
 
CASSANDRA — VOX  FEMINA  TRAGICA 

III 

No séc. III a. C., as profecias de Cassandra foram tema de um 

longo poema de Lícofron. Este nasceu entre 330-325 a. C., em Cálcis, 

na Eubeia. Durante os primeiros anos da sua vida, viveu também em 

Atenas e em Regium. Durante este período, escreveu várias tragédias. 

O poema Alexandra ou Cassandra foi escrito por volta do ano 2951. 

Mais tarde, o poeta foi atraído pelo brilho intelectual de Alexandria, 

onde viveu, tendo sido contemporâneo de Calímaco e supervisor das 

comédias, incluídas na nova biblioteca2.  

O poema Alexandra é constituído pelo relato de um mensageiro. 

Após o nascimento de Páris - Alexandre, altura em que, segundo 

algumas versões do mito, Cassandra começou a revelar os seus dons 

proféticos3, Príamo, temendo as zombarias dos Troianos, manda-a 

encarcerar numa torre, vigiada por um guarda. A um mensageiro é 

confiada a tarefa de vigiar Cassandra e registar as suas profecias, que 

vão sendo comunicadas a Príamo. O poema é constituído por esse 

relato, que se estende por 1474 versos jâmbicos de poesia críptica, 

numa linguagem cujas raízes são as dos textos sibilinos e da lingua-

gem oracular. Sobrecarregado de símiles, o texto é de leitura difícil. O 

poeta utiliza informações geográficas, mitológicas e genealógicas, 

confusas e difíceis de identificar. Para dificultar ainda mais a leitura, 

utiliza 518 hapax legomena (palavras não documentadas ou desco-

nhecidas, em obras gregas) e 117 palavras que aparecem no poema, 

pela primeira vez4.  
_________________ 

1 Sobre este assunto ver: William N. Bates, in Harvard Studies in 
Classical Philology, VI, 1895, “The date of Lycophron, apud Callimachus, 
Hymns And Epigrams, Lycophron, Aratus, Op. cit., p. 307. 

2 A. W. Mair, da Introdução, p. 303-319, Callimacuhus, Hymns And 
Epigrams, Lycophron, Aratus, Tradução e Introdução de A. W. Mair, Loeb 
Classical Library, Harvard University Press, Londres, 2000. 

3 Pierre Grimal, Dicionário da Mitologia Grega e Romana, Entrada 
Cassandra. 

4 Maria Helena Ureña Prieto, Dicionário de Literatura Grega, Lisboa, 
Editorial Verbo, Lisboa/São Paulo, 2002, p. 279. 
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No relato das profecias de Cassandra, Lícofron inclui a história 

do seu tempo. Escrito na altura da Primeira Guerra Púnica, narra as 

primeiras vitórias romanas, em solo grego, antecipando o tema da 

glória de Roma, que será cantado três séculos mais tarde, por Virgílio, 

na Eneida. O poema Alexandra constitui um documento histórico 

importante, pois reflecte o impacto que a conquista dos reinos hele-

nísticos pelos Romanos provocara nos seus contemporâneos5.. 

Em termos literários, foi muito apreciado pelos amantes da poe-

sia, na Antiguidade. Um dos seus admiradores foi o Imperador 

Adriano. No romance Memórias de Adriano, Margueritte Yourcenar 

reconstitui este fascínio, no seguinte passo: Naquela noite leu-se uma 

peça bastante abstrusa de Lycofron, de quem eu gosto por causa das 

suas loucas justaposições de sons, de alusões e de imagens, do seu 

complexo sistema de reflexos e de ecos. Um jovem colocado à parte 

escutava aquelas estrofes difíceis com uma atenção ao mesmo tempo 

distraída e pensativa, e eu pensei imediatamente num pastor no  

fundo das florestas, vagamente sensível a qualquer obscuro grito     

de ave.6.  

O grito de ave é uma referência aos primeiros versos do poema, 

nos quais o mensageiro, introduzindo o tema, conta como Cassandra, 

após um grito confuso, profere palavras selvagens, imitando o dis-

curso da escura esfinge. Por este excerto apercebemo-nos de que, 

embora difícil, o texto era apreciado pela sua força poética e pela sua 

carga simbólica e profética. A beleza e o enigma constituem a própria 

essência da poesia. Por isso, num outro texto sobre Lícofron, 

Lycophron et la poèsie cryptique, Margueritte Yourcenar, embora o 

considere quase ilegível, devido à complexidade filológica e referen-

cial contida, em certos passos, traduz alguns excertos, menciona e 

traduz outros mais acessíveis e de inegável beleza, relacionando esta 

_________________ 

5 A. W. Mair, Op. cit., p. 314. 
6 Margueritte Yourcenar, Memórias de Adriano, tradução de Maria 

Lamas, Ulisseia, Lisboa, 1995, p. 131. 
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poesia com as correntes mais modernas, na linha de Gôngora ou 

Rimbaud7.  

A fama de Lícofron e do poema Alexandra estendeu-se até à 

época bizantina, tendo constituído estímulo para a exegese aos erudi-

tos, que se exercitavam a descodificar a sua linguagem enigmática.  

Recentemente, tem havido alguns estudos sobre este poeta. O 

recurso a imagens animais, utilizado largamente pela quase totalidade 

dos poetas clássicos, foi estudado, neste poema, por Maria Isabel 

Rebelo Gonçalves que o considera o mais original, na utilização deste 

recurso. Cassandra é identificada com a pomba, vítima frágil de uma 

ave de rapina, ou de um lobo, representado por Ájax, por quem é 

violada. Este tema é bastante representado na arte da Antiguidade8. A 

andorinha, que simboliza a linguagem profética ininteligível, é outro 

animal com o qual Cassandra é identificada9.  

A figura de Cassandra, como portadora de más notícias, como 

figura negra que é preciso afastar, acentua-se, sem dúvida, na História 

da Literatura, a partir do poema de Lícofron. Jorge Luís Borges, no 

seu estudo sobre as kenningar, alusões enigmáticas da poesia islan-

desa que se propagaram pelo ano 100, considera-as: uma das mais 

frias aberrações que as histórias literárias registam, pelo seu carácter 

demasiado insólito e artificial. Chama-lhes desfalecidas flores retóri-

cas, que associa e, sem dúvida, se assemelham aos artifícios retóricos 

utilizados pela perversa Cassandra do negro poema de Lícofron10. 

_________________ 

7 Sobre este assunto, ver: Margueritte Yourcenar, Lycophron et la 
poésie cryptique, in La Couronne et la Lyre, Anthologie de la Poésie 
Grecque Ancienne, Gallimard, Paris, 1979, p. 357. 

8 Real Pauly Wissowa, Op. cit., col. 2292. 
9 Maria Isabel Rebelo Gonçalves, ‘As Profecias de Cassandra, Código 

e Mensagem’, in Revista da Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 
Faculdade de Letras, Nº 15. 5ª Série, Lisboa, 1993, p. 23-36.  

10 Jorge Luis Borges, Obras Completas, 1923-1949, Volume I, Círculo 
de Leitores, História da Eternidade, tradução de José Colaço Barreiros, 
Lisboa, 1998, p. 389. 
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Na Eneida de Virgílio, Cassandra é referida, bem como o seu 

noivado com Corebo, logo desfeito, pela morte deste, que não evitou a 

morte, ao recusar-se a acreditar nas suas profecias. No Canto III, 

Eneias elogia a profetisa que antevira os feitos heróicos da sua raça, 

numa altura em que ninguém acreditava nela. 

Entre os séculos XIV a XVI, a figura de Cassandra é assimilada 

aos chamados Sibylenbücher, colectâneas de ditos proféticos popula-

res11, sendo prática comum a sobreposição de Cassandra a figuras 

sibilinas12. Entre nós, há ecos destes livros populares em Gil Vicente, 

no Auto da Sibila Cassandra, que foi representado no mosteiro 

d’Enxobregas, nas matinas do Natal. Cassandra é a virgem que, pela 

sua capacidade profética, é detentora dos mistérios primordiais, tendo 

sido assimilada à Virgem Maria13. 

Ao nível da ópera, no séc. XIX, Cassandra foi a figura central 

dos primeiros dois actos da ópera Os Troianos de Berlioz(1803-

1869). O libreto foi adaptado pelo próprio compositor, a partir da 

Eneida de Virgílio. Berlioz apreciava muito esta obra, desde criança, 

por influência de seu pai. Fascinava-o a atmosfera heróica do mundo 

antigo. Os dois primeiros actos constituem a primeira parte da ópera, 

narram a tragédia de Cassandra durante a queda de Tróia, sendo exal-

tado o amor entre ela e Corebo.14 A segunda parte, Os Troianos em 

Cartago, trata o tema da tragédia de Dido. A obra é grandiosa, 

monumental e sublinha a sensibilidade das heroínas.  

O quadro da antevisão da felicidade conjugal desfeita, patente 

nos versos do final do III Quadro do I Acto, quando Cassandra         

diz a Corebo: Eh bien! Voilà ma main/Et mon chaste baiser 

_________________ 

11 Epple, 1993:37, apud Isabel Maria de Oliveira Capeloa Gil, Op. cit, 
p. 304. 

12 Kurfess, 1951, apud Isabel Maria De Oliveira Capeloa Gil, ibidem. 
13 José Camões, Obras de Gil Vicente, Volume V, Centro de Estudos 

de Teatro, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, p. 3-74. 
14 Enciclopédia Salvat dos Grandes Compositores, Salvat Editora do 

Brasil, Rio de Janeiro, 1985, p. 181. 
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d´´epouse/Reste! La mort jalouse/Prépare notre lit nuptial demain15, 

encontram paralelo na 12ª estrofe do poema de Schiller: Gerne möcht 

ich mit dem Gatten/In die heim´sche Wohnung ziehn,/Doch es tritt ein 

styg´scher Schatten/Nächtlich zwischen mich und ihn. (De bom grado 

partiria com o esposo,/Para o calor da minha casa./Mas à noite, há 

uma sombra estígea/Que entre ele e mim se ameaça.). 

No final do II Acto, Cena IV, quando, chegando à Grécia e 

perante o destino que a espera, exclama: Il senso delle cose!/Ah! Sono 

sì come spettri senza nome16, ecoa um sofrimento existencial que nos 

leva para além da sua condição de vencida.  

No início do séc. XX, é tema de uma ópera de Vittorio 

Gnecchi(1876-1954). Escrita entre 1901 e 1903, inspira-se na peça 

Agamémon de Ésquilo, que era muito do agrado deste compositor. O 

libreto, da autoria de Luigi Illico e do próprio Gnecchi, utiliza antigas 

melodias helénicas, que Gnecchi recriou numa ópera moderna e cheia 

de vitalidade17. 

Ao nível do teatro, Cassandra é um tema tratado, em múltiplas 

peças, na Alemanha, no séc. XX18. Ao nível da ficção, existem 

romances policiais americanos, mais ou menos inspirados na sua 

figura, dos quais não nos vamos ocupar. 

Nesta área, destacamos o romance Cassandra, publicado em 

1983, da autoria da romancista da antiga República Democrática 

_________________ 

15 Libreto da edição discográfica (Berlioz, Les Troyens, Sir Colin 
Davis, London Synphony Orquestra, LSO, 2000). 

16 Berlioz, Les Troyens. 
17 A ópera estreou-se a 5 de Dezembro de 1903, com bastante sucesso, 

no Teatro Comunal de Bolonha, dirigida por Arturo Toscanini. Marco 
Iannelli, Catálogo da Edição discográfica, p. 20 (Vittorio Gnecci, 
Cassandra, Atto único in un Prologo e due Parti, Tragedia di Luigi Illica e 
Vittorio Gnecci, Orquestra Nacional Montpellier Langue doc-Rousillon, 
dirigida por Enrique Diemecke, Agora Musica, 2000). 

18 Sobre este assunto ver a tese já citada de Isabel Maria de Oliveira 
Capeloa Gil.  
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alemã, Christa Wolf.19. A fonte que utilizou para a construção do 

romance foi a obra Os Mitos Gregos, do romancista inglês Robert 

Graves.  

Segundo um estudo de Rose Nicolai20, uma comparação com o 

material de origem permite ver o que a autora negligenciou, valorizou 

ou alterou. Rose Nicolai chama ainda a atenção para o facto de o 

próprio material de origem, compilado pelo autor, incluir variantes 

dos mitos de períodos diferentes e de revelar preferência por variantes 

mórbidas e abstrusas. Particular interesse assume o material sobre as 

transformações que a sociedade matriarcal primitiva sofreu, ao passar 

para a sociedade patriarcal, que Christa Wolf adoptou.  

A concepção de uma sociedade matriarcal pré-helénica foi for-

mulada por Johann Jakob Bachofen (1815-1887), jurista de orientação 

marxista, e esteve muito em voga, nos finais do séc. XIX e no séc. 

XX, mas acabou por não ter aceitação entre os historiadores, por falta 

de provas arqueológicas. Bachofen baseou-se em pressupostos míticos 

e não em factos históricos.  

O texto que serviu de base à construção de Bachofen foi um 

escrito de Plutarco, Ísis e Osíris, obra de forte ressonância platónica, 

escrita em 120 d. C., que forneceu a Bachofen uma imagem do mito 

egípcio, ilustrado pelas cheias e as baixas do Nilo, tendo depois sido 

adaptado e interpretado segundo as concepções ideológicas do autor e 

segundo as características das outras civilizações onde teria existido a 

sociedade matrilinear ou matriarcal.  

Albin Lesky comenta, da seguinte maneira, o escrito de Plutarco 

Ísis e Osíris:  

Plutarco, que era um iniciado no culto de Dioniso, dá uma 

explicação, ou melhor uma confusão de interpretações sincretistas e 

_________________ 
19 Christa Wolf, Cassandra, Tradução de João Barrento, Edições 

Cotovia, Lisboa, 1989. 
20 Rose Nicolai unter Mitarbeit von Doris Thimm, Christa Wolf 

Kassandra, Oldenbourg Interpretationen, Herausgegeben von Bernhard Sowinski 
und Reinhard Weber, Band 46 – 2., erg und Korrigierte, Munique, 1991. 
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alegóricas da religião mistérica de Osíris. Neles, Osíris sobressai 

como deus principal que representa o logos e o existente no mundo 

do devir. Ísis, como deusa da sabedoria, proporciona aos homens o 

acesso ao conhecimento do altíssimo; pelo contrário, Tífon é o prin-

cípio hostil da mentira e da obcecação, destruidor do caminho para a 

compreensão. Como se vê, a obra representa um testemunho impor-

tante duma religião mistérica que se apropriou de motivos platónicos 

e se propõe como meta o conhecimento de um princípio supremo 

inteligível21. 

Como vemos, Bachofen partiu de pressupostos míticos e imagi-

nários. Em relação às outras civilizações, onde teria existido o 

matriarcado, estudos históricos e arqueológicos deitaram por terra 

estas teorias, por falta de consistência. Durante o período Neolítico, 

em Creta ou na Lícia, nunca houve provas arqueológicas suficientes 

para documentar a existência de matriarcado22. Tal como observa 

Walter Burkert: «O direito materno propriamente dito não foi 

demonstrado em parte alguma no Egeu e no Próximo Oriente pré-

históricos e não representa papel algum para o historiador da religião 

grega»23.  

Apesar da falta de base histórica, a obra de Bachofen teve 

grande influência nos intelectuais do tempo e acabou por criar um 

mito consistente e duradouro, na historiografia da mulher, que interes-

sou autores de ideologia feminista e que teve grande influência em 

obras de ficção, como é o caso deste romance de Christa Wolf, ao 

qual voltamos.  

No romance, os Gregos representam o conquistador patriarcal 

que veio a destruir a paz cretense e, com ela, toda a harmonia primor-

_________________ 

21 Albin Lesky, História da Literatura Grega, tradução de Manuel 
Losa, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1995, p. 860. 

22 Stella Georgoudi, Bachofen, O matriarcado e a antiguidade: 
reflexões sobre a criação de um mito, História das Mulheres no Ocidente, op. 
cit., 569-578. 

23 Walter Burkert, apud Stella Georgoudi, Bachofen,  op. cit., p. 578. 
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dial, representada matriarcal, onde as rainhas eram as soberanas que 

veneravam a Grande Deusa e a descendência era matrilinear. Os gre-

gos são os conquistadores brutais, apresentados como falsos, assassi-

nos e traiçoeiros. 

Há alterações significativas, em relação ao tema clássico, 

nomeadamente no tratamento da figura de Eneias que Christa Wolf 

escolhe, pela sua neutralidade, ideia que também recolheu em Robert 

Graves. Segundo este autor, Eneias mantivera-se afastado da guerra, 

longe de Tróia, no estreito de Dardanelos, tendo-se mantido “neutro”, 

durante os primeiros anos da guerra. Após Aquiles ter devastado as 

suas terras, juntou-se aos Troianos. Para Robert Graves, Heitor foi “a 

mão”(a força militar) de Tróia, Eneias, de quem se viria a tornar o 

único sobrevivente, constituiu a sua “alma”.  

Assim, Christa Wolf coloca Eneias num campo neutro24. No 

romance, Eneias é o grande amor de Cassandra, que simboliza o mas-

culino, na sua versão positiva, ao contrário de Aquiles que simboliza 

todo o poder masculino que oprime e subjuga a mulher. A este res-

peito, comenta Maria Alzira Seixo: Christa Wolf inventa-lhe um 

romance com Eneias.(...). Ao nível ficcional, os pressupostos do pas-

sado são revistos ou alterados, rompendo a tradição e as convenções, 

de acordo com as exigências das novas narrativas. Segundo a mesma 

autora: O trabalho da História (ou do mito ou da lenda) no romance 

contemporâneo implica a prática de modificações nos factos admiti-

dos do património herdado25. 

A figura de Aquiles adquire, para Christa Wolf, traços extre-

mamente negativos, pois simboliza toda a capacidade bélica destru-

tiva, símbolo da guerra e do cortejo de cega destruição que transporta. 

Aquiles, o grande herói da Antiguidade, transforma-se em Aquiles, a 

besta. O horror perante Aquiles é manifestado por Cassandra, símbolo 
_________________ 

24 Rose Nicolai , op. cit., p. 61. 
25 Maria Alzira Seixo, in “Narrativa e ficção. Problemas de tempo e 

Espaço na Literatura Europeia do Pós-Modernismo”, Colóquio/Letras, nº134, 
Lisboa, Outubro-Dezembro, Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 112. 
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por excelência da mulher aniquilada no mundo dos homens, cuja voz, 

tal como refere Maria Alzira Seixo, é individual, e, mais do que indi-

vidual, solitária e incompreendida26. Esta autora, repensando as 

premissas narrativas do romance no romance do nosso tempo, vê,      

na figura projectada por Christa Wolf, A profetisa, consciência infeliz 

de uma civilização que ela adverte e que nela descrê, sobrevi-      

vente troiana na chegada à Grécia, ponte para a sensibilidade 

moderna (...)27.  

Para além das metáforas poéticas e emocionais a que dá voz, o 

romance também contém uma dimensão política e projecta um nível 

autobiográfico, ao prever a dissolução iminente da República Demo-

crática Alemã e a ameaça destruidora que Christa Wolf antevê para si 

própria.  

Para Helena Gonçalves da Silva, o romance: configura uma 

antevisão trágica da dissolução do estado da RDA (...)- a profetisa 

Cassandra que já ninguém escuta, que já ninguém quer ouvir -, a 

certeza da morte como futuro inevitável encontra expressão numa 

poética de auto-identidade .(...). Sob a forma de um longo monólogo 

interior autobiográfico, Ch. Wolf projecta na marginalização da 

heroína, tida como louca, as dificuldades, apreensões e mágoa da 

sua relação com o poder político da RDA, agravadas desde o caso 

Biermann. 

Na iminência da catástrofe, Christa Wolf identifica-se plena-

mente com a Cassandra da Guerra de Tróia, na qual ninguém acredita, 

no seu caminho para a destruição. Segundo a mesma autora: Na sua 

condição de prisioneira de Agamémnon, a caminho da execução, 

Wolf dá voz às premonições de um futuro de “exílio” dentro da Ale-

manha, já que de certo modo ele não deixará de concretizar-se, em 

consequência das acusações humilhantes de que vai ser alvo depois 

da reunificação, quando são tornados públicos os seus vínculos à 

_________________ 

26 Maria Alzira Seixo, ibidem, p. 106. 
27 Maria Alzira Seixo, ibidem, p. 108. 
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Stasi. Num registo emocional dominado pelo medo – uma das pala-

vras-chave do texto -, Wolf revela ter plena consciência do fim 

iminente da RDA, da sua própria impotência e dos perigos que a 

aguardam.28  
Outro romance, Presságio de Fogo, de Marion Zimmer 

Bradley29, publicado em 1987, toma como opções ficcionais válidas 
as teorias de Bachofen.  

A Guerra de Tróia é recriada com muita liberdade e narrada sob 
o ponto de vista de Cassandra, que, na sua acuidade profética, vai 
depurando a acção, em toda a sua ligação com o passado, dominado 
pelo matriarcado e o culto da grande Deusa. Nela, a autora tenta inte-
grar todas as rupturas que o domínio micénico veio trazer à sociedade 
matriarcal anterior. Há uma aceitação, embora algo contrafeita, das 
novas relações de poder instaladas. As serpentes da grande Deusa 
deram lugar às serpentes de Apolo. Cassandra, a princesa real e sacer-
dotisa de Apolo, conviveu com as amazonas e vai procurar a cura para 
as serpentes do seu templo a Cálcis, ao templo da grande Deusa, onde 
reina, ainda segundo a tradição matrilinear, a rainha Irmandra.  

Os impulsos bélicos de ambos os lados são condenados e a 
autora, seguindo talvez Christa Wolf, mantém a relação amorosa entre 
Cassandra e Eneias, que a aceita e acredita nas suas profecias. Só que, 
nesta narrativa, este não é o único que sobreviverá, pois Cassandra 
também sobreviverá e ficará para contar a história, ajudada, nesta 
narrativa, por Clitemnestra, que é também sacerdotisa da grande 
Deusa.  

Neste final, de contornos narrativos inesperados, a autora con-
trapõe uma solução completamente diversa da tradição antiga, trans-
formando o final trágico de Cassandra numa solução positiva de har-

_________________ 
28 Helena Gonçalves da Silva, Berlim e a Viragem Histórica no 

Imaginário de Christa Wolf (“Cassandra) e Günter Grass (“Uma longa 
História”), in A Poética da Cidade, A.A. V.V., Organização de Helena 
Gonçalves da Silva, Edições Colibri, Lisboa, 2002 (p. 161-185), p. 172-173. 

29 Marion Zimmer Bradley, (The Firebrand) Presságio de Fogo, 
tradução de Rute Rosa da Silva, Difel, Lisboa, 1987.  
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monia e felicidade. Contrariando a tradição do seu destino inexorável 
e fatal, a autora como que redime, em Cassandra, a própria história da 
Mulher, destinada a ser destruída, ignorada e esquecida. 

Entre força aniquilada e alerta pacifista, contra a violência cega 

e devoradora, em outras obras a figura de Cassandra continua a ser 

ponto de partida para posições contra a guerra. Tal como salienta 

Rose Marie Nicolai, a tragédia grega As Troianas (415 a. C.) fora 

escrita para alertar os gregos para o perigo de uma expedição à Sicília, 

que envolvia um grande perigo. Apesar da advertência de Eurípides, a 

expedição realizou-se30.  

No nosso tempo, as guerras também continuam, apesar das 

advertências. Cassandra continua a personalizar a tragédia dos venci-

dos e a alertar para o preço da vitória que também terão que pagar os 

vencedores.  

Para Itziar Pascual: La gran antagonista del héroe tradicional, 

del devorador de ambiciones, ciudades e fortunas, es sin duda Cas-

sandra. Cassandra, la última y la primera, la hija de una tierra des-

truida, la extrangera, el botin de guerra, la fragil memoria y el saber 

del provenir nunca acatado y siempre advertido, seria por tanto el 

contraponto a las glorias de Agamenon, el guerrero dispuesto al 

sacrificio de la propria hija, el que pisa la alfombra púrpura, aquel 

que deseaba escarmentar a Troya e acaba arrasándola.31 

Vista como aliada dos deuses, prevenindo-nos afinal dos perigos 

humanos da hybris, Cassandra continua a congregar toda a força do 

seu mito, que vai sendo continuamente actualizado e reformulado, 

aglutinando, à sua volta, reflexões sobre o feminismo e os direitos das 

mulheres32.  
_________________ 

30 Rose Nicolai, op. cit. pg. 24.  
31 Iztar Pascual, Cassandra em Madrid, Una noche com las clásicas, 

sobre La noche de Casandra, Primer acto, Cuadernos de Investigación 
Cultural, Casandra, Teatro y Derechos Humanos, Nº 288, II/2001, p. 30. 

32 O tema foi assunto da tese de doutoramento de Maria Teresa 
Couceiro Pizarro Beleza, Mulheres, Direito e Crime ou a Perplexidade de 
Cassandra, AAFDL, Lisboa, 1993. 
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Num outro nível, torna-se paradigma da nossa sensibilidade e da 

nossa segurança ameaçada, sendo associada a um novo sintoma das 

nossas sociedades, pois, ao assumir o seu individualismo e ao desen-

volver a sua capacidade reflexiva, dá nome a um fenómeno psicoló-

gico da sociedade da globalização, denominada síndrome de Cassan-

dra. Este fenómeno caracteriza-se pela perda actual da segurança que 

proporcionavam as sociedades tradicionais, onde, segundo o psicó-

logo António M. Magalhães: o espaço e o tempo eram impregnados 

de sentido, preenchidos por significados  e orientados por uma sim-

bólica que delimitava o «dentro» e o «fora», a organização e o 

caos33.  

A sociedade moderna e globalizante tem alterado profunda-

mente os processos de reflexividade individuais e colectivos, o espaço 

e o tempo que, dialecticamente, também se localizaram, também se 

dilataram, provocando uma indefinição de limites, que se tornou 

extremamente ansiogénica, proporcionada pelo avanço tecnológico e 

pela cada vez maior informação. Estes novos fenómenos têm tido, 

como consequência, a perda da segurança estrutural das sociedades 

antigas. Assim, ficamos sem “casulos protectores” e vagueamos numa 

insegurança ameaçadora, pois não acreditamos nas nossas previsões.  

Neste contexto, a nossa capacidade reflexiva torna-se, ao 

mesmo tempo: uma benção e uma maldição apolínea e tornamo-nos 

como os troianos: não acreditamos nas nossas profecias. Apolo 

parece ter também punido o pensamento ocidental com o mesmo 

castigo que infligiu a Cassandra: as estratégias construídas para 

conviver com o risco sensocomunizam a indiferença, transformando-

a assim em casulo protector34.  

_________________ 

33 António M. Magalhães: ‘O síndroma de Cassandra: Reflexibilidade, 
a construção de identidades pessoais e a escola’, in Transnacionalização da 
Educação , Da Crise da Educação à “Educação” da Crise, Organização de 
Stephen R. Stoer, Luiza Cortesão e José Alberto Correia, A.A. V.V., Edições 
Afrontamento, Lisboa, 2001, p. 301-335. 

34 António M. Magalhães, ibidem. 
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Assim, numa aproximação sucinta a algumas abordagens da 

figura de Cassandra, verificamos que, da negra Cassandra à Cassan-

dra completamente recuperada do seu negro destino, Cassandra conti-

nua a congregar toda a força do seu mito. Aliada dos deuses e das 

trevas, figura frágil de mulher, figura poderosa da imaginação, criação 

dos poetas, dentro das múltiplas premissas históricas, o seu mito vai-

se multiplicando, na disparidade de imagens que nela vão sendo 

sucessivamente configuradas, constituindo um grito, um alerta, um 

queixume ou um murmúrio, onde se resgata a visão feminina. do 

mundo: 

 

Porque hay una historia que no está en la historia  

y solo se puederescatar aguzando el oído y 

escutando los sussurros de las mujeres35. 

 

E, em Cassandra, a profetisa, a mulher, se continua a afirmar a 

voz niveladora, o sentido das coisas, a inevitabilidade do destino ou 

os espectros sem nome, prefigurados, na imanência da sua vox femina 

tragica. 

MARIA DO SAMEIRO BARROSO 

 

_________________ 

35 Rosa Montero, Historia de las mujeres, Ed. Alaguara, Madrid, 
1995, apud Cuadernos de Investigación Cultural, Op. cit., ibidem. 


