre la debilidad de las instituciones públicas atenienses de la época, 
pues un estado de cosas que parecía absurdo fue presentado como 
posible debido al uso habilidoso de la retórica, que potencia las fuerzas 
femeninas del engaño y lo secreto.

MUJERES, POLÍTICA Y TEATRO  
O DE LA TEATRIFICACIÓN DE LA POLÍTICA

La supuesta capacidad retórica e intemperancia de las mujeres 
justifica en parte su destierro de la vida política en la Atenas Antigua, 
pues no son aptas para el mando, y si lo fueren, lo ejecutarían a través 
del engaño. En este contexto, La Asamblea de las Mujeres adquiere un 
tono utópico (Pompeu, 2003, p. 27). Sin embargo, en este apartado de-
fenderé que realmente se trata de un escenario distópico, debido a las 
consecuencias absurdas y antinaturales que van en detrimento de las 
libertades individuales. En pocas palabras, La Asamblea de la Mujeres 
representa un estado de cosas con consecuencias indeseables que tie-
nen como causa la usurpación del legítimo poder de los hombres por las 
mujeres a través del uso de la retórica. Aquí veremos cómo Aristófanes 
construye esta distopía a través de la feminización de la política.
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Primero, las mujeres son incapaces de la política propiamente 
dicha. En La Asamblea de las Mujeres, asistimos a una inversión de lo 
público y lo privado (DRUMOND, 2014, p. 12), pues las mujeres, debi-
do a su naturaleza doméstica, no consiguen producir instituciones po-
líticas como la asamblea y los tribunales. Así, no tendríamos realmente 
una ciudad gobernada por mujeres, sino una gran casa administrada 
por mujeres. Aristóteles distingue lo público y lo privado como diferen-
tes especies, pues “… cuantos opinan que es lo mismo ser gobernante 
de una ciudad, rey, administrador de su casa o amo de sus esclavos, 
no dicen bien. Creen, pues, que cada uno de ellos difiere en más o en 
menos, y no específicamente” (Pol. 1252a).  La diferencia específica 
consiste en que la ciudad tiene como fin el vivir bien y la casa tiene 
como fin suplir las necesidades básicas (Pol. 1252b). Por ello, suplir 
las necesidades básicas no constituye una comunidad política, pues 
la comunidad política tiene como característica la finalidad vivir bien. 
La feminización de la política para Aristófanes es una contradictio in 
adjecto, pues la feminización destruye la política.

Segundo, Aristófanes muestra que es posible usurpar las insti-
tuciones políticas a través de la teatralización de estas. En la primera 
parte de la obra, Taafe (1993, p. 120) apunta que Aristófanes muestra 
lo que sucede antes de la puesta en escena: el uso de disfraces, la 
modificación de los cuerpos, la práctica del guion, etc. Ello indica que 
la asamblea, como institución política, también es una pieza teatral, 
pues dentro de ella encontramos elementos análogos. Aquí se con-
funden retórica y teatro, pues ambos tienen un auditorio el cual debe 
ser persuadido sobre un estado de cosas hipotético. Es decir, el teatro 
y la retórica necesitan persuadir a sus respectivos auditorios de que 
el estado de cosas que se les presenta es verosímil. Con todo esto, 
Aristófanes quiere mostrar que hay poca diferencia entre la asamblea 
y el teatro de la época, ya que ambas instituciones están manejadas 
por una puesta en escena y la capacidad de representar un papel que 
cada orador tenga. (TAAFE, 1993, p. 131). Aristóteles es consciente 
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de esto cuando apunta que la expresión de los debates “…se acer-
ca más a la representación teatral… si [los discursos] prescinden de 
esa representación… resultan lánguidos” (Ret. 1413b). Con ello Aris-
tóteles quiere decir que la efectividad de los discursos depende de la 
representación teatral que los acompaña, de ahí que Praxágora sea 
rigurosísima en lo que se refiere a la puesta en escena por parte de las 
mujeres. Con esto, Aristófanes apunta a la banalización de la política y 
su reducción a un mero entretenimiento.

Finalmente, Aristófanes nos muestra las consecuencias ab-
surdas que se siguen de los estados de cosas representados en La 
Asamblea de las Mujeres. Esto se observa con más claridad en la 
segunda parte de la pieza, en donde algunas mujeres feas y viejas 
exigen ser satisfechas sexualmente por un hombre joven en confor-
midad a lo estipulado por las leyes propuestas por las mujeres. Este 
joven es incapaz de establecer una relación sexual con una mujer de 
su edad debido a que las personas viejas y feas tienen prioridad sobre 
los bienes sexuales comunes. Lo que al principio parecía una buena 
idea, tiene consecuencias absurdas y artificiales. Sobre este punto 
Aristóteles se pronuncia cuando dice que “En efecto, el hombre es por 
naturaleza más apto para mandar que la mujer – a no ser que se dé 
una situación antinatural…” (Pol. 1259a). Aristóteles hace explícito lo 
que Aristófanes dice entre líneas: si este estado de cosas antinatural 
se diera, se verían pervertidas las condiciones básicas para la exis-
tencia de la ciudad, pues sería imposible la procreación, ya que las 
mujeres de edad avanzada que captan la energía sexual de los hom-
bres jóvenes no son aptas para procrear nuevos ciudadanos. Como 
ejemplo de ello se puede mencionar también que se denuncia que los 
lineamientos establecidos por Praxágora tienen como consecuencia 
una ciudad llena de Edipos, pues si las mujeres son comunes, en-
tonces no hay impedimento para que se den relaciones incestuosas 
(1040). En todo caso, las consecuencias de las leyes impuestas por 
las mujeres implican la destrucción de la ciudad a través de la destruc-
ción de su elemento más preciado: el ciudadano.
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Además, las mujeres viejas que aparecen en la primera parte 
y la segunda parte de la pieza dejan de ser mujeres para convertirse 
en monstruos. Recordemos que Cremes se expresa así de las muje-
res disfrazadas en la asamblea: “Y ahora que caigo, al mirarlos todos 
me parecían zapateros, pues era verdaderamente impresionante ver 
la Asamblea llena de hombres de piel muy blanca” (380). Además, las 
mujeres viejas a pesar del maquillaje y otros atavíos son tratadas como 
monstruos (1090). En ambos casos, parece seguirse una crítica a las 
instituciones políticas. Primero, en la asamblea, estas mujeres mons-
truosas, nunca llegan a ser hombres sino hombres extraños que se 
hacen con el poder. Ello muestra que la asamblea puede manipularse 
fácilmente con una puesta en escena (TAAFE, 1993, p. 131). Segundo, 
la utilización de maquillaje para ocultar la verdadera naturaleza deca-
dente de las mujeres viejas se asemeja a la discusión desarrollada 
en Gorgias 465a, donde la retórica es comparada con la cosmética 
mientras que la gimnasia con la filosofía. De este modo, Aristófanes 
llama nuestra atención respecto a los usos y abusos de la retórica en 
un sistema de gobierno en el cual el lenguaje es la principal herramien-
ta política. En definitiva, no solo la política se vuelve artificial, pues las 
relaciones sexuales se vuelven artificiales debido a que son el producto 
de una ley concebida con artificiosidad (POMPEU, 2003, p.32)

CONCLUSIÓN

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, Aristóteles y Aris-
tófanes participan de una matriz cultural que excluye a las mujeres de 
la vida política. Mucha de la comedia de Aristófanes en La Asamblea 
de las Mujeres se basa en mostrar el absurdo que se sigue de una 
comunidad manejada por mujeres. Este absurdo es recogido por Aris-
tóteles para argumentar en contra de Platón, que tenía posiciones pa-
recidas a las que son presentadas como absurdas por Aristófanes en 
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La Asamblea de las Mujeres. Observamos también, como la filosofía 
y la literatura critican de igual forma el influjo perjudicial de la retórica 
en la política. Aristófanes hace esto a través de la representación en 
La Asamblea de las Mujeres; mientras que Aristóteles hace lo mismo a 
través de argumentos que se asimilan al contenido de La Asamblea de 
las Mujeres. Por otro lado, observamos como Aristófanes, a través de 
la distopía, y Aristóteles, a través de su análisis filosófico, muestran las 
conclusiones absurdas que se siguen de un gobierno femenino. Los 
dos autores reafirman la autoridad masculina a través del uso de este-
reotipos y prejuicios sobre las mujeres (TAAFE, p. 133). Finalmente, es 
importante resaltar que el estudio de la filosofía y la literatura griega an-
tigua parecen indisociables para comprender una y otra, pues ambas 
son parte de un marco más general dentro del cual se desarrolló la vida 
en la Antigua Grecia. Prueba de esto es que observamos que el come-
diógrafo y el filósofo compartieron las mismas inquietudes respecto a 
la política, la ciudadanía y la influencia de la retórica sobre estas. 
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INTRODUÇÃO131

Por seu teor político, Assembleia132 é uma das peças que faz pa-
ródia com uma instituição ateniense, a ekklesia, por meio da atuação 
das mulheres (POMPEU, 2019). Estas decidem tomar o poder da ci-
dade, visto ser governada por homens maus, os quais lideram a pólis 
também por culpa do povo. Praxágora, a personagem principal, co-
manda as demais mulheres na tentativa de governar Atenas. A fim de 
realizar esse objetivo, elas tomam as roupas dos seus maridos para se 
disfarçarem como tais, uma vez que somente os homens tomavam as 
decisões políticas, sendo os únicos que iam à assembleia. Praxágora é 
quem também discursa no parlamento diante das tentativas frustradas 
das outras mulheres. Alcançado o objetivo com seu discurso, Praxágora 
estabelece várias leis, dentre elas a de destruição das coisas privadas, 
inclusive mulheres e homens. Estes são obrigados, por lei, a ter rela-
ções sexuais com as mulheres, a começar pela mais velha. No final, há 
discussão entre uma jovem e uma velha por um mancebo, aparecendo 
outra ainda mais velha tentando levá-lo. Por fim, chega uma mais velha 
que todas, tendo por isso prioridade. Esta última conduz o mancebo 
cumprindo a lei. A peça termina com o coro de mulheres cantando.

Ao considerar o texto grego dessa peça, observa-se que as es-
colhas do aspecto verbal realizadas orientam o leitor a perceber como 
o tópico discurso – as mulheres no parlamento – é desenvolvido na fala 
e ações das personagens.

131 As traduções do inglês e do grego são de minha autoria.
  O desenvolvimento desta proposta sobre aspecto verbal na comédia aristofânica faz parte 

do meu projeto de doutorado em andamento sob a supervisão da professora doutora Ana 
Maria César Pompeu do Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal 
do Ceará – UFC. Mestre em Estudos da Tradução –POET/UFC. Professor de Língua Portu-
guesa e Linguística na UECE (Universidade Estadual do Ceará) fhenrique.net@gmail.com

132 Agradeço ao comitê editorial pelas observações e sugestões feitas, que foram de grande 
valor para esta pesquisa. Agradeço também a minha orientadora a professora Ana Maria 
César Pompeu pelos direcionamentos.
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Neste capítulo tenciono, portanto, descrever a semântica do 
aspecto verbal a partir da gramática cognitiva. A semântica do aspec-
to verbal é descrita como perspectivização conceptual (construal). 
O significado como perspectivização conceptual quer dizer a nossa 
capacidade de interpretar a mesma situação de formas alternativas 
em níveis de esquematicidade/especificidade, perspectiva adotada e 
proeminência (LANGACKER, 2009). Ademais, o aspecto verbal está 
fundamentado no domínio cognitivo espacial, servindo este como 
metáfora para compreender aspecto como distanciamento e, por 
conseguinte, distanciamento social.

O capítulo está organizado da seguinte forma: Primeiro, apre-
sento as bases da semântica cognitiva nos moldes da gramática cog-
nitiva de Langacker. Em seguida, a descrição da semântica do aspecto 
por essa abordagem cognitiva. Depois, a descrição e análise da peça 
Assembleia de Mulheres. Então, as considerações finais.

ASPECTO VERBAL SOB A LENTE COGNITIVA

Nesta seção, pretendo primeiro esclarecer alguns termos. Em 
seguida descrever, de modo geral, o aspecto verbal nos estudos do 
grego clássico. Por fim, explanar as bases da proposta teórica a partir 
da linguística cognitiva, particularmente a gramática cognitiva.

Aspecto é definido como perspectiva sendo uma categoria se-
mântico-gramatical (ALBUQUERQUE, 2018; BOAS, et al., 2019; MO-
SER, 2017; PORTER, 2010; 2005; BAKKER, 1997; MCKAY, 1994). 

Quanto à sua classificação, há três aspectos: perfectivo, imper-
fectivo e estativo133. Perfectivo indica a ação de forma sumária vista 

133 Há quem faça distinção entre atividade, ação e processo. Atividade diz respeito a verbos 
de todas as formas; ação é uma atividade constituída como evento completo, e processo 
é uma atividade em processo ou progresso sem referência específica aos limites da totali-
dade dos eventos (MCKAY, 1994). Declerck (2011) usa o termo “situação” para encapsular 
estado, uma situação ou um processo. Geralmente, estado é para se referir ao aspecto 
estativo, situação ao perfectivo e processo ao imperfectivo. 
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como um todo, sendo representada pela forma verbal aoristo (com-
pleto)134, imperfectivo indica a ação em progresso nas formas verbais 
presente e imperfeito (incompleto), e estativo indica o estado do sujeito 
(condição do sujeito gramatical) nas formas verbais perfeito e mais-
-que-perfeito (ALBUQUERQUE, 2020, 2018; BOAS et al., 2019; MOSER, 
2017; DECKER, 2014, 2001; PORTER, 2010, 1999; MCKAY, 1994)135.

Há ainda distinção entre aspecto lexical e aspecto gramatical 
(BOAS et al., 2019). Aspecto lexical recebe também o nome de Ak-
tionsart, que significa “tipo de ação”, “característica da ação” ou “ca-
racterísticas processuais” ou “acionalidade” (ALBUQUERQUE, 2018, 
FANNING, 1990). Neste capítulo, aspecto propriamente dito é uma 
categoria semântica que gramaticaliza a perspectiva do falante nas 
formas verbais (aoristo, presente, imperfeito, perfeito e mais-que-per-
feito), enquanto Aktionsart é categoria da semântica lexical e não as-
pectual (ALBUQUERQUE, 2018; DECKER, 2014, 2001; PORTER, 2010, 
2005; FANNING, 1990; CAMPBELL, 2007)136.

134 O aoristo (ἀόριστος) é entendido como valor semântico de indeterminado, de indefinição 
(DELAUNOIS, 2005).

135 Há enorme debate se o perfeito no grego antigo é uma terceira categoria aspectual 
(FANNING, 1990). Outro ponto de discussão é se ele é estativo ou imperfectivo 
(CAMPBELL, 2007). Neste capítulo, sigo perfeito como terceira categoria aspectual 
estativa (ALBUQUERQUE, 2018; PORTER, 2010; DECKER, 2001).

136 Albuquerque (2018), Porter (2010) e Fanning (1990) mostram que no curso da história de 
estudos da língua grega houve mistura dos termos aspecto e Aktionsart, de modo que este 
último passou a ser considerado categoria aspectual, passando aspecto a ser conside-
rado uma categoria lexical e não somente semântico-gramatical. Neste capítulo é feita a 
distinção aspecto e Aktionsart, sendo o primeiro uma categoria semântico-gramatical (ao-
risto, presente, imperfeito, perfeito e mais-que-perfeito) e o segundo uma categoria lexical 
(durativo, progressivo, contínuo, habitual) (MOSER, 2017, 2015; DECKER, 2014, 2001; 
PORTER, 2010, 2005; MCKAY, 1994; FANNING, 1990). Não é meu alvo aqui relacionar 
aspecto e acionalidade. Para um estudo da acionalidade e sua relação com aspecto ver-
bal, ver Albuquerque (2018) e Moser (2017, 2015). Como aponta Moser (2017), no grego 
homérico Aktionsart é a categoria predominante. No decorrer da língua grega, que vai do 
período clássico passando pelo koiné e bizantino até chegar no moderno, Aktionsart perde 
força para aspecto verbal, que se torna a categoria primária de uso dos autores. Moser 
(2017) afirma que no período clássico os autores optam por escolher o aspecto verbal 
para expressar certo ponto de vista da situação em detrimento do Aktionsart. 
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Outra discussão é a respeito da temporalidade nas formas ver-
bais no modo indicativo. É feita a distinção entre tempo absoluto e 
tempo relativo137 (BOAS et al., 2019; PORTER, 2010, 2005; CRESPO et 
al., 2003). Tempo relativo diz respeito a posterioridade, anterioridade 
e simultaneidade ao passo que tempo absoluto é uma categoria fixa 
(BOAS et al., 2019; RIKJSBARON, 2002. PORTER 1996).

Outras abordagens entendem que as formas verbais (aoristo, im-
perfeito, presente, perfeito e mais-que-perfeito) são categorias semânti-
cas aspectuais apenas e não temporais (ALBUQUERQUE, 2020, 2018; 
DOSUNA, 2017; PORTER, 2010, 2005; ORRIENS, 2009; CAMPBELL, 
2007; MOSER, 2003; MCKAY, 1994; BAKKER, 1996)138. Orriens (2009) 
e Bakker (1996), partindo da noção de imediatismo (immediacy) e des-
locamento (displacement) (CHAFE, 1994)139, explicam aspecto como 
perspectiva relacionada à percepção espacial do falante. Em linhas 
gerais, tratam respectivamente, de proximidade e distanciamento en-
tre consciência, ambiente e objeto percebido. Orriens (2009) diferencia 
perfeito e aoristo em termos de imediatismo e deslocamento, respecti-
vamente: a habilidade de o falante assumir posições em relação ao con-
teúdo da sua declaração de sorte que presente e perfeito são usados 
para sinalizar maior proximidade ao passo que o aoristo para distância.

Ainda que se atribua às formas aspectuais tempo relativo, os es-
tudos cognitivos têm demonstrado que tempo é uma metáfora espacial 
sendo o pretérito elaborado em termos de conteúdo localizado que per-
tence à região posta por trás do experienciador. Quanto ao presente, é 
estrutura conceptual relacionada ao ambiente espaço-físico próximo, e 

137 A língua grega possui vários recursos linguísticos para expressar tempo (GEORGE, 2014; 
DECKER, 2001).

138  Seguindo os autores citados, parto da ideia de aspecto não ser categoria temporal, mas 
espacial que funciona como domínio cognitivo para conceptualizar a perspectiva do fa-
lante. Domínio é um tipo de conhecimento organizado que providencia a interpretação 
de um conceito (EVANS, 2007).

139  Maneira imediata diz respeito à verbalização da experiência que está relacionada ao ambien-
te físico próximo do experienciador. Em outras palavras, a maneira imediata trata da relação 
entre a consciência do indivíduo e o ambiente sumarizada em termos de perceber, agir e 
avaliar. Na maneira deslocada, a consciência focaliza experiências de outros ou que não são 
as suas imediatas. Há dois tipos de deslocamentos: espacial e temporal (CHAFE, 1994). 
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o futuro é antecipação presente de objetivos ou alvos, aquilo que está 
diante do referente espacial (LANGACKER, 2011; EVANS, 2005)140.

A forma verbal do perfeito também indica proximidade, por 
isso é vista como proximidade. A diferença entre perfeito e presente 
é que o primeiro indica maior proximidade. Por isso o perfeito é visto 
como aspecto imperfectivo nas visões de Trevor (2004) e de Cam-
pbell (2007), sendo o perfeito visto por Cambpell como altamente 
aproximado. O mais-que-perfeito também indica proximidade, porém 
atenuada em relação ao perfeito (ALBUQUERQUE, 2020, 2018; DEC-
KER, 2014, 2001; PORTER, 2010).

Nos estudos linguísticos, tempo, aspecto e modalidade são es-
tudados juntos (TAM) (BRISARD E PATARD, 2011; SAUSSURE et al., 
2007; ABRAHAM E LEISS, 2007). Mais ainda, categoria de aspecto 
– como presente no Inglês (LANGACKER, 2011, 1978) e imperfeito 
(FLEISCHMAN, 1995) e as formas secundárias, aoristo, imperfeito e 
mais-que-perfeito no grego clássico (BOAS et al., 2019) – é vista como 
modalidade141. 

140 A noção de tempo relativo é explicada pelo viés cognitivo assim. A anterioridade (aoristo, 
imperfeito e mais-que-perfeito) indica que localização do conteúdo conceptual está dis-
tante do experienciador. A simultaneidade (presente e perfeito) sinaliza que o conteúdo 
conceptual está próximo do experienciador. A posterioridade (futuro) é uma antecipação 
present dos alvos que estão diante do referente espacial. Há discussão se futuro é uma 
categoria aspectual, temporal ou modal. Adoto aqui visão de futuro como categoria que 
exprime expectativa (ALBUQUERQUE, 2018; DECKER, 2014; PORTER, 2010). O aspecto 
verbal, como categoria semântica que conceptualiza a perspectiva do sujeito sob do-
mínio cognitivo espacial, pode ser descrito desta forma. Distanciamento, marcado por 
aoristo, é a visão do experienciador em que o conteúdo está por trás de si ou distante de 
si. Proximidade, marcada por presente e imperfeito, é a estrutura conceptual do experien-
ciador relacionada ao ambiente espacial próximo. Isso explica o presente em contextos 
narrativos, o chamado presente histórico. O imperfeito também marca simultaneidade 
diferenciando do presente por aquele ter distanciamento atenuado. Do ponto de vista do 
presente, imperfeito é proximidade atenuada. Do ponto de vista do aoristo, imperfeito é 
distanciamento atenuado.

141  As formas aspectuais indicam proximidade epistêmica (LANGACKER, 2011; EVANS, 
2005, BRISAR, 1999). Conforme Patard e Brisard (2011) vários elementos temporais como 
tempo e aspecto, estão intimamente relacionados a modo e modalidade, particularmente, 
à natureza epistêmica. Por seu turno, Boogaart (2007) argumenta que o aspecto imperfec-
tivo indica modalidade. Aspectos perfectivo e imperfectivo são compatíveis com modali-
dade (ABRAHAM E LEISS, 2007). Givón (1989) afirma também que as formas aspectuais 
são usadas como valor modal e que, em algumas línguas, a gramática da evidencialidade 
ocorre em uma escala gradiente de proximidade espacial. Pode-se dizer que as formas 
secundárias são mudança modal (modal backshifting) (DECLERCK, 2011).
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Aspecto é uma categoria do sistema verbal grego. Outra catego-
ria verbal é o sistema de finitude. Existem duas categorias do sistema 
de finitude: +finitas (indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo) e –finitas 
(particípio e infinitivo) (PORTER, 2020). Segundo Porter (2010), o grego 
antigo tem duas formas inflexionais, o indicativo e o não-indicativo. O 
indicativo é o modo propriamente dito por ser +asserção, ao passo que 
a –asserção, apesar de ser modo, entra na categoria de modalidade 
(ALBUQUERQUE, 2020). Modo é marca gramatical que estabelece os 
papeis que os interlocutores podem assumir na comunicação em que 
um interlocutor pode escolher seu papel comunicativo fazendo asser-
ções, dando comando, expressando dúvida e afins. Os outros modos 
são modais ou modalidade (imperativo, subjuntivo e optativo) (ALBU-
QUERQUE, 2020). Ao escolher o sistema de finitude, existem duas op-
ções neste sistema de escolhas: +finitude e -finitude. Ao escolher -fini-
tude, duas opções surgem: +pressuposição factível e -pressuposição 
factível, respectivamente, particípio e infinitivo (PORTER, 2010). Particípio 
e infinitivo não são nem modo no sentido restrito, nem modalidade. Am-
bos estão na categoria modulação. Modulação (pressuposição factível) 
é conhecimento compartilhado em que o leitor e ouvinte estão compro-
metidos com a verdade da proposição e não estão preocupados com 
declarações sobre fatos (ALBUQUERQUE, 2020, 2018).

Como afirma Croft (2012), as escolhas aspectuais levam em 
conta fatores como os objetivos dos interlocutores no discurso. Dis-
curso é a língua em uso de modo interativo envolvendo segmentação 
em palavras, oração, complexo oracional e assim por diante, mas 
também a influência do falante sobre seu interlocutor (LANGACKER, 
2008). Em outras palavras, é preciso levar em conta elementos dis-
cursivos como o tópico discursivo, que significa o tema geral de um 
texto (LINS et al., 2017; CAVALCANTE, 2013). No caso da peça As-
sembleia, o tópico discursivo a tomada da assembleia pelas mulhe-
res (POMPEU, 2019). Além do tópico discursivo, o registro é impor-
tante, ou seja, o contexto da situação envolvendo os participantes e 
seus papeis sociais, o que está acontecendo e o modo da linguagem 
(FUZER E CABRAL, 2014; LECKIE-TARRY, 1995).
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A semântica cognitiva considera que o significado está funda-
mentado nas experiências humanas na realidade, o que é chamado de 
domínio142 cognitivo como tempo e espaço. Como seres cuja mente 
tem um corpo, há continuidade entre mente, corpo e mundo de ma-
neira que as categorias espaço-temporais moldam nossa cognição, 
por exemplo, a nossa linguagem. Em suma, a linguística cognitiva se 
baseia no realismo corporificado (JANDA, 2018). 

Em alguns modelos de semântica, o significado é restrito ao 
conteúdo. Na semântica cognitiva, significado diz respeito a como 
esse conteúdo é moldado pela capacidade imaginativa da mente hu-
mana (MARINHO E FERRARI, 2016). É o que se designa por pers-
pectivização conceptual (construal): as variadas formas de ver uma 
situação. Assim, a mesma situação pode ser vista de muitas maneiras.  
A perspectivização conceptual é caracterizada por especificidade/es-
quematicidade, focalização, proeminência e perspectiva (GONÇAVES-
-SEGUNDO, 2017; LANGACKER, 1987).

A especificidade trata do nível de precisão e detalhamento em 
que uma situação é caracterizada. Por seu turno, esquematicidade 
diz respeito ao grau de generalidade. A especificidade elabora a es-
quematicidade. Aspecto é uma categoria esquemática que é elabo-
rada por perfectividade, imperfectividade e estatividade. Ao passo 
que aoristo elabora a perfectividade, imperfeito e presente, a imper-
fectividade; perfeito e mais-que-perfeito elaboram a estatividade. A 
relação entre esquematicidade e especificidade se dá em gradiência 
(LANGACKER, 2013).

A focalização envolve a seleção diante das escolhas caracteri-
zando o que é fundo (ground) e o que é figura (figure) (LANGACKER, 
2013). Em outros termos, o que é secundário e o que é primário, res-
pectivamente. A focalização pode ser observada também na relação 
entre perfeito e mais-que-perfeito. Este é mais secundário em relação 
ao perfeito. Ademais, sendo a focalização uma gradiência, é possível 

142 Ver nota 137.



S U M Á R I O 416

observá-la na relação entre todos os aspectos143 no seguinte esque-
ma: Aoristo > imperfeito > presente > mais-que-perfeito > perfeito. 
Aoristo é o aspecto que indica maior distanciamento em relação ao 
imperfeito. Este, embora seja aspecto imperfectivo, apresenta maior 
distância em relação ao presente, que indica mais proximidade em re-
lação ao aoristo e ao imperfeito; porém, mais-que-perfeito e perfeito si-
nalizam ainda mais proximidade e, assim, maior focalização. Ademais, 
mais-que-perfeito e imperfeito, nas relações com perfeito e presente, 
respectivamente, trazem, como designo, a ideia de perspectiva de pro-
ximidade atenuada, ou seja, indicam leve distanciamento. 

Como visto, a focalização é uma questão de grau. É também re-
lativa aos alvos particulares, às dimensões da estrutura e aos níveis de 
organização (LANGACKER, 2013), o que fundamenta as relações entre 
os aspectos como gradiência. Na escolha aspectual, o imperfectivo se 
apresenta em uma gradiência entre imperfeito e presente. O primeiro 
é considerado mais remoticidade, ao passo que o segundo menos 
remoticidade144. Dito de outra forma, presente é mais proximidade; já 
imperfeito é menos proximidade. 

As escolhas aspectuais revelam que há elementos da expe-
riência que são escolhidos como mais proeminentes que outros. Tex-
tualmente, significa dizer que há assimetria nas informações de sorte 
que há proeminência (saliência) textual-discursiva. Por essa razão “à 
medida que o texto se desenvolve, cada etapa da expressão atual é 

143 Estou tomando aspecto somente como categoria semântica distinguindo de Aktionsart, 
categoria lexical. Assim “durativo”, “iterativo”, “terminativo” e etc não são categorias as-
pectuais, antes lexicais relativas a tempo (ALBUQUERQUE, 2018; DECKER, 2014, 2001; 
PORTER, 2010; RIJKSBARON, 2002; MCKAY, 1994; FANNING, 1990). 

144 Como afirma Campbell (2007, p.15), “afastamento é uma categoria espacial e não tem-
poral, que tem a ver com a distância ou a falta de proximidade, mas pode exprimir-se tem-
poralmente em contextos específicos. Na realidade, o distanciamento pode ser expressar 
através do afastamento temporal, do afastamento lógico ou do afastamento contextual”. 
Remoteness is a spatial rather than temporal category, to do with distance or lack of prox-
imity, yet it may express itself temporally in particular contexts. In fact, remoteness may be 
expressed though temporal remoteness, logical remoteness, or contextual remoteness.
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construída e interpretada sob o plano de fundo das que já foram” (LAN-
GACKER, 2013, p.59)145.

O que Langacker está dizendo ajuda a explicar os usos de mais-
-que-perfeito, aoristo e imperfeito como formas de expressar plano de 
fundo (background), isto é, elementos linguísticos que orientam o leitor 
a perceber o que é secundário como os aoristos dos versos 35-40146. 

ἤκουσά τοι
ḗkousa  toi147 
ouvir AO.IN.1S148 com certeza
Ouvi certamente

ὑποδουμένη τὸ κνῦμά σου τῶν δακτύλων,
hypodouménē  tò knymá sou tōn daktýlōn
amarrar PS.PT. os sapatos, o arranhado dos teus dedos
Quando estava amarrando os sapatos, o arranhado dos teus 
dedos

ἅτ᾽ οὐ  καταδαρθοῦσ᾽.  ὁ γὰρ ἀνὴρ ὦ φιλτάτη,
hátʼ ou  katadarthoûs ho gar anēr ō  philtátē
até não dormir AO.PT. o pois cara amiga
Fiquei sem dormir, minha amiga, porque o homem  

Σαλαμίνιος γάρ ἐστιν ᾧ  ξύνειμ᾽ ἐγώ,
Salamínios gár estin  hōi  xýneimʼ egō
de Salamina pois é com o qual casar PS.IN.1S. eu
Com o qual sou casada é de Salamina,

τὴν νύχθ᾽ ὅλην ἤλαυνέ  μ᾽ ἐν τοῖς στρώμασιν,
tēn nýkhthʼ hólēn   ḗlauné  mʼ em toîs stṓmasin,
a noite toda jogar IM.IN.1S. me pelos lados.
A noite toda me jogava por debaixo dos lençóis

145 As discourse unfolds, at each step the current expression is constructed and interpreted 
against the background of those that have gone before. 

146 As traduções têm finalidade exclusiva de ajudar o leitor que não sabe grego. Elas não 
têm o alvo de traduzir o aspecto grego para a língua portuguesa. Para tradução a partir 
do aspecto verbal, ver Silva (2019) e Albuquerque (2018).

147 As transliterações seguem Prado (2006).

148 Seguem as abreviações das formas gramaticais. Aoristo (AO), imperfeito (IM), presente 
(PS), perfeito (PF) e mais-que-perfeito (MP). Indicativo (IN), imperativo (IMP), subjuntivo 
(SB), optativo (OP), futuro (FT), infinitivo (INF) e particípio (PT).
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ὥστ᾽ ἄρτι τουτὶ θοἰμάτιον αὐτοῦ 'λαβον.
hṓstʼ árti toutì  thoimátion autoû ʼlabon.
que   só   este   casaco dele pegar AO.IN.1S.
Foi então que só agora peguei o casaco dele.

Os aoristos ἤκουσά e ‘λαβον servem como plano de fundo para 
o que será dito e para o que foi dito, respectivamente. O primeiro aoris-
to prepara o leitor para a descrição do que será dito detalhadamente 
com particípios e a metáfora náutica com imperfeito. O imperfeito serve 
para providenciar informação de plano de fundo (BOAS et al., 2019; 
DECKER, 2014; PORTER, 2010; RIJKSBARON, 2002)149.

Já o segundo aoristo serve como forma de sumarizar, de 
encapsular a fala da segunda mulher no que concerne à sua noite com 
seu esposo e a tentativa de pegar o casaco do marido. O presente 
(ξύνειμ) serve como primeiro plano, ou seja, elementos de proeminência. 
A metáfora náutica no imperfeito serve de plano de fundo para a inter-
pretação da noite sexual entre a segunda mulher e seu esposo (ἤλαυνέ).

Logo, a forma verbal presente funciona como elemento de proe-
minência (saliência), o mais destacado em relação aos aoristos, que 
são plano de fundo; portanto, secundários. A proeminência sinaliza 
que nem tudo na percepção tem o mesmo peso de destaque. De sorte 
que, sendo o texto a representação dessa percepção da experiência, 
há elementos mais proeminentes que outros. Por isso a relação de 
proeminência/focalização em gradiência pode ser assim observada:

PERFECTIVO > IMPERFECTIVO > ESTATIVO

Na escala da esquerda à direita, existe gradiência que vai do 
geral ao específico. Em outros termos, há gradiência que vai do que é 
+distanciamento até os aspectos que indicam +proximidade: aoristo 
indica maior distanciamento seguido de imperfeito, que é proximidade 

149 O elemento durativo se expressa pela construção dêitica “a noite toda” (τὴν νύχθ᾽ ὅλην), 
categoria Aktionsart e não aspectual (DECKER, 2014, 2001).
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atenuada. Depois o presente que indica proximidade, e mais-que-per-
feito e perfeito maior proximidade. Paralelamente, a semântica espacial 
de distância e proximidade se relaciona à proeminência: quanto maior 
proximidade maior proeminência. A proeminência é uma categoria em 
gradiência: há graus de saliência – aoristo > imperfeito > presente > 
mais-que-perfeito > perfeito. Da esquerda para a direita os aspectos 
imperfectivo e estativo tendem a ser mais proeminentes150. Por isso 
presente e perfeito sinalizam maiores proeminências, enquanto o ao-
risto não indica proeminência (ALBUQUERQUE, 2018; PORTER, 2010, 
2005; ORRIENS, 2009; RIJKBARON, 2002; DUHOUX, 2000).

O último caráter da perspectivização conceptual é perspectiva, 
que envolve fatores como ponto de vantagem, orientação e escopo. 
Ponto de vantagem trata de por onde a cena é visualizada envolvendo 
a direção na orientação (LANGACKER, 2013). 

Deste modo, perfectivo tem como ponto de vantagem a visão 
externa da situação cuja orientação é de dentro para fora: o observa-
dor não está localizado na cena. Imperfectivo tem ponto de vantagem 
a visão interna da situação cuja orientação é de fora para dentro: o 
observador está localizado dentro da cena. Já o estativo tem ponto de 
vantagem o estado da situação cuja orientação é linear: o observador 
nota a cena externamente de modo linear.

De acordo com Langacker (2013, p.75), “a mesma situação ob-
jetiva pode ser observada e descrita a partir de qualquer número de 
pontos de vista diferentes, resultando em diferentes perspectivizações 
conceptuais que podem ter consequências evidentes”151.

150  Como estatividade é uma categoria semântico-aspectual do perfeito e mais-que-perfeito, 
essa categoria não é modificada pela semântica lexical do verbo (ALBUQUERQUE, 2018; 
DECKER, 2014, 2001; PORTER, 1999; MCKAY, 1994; FANNING, 1990), o que não significa 
dizer que não haja relação entre aspecto e Aktionsart no que respeita ao perfeito e aos de-
mais aspectos. Para discussão sobre perfeito, ver Willi (2018), Trevor (2004) e Sihler, (1995).

151  The same objective situation can be observed and described from any number of different 
vantage points, resulting in different construals which may have overt consequences.
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É isso o que faz o aspecto verbal. É assim que se explica como 
uma mesma situação pode ser retratada por aspectos verbais dife-
rentes. Aspecto verbal é um dos elementos que invoca um ponto de 
vantagem: externo (aoristo), interno (imperfeito e presente) ou estativo 
(mais-que-perfeito e perfeito) (DECKER, 2014; PORTER, 2010). 

Conforme Langacker (2013) salienta, a noção de ponto de van-
tagem, para as finalidades linguísticas, não precisa necessariamente 
do local real do falante. O que significa dizer, no caso do aspecto ver-
bal, que o falante não necessariamente está falando como se estivesse 
dentro da situação (imperfectivo, perspectiva interna) nem fora da si-
tuação (perfectivo, perspectiva externa). Portanto, “podemos facilmen-
te adotar um ponto de vantagem fictício e imaginar como seria a cena 
a partir daí” (LANGACKER, 2013, p.76)152. 

Desta forma, a fictividade explica os usos das formas secundá-
rias (aoristo, imperfeito e mais-que-perfeito) bem como as modalida-
des imperativo, subjuntivo e optativo (ALBUQUERQUE, 2020, 2018), e 
a condicionalidade153 como se exemplifica abaixo nos versos 189-192.

Γυνὴ B
Gynē B
Mulher B
νὴ   τὴν Ἀφροδίτην   εὖ γε ταυταγὶ λέγεις.
nḕ   tḕn Aphrodítēn eû ge tautagì légeis 
Sim a    Afrodite       bem   isso       dizer PS.IN.2S.
Por Afrodite! Esse modo como você fala é muito bom! Você tem 
razão.

Πραξάγορα
Praxágora
Praxágora

152 We can easily adopt a fictive vantage point and imagine what the scene would look like 
from there.

153  As modalidades subjuntivo, optativo, futuro e a condicionalidade, a meu ver, podem ser 
explicadas pela noção fictividade da gramática cognitiva. Mas isso não será feito aqui.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nh%5C&la=greek&can=nh%5C0&prior=*a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn0&prior=nh\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29afrodi%2Fthn&la=greek&can=*%29afrodi%2Fthn0&prior=th\n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29%3D&la=greek&can=eu%29%3D0&prior=*)afrodi/thn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge&la=greek&can=ge0&prior=eu)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tautagi%5C&la=greek&can=tautagi%5C0&prior=ge
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgeis&la=greek&can=le%2Fgeis0&prior=tautagi\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*praca%2Fgora&la=greek&can=*praca%2Fgora1&prior=le/geis


S U M Á R I O 421

τάλαιν᾽ Ἀφροδίτην ὤμοσας; χαρίεντά γ᾽ ἂν
tálainʼ Aphrodítēn ṓmosas; kharíenta   ān
Miserável Afrodite      jurar AO.2S. maravilhoso seria
Que coisa! Você jurou de novo por Afrodite?! Muito bonito

ἔδρασας, εἰ τοῦτ᾽ εἶπας ἐν τἠκκλησίᾳ.
édrasas, ei toûtʼ eîpas em tēkklēsíai
fazer AO.2S. se isso   disse na assembleia
Teria sido, se falasse isso na assembleia!

Γυνὴ B
Gynḕ
Mulher B

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἶπον.
allʼ ouk  an eîpon 
Mas não dizer AO.1S.
Mas eu não teria dito.

O aoristo, cuja semântica é distanciamento, em ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἶπον 
(antes não teria dito),  indica maior distanciamento em virtude da par-
tícula ἂν154, ou seja, a segunda mulher se coloca imaginativamente em 
uma cena em que estaria na assembleia repleta de homens e não teria 
dito. A segunda mulher se coloca em uma situação em que não usaria 
a expressão marcadamente feminina na assembleia composta de ho-
mens. Essa projeção imaginativa serve também para se distanciar da 
fala de Praxágora.

Por conseguinte, é necessário destacar que o termo ponto 
de vantagem sugere espaço e visão bem como é um construto 
descritivo útil para outros domínios da experiência como o tempo 
(LANGACKER, 2013).

154 Visto que na proposta aqui as formas verbais (aoristo, imperfeito, presente, perfeito e 
mais-que-perfeito) têm como semântica o aspecto verbal somente, estando o tempo no 
âmbito da pragmática, o aoristo não necessariamente indica passado (ALBQUERQUE, 
2020; PORTER, 2010). Passado diz respeito ao tempo relativo em virtude da semântica 
de distanciamento do aoristo. Além disso a estrutura toda da oração, o registro e outros 
fatores contextuais são levados em conta na questão do tempo (ALBUQUERQUE, 2018; 
DECKER, 2001; WILLI, 2017, 2003). Cabe destacar que a Linguística Cognitiva e o Fun-
cionalismo não fazem uma distinção rígida entre semântica e pragmática, e a distinção 
feita aqui é por razões de ordem metodológica (ALBUQUERQUE, 2018; FERRARI, 2005).
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Por sua vez, o escopo toma como base um domínio da expe-
riência. Escopo diz respeito à extensão do conteúdo conceptual que 
uma expressão evoca como base para seu significado (LANGACKER, 
2013). No caso do aspecto verbal esse domínio é o espacial. O escopo 
do perfectivo é da posição espacial “acima”, externa. O do imperfec-
tivo é o da posição espacial “em baixo”, interna. O do estativo é o da 
posição espacial “plana”.

Ademais, ideias de movimento, tempo e espaço são as bases 
para a construção da perspectiva (LANGACKER, 2013). No que res-
peita ao aspecto verbal, uma metáfora usada é a espacial: o perfectivo 
é a visão externa à situação. Por seu turno, o imperfectivo é a visão 
interna à situação.

Sendo orientado pela metáfora espacial, é importante conside-
rar que, como perspectivização conceptual, o aspecto verbal sinaliza 
também o posicionamento da parte do falante. O conceito espacial de 
distância ajuda a entender como aspecto pode ser maneira de revelar 
o posicionamento do falante no contexto de interação. Nas palavras a 
seguir, “a distância não é apenas um conceito espacial, mas, sobretu-
do, também um conceito perceptivo; pressupondo um sujeito avalia-
dor” (ZEMAN, 2015, p.8)155.

Há dois princípios centrais da noção de distância: o relaciona-
mento espacial entre dois locais e um olhar avaliativo (ZEMAN, 2015). 
Similarmente, Langacker (2011) considera que os termos “presente” 
e “passado” são descritos de melhor forma, respectivamente, como 
“próximo” e “distante” ou “imediato” e “não-imediato”.  Em outros ter-
mos, o passado indica distanciamento.

No caso do aspecto perfectivo, o relacionamento espacial é de 
perspectiva externa, o que significa dizer que o falante se vê de fora da 

155  …distance is not only a spatial, but, most notably, also a perceptional concept; presuppo-
sing an evaluating subject…
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situação (PORTER, 2010). Assim há distanciamento entre falante e a 
situação. Já no aspecto imperfectivo, o relacionamento espacial é de 
perspectiva interna: o falante se vê dentro da situação (PORTER, 2010). 
Há proximidade entre falante e situação. No caso do estativo, o relacio-
namento espacial é de perspectiva externa em que o falante se coloca 
como ainda mais próximo da situação (ORRIENS, 2009). O perfeito no 
grego antigo é visto, tradicionalmente, como ação no passado com 
efeitos ou resultados no presente (GOODWIN, 1889; GILDERSLEEVE, 
1950; SICKING E STORK, 1996; RIJKBARON, 2002)156. Do ponto de 
vista cognitivo-funcional, é possível explicar o perfeito no grego anti-
go como maior aproximação (ORRIENS, 200), servindo para sinalizar 
maior proeminência discursiva (PORTER, 2010; DUHOUX, 2000). 

A metáfora espacial de aproximação/distância pode indicar 
também a avaliação do sujeito observador. Aspecto verbal é uma 
forma semântica de expressar distância como percepção espacial e 
avaliação (ORRIENS, 2009). Aspecto é, portanto, forma de distância 
ou proximidade – ao usar formas como mais-que-perfeito, aoristo e 
imperfeito, o falante se posiciona com certo distanciamento produ-
zindo efeitos de sentido como neutralidade, objetividade. No uso do 
presente e perfeito, havendo proximidade da parte do falante, este 
sinaliza posicionamento a favor de algo ou a alguém como se obser-
va a seguir nos versos 170-185:

ἄπερρε καὶ σὺ    καὶ κάθησ᾽ ἐντευθενί:
áperre kaí sý kaì káthēsʼ  enteuthení
Ir PS.IMP.2S. e você e sentar PS.IMP.2S. lá
Vai e senta lá no seu lugar.

αὐτὴ γὰρ   ὑμῶν  γ᾽ ἕνεκά μοι λέξειν  δοκῶ
autḕ gár   hymōn g’ héneka moi léxein  dokṓ 
ela   pois  de vocês  por causa de mim falar FT.INF. esperar 
PS.IN.1S.
Porque pretendo falar a favor de vocês. 

156 Para um tratamento sobre o perfeito no grego, ver Willi (2018), pp.225-285; Porter (2010), 
pp.245-290; Moser (2003), pp.235-252; Rijksbaron (2002), pp.35-39 e Sicking e Stork 
(1996), pp.121-137. 
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τονδὶ  λαβοῦσα τοῖς θεοῖς μὲν  εὔχομαι
tondí  laboûsa toîs theoîs mḕn  eúkhomai
Isso    receber AO.PT. os  deuses orar PS.IN.1S.
Recebendo essa responsabilidade, oro aos deuses

τυχεῖν κατορθώσασα τὰ βεβουλευμένα.
tykheîn  katorthṓsasa  tā bebouleuména. 
Acontecer PRES. INF. estabelecer AO.PAT. o planejado PF.PT.
A fim de concretizar nosso plano conforme combinado

ἐμοὶ δ᾽ ἴσον μὲν τῆσδε τῆς χώρας μέτα emoi d’ íson men tḗsde tēs 
khṓras méta
Tanto minha esta cidade
Esta cidade é tanto minha

ὅσονπερ ὑμῖν: ἄχθομαι δὲ καὶ φέρω
hósonper hymîn ákhthomai dè kai  phérō
Quais de vocês carregar PS.IN.1S. e conduzir PS.IN.1S 
Quanto de vocês: levo e conduzo

τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα βαρέως πράγματα.
ta tēs póleōs hápanta baréōs prágmata.
desta cidade o peso dos negócios
o peso do negócio desta cidade.

Ensaiando este discurso, Praxágora faz críticas ao povo que 
não sabe escolher bons governantes, de modo que a cidade pade-
ce por isso. É possível observar que pelos usos aspectuais – ora in-
dicando distância, ora proximidade – a fala da personagem orienta 
em relação aos seus posicionamentos. Inicialmente, há usos de pre-
sente e perfeito trazendo tom de proximidade: Praxágora se mostra 
como líder que se preocupa com a cidade ao pedir socorro aos deu-
ses (τοῖς  θεοῖς  μὲν  εὔχομαι τυχεῖν), desejar que seu plano funcione 
(τὰ βεβουλευμένα) e mostrar que sofre pela cidade (ἄχθομαι δὲ καὶ φέρω 
τὰ τῆς πόλεως ἅπαντα βαρέως πράγματα)157. 

157 O posicionamento a favor da cidade é marcado não somente pelo aspecto verbal. Na 
expressão “esta cidade é tanto minha quanto de vocês”, esses pronomes são também 
usados como forma de proximidade e assim mostrar o posicionamento da personagem. 
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Em seguida, a comandante passa a fazer críticas ao povo: os 
usos de aoristos e imperfeitos dão tom de distanciamento expressan-
do que ela está rejeitando as ações do povo nas más escolhas dos 
governantes. O distanciamento pelas formas secundárias pode pro-
mover dissociação (BOAS et al., 2019).  É o caso dos aoristos nos 
versos 186-188:

ὁ μὲν λαβὼν ἀργύριον ὑπερεπῄνεσεν,
ho mèn labṑn argýrion hyperepḗinesen
o   receber AO.PT. dinheiro   louvar AO.IN.3S.
Quem leva moedas, recebe muitos louvores

ὁ δ᾽ οὐ λαβὼν εἶναι θανάτου  φήσ᾽ ἀξίους
ho d’ ou labṑn eînai  thanátou  phḗs’  axíous
o   não   receber AO.PT. ser. PS.INF. morte        dizer AO.IN. digno  
Quem não recebe diz que é digno de morte

τοὺς μισθοφορεῖν ζητοῦντας ἐν τἠκκλησίᾳ.
toùs misthophoreîn  zētoûntas en tēkklēsíai.
os receber salário PS.INF. buscar PS.PT. em assembleia 
Aqueles que buscam receber salário na assembleia. 

Embora distanciamento158 seja estudado mais no domínio da 
modalidade, é possível observá-lo também nas formas secundárias as-
pectuais (ALBUQUERQUE, 2020, 2018; DECKER, 2014, PORTER, 2010, 
1999, 1996; ORRIENS, 2009; CAMPBEL, 2007; FLEISCHMAN, 1989). 

Orriens (2009) analisa o perfeito no grego clássico e observa 
que este, em contraste aoristo, é imediatismo (immediacy) e deslo-
camento (displacement), respectivamente: a habilidade de o falante 
assumir posições em relação ao conteúdo da sua declaração de sorte 

158  Fleischman (1995) nota que imperfeito em línguas românicas e no inglês é usado como 
modalidade com as seguintes nuances: a falta de crença ou falta de compromisso do 
orador com (a) a realidade, realização ou referencialidade de um evento ou sequência de 
eventos predicados em uma enunciação; (b) a realização dos desejos, esperanças ou in-
tenções de um agente, expressos na proposição de uma enunciação; (c) a autenticidade 
de uma enunciação ou trecho de discurso (isto é, uma sequência de enunciados); ou (d) 
o que por falta de um termo melhor chamarei de ‘canonicidade’ ou normalidade de um 
discurso ou de uma situação comunicativa.
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que presente e perfeito são usados para sinalizar maior proximidade 
ao passo que o aoristo para distância. Allan (2016) afirma que as for-
mas secundárias indicam distância quer como modalidade (contrafac-
tualidade) quer como temporalidade.

Portanto, formas aspectuais secundárias (aoristo, imperfeito e 
mais-que-perfeito) são usadas como distanciamento, não sendo este 
restrito à modalidade.

Caso se tome uma visão temporal em que aoristo, imperfei-
to e mais-que-perfeito indicam passado (BOAS et al., 2019; CRESPO 
et al., 2003; RIJKSBARON, 2002), tem-se observado que formas ver-
bais são usadas como distanciamento (SWEETSER, 1996; FILMORE, 
1990a,1900b). Assim as formas secundárias apresentam nuance modal.

Por fim, é preciso explicar o que motiva a perspectivização con-
ceptual e como isso afeta os usos do aspecto verbal. Seguindo Croft 
(2012), a perspectivização conceptual é orientada a partir de dois princí-
pios. Primeiro, ela serve aos objetivos discursivos dos interlocutores – o 
falante coloca em perspectiva conceptual a experiência de acordo com 
suas finalidades discursivas de modo que é preciso considerar o contex-
to situacional: o contexto de situação da interação limita a perspectiva.

O que significa que elementos do registro, discurso e extralin-
guístico influenciam nos usos aspectuais. Do ponto de vista da transiti-
vidade (FUZER E CABRAL, 2014), que é a gramática da experiência do 
contexto de situação, leva-se em conta os participantes do processo, 
na relação verbal; do ponto de vista do registro, o contexto da situação; 
do ponto de vista discursivo, o tópico discursivo, isto é, o tema geral da 
peça; além de fatores extralinguísticos. 

O segundo princípio é a natureza da realidade. Esta se impõe 
de modo que não há total subjetividade. Em termos linguísticos, é Ak-
tionsart, a visão objetiva dos processos. Todavia, como Moser (2017, 
2015) destaca acionalidade vai aos poucos perdendo força de influên-
cia sobre as escolhas aspectuais.
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Feitas as considerações de ordem mais teórica, passo agora a 
explicar o aspecto verbal em alguns excertos da peça considerando os 
elementos contextuais.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ASPECTO 
VERBAL EM ASSEMBLEIA

Nesta seção, realizo a descrição da semântica do aspecto ver-
bal em excertos da peça, examinando os usos aspectuais nos seus 
contextos imediatos levando em conta o tópico discursivo da peça. 
Segue, então, a análise do verso 30. 

Na interação da fala de Praxágora com as demais mulheres, 
há predominância de usos do presente. O que parece razoável de 
se entender pela semântica de proximidade. A mescla presente e 
particípio serve para dar nuance de proximidade aqui. Já o perfeito 
é usado para marcar como saliente a fala do arauto, por esta forma 
aspectual, em gradiência, indicar maior proximidade. O senso de ur-
gência na descrição do arauto explica o perfeito para sinalizar como 
algo repentino (v.30-31).

ὥρα βαδίζειν, ὡς ὁ κῆρυξ ἀρτίως
hṓra badízein, hōs ho kēryx artíōs
É tempo de ir andando, uma vez que o arauto,
ἡμῶν προσιουσῶν δεύτερον κεκόκκυκεν –
hēmṑn prosiousṑn deúteron kekókkyken.
De nós chegar PS.PT segundo cocoricar PF.INF.
Chegando nós – ficou a cocoricar pela segunda vez.  

O infinitivo é usado para completar o sentido de ὥρα (“é tempo”) 
(BOAS et al., 2019). Já o particípio “προσιουσῶν”, cuja semântica é 
pressuposição (ALBUQUERQUE, 2020, 2018), orienta o leitor a situar 
as mulheres aproximando-se da assembleia. Os presentes tanto no 
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infinitivo quanto particípio servem para enfatizar clima de proximidade, 
enquanto o perfeito é usado para marcar maior proeminência por sua 
semântica de maior proximidade em relação aos presentes. 

Este esquema de gradiência entre distância e proximidade aju-
da a explicar por que o imperfeito, embora seja aspecto imperfectivo, é 
usado como valor de aoristo, perfectivo159. Nas condicionais, imperfeito 
e aoristo são usados como contrafactualidade (BOAS et al., 2019), jus-
tamente por indicarem graus de distanciamento. Observe-se agora o 
imperfeito nos versos 32-34. 

ἐγὼ δέ γ᾽ ὑμᾶς προσδοκῶσ᾽ ἠγρηγόρη
egṑ dé160 g’ hymâs prosdokōs’ ēgrēgórē
Eu vocês esperar PS.PT acordar MP.IND.1S.
Passei a noite toda esperando vocês.

τὴν νύκτα πᾶσαν. ἀλλὰ  φέρε τὴν γείτονα
tḕn nýkta pâsan allá  phére  tḕn geítona
A noite toda. porém ir PS.IMP.2P.  a vizinha
Porém, vão à vizinha.

τήνδ᾽ ἐκκαλέσωμαι  θρυγονῶσα τὴν θύραν.
tḕnd’ ekkalésōmai thrygonōsa  tḕn thýran.
Isso   chamar AO.SB.1S. arranhar AO.PT a porta
Para eu chamá-la arranhando a porta.

δεῖ γὰρ τὸν ἄνδρ᾽αὐτῆς λαθεῖν.
deî gàr tòn āndr’ autēs latheîn.
Precisar IM.IN.3S. pois o marido dela   perceber PS.INF.
Porque é preciso que o marido dela não perceba nada. 

159 Rijksbaron (2002) afirma que aoristo e imperfeito são usados como desejos não reali-
zados. A semelhança desse uso modal é por que ambos se relacionam por indicarem, 
respectivamente, distanciamento e proximidade atenuada ou afastamento, “remotness” 
nos termos de Albuquerque (2020), Porter (2010) e Campbell, (2007). 

160 Partícula usada para marcar desenvolvimento. Não há equivalente no português brasilei-
ro, por isso não será traduzida.
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O particípio presente προσδοκῶσ (esperando) serve para dar 
continuidade ao tema do arauto mantendo a coerência local161 entre 
os versos. Segue-se um imperfeito (ἠγρηγόρη), que, junto à locução 
adverbial (τὴν νύκτα πᾶσαν), traz ideia de iteratividade – passei a noi-
te vigiando como atalaia. Os usos do presente e imperfeito parecem 
continuar com a ideia de imediatismo, de fazer algo às pressas, de es-
tarem prontas para realizar seu plano.  Essa interação entre particípio 
presente (προσδοκῶσ) e imperfeito (ἠγρηγόρη) carregam tom de crítica 
da parte de Praxágora às mulheres. 

Em seguida, a segunda mulher passa a falar, nos versos 35-
40162, sendo introduzido seu discurso por um aoristo quebrando assim 
a sequência anterior. A quebra se dá por uma transição entre proxi-
midade e distanciamento: dos presentes, perfeito e imperfeito para o 
aoristo, respectivamente. A segunda mulher fala da sua noite descre-
vendo sua dificuldade de tomar o casaco para sair vestida de homem.

Nos versos 58-59, Praxágora, ainda conversando com as mu-
lheres, começa a questionar se elas agiram de acordo com o que ha-
viam combinado no que diz respeito ao projeto de tomada do poder. 

κάθησθε τοίνυν, ὡς ἂν163  ἀνέρωμαι τάδε
káthēsthe toínyn, hōs àn anérōmai táde
Sentar AO.SB.2P. como talvez perguntarAO.SB.1S. isso
Sentem-se, para que interrogá-las agora

ὑμᾶς, ἐπειδὴ συλλελεγμένας ὁρῶ,
hymās, epeidḕ syllelegménas horō,
Vocês visto que conversar PF.PT ver PS.IN.1S.
Visto que as vejo conversando

ὅσα Σκίροις  ἔδοξεν εἰ δεδράκατε.
hósa Skírois édoxen  ei dedrákate.

161 Coerência local é a continuidade que se apresenta no contexto imediato. Neste caso, 
entre os versos.

162  Os versos em questão foram analisados anteriormente.

163 Partícula modalizadora. Por não encontrar termo aproximado, resolvi deixar sem tradução. 
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Tal   Cirso    esperar AO.IN.3S. se fazer PF.IN.2P.
De tudo quanto se combinou, nos Ciros, se cumpriram real-
mente.

A condicional εἰ (se) ecoa outro discurso, a saber, o que haviam 
combinado nos Ciros, ao passo que o perfeito serve para enfatizar o 
cumprimento do combinado. O perfeito é usado para enfatizar a cobran-
ça do compromisso de Praxágora, por isso do acréscimo de “realmen-
te”, em virtude da semântica de proximidade do perfeito. O interesse de 
Praxágora está em se as mulheres seguiram o acordado entre elas.

Em “visto que as vejo conversando”, a articulação do presente 
com o perfeito carrega nuance de proximidade, o que produz a conti-
nuidade discursiva em torno da ideia de assembleia de mulheres coa-
dunando com o tema central produzindo a coerência global164. Já nos 
versos 68-69, Praxágora questiona as mulheres sobre as barbas, a fim 
de se caracterizarem como homens:

ἔχετε δὲ τοὺς πώγωνας, οὓς εἴρητ᾽ἔχειν
ékete dè toùs pṓgōnas, hoùs eírēt’ékhein
Ter PS.IND.2P.   as barbas as quais dizer MP.IN.1P. ter PS.INF.
Vocês têm as barbas, as quais dizíamos ter

πάσαισιν ἡμῖν, ὁπότε συλλεγοίμεθα;
pásaisin hēmîn, hopóte syllegoímetha?
todas nós quando reunir PS.OP.1PL
Todas nós, quando nos reuníssemos?

A forma verbal mais-que-perfeito projeta uma perspectiva de po-
sição anterior à do presente “tendes” (ἔχετε), o que coaduna com sua 
semântica de proximidade atenuada, isto, é, o mais-que-perfeito, em 
relação ao perfeito, traz nuance de leve distanciamento; mas na sua 
relação com os demais aspectos, traz ideia de proximidade, embora 
atenuada. Assim há uma gradiência no mais-que-perfeito assemelha-

164 Coerência global é a que a continuidade é estabelecida entre a parte e o todo: as partes 
específicas, neste caso os versos 60-64 com o todo, o tema central.
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da à do imperfeito, que é também proximidade atenuada, embora na 
sua relação com presente seja distanciamento. Do ponto de vista tex-
tual, o mais-que-perfeito, cuja semântica é estatividade, traz ideia de 
plano de fundo, mas diferente do aoristo que também produz ideia de 
plano de fundo, aquele carrega certa proeminência. O optativo presen-
te (συλλεγοίμεθα) serve para projetar, imaginativamente, uma ação que 
planejavam fazer: a de se reunirem para ver se cumpriram o combina-
do. O optativo presente, cuja semântica é imperfectividade, serve para 
causar efeito de polidez. Nesta forma aspecto-modalidade, Praxágora 
evita o tom de obrigação ou de imposição sobre as demais mulheres. 
A forma do aspecto imperfectivo presente, cuja semântica é proximi-
dade, com o optativo contribui para tom de polidez. Essa combinação 
aspecto imperfectivo e modalidade optativo contribuem para a polidez 
(BYBBE, 1995; FLEISCHMAN, 1995, 1989).  

A pergunta, ainda no contexto de situação (registro)165 em que 
Praxágora está questionando as mulheres se realizaram as tarefas 
combinadas, é organizada com verbos no aspecto imperfectivo (forma 
aspectual verbal presente) no modo indicativo (ἔχετε) e na modalidade 
optativo (συλλεγοίμεθα).

O imperfeito aparece apenas no indicativo variando em gra-
diência do presente exprimindo ambos o aspecto imperfectivo. Por 
terem a mesma semântica relativamente ao aspecto, o presente é 
suficiente para ser usado nas modalidades imperativo, subjuntivo e 
optativo (ALBUQUERQUE, 2020, 2018) marcando ora proximidade 
ora leve distanciamento.

Nos versos 72-75, há o diálogo entre Praxágora e a primeira mu-
lher, perguntando a comandante se haveria algo mais a ser discutido 
ou tratado. A primeira mulher toma a palavra respondendo que todas 
acenavam com a cabeça.

165 Nos versos em questão, o registro apresenta a relação de poder é de superior ao inferior, 
de Praxágora às mulheres sob sua liderança.  
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Πραξάγορα
Praxágora

ὑμεῖς δὲ τί φατε; 
hymeîs dè tí phate;
Vocês o que dizer PS.IN.2P.  
E vocês o que dizem?

Γυνὴ Α
Gynḕ A
Mulher A
φασί: κατανεύουσι γάρ.
phasí:kataneúousi gár. 
Dizer PS.IN.3P. acenar PS.IN.3P. 
Dizem que sim acenando com a cabeça

Πραξάγορα
Praxágora

καὶ μὴν τά γ᾽ ἄλλ᾽ ὑμῖν ὁρῶ πεπραγμένα.
kaì mḕn tá g’ áll’ hymîn hopō pepragména.
E coisas mais por vocês ver PS.IN.1S. PF. PT
De resto, vejo que tudo foi cumprido por vocês.

Λακωνικὰς γὰρ ἔχετε καὶ βακτηρίας
lakōnikàs gár ékhete kaí baktērías
Sapatos pois ter PS.IN.2P. e bengalas 
Vocês estão com sapatos e bengalas.

καὶ θαἰμάτια τἀνδρεῖα, καθάπερ εἴπομεν.
kaí thaimátia tandreîa, katháper eípomen.
E roupas homens como dizer AO.IN.1P.
E com roupas de homens como havíamos dito.

Na interação entre Praxágora e as mulheres, há uso do aspecto 
imperfectivo (forma verbal presente) novamente para as perguntas. O 
estativo é usado para focalizar o estado em que se encontra tudo que 
haviam combinado. Em seguida, o perfectivo (forma verbal aoristo) é 
usado para sinalizar um encapsulamento, uma sumarização de tudo. 
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Bem mais adiante, há os versos 152-153, que são a fala da 
primeira mulher mostrando-se insatisfeita quanto à possibilidade de 
ter de discursar na assembleia:

Γυνὴ A
Gynē A
Mulher A

ἐβουλόμην μὲν ἂν ἕτερον τῶν ἠθάδων
eboulómēn mèn àn héteron tōn ēthádōn
desejar IM.IN.1S. outro dos acostumados
Preferiria outro destes oradores que são acostumados

λέγειν τὰ βέλτισθ᾽, ἵν᾽ ἐκαθήμην ἥσυχος:
légein tà béltisth’ hín’ ekathḗmḗn hḗsykhos?
falar PS.INF. excelentes para que sentar IM.IN.1S. quieto
a falar coisas excelentes para que eu ficasse sentada quieta.

Os usos dos imperfeitos (ἐβουλόμην, ἐκαθήμην) sinalizam dis-
tanciamento orientando o posicionamento da primeira mulher em rela-
ção a seu desejo de não querer ir discursar. Os usos dos imperfeitos 
servem para marcar distanciamento social, ou seja, ela usa linguagem 
polida de modo a suavizar sua fala em relação à comandante Pra-
xágora que convoca aquela a treinar o discurso. É preciso conside-
rar que a partícula ἂν também contribui para esse distanciamento de 
modo que não é o aspecto imperfectivo sozinho que traz a nuance de 
distanciamento social.

A fim de evitar confusão, é necessário ter em mente a distinção 
entre semântica lexical e semântica aspectual. Da perspectiva da se-
mântica lexical, o verbo βούλομαι (desejo) expressa modalidade deôn-
tica. Do ponto de vista da semântica aspectual, esse verbo é posto no 
aspecto imperfectivo causando suavização (por causa da semântica 
aspectual imperfectiva de distanciamento) da semântica da palavra. 
Dizer “eu desejo/quero” é uma linguagem forte com tom de se sobre-
por ao desejo de outro interlocutor. No registro indicado, não se espera 
que a subordinada coloque seu desejo acima da vontade da coman-
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dante. Por isso se espera, neste registro, que o verbo βούλομαι tenha 
seu valor modal suavizado pelo imperfectivo (semântica aspectual de 
distanciamento). Isso coaduna com Croft (2012) que diz que as esco-
lhas aspectuais levam em conta o contextual de situação (registro)166.

O distanciamento social (FLEISHMAN, 1989, 1995), por causa 
da semântica de distanciamento do uso de formas secundárias, ocorre 
também no verso 168 em que ainda a primeira mulher fala em tom de 
justificativa em relação à repreensão de Praxágora.

Γυνὴ A
Gynḕ A
Mulher A

δι᾽ Ἐπίγονόν γ᾽ ἐκεῖνον: ἐπιβλέψασα γὰρ
di’ Epígonon g’ ekeînon: epiblépsasa gár
Por causa de Epígono aquele ver AO.PT  pois
Por causa daquele Epígono, porque, vendo-o

ἐκεῖσε πρὸς γυναῖκας ᾠόμην λέγειν.
ekeîse pròs gynaîkas ōiómēn légein
aquele com mulher confundir IM.IN.1S. dizer PS.INF.
Tive a impressão de estar falando com uma mulher.

Nos estudos gregos (BOAS et al., 2019; RAGON, 2007, RIKJBA-
RON, 2002; DUHOUX, 2000; FREIRE, 1997) sabe-se que as formas se-
cundárias são usadas como irreal com valor modal. Também recebem 
a designação de contrafactualidade. As formas secundárias (aoristo 
e imperfeito) servem para sinalizar certo distanciamento social, como 
chamado por Fleischman (1989, 1995). Ela destaca que as formas ver-
bais sinalizam distanciamento temporal. Esse distanciamento temporal 
representado pelas formas verbais, segundo ela, está relacionado à 

166 Existe outro elemento que influencia na escolha do aspecto imperfectivo neste registro. 
É elemento de ordem cognitivo-discursivo. A relação entre Praxágora e as mulheres é 
metaforizada pela imagem da tropa sendo Praxágora a comandante. Essa metáfora é 
base para carregar a linha de pensamento da peça: as mulheres planejam tomar o poder. 
A pressuposição cultural dessa metáfora é a obediência inconteste à comandante. Logo, 
a subordinada usar o verbo βούλομαι cuja semântica modal é deôntica traria efeito de 
insulto à sua superior, se não fosse suavizado pelo aspecto imperfectivo.
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esfera espacial. Assemelhado a isso é o que Fillmore (1990) chama de 
posicionamento epistêmico (epistemic stance) havendo uma atitude 
de dissociação da parte falante em relação ao que ele fala.

O aoristo no particípio (ἐπιβλέψασα) bem como o imperfeito 
(ᾠόμην) são usados para representar distanciamento de quem fala 
a fim de não se comprometer com seu enunciado, o que gera tom 
de evasiva da parte da segunda mulher em relação à repreensão de 
Praxágora. Não são apenas o particípio aoristo e o imperfeito produ-
zem o tom de evasiva. Mas também a referência a Epígono com pro-
nome ἐκεῖνον (aquele). Uma tradução literal de δι᾽ Ἐπίγονόν γ᾽ ἐκεῖνον 
é “aquele Epígono”. Segundo Sousa e Silva (1988), são atribuídos a 
Epígono personalidade e aspecto efeminado. No registro, a mulher 
faz menção a Epígono para se dissociar deste por apresentar carac-
terísticas femininas. Com essa referência a Epígono, a mulher quer se 
distanciar, uma vez que ocorre a confusão se Epígono é homem ou 
mulher. Além disso, há outro elemento linguístico além do aspecto que 
provoca a dissociação. É o pronome ἐκεῖνον. Levinsohn (2009) e Porter 
(1999) indicam que o pronome ἐκεῖνον afastamento (remotness). A ex-
pressão “aquele Epígono” indica distanciamento da parte da persona-
gem em relação a Epígono, que é enfatizado pela partícula de escopo 
γε (BOAS et al., 2019). Em suma, a noção de distanciamento por meio 
do aspecto verbal e do pronome e a referência a Epígono provocam a 
fala evasiva da personagem.

Nos versos 189-194, há troca de conversas entre Praxágora 
e a segunda mulher. Esta elogia aquela pelo discurso ensaiado. Em 
seguida, há repreensão porque a segunda mulher usa expressão fe-
minina “por Afrodite”, o que, na assembleia, a levaria a ser reconhe-
cida como mulher. Depois da repreensão de Praxágora, novamente 
a segunda mulher fala usando uma forma secundária (aoristo) usada 
como contrafactualidade. 
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Γυνὴ B
Gynē B
Mulher B

νὴ τὴν Ἀφροδίτην εὖ γε ταυταγὶ λέγεις.
nḕ tḕn Aphrodítēn eû ge tautagì légeis.
Sim a Afrodite bem sim isso dizer PS.IN.2S.
Por Afrodite! Esse modo como você fala é muito bom! Você 
tem razão.

Πραξάγορα
Praxágora

τάλαιν᾽ Ἀφροδίτην ὤμοσας; χαρίεντά γ᾽ ἂν
tálain’ Aphrodítēn ṓmosas; kharíenta g’ àn
Que coisa! Você jurou por Afrodite?! Muito bonito

ἔδρασας, εἰ τοῦτ᾽ εἶπας ἐν τἠκκλησίᾳ.
édrasas, ei toût’ eîpas em tēkklēsíai.
Teria sido, se você dissesse isso na assembleia

Γυνὴ B
Gynē B
Mulher B

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἶπον.
all’ ouk àn eîpon. 
Mas não teria dito.

Na primeira fala da mulher, há elogio ao discurso eloquente de 
Praxágora. Esse elogio é bastante explícito pelo advérbio εὖ (bem). O 
aspecto imperfectivo presente, cuja semântica é proximidade, é usado 
para dar proeminência à fala da personagem. Em seguida, Praxágora 
não aceita o elogio (ou pelo menos não vê com tanta importância), 
visto que a segunda mulher fala como mulher, usando a expressão 
“por Afrodite”, o que não deveria acontecer, visto que ela estava se 
passando por homem, como se estivesse na assembleia. Então, na 
fala de Praxágora, os usos de aoristos (ὤμοσας, ἔδρασας e εἶπας) ser-
vem para expressar distanciamento. Ou seja, Praxágora se dissocia da 
fala da segunda mulher expressando sua reprovação ao modo desta 
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última falar como mulher em uma assembleia masculina167. Desta feita, 
as escolhas aspectuais da fala de Praxágora orientam ao que é mais 
relevante, visto sob ponto de vista discursivo. 

Por fim, a segunda mulher retoma a fala com a expressão 
“ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἶπον” (mas não teria dito) servindo como forma de cor-
rigir Praxágora, sem, contudo, ser indelicada, posto que aquela está 
falando com a comandante. Assim, a semântica de distanciamento do 
aoristo serve, ao causar grau de afastamento, para produzir polidez, de 
modo que mantém a preservação das faces nos termos de Fleischman 
(1995, 1989), distância social. 

Nos versos 215-240, há o discurso ensaístico de Praxágora 
como se estivesse diante dos homens deliberando a favor de o poder 
ser passado às mãos das mulheres. O que se percebe é uma sequên-
cia de verbos no presente referentes aos feitos femininos. Quando o 
discurso deixa de falar das qualidades femininas para se direcionar 
aos homens na assembleia, ocorrem usos de aoristo: 

ὡς δ᾽ εἰσὶν ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίονες
hōs d’ eisìn hēmōn toùs trópous beltíones.
Que são delas nossos negócios melhores
Os costumes delas são melhores que os nossos

167 Embora a recriminação possa se dar em qualquer tempo (presente, passado ou futuro), 
não se toma aoristo – nem as demais formas aspectuais como gramaticalizadoras de 
tempo – antes sua semântica é aspecto verbal como perspectivização conceptual com 
base na metáfora espacial. Sendo a semântica do aoristo distanciamento, essa semân-
tica pode provocar efeito de sentido como recriminação, por haver uma dissociação/
distanciamento com o que é dito mediante o uso do aoristo. Logo, distanciamento não 
é categoria semântica restrita à modalidade apenas. Para estudos sobre distanciamento 
como semântica de formas temporal-aspectuais, ver Sonnenhauser e Meermann (2015), 
Langacker (2011; 1978), Fillmore (1990) Fleischman (1995), Sweetser (1996) e Givón 
(1989). Ademais, o tempo, sob viés cognitivo, é uma categoria com base na metáfora 
espacial sendo presente a aproximação; o passado o distanciamento e o futuro, a pro-
jeção. (LANGACKER, 2011; EVANS, 2005; SWEETSER, 1996; GÍVON, 1989). Ademais, a 
recriminação é efeito de sentido que leva em conta não somente a semântica espacial de 
distanciamento do aoristo, mas também as relações entre os participantes que configu-
ram registro, que é a construção abstrata intermediária entre função e forma levando em 
conta semântica, gramática e contexto de situação (LECKIE-TARRY, 1995). Acrescenta-se 
a isso o tópico discursivo, o tema das mulheres no poder da pólis.
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ἐγὼ διδάξω. πρῶτα μὲν168 γὰρ τἄρια
egṑ didáxō. prōta mèn gàr tária
Mostrar FT.IN.1S. primeiro, lã
Mostrarei a vocês. Primeiro a lã

βάπτουσι θερμῷ κατὰ τὸν ἀρχαῖον νόμον
báptousi thermṓ katà tòon arkhaîon nómon.
Mergulhar PS.IN3P. com água quente conforme as leis antigas
Mergulham-na em água quente conforme os costumes antigos.

ἁπαξάπασαι, κοὐχὶ μεταπειρωμένας
hapaxápasai, koûkhì metapeirōménas
todas de uma só vez, sem mesmo ir mudando PS.PT.
De uma só vez, todos estão mudando.

ἴδοις ἂν αὐτάς. ἡ δ᾽ Ἀθηναίων πόλις,
ídois àn autás. hē d’ Athēnaíṑn pólis,
Ver PS.OP.2P. elas  a dos Atenienses cidade
Podem ver isso nos Atenienses.

εἰ τοῦτο χρηστῶς  εἶχεν, οὐκ ἂν  ἐσῴζετο,
ei toûto khrēstōs  eîkhen, ouk àn  esṓizeto,
se isso   útil ter IM.IN.3S. não salvar IM. IN. 3S.   
se algo fosse útil, não se salvaria

εἰ  μή τι καινὸν ἄλλο περιηργάζετο.
ei  mḗ ti kainòn állo periērgázeto.
se  não algo novo outro produzir IM.IN.3S.
A não ser que produzisse uma outra coisa nova.

καθήμεναι φρύγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ:
kathḗmenai phrýgousin hṓpper kaì pró toû:
Sentar PS.PT. assar PS.IN.3P. como antigamente
Sentadas, assam como antigamente

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φέρουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ:
epì tēs kephalēs phérousin hṓsper kaì pró toû:
sobre as cabeças carregar PS.IN.3P. como antigamente
Levam nas cabeças pesos como antigamente

168 Partícula usada para criar expectativa (BOAS et al., 2019) sem tradução para português.
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τὰ Θεσμοφόρι᾽ ἄγουσιν ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ:
tà Thesmofóri’ ágousin hṓsper kaì pró toû:
as Tesmofórias celebrar PS.IN.3P. como antigamente
Celebram as Tesmofiantes como antigamente

πέττουσι τοὺς πλακοῦντας ὥσπερ καὶ πρὸ τοῦ:
pérrousi toùs plakoûntas hṓsper kaì pró toû:
Preparar PS.IN.3P.  bolos como antigamente
Preparam bolos como antigamente.

Interessante é a organização textual do discurso: a relação μὲν...
δ᾽ para estabelecer uma comparação entre as mulheres e o povo de 
Atenas. As primeiras são conservadoras – o que lhes garante confian-
ça na administração da pólis; o segundo grupo, o povo ateniense está 
mudando constantemente. A relação comparativa por meio de μὲν...
δ᾽ é um dos recursos linguísticos para criticar os atenienses. Os usos 
aspectuais, presente para tratar as qualidades femininas, e imperfeito 
para falar da inconstância do povo, orientam o leitor aos pontos não 
só de diferença entre ambos, mas também de avaliação feita da parte 
da personagem de sorte que este, pelas escolhas de aspecto, lança 
críticas aos Atenienses, sendo os imperfeitos169 formas verbais de evi-
denciar isso nos versos 220-221.

Cabe acrescentar que o imperfeito sozinho não indica a crítica. 
Esta é construída pelo imperfeito e a condicionalidade. A condicionalida-
de é usada para expressar uma posição que não é assumida pelo falante 
envolvendo certo distanciamento (LOPES, 2012; VERSTRAETE, 2004).

Com o particípio perfeito (καθήμεναι) retoma-se o louvor às mu-
lheres seguido de presentes (φρύγουσιν, φέρουσιν, ἄγουσιν, πέττουσι, 
ἐπιτρίβουσιν, ἔχουσιν, παροψωνοῦσιν, φιλοῦσ’, χαίρουσιν) configurando o 
destaque às suas atribuições. 

169 Embora presente e imperfeito estejam na categoria aspecto imperfectivo, há distinção en-
tre ambos em termos binários: imperfeito indica +distanciamento, e presente –distancia-
mento (ALBUQUERQUE, 2020, 2018; DECKER, 2014, 2001; PORTER, 2010; CAMPBELL, 
2007). Cognitivamente, essa distinção é em gradiência: presente indica proximidade ao 
passo que imperfeito, proximidade atenuada ou leve distanciamento.
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A conclusão dos louvores direciona o discurso aos homens 
na tentativa de induzi-los a entregar o governo às mulheres. A ten-
tativa de persuasão ocorre pelos subjuntivos presentes em tom 
exortativo. Seguem-se dois optativos aoristos ao se referir às ha-
bilidades das mulheres em relação aos soldados e à comida: elas 
são espertas e enganadoras.

Em seguida, no verso 238, a construção perifrástica no perfeito 
amarra textualmente o discurso da comandante organizado em torno 
da habilidade feminina de enganar. Não há, pois, alguém melhor para 
governar a cidade.

αὐταὶ γάρ εἰσιν ἐξαπατᾶν εἰθισμέναι.
autaì gár eisin exapatān eithisménai.
Elas pois são PS.IN. enganar PS.INF. acostumadas PF.PT
Porque elas são acostumadas a enganar.

O perfeito do verso 238 serve como sumarização de tudo que foi 
dito. No discurso acima, fica mais evidente que os usos contrastivos 
dos aspectos salientam ainda mais que as escolhas aspectuais não 
são aleatórias. Antes escolha implica significado de modo que a fala 
de Praxágora envolve o leitor nos alvos comunicativos. Logo, as esco-
lhas dos aspectos orientam argumentativamente o texto, isto é, têm a 
finalidade de apontar a intenção do texto. 

No verso 265, temos a fala da segunda mulher que encerra 
todos os questionamentos anteriores dados como resolvidos, porém 
direciona a discussão para um ponto ainda mais importante. A im-
portância está em que a votação era pelo braço levantado. A paródia 
está em apresentar o costume feminino de abrir as pernas – referên-
cia ao ato sexual. 

Γυνὴ Β
Gynḕ B
Mulher B
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ταυτὶ μὲν ἡμῖν ἐντεθύμηται καλῶς
tautì mén hēmîn entethýmētai kalōs
Isso, por um lado, esclarecer PF.IN.3S. bom
Isso ficou bem definido.

ἐκεῖνο δ᾽ οὐ πεφροντίκαμεν, ὅτῳ τρόπῳ
ekeîno d’ ou pephrontíkamen, hótōi trópōi
aquilo, não pensar PF.IN.1P.  nisto:
Mas não pensamos nisto:

τὰς χεῖρας αἴρειν μνημονεύσομεν τότε.
tàs kheîras aírein mnēmoneúsomen tóte. 
As mãos levantar lembrar FT.IN.1P. então
Lembraremos de levantar as mãos.

εἰθισμέναι γάρ  ἐσμεν αἴρειν τὼ σκέλει.
eithisménai gár esmen aírein tṑ skélei.
Acostumar-se com PF.PT. pois  ser PS.IND.1P. levantar PS.INF. 
a perna
Pois somos acostumadas a levantar as pernas.

A predominância de verbos no perfeito indica que o problema 
entra no seu cerne em tom de paródia. O perfeito orienta para maior 
aproximação (ORRIENS, 2009), usado para chamar a atenção do 
leitor (focalização/proeminência) (BOAS et al., 2019; RIJKSBARON, 
2002; DUHOUX, 2000). A proximidade causada pelo estativo gera 
o efeito de humor, por isso o efeito de focalização/proeminência. As 
falas das personagens chamam a atenção dos leitores para a im-
portância do levantar o braço na votação, que é comparada com a 
habilidade sexual delas em levantar as pernas. Não significa dizer 
que somente os perfeitos produzem o humor. Os perfeitos contri-
buem para isso na medida que, por sua semântica de aproximação, 
são usados como formas de indicar proeminência (ALBUQUERQUE, 
2018; ORRIENS, 2009; PORTER, 2005; DUHOUX, 2000).

A metáfora sexual é outro componente do humor por meio do par-
ticípio perfeito mais o verbo “ser” formando construção perifrástica com 
aspecto estativo e o infinitivo complementar (εἰθισμέναι γάρ ἐσμεν αἴρειν). 
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Do ponto de vista extralinguístico, o levantar as mãos era prática na 
assembleia contribuindo para o tópico discursivo “as mulheres no par-
lamento”. Logo, a semântica aspectual, a estrutura sintática com para-
lelismo levantar as mãos e levantar as pernas, o registro – as mulheres 
treinando como se comportar na assembleia – o tópico discursivo e 
o elemento extralinguístico produzem o humor). Do ponto de vista da 
personagem, segundo Frye (2014), se o herói é inferior em força ou 
inteligência a nós o herói pertence ao modo irônico. A inabilidade das 
mulheres na votação é expressão de estarem abaixo do que se espera 
de sorte que as heroínas agem de modo cômico.

Nos versos 281-282, Praxágora fala em tom de pressa dirigido 
às mulheres a fim de não se atrasarem.  

Πραξάγορα
Praxágora

ἀλλὰ   σπεύσαθ᾽ ὡς εἴωθ᾽ ἐκεῖ
allá speúsath’ hōs eíōthe ekeî
Mas apressar AO.IMP.2P. por que acostumar-se com PF.IN.1S. lá
Apressem-se, por que é costume lá

τοῖς μὴ παροῦσιν ὀρθρίοις ἐς τὴν πύκνα
toîs mḕ paroûsin orthríois es tēn pýkna
aos não chegar PS.IN.3P.cedo em a Pnix
quanto aos que não chegam bem cedo à Pnix

ὑπαποτρέχειν ἔχουσι μηδὲ πάτταλον.
hypapotrékhein ékhousi mēdè páttalon.
Voltar PS.INF. ter PS.IN.3P. sem   pagamento.
Terem de voltar sem pagamento.        

O aoristo no imperativo sinaliza plano de fundo (informação se-
cundária) servindo de base para o argumento que se segue pelo as-
pecto imperfectivo (τοῖς μὴ παροῦσιν e ὑπαποτρέχειν ἔχουσι) marcando 
a proeminência da pressão feita por Praxágora. O clímax da pressão 
são os versos finais “quanto aos que não chegam bem cedo à Pnix 
têm que voltar sem pagamento”, e as formas verbais no presente, cuja 
semântica é proximidade, contribuem para essa focalização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurei neste capítulo apresentar uma visão sobre aspecto 
verbal que, a partir da sua semântica como perspectivização concep-
tual, descrevesse os usos das formas verbais na peça Assembleia 
de Mulheres de tal sorte que aspecto, na sua semântica, significa as 
variadas maneiras de representar um evento expressando distância 
ou proximidade espaciais. 

Notou-se que, nos excertos extraídos de Assembleia, as esco-
lhas do aspecto verbal levam em conta o tópico discursivo, ou seja, o 
tema central da peça, o contexto da situação (registro) na interação 
entre as personagens da peça e outras escolhas linguísticas, de modo 
que, em alguns usos do aspecto, a personagem apresentava distân-
cia social, em outros salientava proximidade orientando, portanto, o 
leitor quanto aos alvos comunicativos. Ademais, acionalidade, embora 
influencie, não é fator determinante nas escolhas do aspecto verbal.

Dos trechos selecionados em Assembleia, as formas secun-
dárias (aoristo e imperfeito) são usadas indicam distanciamento. Por 
sua vez, as formas primárias (presente e perfeito), por sua semântica 
espacial de proximidade, são bastante usadas nos diálogos entre as 
personagens para dar proeminência relacionada ao tópico discursivo 
produzindo coerência.

Visto que a pesquisa ainda está em andamento, algumas ques-
tões não foram tratadas neste capítulo como a relação tempo e aspec-
to, modo e modalidade. Todavia, considero que esta nova forma de 
explicar o aspecto verbal trouxe contribuições significativas para en-
tender a peça Assembleia no que concerne aos trechos selecionados.

Ademais, qualquer contribuição científica nova não quer di-
zer necessariamente o abandono do que já foi feito antes, mas uma 
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melhor elucidação e organização dos dados. Como se observa nas 
gramáticas tradicionais de grego, já se tem a clareza de que certas 
formas são usadas para marcar dissociação como se evidencia no 
uso dos termos “deslocamento” (ORRIENS, 2009), “irreal” (RAGON, 
2007), “contrafactual” (FREIRE, 1997), “modal” (BOAS et al., 2019), 
“afastamento” (ALBUQUERQUE, 2020, 2018; DECKER, 2014, 2001; 
PORTER, 2010), “distanciamento” (CAMPBELL, 2007). Não obstante, 
uma teoria linguística apropriada é aquela que, além de responder 
ao maior número de questões, consegue explicar as informações an-
teriormente descobertas, colocando-as em um quadro epistemológi-
co coerente interna e externamente, o que não significa dizer que a 
linguística cognitiva resolva todas as questões relativas ao aspecto 
verbal no grego antigo.
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INTRODUÇÃO

O Grupo de Estudos da Comédia Aristofânica (GECA)170 atua 
na Universidade Federal do Ceará (UFC) e está vinculado ao Núcleo 
de Cultura Clássica (Nuclás) dessa mesma instituição como parte dos 
projetos de pesquisa e extensão, sob orientação da Profa. Dra. Ana 
Maria César Pompeu. O grupo é composto por alunos e ex-alunos dos 
cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da UFC, como 
também por professores e pesquisadores de outras instituições. 

O GECA visa ao estudo da comédia grega antiga, do qual Aris-
tófanes é o principal representante, com onze peças completas, a 
partir de textos gregos estabelecidos. Com base nesse material, o 
grupo tem o propósito de analisar a estrutura morfossintática des-
sas composições até chegar a uma tradução para o português que 
mantenha as proximidades semânticas entre os textos, para as quais 
o estudo sócio-histórico do período de produção das comédias tam-
bém se faz necessário.

Os integrantes do GECA são, majoritariamente, alunos, ex-alu-
nos, professores e pesquisadores dos cursos de graduação e pós-gra-
duação em Letras da UFC, bem como alunos e ex-alunos dos cursos 
de extensão em Grego Clássico e Koiné (ofertados pelo Nuclás, do 
Departamento de Letras Estrangeiras, do Centro de Humanidades da 
UFC) e de áreas afins, como Filosofia, Teologia, Ciências Sociais etc. 

As reuniões do grupo acontecem quinzenalmente, nas tardes de 
sábado, nas quais cada participante apresenta a tradução dos versos 

170  Participantes do GECA: Ana Maria César Pompeu, Anúzia Gabrielle Cavalcante Brígido, 
Bárbara Araújo dos Santos, Cláudia Paiva, Daniel de Carvalho Santos Pinheiro, Fernando 
Henrique Pereira da Silva, Gilbson Gomes Bento, Ítalo Vieira Lima,  Kleber Bezerra Rocha, 
Lauro Inácio de Moura Filho, Manuela Maria Campos Sales, Marcelle Pereira Santos, Már-
cio Henrique Vieira Amaro, Maria Helena da Silva, Rodrigo Gabriel da Costa, Rosângela 
Nobre, Solange Maria Soares de Almeida, Tatiana Quirino Crisóstomo Melo, Valdísio Vieira 
da Silva e Vicente de Paulo César Brasil.



S U M Á R I O 452

da peça em estudo previamente distribuídos. Nessas reuniões, são 
feitas discussões coletivas de cada trecho dos textos analisados a res-
peito das escolhas lexicais e fraseológicas a fim de preservar a semân-
tica global do texto tanto quanto possível do original grego. Discutem-
-se ainda, nesse processo tradutório, aspectos sintáticos e questões 
referentes à metrificação. O estudo de cada peça dura cerca de dois 
semestres de forma a obter uma primeira tradução para o português. 
Em seguida, essa tradução é revista e corrigida por um bolsista de 
Iniciação Científica junto à orientadora do projeto para que se obtenha 
um produto final a ser publicado.

Durante os anos de 2018 e 2019, o GECA dedicou-se à tra-
dução e estudo da comédia Assembleia de Mulheres, que data, 
aproximadamente, de 392 a.C., portanto, já do século IV. Essa peça 
compõe a “trilogia feminina” de Aristófanes, da qual fazem parte Lisís-
trata e Tesmoforiantes, ambas de 411 a.C. – comédias cujos enredos 
trazem mulheres como protagonistas e desenvolvem-se em torno do 
universo feminino. A tradução da peça também constou como ativi-
dade do Projeto “As Mulheres de Aristófanes: Lisístrata, Tesmoforian-
tes e Assembleia de Mulheres”, vinculado ao Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), para o qual foi escolhido 
um bolsista por meio de edital, com bolsa concedida pela Funda-
ção Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(Funcap). O bolsista atuou junto ao grupo como tradutor, desenvol-
vendo pesquisas correlacionadas ao tema do projeto.

A peça em estudo configura-se como um importante registro 
da situação da Grécia do quarto século num cenário pós-Guerra do 
Peloponeso (431 – 404 a.C.), que culminou com a derrota de Atenas 
para Esparta. Em seu enredo, Aristófanes fantasia uma cidade cujo 
governo é dado às mulheres, sob a justificativa de que elas são me-
lhores administradoras do que os homens, pois são responsáveis pela 
economia do lar. Travestidas do sexo masculino, as mulheres atenien-
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ses deliberam em assembleia e decretam para si o domínio da pólis, 
estabelecendo uma espécie de comunismo, no qual não haverá mais 
bens privados, mas tudo será partilhado entre todos, dissolvendo, com 
isso, até mesmo instituições sociais como o casamento.

Dessa forma, o processo de tradução do grupo deteve-se a 
identificar os elementos textuais que dizem respeito à esfera do fe-
minino e à maneira como o comediógrafo posiciona-se em relação 
à cidade através de personagens como Praxágora, protagonista da 
peça, e do Coro composto por cidadãs atenienses. Os ideais trans-
mitidos por Aristófanes, em Assembleia de Mulheres, foram confron-
tados com aqueles apresentados por Platão na República, o qual 
também admite a possibilidade de mulheres atuantes nessa socie-
dade ideal.  Para o exame do contexto histórico da peça em estudo, 
recorreu-se a Tucídides e sua obra Guerra do Peloponeso. Outras 
traduções já existentes em língua portuguesa também foram consul-
tadas, como a de Silva (1988) e a de Kury (1988). Assim, obteve-se 
uma versão parcial da peça, que se encontra em sua fase de revisão 
e preenchimento de eventuais lacunas.

Assembleia de Mulheres é a terceira peça traduzida pelo GECA, 
que já conta com a publicação de Cavaleiros (424 a.C.) pela Editora 
Substânsia (2017) – sob o antigo nome GEA (Grupo de Estudos Aristo-
fânicos), posteriormente modificado –, e Paz (421 a.C) – esta também 
em fase de revisão. O GECA também participou da revisão da tradução 
da comédia Acarnenses para o Cearensês, publicada no livro Dioni-
so matuto (POMPEU, 2014). Portanto, o trabalho realizado pelo grupo 
mostra-se profícuo, contribuindo, desse modo, para a divulgação e 
expansão dos estudos da Comédia Grega Antiga, bem como para o 
enriquecimento da pesquisa científica na área dos Estudos Clássicos.
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Feita esta apresentação do GECA, apresentamos, a seguir, 310 
versos traduzidos de Assembleia de mulheres pelo grupo, que formam 
o prólogo e o párodo171 da peça. 

O prólogo apresenta Praxágora, que espera impaciente a che-
gada das outras mulheres, com as quais havia combinado encontrar-
-se. Aos poucos, chegam todas, e a protagonista passa então em re-
vista as amigas, para averiguar se realmente estão bem disfarçadas 
de homens. Elas planejam, com isso, tomar o lugar dos maridos na 
Assembleia, chegando mais cedo ao local da reunião e sentando-se, 
para não levantar suspeitas. Para a realização do plano, todas elas 
vestiram as roupas dos maridos e saíram escondidas. 

Praxágora, diante disso, faz um ensaio para ver quem vai falar 
na Assembleia, mas, depois de duas mulheres falharem na tentativa, 
ela mesma resolve fazer o discurso. Nesse ensaio, ela faz a crítica, já 
bastante habitual em Aristófanes, sobre a má administração da cidade 
por maus governantes. Ela reconhece que não é fácil dirigir homens 
difíceis de contentar, uma vez que o povo teme aqueles que lhe de-
sejam o bem e adula quem lhe faz mal. Fala das medidas salvíficas 
que, durante as deliberações, são tratadas como essenciais para a 
manutenção da cidade, e que acarretariam o seu fim, se não fossem 
aprovadas, mas, uma vez que tais projetos não funcionam, desejam a 
morte a quem os propôs.

O povo, porém, é o responsável por tudo, pois cada um trata 
apenas dos próprios interesses, deixando a cidade à deriva. A única 
salvação, diante disso, é entregar o governo às mulheres, que cuidarão 
da cidade como cuidam de suas casas. Elas têm costumes melhores 
que os dos homens, pois são conservadoras e mantêm sempre os 
mesmos hábitos, não se deixando levar por modismos. Sendo mães, 

171  Prólogo e párodo são termos que designam partes constitutivas das composições dra-
máticas gregas. Referem-se, respectivamente, à introdução da peça e à entrada do coro 
em cena. 
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cuidarão de poupar a vida de seus filhos, dos soldados, evitando as 
guerras. Por serem habilidosas, conseguirão mais dinheiro do que os 
homens, além de possuírem um espírito enganador172, o que as de-
fenderá de golpes nos cargos que ocuparão. A habilidade oratória de 
Praxágora causa grande admiração em suas companheiras. Ao ser 
questionada de onde obtivera tais ideias, ela explica que aprendeu a 
discursar ao ouvir os oradores, quando morava na Pnix, bairro próximo 
do recinto onde a Assembleia do povo se reunia173. Praxágora, então, é 
eleita líder das mulheres e, juntas, marcham para a Assembleia.

Vejamos agora os textos traduzidos do prólogo e do párodo 
da peça:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ  
ASSEMBLEISTAS

Praxágora

Ó brilhante olho da arredondada lamparina
belíssima obra em mãos certeiras almejada.
Tuas origens e destinos mostraremos
em roda de barro conduzida pela rapidez
nas narinas tens brilhantes funções de sol.  05174

Envia de chama os sinais combinados.
Pois só a ti mostramos com razão, porque
quando na alcova os modos de Afrodite
experimentamos perto de nós ficas,
ao dobrarem-se os corpos, ali está   10
o olho teu e ninguém te expulsa do quarto.
e só tu as secretas profundezas das coxas

172 De acordo com Hesíodo, em Teogonia e Trabalhos e Dias, à primeira mulher, Pandora, foi 
dado o dom de enganar os homens, sendo esta um belo mal do qual não se pode escapar.

173 Cf. Silva, 1988

174 A marcação indica o verso.
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iluminas queimando os pelos fluorescentes.
E despensas de fruto e de fonte de Baco
cheias ao abrirmos em segredo estás junto.  15
E disso tomando parte não falas aos vizinhos.
Diante disso saberás ainda as tramas atuais
que nos Ciros combinei com as amigas.
Mas nenhuma das que tinham de vir veio
apesar de quase amanhecer: e a assembleia  20
já, já vai começar: devemos tomar nossos assentos
que Phyrômaco uma vez disse, se ainda lembram,
as hetairas devem tomar assento discretamente.
O que pode ser? Será que não costuradas
portam as barbas, que combinamos ter?   25
ou as roupas masculinas a roubar às ocultas
era difícil para elas? Mas vejo uma luz
se aproximando. Vamos dar meia-volta,
não aconteça de ser um homem que chega.

Primeira Mulher

É hora de irmos, que o arauto agora mesmo,  30
quando estávamos vindo, já cacarejou duas vezes.

Praxágora

Já eu mesma estava acordada esperando-vos
a noite inteira!  Mas, vamos lá! Esta vizinha,
que eu chame com uma batidela na porta,
pois é necessário que o esposo dela não perceba. 35

Segunda Mulher

É certo que ouvi
ao calçar-me, o toque de seus dedinhos,
pois não estava em pleno sono. Meu marido, queridíssima,
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é Salamínio, com quem eu vivo,
a noite inteira me excitava nos lençóis,
a tal ponto que há pouco tomei esta mantinha dele. 40

Primeira Mulher

E em verdade vejo Clinareta e Sóstrata
já vindo, e também esta Fileneta.

Praxágora

Certamente não vos apressareis? Como Glice jurou,
a última que chegar três doses de vinho    
para nós pagará e uma medida de grão de bico.  45

Primeira Mulher

Μas não vês Melistica apressando-se
com os chinelos de Esmicítion?

Praxágora

De fato, parece
ter sido a única a sair com folga do lado do marido.

Primeira Mulher

E a mulher do taberneiro, não vês Geusístrata
tendo na mão direita a lamparina?   50

Segunda Mulher

E a de Filodoreto e também de Ceretado,
vejo aproximando-se e muitas outras
mulheres, tudo que há de útil na cidade.
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Terceira Mulher

Também eu, completamente angustiada, querida,
escapei furtiva: pois o marido a noite toda  55
tossia das anchovas que comeu à tarde.

Praxágora

Sentai-vos então, para que eu vos interrogue,
já que eu vos vejo reunidas,
o que decidimos em Ciro, se fizestes.

Primeira Mulher

Eu, certamente, pois, por primeiro tenho as axilas  60
peludas como um matagal, conforme juntas acordamos.
Depois, cada vez que meu marido saía para a ágora,
untando meu corpo inteiro com óleo, durante o dia
permaneci sendo tocada pelo sol.

Segunda Mulher

Também eu: primeiro, tendo jogado fora a navalha, 65
“lá” deixei inteiramente áspero
e em nada ser similar a mulher.

Praxágora

Tendes as barbas que fora dito trazer
todas nós, quando nos reuníssemos?

Primeira Mulher

Sim, por Hécate! Eu, esta bela aqui.   70

Segunda Mulher

E eu, uma não menos bela que a de Epícrates.
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Praxágora

E vós, o que dizeis?

Primeira Mulher

Elas assentem.

Praxágora

Bem, quanto ao restante vejo que cumpristes.
Sapatos lacônicos trazeis e bengalas
e peças de roupas masculinas, conforme o combinado. 75

Primeira Mulher

 De minha parte, trouxe secretamente o bastão
de Lâmias, estando este a dormir.

Segunda Mulher

Esse é um daqueles bastões em que ele peida.

Praxágora

Sim, por Zeus, o salvador! Seria apropriado mesmo, se
vestisse a pele do todo-olhos,    80     
mais que qualquer outro para pastorear o povinho.
Mas vamos e assim estas coisas faremos,
enquanto ainda há estrelas no céu.
A assembleia, para a qual nos preparamos
para ir, ao amanhecer será.    85

Primeira Mulher

Sim, por Zeus, tens que tomar um lugar
sob a tribuna, de frente para os prítanes.



S U M Á R I O 460

Segunda Mulher

Por Zeus, isso aqui eu trouxe comigo para
cardar enquanto a Assembleia se enche.

Praxágora

Enquanto se enche, desgraçada?

Segunda Mulher

Sim, por Ártemis.                 90
Por que eu ouviria pior enquanto estou
cardando? Meus filhos estão nus.

Praxágora

Olha então! Tu tricotando, a que do corpo 
nada devia aparecer aos juízes.
Pois belas sofreríamos, se acontecesse de cheia             95
a assembleia estando, uma ‘zinha’, ao abrir as pernas,
levantando mostrasse o Cara Preta.
Mas se sentarmos na dianteira, passaremos despercebidas
estando envoltas nesses trajes; também a barba
depois que a amarrarmos, lá,               100
quem, ao nos ver, não pensaria ser homens?

Primeira Mulher
Agírrio, pelo menos, de Prônomo portando a barba
despistou-se! E, realmente, antes disso era mulher!
Agora, vês, exerce os maiores cargos na pólis.

Praxágora

Deste dia que se aproxima, então, ao menos             105
em uma ação corajosa ousemos a tal ponto que,
de algum modo tomar posse do governo da cidade
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possamos, visto que (é) bom alguém guiar a cidade:
agora com efeito não vamos nem a vela nem a remos.
Primeira Mulher
E como uma reunião de mulheres delicadas             110
poderá tomar parte de assuntos públicos?

Praxágora

Da forma mais excelente.
Pois dizem também desses jovens aí
que muito abalam, serem notáveis para falar.
E, isso para nós, que dominamos, é algo natural.

Primeira Mulher

Não sei: terrível é a não-experiência.              115

Praxágora
Por isso, a finalidade com que nos reunimos aqui:
de que maneira ensaiaríamos o que é preciso dizer lá.
Não poderias chegar com o queixo recoberto,
e vocês outras ficarem preparadas para falar?!

Primeira Mulher

Quem de nós, querida, não sabe falar?              120

Praxágora
Então vamos, põe a barba e te torna homem:
mas eu colocando as coroas porei a barba 
também convosco, caso pense dizer algo.

Primeira Mulher

Venha cá, ó doce Praxágora! Olha, infeliz,
quão ridículo tal feito se mostra.               125
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Praxágora

Como assim ridículo?

Primeira Mulher
Como se fossem uns moluscos
assados, a barba amarrada.

Praxágora

Ó sacrificador, é preciso dar volta com a doninha.
Acheguei à frente. Arífrades, para de falar bobagens!
Senta-te ao lado. Quem deseja discursar?             130

Primeira Mulher

Eu!

Praxágora

Estando posta a coroa, tenhas boa sorte.

Primeira Mulher

Eis aí!

Praxágora

Queiras falar.

Primeira Mulher

Então, antes de beber, discurso?

Praxágora

Mas veja… beber!

Primeira Mulher

Pois, doce amiga, pus a coroa para quê?
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Praxágora

Sai-te para longe! Assim agindo como se nós
estivéssemos lá…                135

Primeira Mulher

O quê? Eles não bebem mesmo estando na assembleia?

Praxágora

Ora veja só tu! Eles bebem…

Primeira Mulher

Por Ártemis!
Isto, e vinho puro! Daí, por certo, seus decretos,
tantos quantos poderiam produzir refletindo
como dos que se embriagam estão cambaleando.
Por Zeus! Fazem mesmo libações!              140
Ou para que tantas preces, a não ser pelo vinho?
E eles se insultam, certamente, como bêbados,
e ao que se embriaga os arqueiros expulsam.

Praxágora

Tu, vai e senta-te! De nada és.

Primeira Mulher

Sim, por Zeus! Era melhor para mim não ter uma barba;  145
pois com sede, como parece, vou murchar.

Praxágora

Há alguma outra que deseja falar?

Segunda Mulher

Eu!
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Praxágora

Vai, então, coroa-te; pois o tempo urge.
Vem agora falar como homem e belamente,
apoiando-se, com dignidade, sobre a bengala.            150

Segunda Mulher

Bem preferia que outro, dos que estão acostumados,
falasse coisas melhores, para que eu ficasse sentado quieto.
Contudo, já não concordarei mesmo — por um (voto) meu —
que se faça, nas tabernas, tanques
de água! Não me parece uma boa ideia, 
pelas duas deusas!                                                            55

Praxágora

Pelas duas deusas?! Miserável, onde tens o juízo?!

Segunda Mulher

Mas o que há? Pois, de fato, não te pedi de beber de jeito nenhum.

Praxágora

Não, por Zeus, mas sendo homem, pelas duas deusas juraste.
Todavia, quanto às outras, falaste coisas habilissimamente.

Segunda Mulher

Sim, (juro) por Apolo.

Praxágora

Por isto, para por aqui. Já que eu,             160
a fim de que debatamos na assembleia, não moverei
outro pé, se estas coisas não forem bem ajustadas.
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Segunda Mulher

Traz a coroa! Pois eu falarei por uma vez mais.
Pois penso que agora maquinei algo de genial:
Pois para mim, minhas caras senhoras sentadas…         165

Praxágora

Mulheres?! De novo, infeliz, tu chamas os homens?

Segunda Mulher

Por causa deste Epígono: pois olhei
para lá e supus falar diante de mulheres.

Praxágora

Vai-te tu também e desce daí,
pois eu, em vosso favor, me propondo a falar            170
pego isso. Aos deuses eu rogo
obter êxito nas deliberações.
Pois em mim, igual desta terra quanto
sois vós, molesto-me e suporto
pesadamente todas as situações da pólis.            175
Vejo-a sempre ser atacada por líderes
ardilosos; se em um dia
um honesto aparece, dez perigosos aparecem.
Voltaram-se para um outro; ainda mais mal fará.
Difícil é, certamente, advertir homens descontentes,        180
temeis os que querem amar a vós,
mas sempre suplicais aos que não querem.
Havia tempo em que não utilizávamos assembleias
para nada, absolutamente; mas a Agírrio
julgávamos canalha; e agora que as utilizamos,            185
o que recebeu prata exaltou-as demasiadamente,
mas o que não recebeu diz serem dignos de morte
os que procuram receber salário na assembleia.
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Primeira Mulher

Por Afrodite, isso é bem falado.

Praxágora

Miserável, jurando por Afrodite? Graça            190
farias se isso tivesses dito na Assembleia!

Primeira Mulher

Mas não teria dito!

Praxágora

Pois agora não te acostumes a falar.
Esta aliança, mais uma vez, quando a considerávamos,
se não acontecesse, declaravam destruir a cidade.
Mas quando aconteceu voltaram atrás; já dos oradores  195
o que os convenceu sobre isso, imediatamente, fugiu.
Um barco, é necessário lançar ao mar: para o pobre parece bem,
mas para os ricos e os agricultores, não parece.
Os Coríntios aturastes, e aqueles, vós:
agora eles são bons, agora também tu torna-te bom.      200
O Argivo, ignorante; mas o Hierônimo, sábio:
a salvação espreita, porém fica afetado
Trasíbulo por ele mesmo não ter sido convocado.

Primeira Mulher

Que homem inteligente!

Praxágora

Agora belamente louvaste.

Vós, cidadãos, sois os culpados disso.              205
Pois retiram seus salários das riquezas do povo
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e cada um observa apenas o que lucrará pessoalmente,
enquanto o público cambaleia como Ésimo.
Então, se confiardes em mim, podereis ser salvos.
Digo que é preciso entregarmos a cidade             210
às mulheres. Pois também em nossas casas são elas
que têm o controle e a administração.

Primeira Mulher

Bem, muito bem, por Zeus, bem mesmo.

Segunda Mulher

Bravo, fala, fala.

Praxágora

Ora, que os seus costumes são melhores do que os nossos
eu apresentarei. Primeiro, pois, as lãs            215
mergulham no calor, segundo a antiga lei
todas elas, e não tentando diferente
tu as verias. Mas a cidade dos Atenienses
se algo tinha para usar, não podia salvar-se,
se não empreendia algo novo.              220
Fazem grelhados sentadas como antes;
trazem fardos sobre a cabeça como antes;
celebram as Tesmofórias como antes;
cozinham bolos como antes;
cansam os homens como antes;
metem amantes em casa como antes;            225
compram iguarias como antes;
adoram o vinho bastante puro como antes
e elas alegram-se em serem amadas como antes.
A elas, portanto, ó homens, entregando a cidade,
não digamos asneiras, nem mesmo perguntemos           230
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o que agora pretendem fazer, mas simplesmente
permitamos começar: observando isso somente,
que, sendo mães, se preocuparão primeiro
em salvar os soldados; depois,
quem melhor comida enviaria do que a genitora?           235
Mais hábil para conseguir bens é uma mulher;
no comando, não se enganaria uma vez sequer,
pois ao engano são acostumadas.
Então, deixarei de lado o resto: se nisto obedecerdes a mim,
prosperando a vida levareis.              240

Primeira Mulher

Muito bem, minha doce Praxágora, que habilidosa!
Onde então aprendeste tão bem essas coisas?

Praxágora

Na época das proscrições, vivi na Pnyx
com meu marido e lá me obriguei a escutar os oradores.

Primeira Mulher

Então, amiga, não sem razão eras habilidosa e sábia:    245
e desde então as mulheres, para comandar,
te elegemos, se essas coisas pensas executar.
Mas se Céfalo te insultar para te destruir,
como lhe revidarás diante da assembleia?

Praxágora

Direi que ele está desajuizado!

Primeira Mulher

Mas isso já               250
sabem todos.
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Praxágora

Então, que também está melancólico.

Primeira Mulher

Isto também sabem.

Praxágora

Que, embora, vasilhas
horríveis faça, quanto à cidade faz bem melhor…

Primeira Mulher

E o que farias se o remelento do Neoclides te insultasse?

Praxágora

Mando ele pastorear o rabo de algum cão.           255

Primeira Mulher

E o que fazes se te cutucarem?

Praxágora

Eu me movimentarei para frente,
porque não sou inexperiente em muitas cutucadas.

Primeira Mulher

Só falta examinar aquilo: se, a ti, os arqueiros
arrastarem, o que farás então?

Praxágora

Darei cotoveladas.
Assim, pela cintura de forma alguma serei tomada.         260
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Segunda mulher

E nós, se te erguerem, a te deixar os exortaríamos.

Primeira mulher

Quanto a isto nós pensamos bem,
mas quanto àquilo não refletimos, de que maneira
as mãos lembraremos de levantar, então.
Pois acostumadas somos a levantar as pernas.            265

Praxágora

Difícil o ato, porém, ao erguer as mãos em votação
devem estar à mostra os braços.
Eia! Agora, colocai sobre vós estas túnicas,
atai os sapatos tão rápido quanto os lacônicos,
como se vísseis os homens que para a Assembleia        270
estão prestes a caminhar no momento que bateriam a porta.
Então depois que isso tudo portais perfeitamente,
amarrai as barbas. Quando então, pois,
essas tiverdes ajustadas,
e os mantos que dos maridos roubastes,             275
lançai-vos, sobre os cajados
apoiadas, caminhai prontas para cantar 
uma modinha, a forma imitando
dos rústicos.

Segunda Mulher

Dizes bem, e nós também

nos adiantaremos a eles, pois outras, acredito,           280
dos campos vêm diretamente para a Pnyx,
as mulheres.
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Praxágora

Mas apressai-vos, pois é costume que
aqueles que não estão na Pnyx desde o amanhecer
tenham que voltar de mãos vazias.

Párodo
CORO

É hora de irmos, meus senhores. Isto é necessário         285
lembrar sempre de dizer: que não venhamos a tropeçar.
Porque o perigo não é pequeno, se formos pegos
entrando, à noite, em tão grande empreendimento.
Avancemos para a Assembleia, senhores, pois ameaçou
o legislador que quem              290
ao amanhecer completo em trevas
não chegar empoeirado,
amando a salmoura,
admirando coisas vãs, não
receberá o trióbulo.
Mas, ó Caritímides,
também Esmícito e Draces,
apressa-te!
Em ti presta atenção, de modo
que nada confundas              295
do que é preciso tu fazeres.
Quando a senha
pegarmos, em seguida, próximas
nos sentaremos, então
de braços erguidos para votarmos
juntas tudo quanto propuserem
nossas amigas.
E mais, o que digo? Por amigos
é que devo chamar.
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Veja como arrancaremos estes para fora da cidade
aqui presentes, tanto quanto os de antes,
do tempo que pegar               301
vinham um único óbulo.
Ficam sentados conversando             302
nos mercados de coroas.
Agora, causam muitos problemas.
Outro, não Mirônides,
que foi o primeiro nobre,
nenhum ousaria
governar a cidade              305
recebendo uma moedinha!
Cada um que chegava
num pequeno odre carregava
o de beber, e pão dele mesmo,
duas cebolas
e três olivas.
Agora, o trióbulo
procuram receber, desde que
realizem algo comum, por
exemplo carregar argila.              310

O párodo termina e teremos a continuação da peça, que narra-
remos a seguir.

Aparece em cena Blépiro, que, em ânsia de realizar as necessi-
dades de seu corpo, e não tendo encontrado suas roupas, saiu de casa 
com a vestimenta de sua mulher, a qual, segundo ele, saiu às ocultas 
para fazer algo errado. Outro homem também surge vestido com os 
trajes da esposa, contando a mesma história que o primeiro. Os dois 
pensam em ir ainda à assembleia. Entra Cremes, amigo de Blépiro. Ele 
conta que vem da assembleia, que dessa vez foi rápida, e ele quase 
não conseguia lugar, porque havia muita gente. E, aparentemente, eram 
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sapateiros, pois possuíam a pele muito branca175. E relata ao amigo que 
um dos “brancosos” propôs entregarem o governo às mulheres, elo-
giando-as e criticando os homens. E como a maioria aprovou, o projeto 
foi sancionado. Blépiro se alegra por saber que não irá mais trabalhar, 
pois sua mulher é quem fará tudo o que ele fazia. Ela o sustentará. Mas 
fica apreensivo com a possibilidade de ela querer forçá-lo a ser mais 
assíduo sexualmente, como condição para o sustento.

Entra o coro de mulheres, que é composto das esposas que 
voltam para casa, com o devido cuidado para que os homens não as 
vejam retirando o disfarce. Praxágora encontra seu marido Blépiro, na 
entrada de casa, e este lhe pergunta onde esteve. Ela diz que uma 
amiga, em trabalho de parto, mandou chamá-la, e, desse modo, não 
pode perder tempo avisando-lhe. Diz-lhe ainda que vestiu as roupas 
dele para assustar algum ladrão. Ele se queixa que ela o impediu de 
ganhar um bom dinheiro na assembleia e conta-lhe que o governo foi 
entregue às mulheres. Praxágora demonstra alegria, pois com isso a 
cidade será feliz, uma vez que não será mais permitido aos oportunis-
tas aproveitarem-se dos cargos públicos para os seus próprios inte-
resses, nem roubar o povo, nem fazer intrigas, nem injuriar e também 
não haverá mais pobres. Cremes chega, interessado em ouvir Pra-
xágora. O coro chama-a para que lidere os serviços de regeneração 
dos costumes e da prosperidade geral, devido ao seu espírito lúcido 
e pensamentos sábios. A cidade almeja por mudanças e rejeita tudo 
que já tenha sido feito ou dito.

A protagonista, dirigindo-se aos espectadores, ordena que to-
dos entreguem seus bens ao governo, para que este os reparta igual-
mente e assim não haja ricos e pobres, mas que todos possam viver 
bem. As mulheres também serão comuns a todos os homens, contu-
do, as mais velhas terão prioridade nos assuntos amorosos e sexuais 

175 A referência ao tom de pele se deve ao fato de ambos, mulher e sapateiro, não se expo-
rem muito ao sol; a primeira porque estava restrita ao ambiente do lar; o segundo, porque 
trabalhava no interior da oficina.
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sobre as mais jovens. O mecanismo será o mesmo para os homens. 
Para reconhecer os próprios filhos, as crianças julgarão como seus 
pais todos os homens que tiverem idade para isso. Os jovens não 
poderão mais agredir os mais velhos, pois todos os companheiros os 
defenderão pela possibilidade de se tratar do próprio pai. Os escravos 
cultivarão a terra. O único trabalho dos homens será aprontarem-se 
para o jantar coletivo, às seis horas da tarde. Não haverá mais intrigas 
judiciárias: ninguém terá dinheiro para emprestar, logo, não haverá dí-
vidas. Quem, por acaso, se envolver em conflitos, pagará a fiança com 
uma parte do que tiver para comer. Não haverá mais ladrões, pois não 
roubariam o que já é deles. Todos viverão em comum, a cidade será 
uma só casa, sem muros, para que todos possam ir aonde quiserem.

Praxágora diz que iniciará seu projeto de governo imediata-
mente. Ficará na ágora para receber os bens dos cidadãos para o 
fundo comum. E neste mesmo dia haverá o jantar coletivo. Blépiro 
a acompanha, orgulhoso de mostrar que é casado com a líder da 
cidade. E Cremes diz que ajuntará seus bens para levá-los à praça 
pública. Então há uma dança do coro, onde deveria haver a parába-
se176, que, a partir desta peça, não existe mais. Há, em seguida, um 
pequeno debate entre Cremes e um homem que se recusa a entregar 
seus bens, pois tem receio quanto as mudanças das leis. Uma mu-
lher arauto convoca todos para o jantar, descrevendo os pratos, as 
bebidas para atrair o povo. O homem anima-se e segue para o jantar, 
mesmo sem obedecer ao decreto.

Na cena seguinte, o comediógrafo explora as consequências 
da nova lei estabelecida pelas mulheres no tocante aos relaciona-
mentos amorosos. Uma velha aparece na janela de sua casa, toda 
arrumada, esperando a passagem dos homens que vêm do jantar 
coletivo. Uma jovem surge na janela vizinha, e as duas se insultam e, 

176 Parte composicional da Comédia na qual o coro se dirige diretamente ao público e ela-
bora um discurso em nome do poeta, a fim de persuadir os cidadãos sobre o porquê o 
comediógrafo merece ganhar o primeiro lugar no concurso.



S U M Á R I O 475

depois, começam a entoar cantos amorosos, à espera dos amantes. 
Os insultos intermedeiam o lirismo dos cantos. As duas fingem se re-
tirar, quando entra em cena um rapaz, que vem para a casa da moça. 
Ela abre a janela, e os dois se comunicam por um canto apaixonado. 
Mas, quando o jovem está prestes a entrar na casa de sua amada, a 
velha vizinha o toma à força, dizendo que ela tem direito de se deitar 
primeiro com ele, de acordo com a nova lei. Porém, em seguida, sur-
ge uma figura ainda mais velha, afirmando que é ela quem vai levá-lo; 
e finalmente uma terceira velha surge, cuja aparência é comparada a 
de um monstro mitológico, a Empusa, entra reclamando o seu direito. 
O rapaz, maldizendo-se, é levado por esta última. 

Por fim, uma serva procura seu patrão para o banquete. O 
coro, segurando tochas nas mãos, faz o cortejo, seguindo o feliz 
conviva. A corifeia se dirige aos espectadores e pede aos juízes do 
concurso que não esqueçam, na hora da atribuição do prêmio, esta 
comédia, que é a primeira a ser encenada neste festival. O coro e 
Blépiro fazem convites a todos que queiram ir ao banquete comer à 
vontade, negando o convite no final da fala, por duas vezes. Todos 
saem cantando, no êxodo da comédia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os versos apresentados neste capítulo compreendem uma 
pequena amostra do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Estudos 
da Comédia Aristofânica – GECA e ainda passarão por modificações, 
assim como o restante da tradução, de modo a tornar a leitura do tex-
to dramático mais fluida e permitir, cada vez mais, uma aproximação 
do leitor moderno com a produção teatral grega do Período Clássico. 
Acrescentar-se-ão as notas explicativas de certas expressões para que 
o leitor entenda os jogos de linguagem empregados por Aristófanes, a 
fim de uma maior compreensão da peça. 
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Pretende-se, ao fim de todo o processo, publicar a tradução 
completa, o que configurar-se-á como uma importante contribuição 
para os estudos da Comédia Grega Antiga no Brasil, visto que há dis-
poníveis, em língua portuguesa, apenas duas traduções até o momen-
to, sendo uma delas portuguesa. Portanto, com este trabalho, o GECA 
reafirma sua relevância para os Estudos Clássicos, sobretudo os estu-
dos de Teatro Grego Antigo, ao passo que inicia novos pesquisadores 
na área da Tradução.
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445, 450, 451, 452, 453, 475, 476, 477, 
478, 479, 483, 485, 486
tragediógrafo  20, 34, 36, 50, 75, 196, 
217, 219, 222, 226, 229, 230, 232, 271, 
279, 289, 300
trama  86, 108, 160, 162, 166, 196, 229, 
237, 272, 273, 280, 358, 359
transgressão  32, 105, 131, 169, 201, 
207, 212, 275, 276, 353, 358, 359
travestimento  33, 223, 250, 279, 280, 
282, 283, 284, 315, 335

V

violência  85, 222, 333, 335, 336, 390
virgens  178, 269, 277, 278
visibilidade  52, 57
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