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A Cassandra esquiliana: uma ‘bem-nascida’ 
transgressora 

Talita Nunes Silva (PPGH-UFF) 

Resumo: Neste artigo nos dedicamos à análise da personagem Cassandra da tragédia Agamêmnon de 

Ésquilo. Através da observação dos termos e passagens da peça referentes à personagem, buscamos 

demonstrar o comportamento transgressor da profetisa. Cassandra seria assim um exemplo de mulher 

bem-nascida transgressora ao comportamento feminino em voga na sociedade ateniense do V século a.C. 
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Aeschylus' Cassandra: a transgressive well-
born woman 

Abstract: In this article we are dedicated to the analysis of the character Cassandra of the Aeschylus’s 

Agamemnon.  Through observation of terms and passages of the piece concerning the character, we 

demonstrate the transgressive behavior of the prophetess. Cassandra would thus be an example of well-

born woman transgressive to female behavior in vogue in Athenian society of  fifth century BC. 

Keywords: Cassandra; Aeschylus; Gender. 

*** 

O gênero trágico era encenado no festival ao deus Dioniso e, como parte integrante de um 

evento altamente religioso e político, deixava transparecer através de seus enredos os valores e as 

concepções da sociedade ateniense. Portanto, o drama expressava igualmente as concepções desta 

sociedade relativas ao feminino. As mulheres da tragédia são assim ambíguas, ardilosas, muitas vezes 

fortes, cruéis. Suas ações são comumente permeadas pela desmedida (hýbris). Isto se deve não só ao 

gênero trágico estar inserido em uma tradição misógina do pensamento grego – revelando através das 

transgressões cometidas por suas personagens a ‘natureza’ perigosa e vil das mulheres, e a resultante 

necessidade de seu domínio – e a tragédia representar, segundo Helene P. Foley, questões relativas à 

sociedade e à identidade masculina através da posição marginal do sexo de suas personagens femininas. 

Mas, do mesmo modo, ao fato de que na realidade às mulheres não seguiam à risca o comportamento 

idealizado para elas. Isto posto, observaremos neste artigo por meio da análise de termos e passagens da 

peça Agamêmnon de Ésquilo os desvios cometidos pela profetisa Cassandra (as práticas da personagem que, 
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embora informadas pelas estruturas internalizadas pelo habitus, por meio das estratégias de ação – 

mecanismos que permitem enfrentar situações imprevistas buscando dentro do sistema no qual está 

inserida a forma de agir que melhor atenda aos seus interesses – burlava o conjunto de virtudes femininas 

prescrito pela sociedade políade ateniense) ao ‘modelo mélissa’ (conjunto de valores relegados as mulheres - 

mais especificamente as bem-nascidas - que lhes condenava ao silêncio, castidade, modéstia, submissão, 

etc) e que nos permite designá-la como uma ‘mulher transgressora’. Deste modo, ao longo do presente 

texto discorreremos acerca da atuação da personagem como concubina do rei Agamêmnon, sua utilização 

das práticas verbais destinadas ao feminino assim como sua impiedade ao enganar o deus Apolo. 

No final do século VI a.C. Sólon desencorajou a prática do concubinato em Atenas. Talvez como 

uma maneira de minar a ostentação da aristocracia e o potencial perturbador à solidariedade familiar desta 

forma de ligação amorosa (FOLEY, 2003: 89). A partir de então as concubinas sofreram uma progressiva 

perda de status, que se intensificou com a lei da cidadania de Péricles de 450 a.C. que ao determinar que 

apenas esposas atenienses poderiam produzir crianças legítimas acabou por minar a capacidade das 

concubinas de produzir herdeiros legítimos para seus parceiros. No entanto, apesar dessa sensível perda 

de status estas mulheres aparecem no gênero trágico desempenhando freqüentemente um papel muito 

mais importante do que suas correspondentes da literatura épica. Segundo Helene P. Foley, as concubinas 

trágicas parecem adotar o papel de esposas fiéis se destacando das esposas legítimas pela perfeição com 

que desempenham o papel de cônjuges (FOLEY, 2003: 89). E como uma concubina, a Cassandra 

dramatizada por Ésquilo surge diante de nossos olhos como a mulher que tomou para si o papel de 

esposa renegado por Clitemnestra.  

A profetisa havia sido capturada e dada como presente ao rei Agamêmnon, chefe do exército 

argivo. Ao ser presenteada ao rei de Argos, a filha de Príamo deixará sua posição de princesa troiana - o 

que nos permite concebê-la como uma mulher bem-nascida - para se tornar a concubina cativa do esposo 

de Clitemnestra. Acometida pelo infortúnio da escravidão, Cassandra terá seu futuro terrivelmente 

modificado. Como mulher e bem-nascida podemos inferir que seu destino não seria muito diferente do 

destino das moças atenienses contemporâneas a escrita da Oréstia: casaria, teria filhos e assumiria a 

posição de esposa legítima e senhora do oîkos. No entanto, ao invés de assumir - como diria Xenofonte 

no Econômico - o papel de ‘rainha do lar’, ela se torna a escrava concubina do homem com quem 

atravessará as águas tenebrosas do Aqueronte.  

Sua trajetória é deste modo por si só transgressora. Ao invés de esposa legítima ela, mulher bem-

nascida, se tornaria a amante do chefe argivo. É claro que se pode argumentar que esta não foi uma 

escolha sua, que ela ao ser capturada e submetida ao jugo servil não teria mais como proceder conforme o 

esperado a uma mulher de sua antiga posição. Seu status havia se transformado. Em Argos Cassandra não 

era mais a virgem bem-nascida filha de um soberano, mas sim a escrava concubina de Agamêmnon. 

Contudo, o drama esquiliano nos prepara para vermos a relação entre Cassandra e Agamêmnon não 
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como meramente funcional. Como já dito anteriormente a personagem assume o papel de esposa 

relegado por Clitemnestra. Ao longo de sua fala - sobre a qual discorreremos posteriormente - ela lamenta 

os crimes que irão se suceder na casa dos Átridas. Entretanto, não lamenta apenas sua sorte, mas também 

a de Agamêmnon seu senhor a quem - segundo suas próprias palavras – deve suportar o jugo servil (Ag., 

vv.1225-1226). Após perpetrar sua vingança, Clitemnestra responde as ameaças do coro reafirmando a 

justiça do assassínio por ela cometido. Ao alegar que “obtiveram ambos o devido” (Ag. v.1443) a rainha 

argiva se refere a Cassandra como ‘ai0xma/lwtov’ (“prisioneira”, Ag. v.1440), ‘terasko/pov’ (“advinha”/ 

“aquela que observa sinais”; Ag., v.1440), ‘koino/lektrov’ (“concubina”/ “amante”/ “aquela que 

compartilha o leito”; Ag. v.1441), ‘qesfrathlo/gov’ (“profetisa”; Ag. v.1441), ‘pisth\ cu/neunov’ (“fiel 

consorte”; Ag. v.1442), ‘nauti/lwn de\ selma/twon’ (“co-usuária dos bancos do navio”/ “que se senta 

junto aos bancos  do navio”; Ag. vv. 1442-1443), ‘filh/twr’ (“amante”; Ag. v.1446). Nestes versos 

vemos Clitemnestra designá-la como ‘koino/lektrov’, termo que pode ser traduzido como “aquela que 

compartilha o leito”, e ‘pisth\ cu/neunov’, “parceira fiel”. Deste modo, a escrava troiana é considerada 

pela mãe de Ifigênia não só como aquela que compartilha da cama de Agamêmnon, mas também como 

sua parceira fiel. Cassandra assume assim o papel que deveria ser desempenhado sobretudo pela esposa 

legítima de seu companheiro, mas que não é observado por Clitemnestra.  

A esta imagem de Cassandra, poderia se argumentar que a idéia que a rainha argiva faz da 

concubina é na verdade distorcida. No entanto, compartilhamos da opinião de Foley segundo a qual a 

trama desenvolvida na primeira peça da trilogia é desenrolada de forma a que entendamos a relação de 

concubinato entre Agamêmnon e a filha de Príamo como uma ligação que ultrapassa a do jugo servil. 

Depois da árdua disputa verbal com Clitemnestra, Agamêmnon finalmente aceita entrar no palácio 

pisando o manto purpúreo. Todavia, pede que a esposa receba com benevolência a cativa que traz 

consigo: “E esta estrangeira, acolhe-a com bondade. (...) Escolhida (e0cai/reton, v.954) dentre muitas 

(pollw=n, v.954) riquezas (xrhma/twn, v.954) esta flor (a1nqov, v.955), dom do exercito (stratou= 

dw/rhm’ , v.955), veio comigo.” O herói argivo designa Cassandra como flor (a1nqov), fazendo menção a 

sua beleza e delicadeza, e como escolhida (e0cai/reton) dentre muitas riquezas (xrhma/twn). Esta última 

alusão à personagem nos permite considerar que para Agamêmnon a prisioneira troiana não era 

simplesmente uma escrava, mas algo muito precioso. Tão precioso que pede à própria esposa que a trate - 

a mulher que é sua amante - com amabilidade. O rei de Argos parece nutrir, portanto, um sentimento 

especial por Cassandra. Outro fator que nos leva a pensar nesta relação como não sendo uma relação 

simplesmente funcional consiste nas alusões feitas a profetisa que nos permitem visualizá-la como 

nubente. Segundo Foley, “no Agamêmnon ela está provavelmente velada, sua profecia é sugestivamente 

descrita como uma noiva sob o véu, e sua chegada ao lado de Agamêmnon na carruagem pode sugerir 

uma procissão nupcial.” (FOLEY, 2003: 93). Deste modo, não se admira que a prisioneira tenha 

despertado a ira de Clitemnestra se tornando, juntamente com a morte de Ifigênia, num dos motivos que 

a levará a cometer seus crimes. 
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A convivência numa mesma casa entre esposa e concubina não parece ter sido uma prática 

considerada socialmente desejável e na tragédia todos os casos nos quais esta prática ocorreu se 

mostraram desastrosos (FOLEY, 2003: 89). Na Oréstia não será diferente. Na fala na qual Agamêmnon 

pede a Clitemnestra que receba Cassandra, o que ele está lhe dizendo é que a partir daquele momento sua 

concubina passará a viver sobre o mesmo teto que ela: uma clara ofensa a sua posição de esposa legítima. 

A rainha sente-se ultrajada. Percebe que Cassandra representa uma viva ameaça a sua posição no palácio. 

A concubina pode vir a lhe substituir no papel de esposa. E de fato substitui. Cassandra ao prever a morte 

de Agamêmnon oferece o lamento que Clitemnestra (esposa legítima) vai privá-lo após sua morte, e 

implicitamente reivindica para si um status superior ao de escrava. Ao vaticinar mais uma vez o crime que 

será cometido, ela revela que um vingador (Orestes) virá punir sua morte e a de Agamêmnon: “Não sem 

honra dos deuses morreremos: um outro punidor por nós há de vir, matricida rebento, vingador do pai. 

Exilado errante estranho a terra voltará para coroar a ruína dos seus.” (Ag., vv.1279-1283). Cassandra - 

segundo nosso entender - pode ser considerada como transgressora, pois embora como escrava não 

pudesse se recusar as solicitudes de seu senhor, ela como uma mulher de origem bem-nascida não parece 

em nenhum momento - ainda que implicitamente - repudiar a ligação com Agamêmnon. Pelo contrário, 

em suas falas a vemos lamentar não apenas sua morte, mas também a morte do homem com quem 

compartilha o leito. Como mulher bem-nascida ela não parece se indignar, ainda que discretamente, com 

seu status de concubina. Ela parece aceitar de bom grado uma posição que não fora destinada as mulheres 

do grupo ao qual originalmente pertencia. 

Outro aspecto transgressor da personagem que iremos abordar reside na sua fala. Em nossa 

análise da linguagem utilizada por Cassandra nos contrapomos à visão de Laura McClure que considera o 

uso dos estilos verbais femininos, silêncio e lamentação, pela profetisa como uma demonstração da sua 

conformidade às normas sociais Gregas (MCCLURE, 1999: 92). É certo que a literatura grega de um 

modo geral enaltecia o silêncio feminino e que a tradição literária associava a fala e a presença pública 

feminina como um signo de licenciosidade sexual. Desta forma, é fácil entender que as únicas práticas 

verbais públicas permitidas às mulheres estivessem associadas com o domínio do religioso. E dentre elas 

o lamento ritual figurava como uma das práticas mais importantes. Embora, não fosse de exclusividade 

das mulheres essa prática foi sempre considerada como algo próprio do feminino, pois se acreditava que 

as mulheres tinham uma afinidade inata com o choro e os cantos tristes (MCCLURE, 1999: 40). Na 

tragédia grega ele era o principal estilo da fala feminina. O lamento, tal como aparece no gênero trágico, 

tem como características o choro interjeicional, comandos, refrão e repetição, além de formas específicas 

de tratamento, e o uso de metáforas (MCCLURE, 1999: 44). A fala de Cassandra devido a quantidade de 

exclamações lamuriosas, repetições e uso de metáforas, pode ser considerada como um lamento. No 

entanto, devemos compreender a fala da personagem e, portanto, seu lamento dentro da sua atuação 

como profetisa. 



Plêthos, 3, 1, 2013 
www.historia.uff.br/revistaplethos 

ISSN: 2236-5028 

 

51 
 

Segundo Sabina Mazzoldi, a característica da adivinhação da personagem é a alternação do êxtase 

e da mediação racional (MAZZOLDI, 2002: 149). Num primeiro momento Cassandra é apresentada em 

êxtase, transmitindo suas visões sem mediação racional, posteriormente “a personagem parece estar self-

possessed e comunica suas profecias mantendo suas palavras sobre o controle da racionalidade” 

(MAZZOLDI, 2002: 145). O processo de adivinhação da profetisa viria assim a se desenvolver em quatro 

estágios: I) choro e invocações rituais; II) clarividência sem mediação; III) clarividência com mediação e 

IV) profecia racional. No primeiro estágio que é precedido de silêncio e imobilidade, o choro e as 

invocações rituais são acompanhados pelo fenômeno da glossolalia. Entretanto, o lamento segundo nosso 

entender acompanha toda a fala da personagem. Mesmo nos estágios seguintes de sua adivinhação 

Cassandra está sempre a lamentar a malfadada sorte dos Átridas. E como veremos posteriormente, 

embora o lamento faça parte – segundo Mazzoldi – do processo de adivinhação da profetiza e o ritual de 

lamentação seja a prática verbal mais associada na tragédia ao feminino, o lamento de Cassandra pode ser 

entendido como uma forma de afrontar a autoridade estabelecida. 

Após um longo silêncio, Cassandra inicia sua fala (Ag.; v.1072) com um lamento e invocação ao 

deus Apolo: “o0totototoi= pópoi da~~! Ó Apolo, Ó Apolo!”. A fórmula é uma forma convencional de 

lamento que é várias vezes repetida nos versos seguintes. Esta fórmula é um choro de terror propício ao 

conteúdo de sua fala na qual ela irá prever os crimes que Clitemnestra cometerá. Ao lado destas fórmulas, 

a fala da personagem – assim como menções lhe feitas pelo coro2 - está cheia de expressões de piedade 

indicadoras de um ritual de lamento como ‘talai/nav’ (“mísera”; Ag. v.1136), ‘talainan’ (“mísera”/ 

“infeliz”; Ag. v.1138). Repetições, interjeições de lamento e metáforas. A fala da profetisa está permeada 

por signos simbólicos. Segundo McClure, “Uma imagem central na canção de Cassandra a identifica não 

simplesmente como uma lamentadora, mas com o lamento maternal.” (MCCLURE, 1999: 95). O coro ao 

ouvir as repetidas lamúrias da profetisa e as alusões feitas ao crime cometido por Atreu diz a ela que “por 

ti mesma clamas não cantante canto como fosco rouxinol sôfrego de lamuria miserando a prantear “Itis”, 

“Itis”, a sorte dobrada de males.” (Ag.; vv.1141-1145).3  Deste modo, ele a compara a Procne, pois do 

mesmo modo que ela - mãe desventurada - transformada em pássaro lamenta eternamente a morte de seu 

filho Itis, Cassandra lamenta igualmente o destino dos filhos de Tieste que tiveram sorte semelhante ao 

rebento assassinado por Procne.  

O fato de que o choro de pássaro freqüentemente funciona como 

uma metáfora para o lamento ritual, talvez porque o choro agudo, 

muito-alto das lamentadoras femininas lembrem o canto de um 

pássaro, explica as numerosas imagens e sons de pássaros na fala de 

Cassandra: sua voz Bárbara é como a andorinha (1050), seu lamento é 

                                                           
2 O coro chama a fala de Cassandra de ‘qrenomanh/v’ (“canto”/”lamúria louca”; Ag. v.1140).  
3 ‘tiv couqa\ a0ko/retov boa~~v’ (“um rouxinol de grito insaciável”; Ag. vv.1143 a 1144). 
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como o de um cisne (1444), ela é como um rouxinol em sua tristeza 

(1145), cuja melodia profunda é estridente e muito alta (MCCLURE, 

1999: 95). 

Se por um lado o ritual de lamentação é a prática verbal mais comumente associada ao feminino 

na literatura trágica, o que mostra a conformidade de Cassandra ao estilo verbal ligado ao seu sexo. Por 

outro lado uma vez que o ritual de lamentação também pode funcionar como uma forma de protesto 

social e incentivo a vendeta, este estilo discursivo pode ser usado igualmente a fins mais subversivos. Isto 

posto, podemos entender o lamento de Cassandra sob duas perspectivas diferentes: como prova de sua 

aceitação de um papel tradicionalmente ligado ao feminino e como uma forma de afrontar a autoridade 

estabelecida. Enquanto fala, Cassandra está durante um bom tempo tomada pelo frenesi provocado pelas 

visões proféticas. Sua fala é assim em grande parte o fruto de um ato involuntário, já que ao ser tomado 

pelo divino ela não escolhe as palavras que usa. No entanto, acreditamos que mesmo assim podemos 

tomar seu lamento não só como uma mostra de sua aderência ao papel socialmente incumbido às 

mulheres, mas também como uma demonstração de uma forma de resistência ao que lhe era socialmente 

esperado. Isto porque, segundo nosso entender, mesmo nas falas na qual se mostra livre da possessão 

divina ela mantém seu lamento e clama pela vingança aos crimes que serão cometidos. Tanto é assim que 

em sua última fala dirigida ao coro antes de sua morte ela reivindica mais uma vez a devida punição aos 

massacradores de seu senhor: 

Ainda uma vez quero dizer palavra ou a minha própria nênia e à 

última luz do sol suplico que os inimigos paguem aos vingadores do 

senhor o massacre,    morta a escrava, presa bem à mão. Com boa 

sorte são comparáveis a sombra; com má sorte úmida esponja 

batendo apaga o traço e deploro isso muito mais que ao mais 

(ÉSQUILO, Agamêmnon, vv.1322-1330). 

A personagem se utiliza, portanto, também do lado subversivo da prática do lamento. Ela brada 

por vingança contra os algozes, estimulando assim a prática da vendeta. Vaticina que Orestes virá punir os 

vingadores do pai. Deste modo, ela usa de uma linguagem permitida a sua condição feminina e 

conseqüentemente pertencente a seu habitus para se contrapor a autoridade de Clitemnestra, que ao ser 

rainha de Argos representava uma autoridade política a ser obedecida. Ela utiliza, portanto, do lamento 

como uma estratégia que lhe permite lidar com uma necessidade/interesse surgida de uma situação 

específica. Através da lamentação, fala comumente associada às mulheres, ela irá confrontar a autoridade 

estabelecida. Seus lamentos estão cheios de maus augúrios e por isso sua fala é potencialmente perigosa. 

O coro consciente de tal perigo a repreende mais de uma vez, advertindo-lhe a ter na boca presságios 

mais benignos. Cassandra utiliza-se do lamento como uma forma de expressar publicamente sua posição 

ante Clitemnestra, o que não poderia ter feito de outro modo.  
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Juntamente com o lamento, a concubina de Agamêmnon usa de outra atitude verbal reservada às 

mulheres; o silêncio. No entanto, embora a negação inicial da fala empreendida pela profetisa possa ser 

entendida como a sua submissão ao padrão comportamental reservado pela sociedade ateniense às 

mulheres, propomos aqui outra interpretação. O longo silêncio da prisioneira que dos versos 1035 a 1071 

se mantêm no mais completo isolamento verbal, pode ser igualmente compreendido como uma forma de 

resistir à autoridade de Clitemnestra que, embora seja uma mulher, representa para a cativa um poder a 

ser respeitado e obedecido. Em sua fala endereçada à Cassanda a rainha argiva lhe ordena que não seja 

‘u9perfro/nei’ (“soberba”/ “ser orgulhosa”/ ”arrogante”; Ag. v.1039), que desça do carro e entre no 

palácio. Ao ver que a escrava continua imóvel, mantendo um perigoso silêncio, o coro de anciões lhe 

aconselha a obedecer as palavras da rainha: “Segue. Ela diz o melhor nesta situação. Obedece, deixa esse 

banco do carro.” (Ag.; vv.1053-1054). Todavia, como ela permanece inerte, o coro atribui seu silêncio a 

possível incompreensão da língua na qual lhe fala, ela “parece carecer de intérprete”. Porém, diz isso de 

forma irônica, pois sabe que ela compreende muito bem o que lhe dizem (falam a mesma língua). Sua 

ironia sugere que a filha de Príamo não quer se submeter ao poder legítimo de Clitemnestra (Ag.; vv.1062 

a 1063). Tal compreensão da língua por Cassandra pode ser comprovada quando posteriormente inicia 

um diálogo com o coro, e por sua fala no v.1254 do Agamêmnon: “Contudo conheço bem a língua grega.” 

Sua recusa em obedecer a autoridade da rainha é reafirmada pela própria Clitemnestra, que ao comentar a 

atitude da concubina diz que a mesma age como um escravo recém capturado que não sabe suportar o 

julgo ao qual está sendo submetido.  

Ésquilo, como brilhantemente nota Laura McClure, conduz a cena entre as duas personagens de 

forma a reviver o debate entre Clitemnestra e Agamêmnon na cena do tapete. Entretanto, ao contrário do 

que acontece nesta cena a rainha não sai vitoriosa do embate. O silêncio de Cassandra “frustra 

temporariamente Clitemnestra ao tornar sua arma fatal, seu controle da linguagem, ineficaz.” 

(MCCLURE, 1999: p.93). Ao longo de toda a peça a irmã de Helena controla o curso dos eventos. Sua 

habilidade verbal torna difícil o argumentar com ela. Ao contrário de Cassandra, a profetisa sem peithó, 

Clitemnestra detêm o dom da persuasão e o utiliza de forma a confundir e enganar seus interlocutores. 

Não obstante, a persuasão que ela utiliza para convencer Agamêmnon a agir de acordo com sua vontade 

não seduz Cassandra. A profetisa é a única pessoa na peça capaz de resistir a Clitemnestra e lhe enfrentar 

(KITTELA, 2009: 129). Ao responder as solicitações de Clitemnestra com silêncio ela acaba por lhe 

arrancar o controle da situação. Deste modo, Cassandra emprega o silêncio - elemento que faz parte do 

habitus do grupo feminino das mulheres bem-nascidas - para minar a autoridade da soberana. Ela o aplica 

como uma estratégia – improviso regulado produzido pelo habitus – para poder transgredir com o 

comportamento esperado, a aceitação e obediência às exortações de Clitemnestra, sem romper com as 

estruturas interiorizadas comum ao grupo de mulheres que pertencia. Portanto, acreditamos que a adoção 

por Cassandra do lamento e do silêncio, práticas enaltecidas e associadas ao feminino, não significa 
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simplesmente sua aceitação do padrão do comportamento feminil valorizado pela sociedade políade. Mas, 

que a mesma - embora possa os adotar - também os utiliza de forma a satisfazer seus interesses. 

No entanto, não apenas a maneira como emprega as práticas verbais associadas ao feminino nos 

permite considerá-la como transgressora, mas também a forma como em algumas passagens o coro e 

Clitemnestra se dirigem a ela nos possibilitam designá-la como uma mulher transgressora. Após a fala na 

qual prevê sua morte, o coro a indaga porquê ela (‘w] polla\ me\n ta/laina, polla\ d’au] sofh / gu/nai’, 

“Ó demasiado mísera, demasiado sábia mulher”; Ag. vv.1295 a 1296) não faz nada para impedir tal 

infortúnio, indo para o altar como uma vítima sacrificial (‘pw~v qehla/tou boo\v di/khn pro\v bwmo\n 

eu0to/lmwv patei~v’, “como vais  ousadamente para o altar como rés tangida por um deus”; Ag. vv.1297 

a 1298). Cassandra responde ao coro que não há escapatória, os anciões por sua vez lhe respondem 

atribuindo a ela os seguintes atributos: ‘tlh/mwn’ (“paciente”/ “suporta com paciência ou valor”; Ag. 

v.1302) e ‘eu0to\lmou freno/v’  (“ânimo audaz”; Ag. v.1302). A prisioneira Troiana (‘eu0/riv h9 ce/nh kuno/v 

di/khn’, “a hospeda sagaz como cão”, Ag. v.1093 ) é vista como a mulher sábia ‘sofh/ gu/nai’ (Ag.; 

vv.1295-1296) que de modo audaz ‘eu0to/lmwv’ (Ag.; v.1298) caminha até a morte como um animal para 

o sacrifício. Diante da morte ela se mostra paciente ‘tlh/mwn’ (Ag. v.1302), não se desespera à maneira de 

mulher, mas com coragem ‘eu0to\lmou freno/v’ (Ag. v.1302) enfrenta o inevitável. Portanto, Cassandra 

recebe atributos que estão tradicionalmente associados aos homens (sabedoria, coragem, paciência) e por 

isso podemos considerá-la como uma mulher masculina e conseqüentemente como uma mulher 

transgressora. Outra passagem na qual encontramos uma referência à personagem que nos permite 

considerá-la como masculina consiste nos vv.1431-1447 na qual Clitemnestra reafirma a justiça de seu 

crime. A rainha lhe designa como ‘nauti/lwn de\ selma/twn’ (“co-usuária dos bancos do navio”/ “que se 

senta junto aos bancos  do navio”; Ag. vv. 1442-1443).  Ao lhe dar tal designação a esposa de 

Agamêmnon poderia estar insinuando que Cassandra teria ocupado um lugar indevido - lugar masculino - 

ao se assentar no navio de guerra que trouxe Agamêmnon e seu exército de volta à Argos. Cometendo, 

deste modo, uma transgressão e adquirindo para si mais uma atribuição masculina ao ocupar um espaço 

que era por excelência espaço de homens.  

Para finalizar nossa análise da personagem iremos abordar a impiedade cometida por ela contra o 

deus Apolo e que nos permite caracterizá-la como u9bristh/v. Nos versos 1203-1212 Cassandra conta ao 

coro como recebeu o dom da adivinhação. A jovem consentiu em ceder aos desejos de Apolo em troca 

da capacidade de vaticinar. Entretanto, Cassandra o enganou. Tendo recebido do deus a arte adivinhatória 

ela não cumpriu com o acordado: “Dei consentimento e enganei Lóxias (Loci/an e0yeusa/mhn).” (Ag. 

v.1208). Deste modo, a personagem incorreu num ato de hýbris. Pois ela ao enganar o deus deixou de dar 

honra onde honra era devida, talvez, devido a um excesso de autoconfiança em sua sorte, não temendo a 

repreensão divina a seu delito. Entretanto, sua atitude provocou a ira de Apolo. Como toda hýbris seu ato 

desmedido seria devidamente punido. A partir de então Cassandra não conseguiria persuadir mais 
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ninguém com sua profecia. ‘Mantiko\n’ (“advinha”/ “aquela que vê antecipadamente”; Ag. v.1098), 

‘profh/tav’ (“profeta”/  “aquele que prenuncia”; Ag. v.1099): a ela serão atribuídos todos os 

qualificativos da adivinhação e prenunciação, menos a persuasão (peithó). Segundo Marcel Detienne, 

Cassandra é “profetiza verídica” (a0lhqo/mantiv), mas por ter enganado Apolo foi privada pelo deus do 

poder de persuadir, ou seja, sua fala ainda que seja verdadeira não exerce nenhum poder sobre o outro 

(DETIENNE, 1988: 37). Sem a capacidade de convencer - persuadir os que estão a sua volta - “a Alétheia 

de Cassandra está, (...), condenada à ‘não realidade’.” (DETIENNE, 1988: 37-38). Contudo, sua punição 

não findaria com o descrédito de suas profecias. Ela iria padecer juntamente com Agamêmnon sob a fúria 

de Clitemnestra. Seu ato de impiedade, ou seja, sua transgressão às leis divinas seria punido com sua 

morte. Tal é a phthonos (reação) divina. 
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