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Este trabalho v1sa contnbuir para um estudo temático da Antigüidade Clásst
ca, abordando a questão da mulher, através da análise da obra de um dos mais 
representativos historiadores gregos. 

A condição feminina, bem como seu papel na sociedade, vem suscitando re
flexões e debates no mundo atual. Este tema presta-se também para discussões 
na disciplina História Antiga, pois é na Antigüidade Clássica que se encontram as 
rarzes da autoridade paterna e marital em detrimento dos demais membros do gru
po familiar e, em especial, da mulher. 

A q"uestão da mulher encontra-se inserida em campo mais amplo, como o da 
sexualidade, além do sócio-polrtico e econômico. Contudo, neste trabalho, as 
questões tratadas limitam-se às colocadas por Heródoto em suas Histórias. 

A mulher que aparece nos relatos de Heródoto raramente é grega. Em geral, 
o autor refere-se às mulheres de regiões pelas quais viajou, qu seja, Udia, Egito, 
Média, Pérsia, Etiópia, Ubia, Crtia, T rácia e colônias gregas na Asia Menor. 

Dentre os vários aspectos abordados por Heródoto quanto às mulheres, 
destacam-se os que se referem às suas virtudes, vinganças, casamentos, prosti
tuição, como srmbolo de fraqueza e covardia, além de aspectos mais incomuns, 
relativos ao cotidiano das amazonas ou à atuação da tirana Artemrsia. 

Nossa intenção é tentar apreender como a mulher foi retratada por Heródoto, 
o que não equivale a aceitar como reais e verdadeiras todas as suas colocações. 
Além de se levar em conta as limitações do contexto histórico e do estágio da his
tória enquanto ciência, entendemos que alguns aspectos devem ser considerados, 
como, por exemplo: até que ponto as colocações de Heródoto correspondem à 
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realidade das sociedades estudadas ou são ding1das por uma v1são correspon
dente ao ideário grego? Ou ainda: apesar de ser uma obra de história, distanciada 
da literatura hvmêrica, a presença implfcita da mitologia faz com que Heródoto re
passe os valores a ela ligados, explicitados anteriormente na IUada e na Odisséia 

Com relação às virtudes das mulheres, Heródoto faz referência em vários 
momentos à questão da fidelidade esperada, talvez a partir do exemplo de Penélo
pe. No Egito, é apresentada a grande dificuldade do rei Sesóstris em encontrar 
uma mulher "que nunca tivesse tido relações sexuais com qualquer outro homem 
além de seu marido"(lll,111 }. E todas as mulheres testadas que, de alguma forma, 
não foram fiéis a seus maridos, foram punidas com a morte. Outro exemplo é dado 
entre os citas que, no seu expansionismo, passam cerca de 28 anos em conquis
tas e, ao retornarem, encontram um verdadeiro exército barrando-lhes a passa
gem, pois "mulheres citas, diante da ausência prolongada de seus maridos, tinham 
coabitado com seus escravos"(IV,1 ). 

A questão da fidelidade da esposa ao marido aparece em Esparta, quando 
põe-se em dúvida a verdadeira paternidade de Demáratos, filho de Arfston, rei de 
Esparta, pois era tido quase como certa a esterilidade do rei. Vem a dúvida se o 
pai da criança é o marido anterior ou até o guardador de asnos da casa. Interpela
da, a mãe demonstra dúvida se o verdadeiro pai de seu filho é Aríston ou o herói 
Astrabacos, cujo Santuário ficava nas proximidades da sua casa. O filho, na pro
cura da verdade, dirige-se a sua mãe nos seguintes termos: "Suplico-te então pe
los deuses, dize a verdade! Se fizeste aJgo do que se apregoa, não és a única a ter 
feito isso (estás em numerosa companhia) ... "(VI,68). Vale atentar para esta última 
colocação: "estâs em numerosa companhia", o que leva a pensar numa certa inci
dência da infidelidade feminina nas camadas mais altas da sociedade. 

No que diz respeito à instiuição do casamento, fica patente sua função políti
ca, pelo menos entre os setores dominantes da sociedade, para selar acordos e 
tratados. Nos vários exemplos apresentados por Heródoto, a participação da mu
lher no processo de escolha do seu futuro marido é totalmente nula. 

Após a guerra entre os lfdios e medos, para firmar o tratado de paz, Ariênis, 
filha de Aliates, rei da Udia, foi dada em casamento a Astrages, filho de Ciãxares, 
rei da Média (1.74). Outro casamento articulado nesse molde ocorreu entre o rei do 
Egito, Amâsis, e Ladice, de Cirene (11,181 ). 

Heródoto refere-se também à promoção de concursos para a escolha do 
pretendente, por parte do pai da moça. Provavelmente por questões ligadas à su
cessão no trono, Clefstenes promoveu em Sición, durante um ano, um concurso 
para escolher o futuro marido de sua filha Agariste. 

Outra forma de casamento mencionada é a ocorrida através do leilão das jo
vens em idade núbil, sendo costume entre os assfrios e babilônios. Uma vez por 
ano, em cada povoado, ocorria um leilão, onde as jovens mais belas eram disputa
das no pregão, e, quanto às mais feias ou defeituosas, o pretendente é que recebia 
uma certa quantia para casar-se com uma delas. Heródoto emite um jufzo favorá
vel a essa instituição, considerando-a como a "mais sábia" além de "excelente" 
(1,196). 

A prática da prostituição, tanto a laica como a sagrada, é encarada como 
comum na Lídia e na BaliiOnia. Na Lfdia, consta entre as contribuições para a 
construção do túmulo de Aliates a das prostitutas, ao lado das contribuições da 
gente do mercado e dos artffices. A prostituição também é praticada por filhos de 
gente humilde, como forma de acumular um dote que lhes permitisse conseguir um 
marido (1,93). Refere-e também à prostituição de crianças, afirmando que "os cos
tumes do l(dios são de um modo geral semelhante aos dos helenos, à exceção de 
que eles prostituem suas crianças do sexo feminino" (1,94). 
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Contudo, extstem fortes rndfctos de que os helenos também praticavam esse 
tipo de prostituição. Nesse sentido, Catherine Salles afirma que ••a prostituição in
fantil é perfeitamente admitida, quando as crianças não são de nascimento livre" 
(1987:57), sendo exploradas por proxenetas ou pelas próprias mães como forma 
de sobrevivência. 

Ainda com relação à prostituição infantil, Heródoto a apresenta como uma 
das conseqüências da dominação persa sobre os babilônicos, "pois, após a captu
ra da Babilônia, causa de sua desgraça e miséria, os homens do povo levados à 
indigência passaram a prostituir suas crianças do sexo feminino" (1,196). 

Ao comentar a prostituição sagrada na Babilônia, Heródoto afirma que é "a 
instituição mais indecorosa dos babilônios" (1,199). Pelo menos uma vez na vida, 

·todas as mulheres deviam ir a um templo de Afrodite, também conhecida como 
Melita ou Belit-lshtar, e ter relações sexuais com um desconhecido em troca de 
algum pagamento, só podendo retornar para casa ao cumprir suas obrigações com 
a deusa. 

A percepção de Heródoto e de outros viajantes frente à prática da prostitui
ção sagrada, como algo chocante e escandaloso, dificulta o entendimento desta 
práticas. Com relação à prostituição sagrada na Grécia, Catherine Salles admite 
que "embora esse costume esteja perfeitamente integrado na vida de certas cida
des gregas, como Corinto, não pertence propriamente à civilização helênica, e cor
responde a uma concepção da divindade de origem estrangeira" (1987:33). 

Heródoto refere-se ainda a abusos sexuais a mulheres já falecidas, tanto no 
Egito como em Corinto. Com relação ao Egito é mencionado que "as mulheres dos 
homens importantes não são entregues imediatamente após a morte, para ser em
balsamadas, acontecendo o mesmo com as mulheres de grande beleza e reputa
ção; somente depois de passados 3 ou 4 dias são entregues aos embalsamado
res: isso é feito para evitar que eles abusem sexualmente delas" {11,89), pois jâ ha
viam sido comprovadas ocorrências dessa natureza. 

Com relação a Corinto, a referência é mais ligeira, pois ao tratar de outro as
sunto, o autor menciona, sem maiores comentários, que crpselos, rei de Corinto, 
"haiva copulado com Mehssa {sua esposa) depo1s de ela estar morta" (V,92). 

O pequeno valor em que se tinha em conta a mulher aparece claramente na 
referência à luta entre persas e babilônios. Para enfrentar o cerco dos persas, os 
babilônios tomaram a seguinte medida: " ... mandaram embora todas as mães e 
cada um deles escolheu uma úmca mulher de sua casa, de acordo com seus de
sejos; em segurda reuniram as restantes e as estrangularam; a única mulheres
colhida por cada um tinha a tncumbêncra de preparar os alimentos e as outras fo
ram estranguladas para não consumir seus vfveres" ( llll150). Apesar dessas me
didas, os babilõmos não reststiram ao cerco e foram vencidos pelos persas, que 
providenciaram a vinda de mulheres de povos vizinhos para recompor a população 
feminina. 

Heródoto refere-se a um tipo de mulher que não se enquadra nos moldes da 
população feminina, quer seJa grega ou estrangeira. São as amazonas ou "matado
ras de homens". Apresenta-as imc1almente como grupos formados só por mulhe
res, que enfrentam os helenos bravamente. São dominadas e em seguida se su
blevam, partindo para recomeçar a vida distante do seu local de origem. A partir dar 
irá ocorrer um entrosamento com homens citas. No infcio desse no tipo de relação, 
as amazonas são chamadas a se integrarem no modo de vida dos citas, mas não 
o aceitam e os convencem do contrârio com a seguinte justificativa: "Não serramos 
capazes de conviver com as mulheres de vosso povo; nossos hábitos não são os 
mesmos delas; manejamos o arco, atiramos a lança. montamos a cavalo, não 
aprendemos os trabalhos femininos; vossas mulheres nada fazem do que disse
mos; elas se ocupam dos trabalhos femininos, permanecendo em suas carroças, 
sem rr à caça nem a parte alguma. Não poderramos, portanto, entender-nos com 
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elas. Mas se quiserdes ter-nos como vossas mulheres e parecer perfeitamente 
justos, ide até onde estão vossos pais. recebei vossa parte de seus bens, voltai 
depois e mon::)mos no que é nosso" {IV,114). 

Essa união das amazonas com jovens citas resultou na formação dos Sau
romatas, que se fixaram numa região próxima à Cftia, e entre os seus hábitos 
destacam-se que as mulheres vão caçar a cavalo com ou sem seu maridos, parti
cipam ativamente nas guerras e vestem-se à maneira dos homens (IV, 116). O 
embate entre os helenos e as amazonas e, em seguida, seu desaparecimento co
mo tal, já que passam a constituir uma nova organização e sociedade diferenciada 
da anterior, lembra o processo semelhante ocorrido com as mitológicas amazonas, 
tribos de mulheres guerreiras que lutaram na Guerra de Tróia e desapareceram em 
seguida. 

Outro momento em que a mulher aparece de forma diferente é quando Heró
doto refere-se a Artemfsia que, após a morte do marido, tornou-se tirana de Hali
carnassos, cidade natal do autor. Na guerra greco-pérsica, Artemfsia tomou o par
tido de Xerxes em oposíção aos helenos, atuando à frente de expedições de com
bate, apesar de ter um filho ainda pequeno. Os helenos chegaram a instituir um 
prêmio pela captura de Artemfsia, pois "tão grande era a revolta dos atenienses 
vendo uma mulher vir enfrentá-los em Atenas" (VIII,93). 

Segundo Heródoto, entre os persas, o mais grave insulto era comparar o 
homem a uma mulher. E, pelo visto, para os atenienses também. Durante os em
bates entre persas e helenos, os primeiros maltratavam muito os segundos com 
insultos, chamando-os de mulheres (IX,20). Outra referência à mulher como sim
bolo de fraquesa e corvadia aparece quando Masistes, filho de Dareios, critica o 
comandante Artaintes por sua derrota dizendo que "ele era pior que uma mulher 
por haver exercido o comando daquela maneira" (IX,107). E frente a essa acusa
ção, Artaintes revidou tentando matar Masistes . 

.o. coragem é própria do homem, Artemfsia constitui um dos poucos exem
plos que fogem à regra. Pelo menos é o que Heródoto dá a entender. 

Jacques Mazel faz algumas afirmações acerca da mulher grega onental, 
mas não encontramos dados em Heródoto que confirmem as suas colocações. 
Ele afirma que, "a mulher grega oriental é uma cidadã de corpo inteiro, razão pela 
qual não hesita em desempenhar o seu papel, inclusive no domfnio da educação, 
para que a jovem receba a formação que a habilite a realizar aquilo que dela se es
pera" (1988:141). Parece-nos que essas colocações não podem ser generaliza
das, mesmo porque Mazel faz estas afirmações no caprtulo que trata da ilha de 
Lesbos, por volta do século VIl a.C. 

Após essa râpida incursão na obra de Heródoto, percebe-se que as mulhe
res que mereceram o seu registro foram aquelas integrantes das classes domi
nantes e mais precisamente ligadas diretamente ao poder, sendo esposas, filhas, 
mães ou parentes dos reis. Apesar de se caracterizar pela descrição minuciosa, 
meticulosa do que via ou ouvia, Heródoto não deu espaço às mulheres comuns, ao 
seu cotidiano. Exceção seja feita às suas referências à prostituição, mais ligada 
aos segmentos mais pobres da população. 

, 
E Interessante ressattar como questões colocadas na Antigüidade Cláss1ca 

continuam presentes na nossa sociedade, apesar de todas as transformações 
históricas que medeiam esses perfodos. Uma dessas questões diz respeito à defi
nição da moralidade a partir do comportamento da mulher. do que uma sociedade 
patriarcal e machista espera dela. 
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