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Aesara de Lucânia

Sobre a natureza do ser humano (Estobeo 1.49.27)

 Me parece que a natureza do ser humano [32] 
é um cânone da lei e da justiça tanto para a casa como 
para a cidade [33]. Seguindo os passos [rastros?] em si 
mesmo, aquele que o procurar, o encontrará; pois a lei 
está em si mesmo [em cada um?] assim como a justiça, 
que é a boa ordenação da alma. Sendo tripartite, tam-
bém é composta de três funções. O que origina o juízo 
e a inteligência é <o intelecto>; o que origina o valor 
e a força é a <coragem> (thýmosis) e o que origina o 
amor e a benevolência é o desejo. Desta maneira têm 
sido ordenadas todas estas coisas em sua mútua rela-
ção, de modo que o melhor seja a parte que governa, 
o pior a parte governada e que o intermediário ocupe 
uma posição intermediária, quer dizer, que governe e 
seja governada [34].
 Desta maneira, o deus [35] concebeu estas coi-
sas conforme à razão no momento de configurar e re-
alizar o corpo humano [36], porque ideou que apenas 
o ser humano fosse receptor da lei e da justiça e ne-
nhum outro dos animais mortais. Nem de um único 
[?] poderia originar-se um sistema de comunicação, 
nem tampouco de muitos, se estes fossem semelhantes 
(pois é necessário, já que as coisas são diferentes, que 
as partes da alma em nós sejam diferentes, tal como 
ocorre no corpo com a visão, a audição, o paladar e o 
olfato: de fato, nem todas têm a mesma compenetra-
ção [37] com todas), tampouco de muitas e diferentes 
coisas, tomadas ao azar, senão das que estão dispostas 
de acordo com a plenitude, o ordenamento e a compe-
netração do sistema em sua totalidade.
 Não só de muitas e diferentes coisas e daquelas 
que se relacionam com a totalidade e o perfeito, senão 
destas mesmas não ordenadas à ligeira e de modo ale-
atório, mas segundo uma lei e uma reflexão prudente. 
Pois se tivessem a mesma parte tanto de potência e de 
honra, sendo desiguais, umas piores, outras melhores 
e outras medianas, não poderia fazer-se harmonizada 
à comunidade das partes da alma.
 E se tivessem uma parte desigual, e não levas-
sem as melhores a parte maior, mas as piores, haveria 
uma grande insensatez e desordem em torno da alma. 
Se as melhores levassem a parte maior e as piores a 
parte menor, mas cada uma destas não estivesse em 

Sobre a natureza humana1 (On Human Nature) 
[Aisáras FP., ‘Aresa conforme Thesleff, ‘Arésa, confor-
me Heeren]

 A natureza humana parece-me fornecer um 
padrão de lei e justiça tanto para o lar quanto para 
a cidade. Seguindo [ao seguir] os traços dentro de 
si, quem [as] procura fará uma descoberta: a lei está 
nele e [a] justiça, que é o arranjo ordenado da alma. 
Sendo tríplice, [a alma] é organizada de acordo com 
funções triplas: aquilo que afeta o julgamento e a re-
flexão [ponderação] é (**a mente) , aquilo que afeta 
a força e a habilidade é (*** espírito elevado) e aquilo 
que afeta o amor e a bondade é o desejo. Estes estão 
todos tão dispostos relativamente um ao outro que 
a melhor parte está no comando, a mais inferior é 
governada e a aquela [que está] no meio ocupa um 
lugar intermediário; ela [faz] ambas as coisas: gover-
na e é governada.
[** ò nòos foi adicionado por Heeren; *** à númosis 
foi adicionado por Heeren.]
 Assim, Deus forjou [inventou] essas coisas de 
acordo com [um] princípio, tanto no esboço como na 
realização da morada humana, porque ele pretendia 
que o homem [ser humano] sozinho se tornasse um 
recipiente da lei e da justiça, e nenhum outro animal 
mortal. Uma unidade composta de associação não 
poderia surgir de uma única coisa, nem mesmo de 
várias que são todas iguais. (Pois é necessário, uma 
vez que as coisas a serem feitas são diferentes, que as 
partes da alma também sejam diferentes, como no 
caso do corpo [****os órgãos do toque e] visão, au-
dição, paladar e olfato diferem, pois estes nem todos 
têm a mesma afinidade com tudo.
[**** àphios órgana kai conforme Wasjcmuth adicio-
nou]
 Nem poderia uma tal unidade vir de várias 
coisas diferentes aleatoriamente, mas de partes for-
madas de acordo com a conclusão [o acabamento], 
organização e encaixe em conjunto de todo esse com-
posto completo. Não apenas a alma é composta de 
várias partes não similares, sendo elas moldadas em 
conformidade com o todo e [sendo] completas, mas 
além disso, elas não são arranjadas atrapalhadamente 
e aleatoriamente, mas de acordo com [uma] atenção 
racional.
1 Thesleff, op.cit., 48-50, Stobaeus 1.49.27, p. 355 Wa.
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proporção, não poderia haver concórdia, amizade e 
justiça na alma, pois eu afirmo que a justiça consiste 
em que cada uma destas partes tenha sido ordenada 
conforme a uma razão unificadora. 
 E certamente acompanha uma certa concór-
dia e harmonia [38] a uma tal ordenação. Semelhante 
disposição se diria com justiça que é o bom governo 
(eunomía) da alma, à qual, pelo fato de que governa 
a melhor e de que a pior é governada, se agregaria o 
poder da virtude. Assim, destas partes da alma flores-
cerá amizade, amor e benevolência, como realidades 
afins e parentes. O escrupuloso e minucioso intelecto 
persuade, o desejo ama e a coragem, plena de vigor, 
fervendo de ódio, se faz amigo do desejo.
 Porque o intelecto, tendo ajustado o doce com 
o doloroso, conjugando o tenso e o forte com a parte 
leve e flexível da alma, faz com que cada uma das par-
tes seja distribuída segundo um desígnio congruente 
e afim a cada uma das qualidades. O escrupuloso e 
minucioso intelecto segue a pista das coisas, a cora-
gem agrega impulso e força àquilo que é analisado 
com minucioso cuidado; o desejo, por sua parte, que é 
parente do afeto, se ajusta ao intelecto, convertendo o 
doce em algo próprio e outorgando o prudente à parte 
prudente da alma. Por tudo isso [?], me parece que a 
melhor vida para o ser humano ocorre quando o doce 
se mescla com o nobre e o prazer com a virtude [39]. 
O intelecto pode harmonizar estas coisas, fazendo-se 
amável à base de educação e virtude.

Notas:

[32] O termo grego ánthropos (donde antropologia), que 
se traduz como homem, se refere ao ser humano, indepen-
dentemente de ser macho (anêr) ou mulher (gyné).
[33] A teoria platônica (República 434c-445e) da alma tri-
partite expõe a relação entre o indivíduo e a pólis, sem a 
mediação da casa. Este detalhe é importante porque a casa 
(o oîkos) é o espaço primário do modelo patriarcal.
[34] As partes da alma são intelecto (nóos), coragem (thý-
mosis) e desejo (epithymía). A alma intermediária é gover-
nada pela superior (o intelecto) e, por sua vez governa a 
inferior (o desejo). Para Platão a alma intermediária é uma 
simples aliada da razão.
[35] Aparece uma noção de teleologia semelhante à socrá-
tica. Solana 2013, cap. 4 “El giro teleológico”.
[36] Sobre o uso do termo skânos/skênos para referir-se ao 
corpo, veja-se nota 64.
[37] Este termo (synarmogé) é de uso frequente na litera-
tura pitagórica recompilada por Thesleff (1965) como se 

(p.21) Pois se eles tivessem uma parte igual de poder 
e honra, embora fossem desiguais - alguns inferiores, 
outros melhores, outros no intermédio - a associação 
de partes em toda a alma [por toda a alma] poderia 
não ter encaixada/ajustada em conjunto. Ou, mesmo 
que eles tivessem uma participação [partilha] desi-
gual, mas o pior ao invés do melhor tivesse a partici-
pação maior, haveria grande loucura e desordem na 
alma. E mesmo se o melhor tivesse a maior e o pior 
tivesse a menor, mas cada um deles não na proporção 
adequada, poderia não haver unanimidade, amizade 
e justiça por toda a alma, pois quando cada um é or-
ganizado de acordo com a proposição adequada, esse 
tipo de arranjo eu afirmo ser justiça/justo.
 E, de fato, uma certa unanimidade e concor-
dância no sentimento acompanha esse arranjo. Esse 
tipo seria justamente chamado de boa ordem, o que, 
devido à melhor parte governando e a inferior sendo 
governada, deveria acrescentar a força da virtude a si 
mesma. Amizade, amor e bondade, cognatos e paren-
tes, brotarão dessas partes. Para inspecionar mais de 
perto [a] mente inspeciona, o desejo ama e o espírito 
elevado é preenchido com força; uma vez fervilhando 
de ódio, torna-se amigável ao desejo.
 Tendo a mente encaixado [adaptado] o agra-
dável junto com o doloroso, misturando também o 
tensionado e robusto com a porção leve e relaxada 
da alma, cada parte é distribuída de acordo com sua 
preocupação adequada e afim por cada coisa: mente 
inspecionando e acompanhando de perto as coisas, o 
espírito elevado acrescentando impetuosidade e força 
ao que é inspecionado de perto, e o desejo, sendo se-
melhante ao afeto, se adapta à mente, preservando o 
[que é] agradável como [algo que é] seu e deixando 
[aquilo que é] pensativo à parte pensativa da alma.  
 Em virtude dessas coisas, a melhor vida para 
o homem me parece ser sempre [aquela em] que o 
agradável deve ser misturado com o zeloso [sério], e 
o prazer com a virtude. A mente é capaz de ajustar 
essas coisas a si mesma, tornando-se adorável/amável 
através da educação e da virtude sistemáticas.

Fonte: 

Thesleff, Holger. “Pythagorean Texts of the Hellenistic Pe-
riod,” Acta Academiae Aboensis, Humaniora, Ser. A. Vol. 
30, n.1, p. 48-50, Stobaeus 1.49.27, p. 355.
Traduzido para o inglês por Vicki Lynn Harper. Disponível 
em: WHAITE, Mary Ellen. A History of Women Philoso-
phers. Volume 1: Ancient Women Philosophers. Dordre-
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pode ver no índice de palavras gregas que inclui. Centrone 
1990, 206.
[38] A teoria da justiça como harmonia das partes, seja da 
alma ou da pólis, não se corresponde estritamente com a 
teoria platônica, na qual a justiça deriva de que cada ele-
mento desenvolva sua função própria. Não obstante, a 
harmonia pode ser contemplada como um efeito da justiça 
(República 443cd).
[39] Esta afirmação contradiz o presumido puritanismo 
pitagórico, ao outorgar ao prazer um valor positivo dentro 
do melhor modo de vida.

Disponível em: DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagóri-
cas. Escritos Filosóficos. Cartas. 2 ed. 2017.

cht, Kuwer Academic Publishers, 1987, p. 20-21].
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Carta a Cleareta

 Me parece que, de modo espontâneo, estás 
adornada de belas qualidades; pois o querer infor-
mar-se com tanta diligência acerca da bela [hermosa 
boa?] conduta das mulheres abre uma bela esperança 
de que envelhecerás na companhia da virtude. As-
sim, pois, é necessário que a mulher sábia e livre se 
apresente frente a seu legítimo marido discretamente 
vestida, sem ostentação, com roupa branca, limpa e 
simples, nem cara nem luxuosa [49]. Deve evitar, por 
isso, os vestidos transparentes, aqueles de cor púrpu-
ra e aqueles bordados em ouro. Porque tais vestes são 
úteis para as prostitutas em vista à caça de suas mui-
tas presas, mas para uma mulher que satisfaz somente 
ao seu próprio marido, o adorno é o caráter e não os 
vestidos. Contemplar a beleza de uma mulher livre 
cumpre a seu marido, não aos vizinhos ao seu redor. 
Traga em tua feição o rubor que indica o pudor ao in-
vés do pó de maquiagem, a perfeição moral [50], a de-
cência e a temperança, ao invés de ouro e esmeraldas. 
De fato, não deve amar a beleza dos vestidos luxuosos 
aquela que almeja alcançar a moderação, senão a boa 
administração da casa e a satisfação ao seu marido, 
fazendo com que se cumpram seus desejos [51]. Pois 
os desejos do marido possuem o status [rango?] de 
uma lei não escrita [52], conforme à qual deve viver 
uma mulher decente; e deve pensar que, ao mesmo 
tempo, [?] a sua pessoa contribuiu de modo gratuito a 
ordem maior e mais bela [hermoso?]. Deve, com efei-
to, confiar na beleza e na riqueza da alma mais do que 
naquela de sua imagem externa e suas propriedades. 
Estas são aniquiladas pela inveja e pela enfermidade, 
mas aquelas nós as possuímos até a morte.

Notas:

[49] O elogio da austeridade no vestir é um tópico defen-
dido em muitos escritos morais. Em si mesmo, não pode 
ser taxado de patriarcal ou conservador, embora em geral 
é verdade que ambos os aspectos estejam associados. As-
sim, Plutarco (Deveres do matrimônio 30) afirma que “se 
retirarmos à maioria das mulheres o calçado dourado, as 
pulseiras, os aros, os vestidos de púrpura ou as pérolas, elas 
ficam em casa”.
[50] O termo kalokagathía expressa a união da beleza (ka-
lós) e da bondade (agathós); era um ideal do homem aris-
tocrata: o kalós kagathós é o homem belo e bom. Este par 
de adjetivos se aplica também a objetos, palavras ou quali-
dades morais, mas não à mulher. Assim, Aristófanes fala de 

Não tem essa carta da Melissa no livro da Mary Ellen 
Whaite e da Sarah B. Pomeroy.
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“um bom e belo vaso” [?] (Ranas 1236). Para Aristóteles, a 
kalokagathía expressa o conjunto de todas as virtudes (Éti-
ca eudemia 1248b10); daí nossa tradução como “perfeição 
moral”. Nesta carta - e esta é a novidade - se considera que 
a kalokagathía é um ideal moral ao qual também a mulher 
pode e deve aspirar. Ver a nota 110.
[51] Deve-se notar que quando estes escritos de mulhe-
res falam em satisfazer e agradar ao esposo, o fazem como 
uma recomendação ou como um conselho à esposa, nunca 
como uma exigência de submissão. Um exemplo de lite-
ratura patriarcal são os Deveres do matrimônio, onde Plu-
tarco, dentre numerosos conselhos aos esposos, intercala a 
seguinte tese: “É justo que o homem governe a mulher, não 
como um senhor sobre as suas posses, mas como a alma 
sobre o corpo” (§ 30). Outras passagens defendem que “a 
mulher não deve ter nenhum prazer particular” (§ 14), que 
“a mulher não deve tomar a iniciativa” (§18) ou que “con-
vém à mulher conhecer e adorar somente aos deuses nos 
quais crê seu esposo” (§ 19).
[52] Elevar ao status de lei não escrita (ágraphos nómos) os 
desejos do esposo estão de acordo com a recomendação de 
Pitágoras no discurso às mulheres. Veja-se apêndice 4. As 
leis não escritas eram, para Sócrates, aquelas que haviam 
sido promulgadas pelos deuses e, consequentemente, eram 
válidas em qualquer tempo e lugar (Jenofonte, Recuerdos 
de Sócrates IV 4, 19-25).

Disponível em: DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagóri-
cas. Escritos Filosóficos. Cartas. 2 ed. 2017.

Melissa
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Carta a Filis.

 Alegria. Já que te tornastes mãe, estes são meus 
conselhos. Tens que escolher a ama mais apropriada e 
limpa, que seja reservada e que não seja propensa ao 
sono nem à embriaguez. Pois uma ama deste tipo sa-
beria julgar do melhor modo como educar os filhos 
em sua condição de pessoas livres, contando que te-
nha leite nutritivo e que não seja propensa a relações 
sexuais com um homem. Uma questão importante 
neste caso, a primeira e mais decisiva relativamente à 
toda a vida da criança, é dar o alimento de modo apro-
priado, pois ela então fará tudo de modo adequado no 
momento oportuno. Que ela dê o alimento e o peito e 
a educação não de um modo aleatório, mas com uma 
certa previsão. Desta maneira, encaminhará a criatu-
ra à saúde. Que não se deixe vencer pelo sono, senão 
quando o recém-nascido tiver o desejo de descansar. 
Pois não será pequeno o benefício que propiciará à 
criança. Que a ama não seja irascível, nem charlatã, 
nem indiferente ao consumo [a las tomas ?] do ali-
mento, mas ordenada e temperante e, se for possível, 
que seja grega e não bárbara. O melhor é que, depois 
de ter tomado proveitosamente o leite, o bebê pegue 
no sono. Uma tal alimentação é agradável às crianças 
e fácil de digerir. Se for de outra forma, deve-se dar a 
mais simples. Deve-se abster em absoluto de dar-lhe 
vinho por ser excessivamente forte, ou dá-lo raramen-
te numa mistura semelhante à merenda de leite. Não 
se deve aplicar banhos contínuos. É melhor recorrer 
a banhos pouco frequentes e bem mornos. Também 
o ar deve ser proporcionado entre o calor e o frio, e a 
habitação nem demasiado ventilada nem demasiado 
fechada. A água nem dura nem branda [?] e a roupa 
do leito que não seja áspera, mas que produza uma 
sensação agradável no contato com a pele. Em todas 
estas coisas, a natureza pede o apropriado, não o luxu-
oso. Não será inútil ter colocado a ti por escrito estes 
conselhos no momento presente, postas as esperanças 
da educação no plano anunciado, e com a ajuda de 
deus propiciaremos outra vez as indicações aceitas e 
convenientes sobre a educação da criança.

Disponível em: DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagóri-
cas. Escritos Filosóficos. Cartas. 2 ed. 2017.

Carta para Phyllis

 Myia para Fyllis: Saudações. Por você ter se 
tornado mãe, eu ofereço a você este conselho. Esco-
lha uma enfermeira [cuidadora] que é bem disposta e 
limpa, uma que seja modesta e não seja dada ao sono 
ou à bebida em excesso. Uma tal mulher será mais 
capaz de julgar como criar seus filhos de maneira 
apropriada a posição deles de nascidos-livres – desde 
que, é claro, ela tenha leite suficiente para nutrir uma 
criança e não seja facilmente vencida [convencida] 
pelos pedidos [súplicas] do marido para partilhar da 
cama dele. Uma enfermeira/cuidadora tem uma gran-
de parte nisto que é primeiro e introdutório [as pri-
meiras experiências] à vida inteira de uma criança, ou 
seja, nutrindo com o objetivo de criar bem a criança. 
Pois ela fará todas as coisas bem, no momento apro-
priado. Deixe-a oferecer o mamilo, o peito e a nutri-
ção, não no calor do momento, mas de acordo com a 
devida consideração. Assim, ela guiará o bebê para a 
saúde [para ser saudável]. Ela não deve ceder quan-
do ela mesma deseja dormir [ao próprio sono], mas 
quando o recém-nascido deseja descansar; ela não 
será um pequeno conforto para a criança. Não a dei-
xe ser irascível, loquaz ou indiscriminada na comida 
[ao se alimentar], mas ordeira e moderada [que atua 
com temperança] e – na medida do possível – [que] 
não [seja] estrangeira, mas grega. É melhor colocar o 
recém-nascido para dormir quando estiver adequa-
damente cheio de leite, pois o descanso é agradável 
para o jovem [recém-nascido], e esse alimento é fácil 
de digerir. Se houver qualquer outro alimento, deve-se 
dar comida que é a mais simples possível. Retenha-se 
completamente do vinho, devido ao seu forte efeito, 
ou adicione-o moderadamente em uma mistura ao 
leite da noite. Não dê continuamente à criança banhos. 
Uma prática de banhos pouco frequentes, a uma tem-
peratura amena, é melhor. Além disso, o ar deve ter 
um equilíbrio adequado de calor e frio, e a casa não 
deve estar muito fria ou muito fechada. A água não 
deve ser dura [muito quente ou muito fria?] nem su-
ave, e as roupas de cama não devem ser ásperas, mas 
caindo agradavelmente na pele [agradáveis ao toque]. 
Em todas essas coisas, a natureza anseia pelo que é 
apropriado, não pelo que é extravagante. Estas são as 
coisas que parecem ser úteis de escrever para você no 
presente [por agora]: minhas esperanças baseadas na 
enfermagem de acordo com o plano. Com a ajuda de 
deus, nós devemos providenciar lembretes viáveis e 
adequados sobre a educação da criança novamente, 
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mais tarde.

Fonte: 

Thesleff, Holger, “Pythagorean Texts of the Hellenistic Pe-
riod,” Acta Academiae Aboensis, Humaniora, Ser. A. Vol. 
30, n.1, p. 123-4; Hercher, Epistolographi Graeci, p. 608.

Traduzido para o inglês por Vicki Lynn Harper. Disponível 
em: WHAITE, Mary Ellen. A History of Women Philoso-
phers. Volume 1: Ancient Women Philosophers. Dordre-
cht, Kuwer Academic Publishers, 1987, p.15-16].

Myia
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Não tem esse fragmento da Arignote no livro do José 
Solana Dueso.

Um dos “sagrados discursos” sobre a matemática e 
sua relação com a harmonia e o cosmos: Arignote 
(filha de Pythagoras):

... a eterna essência do número é a causa mais pro-
videncial de todo o céu, terra e da região entre eles. 
Da mesma forma ele [o número] é a raiz da existência 
contínua dos deuses e daimones, bem como a dos ho-
mens divinos.

Fonte: 

Armand Delatte, Etudes sur la litterature Pythagoricienne, 
Bibliotheque de l’Ecole des Hautes Etudes, Paris, 1915, 
p.217; Peter Gorman, Pythagoras, A Life, Boston: Routle-
dge & Kegan Paul, 1979, p. 90. Tradução a partir de Sarah 
B. Pomeroy, p. 12.
Disponível em: POMEROY, S. B. Pythagorean women: their 
history and writings. Baltimore (Md.): The John Hopkins 
University Press, 2013.

Arignote
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Tratado Sobre a moderação da mulher, de Fintis, fi-
lha de Calícrates [73], pitagórica. Fragmento 1 (Stob. 
4.23.61 p.588 He. Mullach 2 p.36).

 Em suma, a mulher deve ser boa e ordenada; 
pois sem virtude nunca poderá alcançar tal estado. 
Cada virtude [74], relativa a cada faceta da vida, ou-
torga nobreza a quem a recebe: aquela que é própria 
dos olhos, aos olhos; a que é própria dos ouvidos, ao 
ouvido; a do cavalo, ao cavalo; a do homem, ao ho-
mem; do mesmo modo, aquela da mulher, à mulher. 
A virtude da mulher é, por excelência, a moderação 
[75], pois mediante ela será capaz de honrar e amar ao 
próprio esposo. Muitos são talvez aqueles que opinam 
que não é adequado à mulher filosofar [76], como 
tampouco o é montar a cavalo ou discursar ao povo. 
Eu [77], de minha parte, creio que algumas coisas são 
próprias ao homem, outras à mulher, e outras comuns 
ao homem e à mulher; umas mais próprias ao homem 
que à mulher e outras mais próprias à mulher que ao 
homem. São próprias ao homem, dirigir o exército, 
governar a cidade e discursar ao povo; são próprias 
à mulher, cuidar da casa, permanecer dentro dela e 
aguardar e servir ao esposo [78].
 Mas digo [79] que são comuns ao homem e à 
mulher a valentia (andreía), a justiça (dikaiosýne) e a 
prudência (phrónasin). Também é conveniente, tanto 
para o homem como para a mulher, manter as vir-
tudes próprias ao corpo e, do mesmo modo, aquelas 
próprias à alma. E assim como é útil para ambos que 
o corpo esteja são, também o é que a alma o esteja. 
Virtudes do corpo [80] são a saúde, o vigor, a agudeza 
perceptiva e a beleza. Algumas, é mais apropriado que 
as exercite e as possua o homem; outras, a mulher. A 
valentia e a prudência são mais apropriadas para o ho-
mem, tanto para a constituição do corpo como para 
a potência da alma; a moderação, por sua vez, é mais 
apropriada para a mulher. Por esta razão, é necessário 
que a mulher educada na moderação conheça quantos 
e quais e de que tipo são os meios a partir dos quais 
este bem chega à mulher. Digo que é a partir de cinco:
 Primeiro, pela santidade e honra no que diz 
respeito ao leito; segundo, pelos adornos relativos ao 
corpo; terceiro, pelas saídas da casa familiar; quarto, 
pela não participação nos ritos orgiásticos [81] e nos 
da deusa mãe [82], e, quinto, ao ser cuidadosa e mo-
derada nos sacrifícios à divindade.
 De todos estes meios, a causa maior e que re-
sume [compendia, compreende?] a moderação é o ser 
incorruptível no que se refere ao leito e o não man-

Não tem esse tratado da Fintis no livro da Mary Ellen 
Whaite e da Sarah B. Pomeroy.
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ter nenhuma relação com um homem estranho [83]. 
Pois, primeiramente, aquela que infringe este princí-
pio ofende as deusas familiares, contribuindo à casa e 
aos parentes não auxiliares legítimos, mas bastardos. 
Ofende também aos deuses naturais, aos quais ju-
rou, junto de seus pais e parentes, juntar-se em uma 
vida comum e procriar filhos conforme à lei. Ofende 
igualmente à sua própria pátria, ao não ter respeita-
do os acordos ordenados. Finalmente, comete falta 
em casos nos quais está prescrita a maior das penas, 
a morte, pela magnitude da injustiça: é ilícito e o mais 
imperdoável errar e cometer excessos por causa do 
prazer; a destruição é o limite de toda desmesura [84].

Notas:

[71] O nome oscila entre Filtis e Fintis. Esta oscilação é 
uma das características do dórico. Thesleff 1961, 88.
[73] Alguns autores sugerem que, em lugar de Calícrates, 
devíamos ler Calicrátides, de quem Estobeo nos transmite 
quatro fragmentos de um tratado intitulado Sobre a felici-
dade doméstica. Thesleff 1965, 102-107. Os fragmentos de 
Calicrátides insistem em que o homem é aquele que go-
verna e a mulher aquela que obedece: “O homem é o que 
domina; a mulher, a dominada”. Ver apêndice 5.
[74] A virtude nem sempre tem sentido moral. Em tal 
caso significa excelência na realização da função própria. 
O olho excelente (virtuoso) é aquele que nos proporciona 
uma excelente visão.
[75] O termo sophrosýne é de difícil tradução; geralmente 
traduz-se por moderação ou temperança. Outros traduzem 
por prudência, mas neste livro reservo este termo para 
phrónesis, que tem uma significação mais claramente in-
telectual.
[76] A tese mais inovadora deste tratado consiste em rei-
vindicar para a mulher a capacidade de filosofar, uma ati-
vidade reservada ao universo masculino, aquele da pólis e 
do logos.
[77] A autora expressa uma tese própria, enfatizada me-
diante o uso da primeira pessoa, o que nos recorda o cé-
lebre poema de Safo (fr.16) no qual a poetisa enuncia seu 
critério sobre a beleza, desafiando de modo evidente os va-
lores estéticos masculinos.
[78] A distribuição das virtudes entre o homem e a mu-
lher segue o critério tradicional da sociedade patriarcal: o 
homem se ocupa daquilo que está fora da casa, a cidade e 
a guerra, e a mulher do interior da casa e do cuidado do 
marido e dos filhos.
[79] Não obstante o que foi dito na nota anterior, a auto-
ra toma novamente a primeira pessoa para enunciar uma 
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nova tese: que as virtudes chamadas cardeais (prudência, 
justiça, fortaleza e moderação ou temperança) são comuns 
ao homem e à mulher. E acrescenta que também é conve-
niente para ambos manter as virtudes do corpo e da alma.
[80] Falar de virtudes do corpo não é habitual na ética gre-
ga. Aristóteles (Ética nicomaquéia 1098b12) fala de bens 
da alma, que são as virtudes morais e intelectuais, bens do 
corpo e bens externos. Acrescenta que esta divisão corres-
ponde a uma “opinião que é antiga e estão de acordo com 
ela aqueles que filosofam”. No entanto, falar de virtudes do 
corpo não é frequente nem muito menos esperado num 
contexto pitagórico e puritano, onde predomina o papel 
negativo do corpo como prisão da alma (sôma sêma). Até 
mesmo em Aristóteles podemos ler que “chamamos vir-
tude humana não àquela do corpo, mas à da alma” (o.c. 
1102a15); porém, ele admite a existência de vícios do cor-
po e vícios da alma (o.c. 1114a22). Que neste tratado se fale 
de virtudes do corpo implica em uma valoração positiva 
do corpo frente ao puritanismo pitagórico. As virtudes do 
corpo que, como em Fintis, são a saúde, boa percepção, 
vigor e beleza, são citadas por Timeo de Lócride (420-380 
a.C.) em seu Sobre a natureza do cosmos e da alma (Walter 
Marg 223, 5) como uma exigência necessária para o bem 
estar do indivíduo. Timeo estabelece ademais a seguinte 
correspondência: a moderação (sophrosýne) com a saúde 
(hygeía), a prudência (phrónesis) com a agudeza percep-
tiva (euaisthasía), a valentia (andreiótata) com o vigor e a 
força (rhóma, iskhús) e a justiça (dikaiosúne) com a bele-
za (kállos). O Pseudo-Aquitas Sobre o homem bom e feliz 
(Thesleff 1965, 10, linha 12) é outro lugar dos textos pitagó-
ricos que também faz referência às virtudes do corpo. Esta 
tese poderia talvez reforçar a crença de que estes autores 
seriam dissidentes pitagóricos.
[81] Refere-se à religião dionisíaca. As bacanais, festas em 
honra a Baco-Dionísio, foram proibidas em Roma no ano 
186 a.C. Luciano (Amores 42) oferece uma descrição muito 
negativa dos ritos que as mulheres dedicam a suas deusas, 
entre outras, Cibeles. “As Bacantes” de Eurípides trata dos 
ritos orgiásticos da religião dionisíaca, na qual as mulheres 
eram as protagonistas. Em seus ritos, se encenava a con-
frontação entre a casa (oîkos), onde a mulher permanece 
encerrada, e o tíaso báquico, no qual se expressa o afã fe-
minino de liberação.
[82] A mãe dos deuses era a deusa Cibeles, uma divindade 
originária da Anatólia que passou ao mundo grego através 
das cidades gregas da Ásia Menor. Teve grande importân-
cia em Roma, onde foi introduzida a partir do século III 
a.C.
[83] Veja-se a nota 67.
[84] Provável sentença pitagórica, repetida literalmente em 
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Calicráticas, fr. 2. Veja-se apêndice 5.

Disponível em:  DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagó-
ricas. Escritos Filosóficos. Cartas. 2 ed. 2017.

Fragmento 2 (Estobeo 4.23.61a p.591 He. Mullach 
2 p.36)

 No mesmo livro. Também é necessário considerar 
o seguinte: que não encontrará nenhum remédio purifi-
cador para esta falta, de modo que seja [deve ser?] pura e 
amada dos deuses ao se acercar dos santuários e altares dos 
deuses. Nestas faltas, pela grande injustiça que supõem, até 
mesmo a divindade se mostra implacável. O mais belo or-
namento de uma mulher livre e seu primeiro motivo de 
glória é dar testemunho, através de seus próprios filhos, da 
fidelidade para com seu esposo, se é que eles carregam a 
forma da semelhança com o pai que os gerou [85]. Sobre o 
leito, basta o que foi dito.
 Sobre o adorno corporal, esta é minha opinião: 
é necessário vestir-se de branco, com simplicidade e sem 
berloques [botões, louros?]. Se ajustará a esta norma, se não 
usar para cobrir-se o corpo, vestidos transparentes nem sa-
rapintados nem tecidos de seda, mas roupa modesta e de 
cor branca. Pois ao preferir este tipo de adorno, evitará a al-
tivez e o exibicionismo e não suscitará ciúmes doentios nas 
demais mulheres. Não se colocará de modo alguns adornos 
de ouro ou esmeralda, pois são muito caros e mostram des-
prezo pelas mulheres do povo. É necessário que a cidade 
bem regulada, toda ela atenta a todas as suas partes, baseie-
-se na simpatia e na concórdia, e que se expulse da cidade 
[86] os artesãos que fabricam tais adornos. Deve mostrar 
um rosto radiante, não com cores importadas de países 
longínquos, mas com a cor natural do corpo, lavando-se 
com água. Deve antes adornar-se com o sentido do pudor, 
pois ganhará o apreço para aqueles que convivem com ela 
e para si mesma. As mulheres sairão de casa para os sacri-
fícios públicos ao deus protetor da cidade para suplicar por 
ela mesma, por seu esposo e por toda sua casa. Mas não o 
será nem ao cair da noite nem à tarde, mas quando se apro-
xima a hora do mercado: é a hora para que a mulher faça 
visível sua saída de casa, seja para alguma celebração reli-
giosa ou para uma compra doméstica, e irá acompanhada 
de uma empregada ou, no máximo, de duas, e decorosa-
mente vestida. Os sacrifícios aos deuses devem ser simples 
e ajustados às suas possibilidades, e deve abster-se de ritos 
orgiásticos [87] e à mãe dos deuses em sua própria casa. 
Pois a lei comum da cidade [88] aparta as mulheres destes 
ritos, entre outras razões porque estes cultos conduzem à 
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ebriedade e ao extravio da alma. Mas a senhora da casa, 
como que preside a casa, deve ser moderada e irrepreensí-
vel em todos os aspectos.

Notas:

[85] Muitas passagens da literatura grega dão fé da obses-
são do homem por garantir a paternidade. Do oráculo de 
Dodona, conservou-se a seguinte pergunta por parte de 
um futuro pai inquieto: “Lisanias quer saber de Zeus Nois 
e Dione se a criança que Anilla espera é sua ou não”. Dit-
tenberger, Syllone 797. Segundo Hesíodo (Os trabalhos e os 
dias 185), entre os homens da quinta geração, a estirpe de 
ferro, “o pai não se parecerá aos filhos nem os filhos ao pai”. 
Mas não é seguro que se deva interpretar o enunciado no 
sentido da semelhança física.
[86] Platão (República X) expulsa os poetas da cidade ideal. 
As recomendações contra o luxo no vestuário das mulhe-
res é uma constante na literatura antiga, em particular nos 
escritos econômicos de Xenofonte e Aristóteles. Se rejeita o 
adereço externo para dar ênfase à beleza interior. Clemente 
de Alexandria compara os adornos de ouro com a serpente 
que enganou a Eva (O pedagogo II, 123). Quando são os 
homens aqueles que se embelezam, com adornos ou barbe-
ando-se, é ainda pior: é uma enfermidade que os assemelha 
às mulheres (O pedagogo III 15).
[87] Este texto é uma prova da diferença entre o orfismo 
e o pitagorismo. Embora compartilhem um conjunto de 
crenças teológicas (a vida post mórtem, a reencarnação e o 
soma sema, as práticas purificadoras, o caráter iniciático e 
misterioso de seus ritos), há uma diferença fundamental: o 
deus de referência dos órficos é Dionísio e aquele dos pita-
góricos, Apolo, duas divindades antagônicas, tanto por seu 
caráter como por seu espírito e pelos valores que represen-
tam, como acentuou Nietzsche no Nascimento da tragédia. 
Veja-se Guthrie (2003, 96, 181). Este mesmo antagonismo 
afetava aos órficos e aos pitagóricos. Platão, evidente filo-
pitagórico, expressa sem ambiguidades seu desprezo pelos 
mistérios órficos (República 364b), nos quais via uma re-
ligião degradada e plebeia, oposta ao ânimo aristocrático 
dos seguidores de pitágoras. Orfismo e pitagorismo seriam, 
respectivamente, a versão popular e a versão aristocrática 
de uma mesma teologia.
[88] Por Cícero (Leis 2, 9), sabemos que em Roma estava 
proibido por uma lei “que houvesse sacrifícios noturnos 
das mulheres”.

Disponível em: 
DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagóricas. Escritos Fi-
losóficos. Cartas. 2 ed. 2017. 
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Sobre a harmonia da mulher

 1. É necessário pensar que a mulher cheia de 
inteligência e moderação é harmonia. Com efeito, é 
necessário que a alma aspire com força à virtude, de 
modo que será justa, valente e inteligente, estará ador-
nada com a autossuficiência e detestará a opinião vã. 
Destas qualidades derivam belas [hermosas?] obras 
para a mulher em si mesma [62], para o esposo, para 
os filhos e para a casa; e muitas vezes também para 
a cidade, se é que uma tal mulher chega a comandar 
cidades e povos, como vemos na realeza [63]. Domi-
nando o desejo e a paixão, nasce a justiça sagrada e 
a harmonia. De maneira que os casos ilegítimos de 
amor não a perseguirão, mas ela terá amizade com o 
esposo, os filhos e a casa em sua totalidade. Pois quan-
tas mulheres se fazem amantes de leitos estranhos, 
se fazem inimigas de todas as pessoas livres da casa 
e dos servos. Uma mulher assim mente e engana ao 
marido e inventa falsidades relativamente a todos os 
assuntos a fim de que apenas ela pareça sobressair-se 
em benevolência e no governo da casa, apesar de ser 
amante da preguiça. De tudo isso deriva a ruína de 
todos quantos são os bens comuns a ela e ao esposo. 
Que fiquem ditas estas coisas sobre o assunto [Queden 
dichas estas cosas?]. 
 É necessário gerir o corpo [64] de acordo com 
os limites da natureza, seja sobre a alimentação, o ves-
tir [?], os banhos, os unguentos, os cuidados para com 
o cabelo e tudo o que, para o embelezamento, tenha 
a ver com o ouro e as pedras preciosas. Pois todas as 
mulheres que comem e bebem produtos luxuosos, e 
se cobrem e usam o que algumas mulheres usam, es-
tão condenadas ao erro de uma maldade completa e 
a cometer injustiça em relação ao leito e outras coi-
sas. No que toca à fome e à sede, há que conformar-se 
com mitigá-las por meios modestos, e quanto ao frio, 
com um vestido de pele ou de lã. Um vício não peque-
no tem sido dito constituir o consumo de produtos 
importados de terras longínquas, ou que se vendem 
muito caros ou que são muito famosos. É uma gran-
de loucura portar vestidos demasiado extravagantes 
e coloridos com tintas púrpuras de murice [65] ma-
rítimo ou de alguma outra cor luxuosa. O corpo as-
pira a não passar frio nem andar desnudo em função 
da decência. Não tem outra necessidade. A opinião 
dos homens sem educação se encaminha ao vão e ao 
supérfluo; de modo que a mulher não se revestirá de 
ouro ou pedra do Índico, nem de nenhum outro país, 
nem modelará seus cabelos com artes sofisticadas, 

Sobre a mulher harmoniosa

 Nós devemos considerar a mulher harmonio-
sa ser aquela que é bem dotada de sabedoria e auto-
controle. Pois sua alma deve ser muito sábia quando 
se trata de virtude (p. 72:) de modo que ela será justa e 
corajosa [lit., “viril”, andreie] enquanto é [ao ser] sen-
sível e embelezada com a autossuficiência, desprezan-
do a opinião vazia. Pois, dessas qualidades, ações jus-
tas acumulam para uma mulher, tanto para ela mesma 
como para seu marido, filhos e lar; e possivelmente 
[por sorte] até mesmo para a cidade, se, na verdade, 
essa mulher fosse governar cidades ou pessoas, como 
vemos no caso de uma monarquia legítima. Certa-
mente, controlando seu desejo e paixão, uma mulher 
torna-se devota e harmoniosa, resultando nela não 
tornar-se presa de casos de amor ímpios. Em vez dis-
so, ela será cheia de amor pelo seu marido e filhos e 
toda a sua casa [seu núcleo familiar]. Pois todas es-
sas mulheres que desejam relações extraconjugais 
[lit., “camas alheias”] tornam-se inimigas de todos os 
homens libertos e domésticos [domésticas?] da casa. 
Essa mulher maquina [inventa] ambos: falsidade e 
dolo [fraude/engano] para seu marido e conta menti-
ras contra qualquer um, para ele [o marido] inclusive, 
assim [afim de] que ela sozinha pareça se sobressair 
na boa vontade e no domínio do núcleo da casa/fami-
liar, embora ela se revele em ociosidade. Pois de todas 
essas atividades vem a ruína que afeta em conjunto a 
mulher e o marido. Assim, deixe que estes preceitos 
sejam pronunciados diante das mulheres de hoje.
 No que diz respeito ao sustento e às exigên-
cias naturais do corpo, ele deve receber uma medida 
adequada de roupas, banho, unção, penteado e to-
dos aqueles itens de ouro e pedras preciosas que são 
usados como adorno. Para as mulheres que comem 
e bebem todos os tipos de pratos extravagantes e se 
vestem suntuosamente, vestindo coisas que as mulhe-
res recebem para vestir, são enfeitadas para seduzir na 
direção de todo tipo de vício, não apenas para a cama, 
mas também para o cometimento de outras ações ilí-
citas. E assim, uma mulher deve meramente satisfazer 
sua fome e sede, e se ela é da classe mais pobre, seu 
calafrio [frio], se ela tem uma capa feita de pele de ca-
bra. Ser consumidor de bens de terras longínquas ou 
de itens que custam uma grande quantia de dinheiro 
ou que são altamente estimados não é, manifestamen-
te, um vício pequeno. E usar vestidos que são excessi-
vamente estilosos e sofisticadamente tingidos de roxo 
ou outra cor é uma indulgência tola em extravagância. 
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Pois o corpo deseja apenas não estar frio ou, pelo bem 
das aparências, nu; mas não precisa de mais nada. A 
opinião dos homens corre atrás de inanidades e es-
quisitices. Portanto, uma mulher não se cobre nem de 
ouro ou pedra da Índia ou de qualquer outro lugar, 
nem trança os cabelos com artefatos de arte; nem se 
ungirá com perfume árabe; nem colocará maquiagem 
branca no rosto ou avermelhará suas bochechas ou 
escurecerá suas sobrancelhas e cílios, ou pintará ar-
tisticamente seus cabelos grisalhos; nem ira banhar-se 
muito. Pois, ao perseguir essas coisas, a mulher procu-
ra fazer um espetáculo da incontinência feminina. A 
beleza que vem da sabedoria e não dessas coisas traz 
prazer às mulheres que são bem nascidas.
 Não deixe uma mulher pensar [ou: que uma 
mulher não pense] que nobres nascimentos e riquezas, 
ser proveniente de uma grande cidade, ter a estima e 
o amor de homens ilustres e da realeza, são necessida-
des. Pois se uma mulher está bem, ela não tem do que 
reclamar; se não está, não (p.73:) faz por ansiar/dese-
jar. Uma mulher inteligente não é impedida de viver 
sem esses benefícios. Mesmo se as atribuições sejam 
grandes e maravilhosas, não deixe a alma esforçar-se 
por elas [empenhar-se nessa direção], mas afaste-se 
delas. Pois fazem mais mal do que bem quando al-
guém arrasta uma mulher para dentro de problemas. 
Traição, malícia e despeito estão associados a eles, de 
tal maneira que uma mulher tão dotada nunca pode-
ria ser serena.
 Uma mulher deve reverenciar os deuses se ela 
espera ter felicidade, obedecendo às leis e instituições 
ancestrais. E nomeio entre (os deuses), [também os] 
seus pais, a quem ela deve honrar e reverenciar. Pois 
os pais são, em todos os aspectos, equivalentes aos 
deuses e eles agem no interesse de seus netos. Uma 
mulher deve viver para o seu marido e de acordo com 
a lei e na atualidade [na realidade?], não tendo pen-
samentos privados para ela mesma, mas cuidando 
do seu casamento e protegendo-o. Pois tudo depende 
disso. Uma mulher deve suportar tudo o que o marido 
suporta, seja ele azarado ou age errado por ignorân-
cia, esteja ele doente, bêbado ou dormindo com ou-
tras mulheres. Uma vez que este último erro é peculiar 
aos homens, mas nunca às mulheres. Pelo contrário, 
traz vingança sobre ela. Portanto, uma mulher deve 
preservar a lei e não imitar os homens. E ela deve su-
portar seu temperamento, mesquinhez, reclamação, 
ciúme, abuso e qualquer outra coisa peculiar à natu-
reza dele. E ela lidará com todas as características dele 
de uma maneira que seja agradável para ele, usando 

nem se ungirá para exalar perfumes da Arábia, nem 
pintará seu rosto, esbranquiçando-o ou corando-o, 
nem sombreando as sobrancelhas e os olhos, nem co-
lorirá seus cabelos grisalhos tratando-os com tintas, 
nem se banhará com frequência. A mulher que busca 
estes efeitos [enfeites? afeites?], busca um admirador 
da incontinência feminina. Porque a beleza da inte-
ligência, não aquela dos enfeites [afeitos?], agrada às 
mulheres bem nascidas. Não há que se julgar neces-
sárias a nobreza e a riqueza, nem o ser originário de 
uma grande cidade, nem a fama e a amizade de ho-
mens famosos ou de família real. Pois, se os têm, não 
sofre, e se não os têm, tampouco faz por buscá-los: a 
mulher inteligente não se vê privada por viver aparta-
da destas coisas; e se estas coisas a tiverem tocado por 
sorte, que sua alma não persiga coisas grandes e admi-
ráveis, mas que siga seu caminho apartada delas; pois 
causam danos mais do que benefício e impelem à des-
graça. A estes supostos privilégios os acompanham a 
maquinação, a inveja e a maledicência, de modo que 
uma tal mulher nunca alcança a tranquilidade.
 É necessário honrar os deuses com a esperan-
ça da felicidade, obedecendo às leis e códigos pátrios 
[66]. Além destes, eu digo que há que se honrar e re-
verenciar aos pais, pois estes são em tudo iguais aos 
deuses e atuam no interesse dos descendentes. A mu-
lher deve viver legal e autenticamente de olhos postos 
em seu próprio marido, sem pensar em seu interesse 
particular, mas atenta a preservar e a velar seu leito. 
Pois nisto se resume tudo [67]. Deve suportar tudo 
o que vier do esposo, seja cair no infortúnio, seja fa-
lhar por desprezo ou por debilidade ou excesso de be-
bida, seja estabelecer relações com outras mulheres. 
Uma tal falha se perdoa aos homens, mas de modo 
algum às mulheres [68], sendo que o castigo é fixo. 
Assim, pois, é necessário salvaguardar a lei e não se 
deixar levar pelos ciúmes, mas antes suportar a cólera, 
a mesquinhez, as censuras, os ciúmes e as injúrias e 
qualquer outro defeito que proceda de sua natureza, 
e deste modo tudo estabelecerá sendo respeitosa com 
ele. Porque a mulher que é amiga do esposo e com 
ele autenticamente respeitosa é harmonia e ama a casa 
em sua integridade, e faz aos estrangeiros benevolen-
tes com sua casa. Mas se não o ama, ela não quer ver 
próspera nem a casa nem a seus próprios filhos, nem 
aos servos, nem qualquer outra propriedade; mas an-
tes causa (sua) ruína total e suplica ser tomada como 
inimiga, e suplica matar ao esposo como inimigo em 
vista de aproximar-se de outros, enquanto aborrece a 
todos que são agradáveis com o esposo. Deste modo, 
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de discrição. Pois uma mulher que é carinhosa para 
com o seu marido e o trata de maneira agradável, é 
uma mulher harmoniosa e uma [mulher] que ama 
toda a sua família e torna todos nela bem dispostos. 
Mas quando uma mulher não tem amor dentro dela, 
ela não tem desejo de velar por seu lar, filhos ou es-
cravos ou pela segurança deles, mas anseia para eles 
que sejam levados à perdição, como faria um inimigo; 
e ela reza para que o marido morra como se ela faria 
com um inimigo, odiando todo mundo que o agrada, 
apenas para poder dormir com outros homens.
 Assim, eu acho que uma mulher é harmonio-
sa se estiver cheia de sagacidade e temperança. Pois 
ela não apenas ajudará seu marido, mas também seus 
parentes, escravos e toda o ambiente familiar, onde 
residem todos os seus bens e seus queridos parentes 
e amigos. Ela conduzirá o seu lar com simplicidade, 
falando e ouvindo palavras justas e mantendo pontos 
de vista sobre o modo comum de vida deles, que são 
compatíveis, enquanto atua em conjunto com os pa-
rentes e amigos que o marido preza/exalta. E se o seu 
marido acha que algo é doce, ela também pensará as-
sim; ou se ele achar algo amargo, ela concordará com 
ele. Caso contrário, ela estará desafinada com todo o 
seu universo.

Fontes:

Thesleff, Textos, p. 142–45, Stobaeus 4, p. 688-93, p. 631-32.
Tradução a partir da tradução para o inglês de Flora R. 
Levin. Disponível em: POMEROY, Sarah B. Pythagorean 
Women. Their History and Writings. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 2013, p. 72-73.
Originalmente publicado em: POMEROY, S. B. Goddesses, 
whores, wives, and slaves women in classical antiquity. New 
York Schocken Books, 1995, p.134–36.

creio que a mulher é harmonia, se está cheia de in-
teligência e de temperança. Não apenas será útil ao 
esposo, mas também aos filhos e aos parentes, aos es-
cravos e toda a casa, na qual estão as propriedades, os 
amigos, os concidadãos e os estrangeiros. Ela mante-
rá o corpo de todos eles com simplicidade, dizendo e 
escutando coisas belas [hermosas?], e acompanhando 
ao seu esposo conforme a opinião compartilhada da 
vida comum e adaptando-se aos parentes e amigos 
aos quais seu esposo exalta, e considerando doces ou 
amargas as mesmas coisas que o são para o esposo, a 
menos que esteja completamente desprovida de har-
monia. creio que a mulher é harmonia, se está cheia 
de inteligência e de temperança. Não apenas será útil 
ao esposo, mas também aos filhos e aos parentes, aos 
escravos e toda a casa, na qual estão as propriedades, 
os amigos, os concidadãos e os estrangeiros. Ela man-
terá o corpo de todos eles com simplicidade, dizendo 
e escutando coisas belas [hermosas?], e acompanhan-
do ao seu esposo conforme a opinião compartilhada 
da vida comum e adaptando-se aos parentes e amigos 
aos quais seu esposo exalta, e considerando doces ou 
amargas as mesmas coisas que o são para o esposo, a 
menos que esteja completamente desprovida de har-
monia.

Notas:

[62] A mulher não se compreende a si mesma como um 
ser ao mero serviço do esposo, dos filhos e da casa, mas 
contempla-se também como fim para si mesma.
[63] A mulher contempla-se igualmente [así misma?] como 
capaz de governar a cidade, atividade que o patriarcado 
considera exclusiva do homem. É uma das teses que se 
choca frontalmente com a teoria patriarcal de Aristóteles, 
que defende que, “salvo exceções antinaturais”, é o homem 
o destinado a governar a cidade e a casa (Política 1259b2).
[64] Para referir-se ao corpo utiliza-se em três ocasiões o 
termo skênos, que deriva de skêne (coxia ou cabine onde 
um ator se refugia, depois da cena, símbolo da arte teatral). 
Segundo os filólogos, era um termo corrente no dialeto 
jônico. O usa com frequência Demócrito. Em todo caso, 
como afirma Chantraine, o termo supõe uma metáfora ela-
borada, ao conceber o corpo como o envoltório ou a tenda 
que acolhe a alma.
[65] O murice é um molusco provido de uma glândula da 
qual se obtém a tinta da púrpura. Era especialmente famo-
sa a púrpura de Tiro.
[66] Começa aqui um parágrafo que parece estar em fla-
grante contradição com as primeiras linhas, nas quais a 
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mulher tinha seus próprios fins e se apresentava inclusive 
como capaz de governar a cidade. A razão talvez se possa 
buscar no fato de que descreve as obrigações da mulher 
no contexto das “leis e códigos pátrios”, as quais a autora 
aceita.
[67] Medeia (verso 245) se rebelava contra essa exigência 
patriarcal que obrigava à mulher a olhar durante toda a sua 
vida para um único ser, enquanto o homem, se se sente 
desgostoso em casa, pode recorrer aos amigos. A mulher 
não tem autonomia legal, é sempre uma menor de idade, 
para quem se reduz o mundo das relações.
[68] O homem goza de plena liberdade sexual; se admitia 
inclusive que pudesse ter uma concubina na própria casa 
familiar ou em outro domicílio, uma forma mitigada de 
poligamia.

Disponível em: DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagóri-
cas. Escritos Filosóficos. Cartas. 2 ed. 2017.

Sobre a harmonia da mulher.

 Não é necessário falar mal dos pais nem in-
fringir lhes dano [69], mas obedecê-los no pequeno 
e no grande, em toda circunstância da alma e do cor-
po, seja a partir do interior ou do exterior, na paz e 
na guerra, na saúde e na enfermidade, na riqueza e 
na escassez, na fama e no anonimato, sejam particu-
lares ou ocupando cargos públicos, é necessário estar 
ao seu lado e não abandoná-los nunca, obedecê-los 
de certa forma inclusive na loucura, porque isto é au-
têntico e sensato para os homens piedosos; se alguma 
mulher despreza os pais com a ideia de certos males, 
a esta, viva ou morta, se imputa uma falta, por parte 
dos deuses, por parte dos homens será odiada, e de-
baixo da terra, na região dos ímpios, será jogada para 
sempre com os maus, nas mãos da justiça e dos deuses 
infernais, que são os guardiães destes assuntos. Por-
que divina e bela é a visão dos pais, assim como sua 
veneração e culto; a visão dos pais é tão grande que 
nem o sol nem todos os astros que o céu iluminado 
faz dançar ao redor podem superar, ainda que alguém 
acreditasse haver alguma outra coisa maior do que 
aquelas que estão sob nossa contemplação. Creio que 
até mesmo os deuses o apreciarão ao saber que isso 
acontece. Assim, pois, é necessário também que vivos 
e mortos sejam honrados, e que nunca se murmure 
contra eles, e mesmo se agem inconsideradamente 
por causa de uma enfermidade ou por engano, deve-

Sobre a mulher harmoniosa, fragmento 2.

 Não devemos nem falar mal de nossos pais 
nem prejudicá-los, mas obedecer àqueles que nos ge-
raram, tanto nos assuntos triviais quanto nos impor-
tantes e em todos os estados da alma e do corpo, em 
assuntos internos e externos, tanto na paz quanto na 
guerra, na saúde e na doença, na riqueza e pobreza, na 
fama e na obscuridade, sejam eles indivíduos privados 
ou funcionários públicos. É necessário acompanhar 
e nunca os abandonar, mas obedecê-los mesmo no 
ponto da loucura [quando enlouquecem, na velhice]. 
Tal conduta é considerada sábia e honrada por pesso-
as piedosas.
 Se alguém deveria ter [tiver] desprezo por seus 
pais, planejando qualquer tipo de mal em particular, 
sua conduta errada é registrada pelos deuses, quer 
esteja viva ou morta. As pessoas a odiarão, e ela será 
para sempre ferida/prejudicada por males com os ím-
pios no lugar deles [junto deles] sob a terra em nome 
das justiças e dos deuses abaixo [do mundo subter-
râneo], que são designados para supervisionar esses 
assuntos.
 Divina e bela é a visão dos nossos pais, assim 
como a reverência e o cuidado deles, tão grande quan-
to a visão do sol e de todas as estrelas que o céu veste 
e gira, e qualquer outra coisa que alguém considere 
algo maior de ver. Parece-me que nem os deuses ficam 
bravos quando veem isso acontecer [essa reverência 
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voltada aos pais]. É necessário reverenciá-los quando 
estão vivendo e quando partiram e nunca murmurar 
contra eles, mesmo quando se comportam sem sen-
tido por causa de doença ou engano, mas exortá-los 
e ensiná-los e de modo algum os odiar. Não poderia 
haver maior erro e injustiça entre os seres humanos 
do que não reverenciar os nossos pais.

Fonte:

Thesleff, Textos, p.145-46, Stobaeus 4.25.50, p. 631–32.
Tradução a partir da tradução para o inglês de Flora R. Le-
vin. Disponível em: POMEROY, de Sarah B. Pythagorean 
Women. Their History and Writings. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 2013, p. 72-73.
Originalmente publicado em: POMEROY, S. B. Goddesses, 
whores, wives, and slaves women in classical antiquity, New 
York Schocken Books, 1995.

Versão a partir do texto de Mary Ellen Whaite:

 Não devemos falar mal dos nossos pais nem 
prejudicá-los [causar-lhes dano], mas obedecê-los em 
assuntos grandes e pequenos, em todos os aconteci-
mentos da alma e do corpo, da vida interior e exterior, 
na paz e na guerra, na saúde e na doença, na rique-
za e na pobreza, em boa reputação e má, em posições 
privadas e públicas; precisamos marchar com eles [ao 
lado deles] e nunca desertar [abandonar]. Mesmo na 
loucura precisamos [devemos] obedecê-los. Para os 
justos, isso é sábio e honrado. Mas se alguém deve 
desprezar seus pais, tendo em mente o mal de qual-
quer espécie, vivo e morto será acusado de pecado pe-
los deuses; será odiado pela humanidade e por toda a 
eternidade, juntamente com os ímpios em seu lugar 
debaixo da terra, será atacado por males nas mãos da 
justiça e pelos deuses abaixo, que são apontados como 
superintendentes dessas coisas.
 A própria visão dos nossos pais é divina e 
amável, assim como a veneração e o cuidado deles. 
Nem mesmo a visão do sol e todas as estrelas que o 
céu veste e gira ao redor pode ser comparada, nem 
qualquer outra coisa que alguém possa pensar ser 
um objeto maior para a contemplação. Estou certo de 
que os deuses não ficam irritados quando veem isso 
acontecer. Assim, vivendo ou partindo, é necessário 
reverenciá-los e nunca murmurar contra eles; mesmo 
se eles agirem erradamente por causa de doença ou 
decepção, devemos exortar e instruir, mas de modo 
algum os odiar. Não poderia haver maior pecado e in-

-se consolá-los e ensiná-los, mas jamais detestá-los, 
porque não poderia existir um maior erro e injustiça 
entre os homens do que ser ímpio com os pais.

Notas:

[69] O tratado “Sobre as virtudes e os vícios”, de Aristóteles, 
define a impiedade (asébeia) como uma forma de injusti-
ça, que consiste em “uma falta contra os deuses, os gênios 
divinos (daímonas), os mortos e contra os pais e a pátria”.

[Stob. 4.25.50 p.631 He. (Mullach 2 p.33) Da pitagórica Pe-
rictione]

Disponível em: DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagóri-
cas. Escritos Filosóficos. Cartas. 2 ed. 2017.
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justiça humana do que pecar contra os nossos pais.

Disponível em: WAITHE, Mary E. A history of women 
philosophers Vol.1 Ancient Women Philosophers. 
600 B.C – 500 A.D. Dordrecht: Martinus Nijhoff Pu-
blishers, 1987.
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Sobre a sabedoria, de Perictione pitagórica [70].

 1. O homem nasceu e está composto para 
contemplar a razão da natureza em sua totalidade, e a 
função da sabedoria é esta mesma: possuir e contem-
plar a inteligência dos seres.
 2. Ela diz no mesmo livro: A geometria e a 
aritmética e as demais ciências teoréticas e saberes se 
ocupam dos seres. A sabedoria, em vez disso, se ocu-
pa de todos os gêneros dos entes. Porque a sabedoria 
se comporta relativamente a todos os seres do mes-
mo modo que a visão com respeito a todo o visível 
e a audição com respeito a todo o audível. Mas dos 
acidentes dos seres, alguns sucedem a todos em geral, 
outros à maioria, e outros, finalmente, a apenas um. 
É próprio da sabedoria compreender e contemplar os 
acidentes que afetam a todos em geral, os que afetam 
à maioria correspondem às ciências da natureza e, fi-
nalmente, os que são próprios e particulares de cada 
um correspondem às ciências sobre algo determina-
do. Por esta razão, a sabedoria investiga os princípios 
de todos os seres; a física, aqueles dos que se tornam 
[?] por natureza; a geometria, a aritmética e a música, 
os princípios relativos ao canto e ao melódico. Quem 
é capaz de analisar todos os gêneros sob um único 
princípio e, por sua vez, sintetizá-los e ordená-los a 
partir deste mesmo princípio, este parece ser o mais 
sábio e o mais veraz, e pode até mesmo ter descoberto 
um belo observatório a partir do qual é capaz de con-
templar a deus e a todas as coisas postas por ele em 
ordem e concerto.

Notas:

[70] Esta Perictione é diferente da anterior, por isso se a 
denomina Perictione II. A razão é que os textos, devido ao 
seu estilo e seu vocabulário, não podem ser da mesma épo-
ca. Este fragmento, diferentemente do anterior, é teórico e 
não é dedicado especificamente às mulheres.

Disponível em: DUESO, José S. (ed.). Las Filósofas Pitagóri-
cas. Escritos Filosóficos. Cartas. 2 ed. 2017.

Não tem esse fragmento da Perictione II no livro da 
Mary Ellen Whaite e da Sarah B. Pomeroy.
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Não tem esse texto de Sophias no livro do José Solana 
Dueso.

(Sem título)

 A humanidade veio a ser e existe para contem-
plar o princípio da natureza do todo. A função da sa-
bedoria é obter posse dessa mesma coisa e contemplar 
o propósito das coisas que são [existem]. A geometria, 
portanto, e a aritmética, e os outros estudos teóricos 
e ciências também estão (pre)ocupados com as coisas 
que são, mas a sabedoria se (pre)ocupa com todos os 
gêneros. A sabedoria se (pre)ocupa com tudo o que 
é, assim como a visão está ocupada com tudo o que é 
visível e a audição com tudo o que é audível. Quanto 
aos atributos das coisas, algumas pertencem univer-
salmente a todas, algumas à maioria das coisas, outras 
às coisas individuais como tais.
 É apropriado à sabedoria ser capaz de ver e 
contemplar aqueles atributos que pertencem univer-
salmente a todas as coisas; aqueles que pertencem à 
maioria das coisas são os assuntos da ciência natural, 
enquanto as ciências separadas [as disciplinas] se pre-
ocupam com as mais individuais e particulares. Por 
conta disso, a sabedoria busca pelos princípios básicos 
de todas as coisas que são [existem], a ciência natural 
pelos princípios das coisas naturais, enquanto que a 
geometria, a aritmética e a música se preocupam com 
quantidade e o harmonioso.
 Portanto, quem é capaz de analisar todos os 
tipos de seres por meio da referência a um e o mesmo 
princípio básico e, por sua vez, a partir deste princípio 
sintetizar e enumerar os diferentes tipos, essa pessoa 
parece ser a mais sábia e verdadeira e, além disso, ter 
descoberto uma nobre ‘altura’ [uma nobreza superior/
elevada?!] de onde poderá ser capaz de avistar um si-
nal [sinais] de deus e todas as coisas separadas dele 
[deus] de maneira ordenada e seriada.

Fonte:

Traduzido para o inglês por Vicki Lynn Harper, de Thes-
leff, Holger. “Pythagorean Texts of the Hellenistic Period,” 
Acta Academiae Aboensis, Humaniora, Ser. A. Vol. 30, n.1, 
p. 146, Stobaeus 3.1.120, p. 86 Heeren.
Disponível em: WHAITE, Mary Ellen. A History of Women 
Philosophers. Volume 1: Ancient Women Philosophers. 
Dordrecht, Kuwer Academic Publishers, 1987, p. 56.

Sophias
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Sobre a Piedade (On Piety)

 Eu aprendi que muitos dentre os gregos acre-
ditam que Pitágoras disse que todas as coisas são ge-
radas [a partir] do número. A própria afirmação [dis-
so nos] coloca uma dificuldade: como podem coisas 
que não existem ser concebidas para [como capazes 
de] gerar? Mas ele não disse que todas as coisas vêm a 
existir a partir do número; mas de acordo com núme-
ro – em razão [pelo motivo] de que a ordem [a ideia 
de ordem; de ordenação; e a própria ordem das coi-
sas], no sentido primário, está no número e é pela par-
ticipação na ordem que um primeiro e um segundo, e 
o resto, sequencialmente, são atribuídos a coisas que 
são contadas.

Fontes: 

Stobaeus, 1.10.13, 125 Wa.; Thesleff, Holger, “Pythagorean 
Texts of the Hellenistic Period,” Acta Academiae Aboensis, 
Humaniora, Ser. A. Vol. 30,1, p. 125 (1965) + Thesleff, Ho-
leger. Texts, p.195.
Traduzido para o inglês por Vicki Lynn Harper. Disponível 
em: WHAITE, Mary Ellen. A History of Women Philoso-
phers. Volume 1: Ancient Women Philosophers. Dordre-
cht, Kuwer Academic Publishers, 1987, p. 12-13.

Versão da Sarah B. Pomeroy:

 Eu prendi que muitos gregos pensam que Pitá-
goras disse que tudo é criado a partir do número. Esta 
afirmação em si mesma levanta uma questão. Como 
pode o que não existe [aquilo que não existe] pensar 
e reproduzir? Mas ele não disse que tudo deriva do 
número, mas tudo é gerado de acordo com número, 
que a ordem primária está no número. Ao fazer parte 
dela [da ordem primária], o primeiro e o segundo e o 
restante que segue são a ordem para as coisas que são 
contadas.

Tradução a partir da tradução para o inglês de PO-
MEROY, Sarah B. Pythagorean Women. Their History 
and Writings. Baltimore: The Johns Hopkins Univer-
sity Press, 2013, p. 67.

Esse fragmento de Teano não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

Teano de Crotona
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Sobre a imortalidade e a transmissão das almas. 
(encontrado em Clement of Alexandria, Stromata, 
IV.7 = Thesleff, Texts, 201. p. 6–9.)

Se a alma não é imortal, então a vida é verdadeiramen-
te um banquete para os malfeitores que morrem depois 
de terem vivido suas vidas com tanta iniquidade. (Trad. 
a partir de Mary Ellen Whaite, p. 14)

Se a alma não é imortal, então a vida é verdadeiramen-
te um banquete para os malfeitores que morrem depois 
de se comportarem de maneira iníqua. (Trad. a partir 
de Sarah B. Pomeroy, p. 68:)

Admoestando as mulheres para que invistam na aqui-
sição de conhecimento (Encontrado em: [Stobaeus 
(Meineke) Florilegium, p. 268)

“Melhor estar em um cavalo em fuga [disparado] do 
que ser uma mulher que não reflete” (Trad. a partir de 
Mary Ellen Whaite, p. 15):

“É melhor cavalgar um cavalo sem rédeas do que ser 
uma mulher que não reflete.” (Trad. a partir de Sarah 
B. Pomeroy, p. 69:).

Coisas sobre as quais se deve falar e sobre as quais não 
[fonte: Meunier, fr. 3, p. 41, de A. Meineke, ed., Sto-
baeus, vol.4, Florilegium Mon cense (Leipzig, 1856), 
289, nr. 269.]

“Há coisas que é bom [ok.] discutir; sobre essas coisas, 
é vergonhoso ficar calado [em silêncio]. Há também 
coisas que é vergonhoso discutir; sobre essas coisas, é 
preferível ficar calado [em silêncio]”

Sobre o que é o amor (erótico). Foi dito que Theano, 
ao ser perguntada sobre o que é o amor erótico, teria 
respondido ser a condição de “uma alma desocupada”. 
(Sarah Pomeroy, p. 69. A fonte de Sarah B. Pomeroy: 
Stobaeus (Meineke), 4: 290, nr. 270.

Disponível em: POMEROY, S. B. Pythagorean women: their 
history and writings. Baltimore (Md.): The John Hopkins 
University Press, 2013.
WAITHE, Mary E. A history of women philosophers Vol.1 
Ancient Women Philosophers. 600 B.C – 500 A.D. Dordre-
cht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.

 Esses apotegmas (ditados breves) de Theano 
não estão presentes no livro do José Solana Dueso.
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Essa carta de Theano II não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

Carta para Euboule

 Eu ouvi dizer que você está criando seus filhos 
no luxo. A marca de uma boa mãe não é dar atenção 
ao prazer de seus filhos, mas a educação com vistas à 
temperança. Preste atenção [cuidado] para que você 
não estar fazendo o trabalho de uma mãe amorosa, 
mas o de uma mãe adoradora [que idolatra os filhos, 
atuando de maneira não crítica]. Quando prazer e 
crianças são criados juntos, isso torna as crianças in-
disciplinadas. O que é mais doce para o infante do 
que o prazer familiar? É preciso ter cuidado, minha 
amiga, para que a educação dos nossos filhos não se 
transforme na queda\declínio deles. O luxo perverte 
a natureza quando as crianças se tornam amantes do 
prazer no espírito [delas] e no corpo, mentalmente 
com medo do trabalho e fisicamente fracos. Uma 
mãe também deve exercitar suas cobranças nas coisas 
que eles temem - mesmo se isso lhes cause alguma 
dor e angústia/sofrimento - para que não se tornem 
escravos de seus sentimentos, gananciosos por prazer 
e encolhidos de dor; antes, honrarão a virtude acima 
de tudo e poderão ambos: abster-se do prazer e su-
portar a dor.
 Não deixe que eles sejam saturados com ali-
mentos/nutrição, nem gratificados em todos os seus 
prazeres. Essa falta de restrição na infância os torna 
desenfreados; permite que eles digam qualquer coi-
sa e tentem tudo; especialmente se você se alarmar 
toda vez que eles gritam e sempre se orgulhar de suas 
risadas - sorrindo com indulgência, mesmo que agri-
dam sua enfermeira/cuidadora ou insultem você - e 
se você insistir em mantê-los frescos de maneira não 
naturalmente [artificialmente] no verão e quentes no 
inverno, dando a eles todos os luxos. Crianças pobres 
não têm experiência dessas coisas; no entanto, elas 
crescem suficientemente. Elas não crescem menos e 
se tornam muito mais fortes. Mas você cuida de seus 
filhos como os descendentes de Sarmadapalus, debi-
litando suas naturezas masculinas com prazeres. O 
que alguém faria de uma criança que, se não come 
mais cedo, clama; que, sempre que come, anseia pe-
las iguarias mais deliciosas; que murcha no calor e é 
derrubada pelo frio; que, se alguém encontrar falhas 
nela, revida; que, se alguém não atende a todos os 
seus prazeres, fica ofendida; que, se não mastiga algo 
[não está mastigando algo], fica descontente; que se 
comporta mal só por diversão e que “gagueja” sem 
viver de maneira articulada?
 Cuide, minha amiga - consciente do fato de 
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que as crianças que vivem licenciosamente se tornam 
escravas quando crescem [entram para a idade adulta] 
– para [poder] privá-las de tais prazeres. Torne o ali-
mento delas austero e não suntuoso; deixe que supor-
tem tanto a fome quanto a sede, tanto o frio quanto 
o calor, e até a vergonha diante de seus pares ou su-
pervisores. Essa é a maneira pela qual eles tornam-se 
corajosas em espírito, não importando se são exalta-
dos ou atormentados. As dificuldades, minha querida, 
servem como um processo de fortalecimento para as 
crianças, um processo pelo qual a virtude é aperfeiço-
ada. Aqueles que foram mergulhados suficientemente 
nelas suportam o banho moderador da virtude como 
uma coisa natural. Portanto, preste atenção, querida, 
para que, assim como as videiras que foram mal cui-
dadas são deficientes em frutas, seus filhos produzam 
os frutos maus da licenciosidade e da total inutilidade, 
tudo por causa do luxo. Adeus.

Fonte: 

Thesleff, Textos, p.195–97, Hercher, 603, n. 4, Theodoret, 
De Vita Pitágoras, 1598, p.163-165; Städele, p. 380; Waithe, 
Women Philosophers, 42–43; Sara B. Pomeroy, p. 78-79.

Tradução a partir da tradução de Vicki Lynn Harper, Dis-
ponível em: POMEROY, S. B. Pythagorean women : their 
history and writings. Baltimore (Md.): The John Hopkins 
University Press, 2013, p. 78-79.
WAITHE, Mary E. A history of women philosophers Vol.1 
Ancient Women Philosophers. 600 B.C – 500 A.D. Dordre-
cht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 42-43.

Essa carta de Theano II não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

Carta para Euclides, o Doutor

 Ontem, quando alguém deslocou a perna e 
um mensageiro foi chamá-lo (eu mesma estava lá, 
uma vez que a parte ferida [a pessoa em questão, que 
estava ferida] era um amigo meu), o mensageiro vol-
tou rapidamente, declarando que o próprio médico 
estava doente e fisicamente mal. E eu - juro! - afastei 
todos os pensamentos ligados à dor do meu amigo e 
só pensei na do médico. Orei a Panaceia e a Apolo, o 
Renomado Arqueiro, para que nada sério [de grave] 
tivesse acontecido ao médico! Agora, apesar do meu 
desânimo, inscrevo esta carta para você, ansiosa para 
saber como você está: no caso [por receio] de, talvez 
seu orifício gástrico estar em situação de doença, ou 
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seu fígado tenha sido danificado por febre, ou algum 
dano orgânico aconteceu com você. Portanto - des-
considerando os inúmeros membros [partes do cor-
po] de meus amigos - devo me apegar com carinho à 
sua querida saúde, meu bom médico.

Fonte: 

Thesleff, Textos, p.196-97, Hercher, 607, 9.

Tradução a partir da tradução de Vicki Lynn Harper.

Disponível em: POMEROY, S. B. Pythagorean women: their 
history and writings. Baltimore (Md.): The John Hopkins 
University Press, 2013, p. 81-82.
WAITHE, Mary E. A history of women philosophers Vol.1 
Ancient Women Philosophers. 600 B.C – 500 A.D. Dordre-
cht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 42-43.

Essa carta de Theano II não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

Carta para Eurydice

 Que pesar/aflição aperta sua alma? Você está 
desanimada por nenhuma outra razão senão que o 
homem com quem você está unida [sunoikeo] visita 
uma hetaira e obtem prazer corporal com ela?
 Mas isso não deve atraí-la [absorver toda a sua 
atenção] assim, ó admirável entre as mulheres, pois 
você não vê que quando o ouvido está cheio do prazer 
da melodia de um instrumento e de música, quando 
está saciado com isso, [ele] satisfaz-se em ouvir uma 
flauta e uma gaita de foles [flauta de pastor]? Qual é a 
conexão entre a flauta e os acordes musicais e o som 
incrível de um instrumento da mais doce qualidade? 
Considere que é a mesma coisa [entre] você e a hetaira 
com a qual seu marido está unido [sunoikeo].
 Seu marido está pensando em você por causa 
da disposição, natureza e razão dele. Mas quando ele 
fica saciado, ele une-se [sunoikeo] com uma hetaira 
casualmente. Por conseguinte, aqueles [aquelas?] nos 
quais há um gosto destrutivo têm algum desejo de 
sustento/sustentação que não é bom.

Fonte: 

Thesleff, Textos, p.197, linha 3, Hercher, 606, p. 7.

Tradução para o inglês de POMEROY, Sarah B. Pythago-
rean Women. Their History and Writings. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press, 2013, p. 82-83.
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Versão da Mary Ellen Whaite:

 Que angústia prende/ agarra [grips] sua alma? 
Você está desanimada por nenhuma outra razão se-
não que o seu marido foi até uma cortesã e obtém o 
prazer corporal dele com ela. Mas você não deveria 
estar nesse estado, ó excelente entre as mulheres! Você 
não vê que a faculdade de ouvir, também, quando está 
cheia do prazer do instrumento [de música], também 
é preenchida com canções corais de música mas que, 
quando ficou saturada disso, ela ama a flauta e escuta 
de bom grado à simples gaita de canos [gaita de fo-
les]? De fato, você não vê qual companheirismo [re-
lação] existe entre a flauta e os acordes musicais e o 
maravilhoso som reverberado desse instrumento de 
qualidade mais adocicada? Assim como é para você, o 
mesmo acontece com a cortesã com quem seu mari-
do mantém companhia. O homem, nos seus hábitos, 
natureza e pensamentos, estará atento a você, mas - se 
alguma vez detectar um excesso – ele irá (só de passa-
gem) recorrer à cortesã. Pois, especialmente naqueles 
em que os humores corruptos são armazenados, há 
um certo amor pelos alimentos que não são contados 
entre os bens.

Versão a partir da Tradução para o inglês de Vicki Lynn 
Harper. Disponível em: WHAITE, Mary Ellen. A History of 
Women Philosophers. Volume 1: Ancient Women Philoso-
phers. Dordrecht, Kuwer Academic Publishers, 1987, p. 24.

Essa carta de Theano II não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

Carta para Callisto

 Para vocês, mulheres mais jovens, assim que 
se casam, a autoridade [lhes] é concedida por lei para 
governar o núcleo familiar e a casa. Mas, para fazê-lo 
bem, é necessária a instrução de mulheres mais ve-
lhas sobre o gerenciamento doméstico, [elas são] uma 
fonte contínua de aconselhamento. É bom aprender 
com antecedência o que você não sabe e considerar 
mais adequados os conselhos das mulheres mais ve-
lhas; nesses assuntos, uma alma jovem deve ser edu-
cada desde a adolescência/mocidade. A autoridade 
primária das mulheres na casa é a autoridade sobre os 
escravos. E a melhor coisa, minha querida, é boa von-
tade por parte dos escravos. Pois essa posse [esse tipo 
de coisa] não é comprada junto com seus corpos; pelo 
contrário, patroas inteligentes produzem isso [fazem 



30Theano II

isso emergir] com o tempo. Apenas o uso [a maneira 
que se lida com eles] é a causa disso - cuidando para 
que eles não sejam desgastados pelo trabalho nem in-
capacitados pela privação.
 Porque eles são de natureza humana. Existem 
algumas mulheres que supõem que o mais lucrativo 
é o que é [no fundo] mais inútil: maus-tratos a seus 
escravos, sobrecarregando-os com tarefas a serem 
realizadas e privando-os das coisas que precisam. E 
então, tendo feito grande parte do lucro de um obol1, 
pagam o preço com enormes prejuízos: má vontade e 
as piores enganações [traições]. Quanto a você, deixe 
em mãos uma quantidade de comida proporcional à 
quantidade de lã produzida pelo dia de trabalho. Com 
relação à dieta de seus escravos, isso será suficiente. 
Quanto ao comportamento indisciplinado, é preciso 
ajudar ao máximo [a realizar] o que é adequado para 
você, não o que é vantajoso para eles. Pois é neces-
sário estimar os próprios escravos no valor adequa-
do a eles. Por um lado, a crueldade não trará gratidão 
a uma alma; [e] por outro, o raciocinar, nada menos 
que a justa indignação, é um meio eficaz de controle. 
Mas se há muito vício inconquistável por parte dos 
(p.86:) escravos, é preciso mandá-los embora para se-
rem vendidos. Deixe que o que é alheio às necessi-
dades (da casa) também seja afastado de sua senhora 
(literalmente: “Deixe que o que é alheio à necessidade 
seja afastado também do juiz (feminino), igualmente”.
Deixe o julgamento adequado disso ter precedência 
para que, dessa maneira, você determine os fatos ver-
dadeiros do erro, ao manter a justiça da condenação 
e a magnitude do erro, na proporção da punição ade-
quada. Mas, às vezes, o perdão e a bondade da patroa 
para com aqueles que cometeram erros hão de libe-
rá-los das penalidades. Dessa forma, você também 
preservará um modo de vida adequado e apropriado. 
Há algumas mulheres, minha querida, que por serem 
cruéis - brutalizadas pelo ciúme ou pela raiva - até chi-
cotearam os corpos de seus escravos como se estives-
sem inscrevendo [neles] o excesso de sua amargura 
como um memorando. Com o tempo, algumas dessas 
(escravas) são consumidas [esgotadas], totalmente in-
capacitadas para o trabalho; outras buscam segurança 
escapando; mas algumas param de viver, se retirando 
para a morte com as próprias mãos. No final, o iso-
lamento da patroa, amargurando sua falta de consi-
deração doméstica, encontra arrependimento deso-
lado. Mas, minha querida, comparando você mesma 
a instrumentos musicais, saiba que som eles emitem 

1Moeda grega antiga, equivalente a 1/6 de uma dracma.
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quando são demais afrouxados [as cordas], mas que 
são feitos em pedaços quando esticados demais. É o 
mesmo para seus escravos. Muita licença cria disso-
nância em matéria de obediência, mas o estiramento 
da necessidade forçada causa a dissolução da própria 
natureza. É preciso meditar sobre isso: ‘A medida cer-
ta é o melhor em tudo’. Adeus.

Fonte: 

Thesleff, Textos, p.197–98, Hercher, 604, 5, trad. Vicki 
Lynn Harper.

Disponível em: POMEROY, S. B. Pythagorean women: their 
history and writings. Baltimore (Md.): The John Hopkins 
University Press, 2013, p. 85-86.
WAITHE, Mary E. A history of women philosophers Vol.1 
Ancient Women Philosophers. 600 B.C – 500 A.D. Dordre-
cht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 47-48.

Essa carta de Theano II não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

Carta a Nikostrate

 Saudações. Eu ouço repetidamente sobre a 
loucura do seu marido: ele tem uma cortesã; também 
que você sente [uma] raiva ciumenta em relação a 
ele. Minha querida, eu conheci muitos homens com a 
mesma doença. É como se eles fossem abatidos [como 
uma caça; caçados] e mantidos por essas mulheres; É 
como se eles tivessem perdido a cabeça. Mas você está 
desanimada [abatida] noite e dia, você está muito per-
turbado e maquina coisas contra ele. Não seja assim, 
pelo menos, minha querida. Pois a excelência moral 
da esposa não é a vigilância de seu marido, mas a aco-
modação sociável; está no espírito da acomodação su-
portar a loucura dele.
 Se ele se associa à cortesã com vistas ao prazer, 
ele associa-se a sua esposa com vistas ao benéfico. É 
benéfico não agravar males com males e não aumen-
tar a loucura com a loucura. Algumas falhas, queri-
da, são ainda mais agitadas quando são condenadas, 
mas cessam quando são deixadas de lado em silêncio, 
como dizem: o fogo se apaga se for deixado sozinho. 
Além disso, embora pareça que você deseja escapar, 
observe que, ao condená-lo você removerá o véu que 
cobre a sua própria condição.
 Então você irá manifestamente errar: Você 
não está convencida de que o amor ao marido reside 
em uma conduta nobre e boa. Pois essa é a graça da 
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associação conjugal. Reconheça o fato de que ele vai 
até a cortesã para ser frívolo, mas que permanece com 
você para viver uma vida comum; de que ele ama você 
com base no bom julgamento, mas a ela com base na 
paixão. O momento disso é breve; quase coincide com 
sua própria satisfação. Num instante, surge e cessa. 
O tempo [despendido] para uma cortesã é de curta 
duração para qualquer homem que não seja exces-
sivamente corrupto. Pois o que é mais vazio do que 
o desejo, cujo benefício do gozo é [uma] injustiça? 
Eventualmente, ele perceberá que está diminuindo a 
própria vida e difamando o seu bom caráter [dele].
 Ninguém que entende [isso] persiste em um 
mal auto-escolhido. Assim, sendo convocado por sua 
justa obrigação para com você e percebendo a dimi-
nuição dos provimentos para o próprio sustento (ele 
perceberá você). Incapaz de suportar o ultraje da con-
denação moral, ele logo se arrependerá. Minha que-
rida, é assim que você deve viver: não se defendendo 
das cortesãs, mas se distinguindo delas por sua con-
duta ordenada em relação ao seu marido, por meio da 
sua cuidadosa atenção à casa, pela maneira calma de 
lidar com os servos e por seu terno amor pelos seus 
filhos. Você não deve ter ciúmes dessa mulher (pois é 
bom estender sua emulação apenas às mulheres virtu-
osas); em vez disso, você deve tornar-se apta à recon-
ciliação. O bom caráter traz consideração [respeito] 
até mesmo dos inimigos, querida, e a estima é o pro-
duto apenas da nobreza e da bondade. Dessa maneira, 
é até possível o poder de uma mulher ultrapassar o de 
um homem. É possível para ela crescer na estima dele, 
em vez de precisar servir alguém que é hostil a ela.
 Se ele foi devidamente preparado para isso por 
você, ele ficará ainda mais envergonhado; ele desejará 
se reconciliar mais cedo e, por se apegar mais caloro-
samente a você, ele a amará com mais ternura. Cons-
ciente da injustiça dele em relação a você, ele perce-
berá sua atenção ao modo de vida dele e testará a sua 
afeição voltada a ele. Assim como as doenças corporais 
tornam suas cessações mais doces, as diferenças entre 
amigos também tornam as reconciliações mais ínti-
mas. Quanto a você, resista às resoluções apaixonadas 
de seu sofrimento. Por ele não estar bem, ele a convi-
da a compartilhar de sua situação; porque ele mesmo 
erra a marca da decência, ele a convida a falhar no de-
coro; tendo danificado sua própria vida, ele a convida 
a prejudicar o que é benéfico para você. Consequen-
temente, você parecerá ter conspirado contra ele e, ao 
reprová-lo, parecerá reprovar a si mesma.
 Se você se divorciar dele e seguir em frente, 
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você trocará seu primeiro marido apenas para tentar 
outro e, se ele tiver as mesmas falhas, você recorrerá 
a outro (porque a ausência [falta] de um marido não 
é suportável para mulheres jovens); ou então você fi-
cará sozinho sem marido como uma solteirona. Você 
pretende ser negligente com a casa e destruir seu ma-
rido? Então você compartilhará os despojos de uma 
vida angustiada. Você pretende se vingar da cortesã? 
Estando em sua própria guarda [defesa], ela irá con-
tornar você; mas, se ela ativamente te repele, uma 
mulher que não tem tendência a corar é formidável 
na batalha. É bom brigar com seu marido dia após 
dia? Com quê vantagem? As batalhas e as reprovações 
não interromperão seu comportamento licencioso, 
mas aumentarão os desentendimentos entre vocês 
mediante o escalonamento delas [das brigas]. O que 
então? Você está tramando algo contra ele? Não faça 
isso, minha querida. A tragédia nos ensina a vencer 
o ciúme, abrangendo um tratado sistemático sobre as 
ações pelas quais Medéia foi levada ao cometimento 
do ultraje. Assim como é necessário manter as nossas 
mãos afastadas de uma doença dos olhos, você tam-
bém deve separar sua pretensão de sua dor. Suportan-
do pacientemente, você saciará seu sofrimento mais 
cedo.

A partir da tradução de Vicki Lynn Harper. Disponível em: 
WAITHE, Mary E. A history of women philosophers Vol.1 
Ancient Women Philosophers. 600 B.C – 500 A.D. Dordre-
cht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 44-46.

Essa carta de Theano II não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

Carta a Rhodope, o Filósofo

 Você está desanimado [dispirited]? Eu mes-
ma estou desanimada. Você está angustiado/ansioso 
porque ainda não lhe enviei o livro de Platão, aque-
le intitulado "Ideias ou Parmênides"? Mas eu mesmo 
estou entristecida [grieved] ao máximo, porque nin-
guém ainda se encontrou comigo para discutir Cle-
on. Não enviarei a você o livro até que alguém chegue 
para esclarecer questões relativas a esse homem. Tão 
excessivamente eu amo a alma do homem - com o ar-
gumento de que é a alma de um filósofo, de um zeloso 
em fazer o bem, de alguém que teme os deuses sob a 
terra. E não pense que a história é diferente do que 
foi contada. Pois sou meio mortal e não suporto olhar 
diretamente para a estrela que faz o dia se manifestar 
[o sol].
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Fontes: 

Thesleff, Texts, 200, Hercher, 606.8, tradução de Vicki Lynn 
Harper. Disponível em: POMEROY, S. B. Pythagorean wo-
men: their history and writings. Baltimore (Md.): The John 
Hopkins University Press, 2013, p. 93-94.
WAITHE, Mary E. A history of women philosophers Vol.1 
Ancient Women Philosophers. 600 B.C – 500 A.D. Dordre-
cht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 53.
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Theano para Tim(ai)onides.

 De Theano para Tim(ai)onides: Que amizade 
[relação de camaradagem] há entre você e eu? Por que 
você continuamente nos calunia? Ou você não sabe 
que nós te louvamos [elogiamos] antes [diante] de to-
dos, mesmo se você faz o oposto? Então, novamente, 
perceba que, embora nós [te] louvemos, não há quem 
acredite, e mesmo que você calunie, não há quem 
ouça. E me alegro nesse sentido: é assim que Deus vê 
isso e a verdade certamente determina que seja.

Fonte: 

Thesleff, Textos, p.200; Hercher, 606, 8.
A partir da tradução de Vicki Lynn Harper. Disponível em: 
WAITHE, Mary E. A history of women philosophers Vol.1 
Ancient Women Philosophers. 600 B.C – 500 A.D. Dordre-
cht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 55.

Esse texto de Theano não está presente no livro do 
José Solana Dueso.
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Esse texto de Ptolemaïs não está presente no livro do 
José Solana Dueso.

(Sem título)

 A ciência de kanonike (canonics) de quem é 
principalmente característica? Em geral, dos pitagóri-
cos; [aquilo] pelo que chamamos agora de harmonike 
(harmônicos), eles costumavam nomear kanonike. Do 
que derivamos o termo kanonike? Não, como algumas 
pessoas pensam, por transferência do instrumento 
chamado kanon, mas por retidão, com o argumento 
de que é através dessa ciência que a razão (logos) des-
cobre o que é correto e descobre o parapegmata (ou 
seja, “Marcações em uma régua posicionada ao lado 
de uma corda”) daquilo que está bem sintonizado.
 Eles também chamam de kanonike a investi-
gação que emprega flautas de pan e auloi (flautas) e 
o resto, embora não sejam estritamente canônicoss; 
mas eles também os chamam de “canônicos” porque 
as razões e os teoremas se encaixam neles. Por isso, é 
que o instrumento foi nomeado “kanon” por deriva-
ção da ciência do kanonike. Um kanonikos, em geral, é 
um teórico harmônico (harmonikos) que constrói re-
lações em relação à sintonização (ao hermosmenon). 
Mousikoi e kanonikoi são diferentes; Pois, “mousikoi” 
é o nome dado aos teóricos harmônicos que come-
çam com as percepções, enquanto “kanonikoi” é aque-
le [nome] dado aos teóricos harmônicos pitagóricos. 
Mas cada um dos dois grupos é, no sentido genérico, 
mousikoi.
 A teoria que usa o kanon - em que consiste? 
Das coisas postas pelos mousikoi e aquelas adotadas 
pelos mathematikoi. As coisas postuladas pelos mou-
sikoi são todas aquelas adotadas pelos kanonikoi com 
base nas percepções, por exemplo, que existem inter-
valos concordantes e discordantes, e que a oitava é 
composta a partir do quarto e do quinto, e que o ex-
cesso de um quinto sobre um quarto é um tom e coi-
sas semelhantes. Os adotados pelos mathematikoi são 
todos aqueles que os kanonikoi estudam teoricamente 
na maneira especial própria deles, apenas começan-
do pelos pontos de partida dados pela percepção, por 
exemplo, que os intervalos estão na razão de números 
e que uma nota consiste em números de colisões, e 
outras coisas do mesmo tipo. Portanto, pode-se de-
finir os postulados de kanonike como estando tanto 
dentro da ciência preocupada com a música quanto 
dentro da preocupada com números e geometria.

Porphyry apresenta uma citação final e mais longa de 
Ptolemaïs:
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 Sobre essas questões, Ptolemaïs de Cirene es-
creveu brevemente sobre esses assuntos em seu trata-
do introdutório, e Didymus os escreveu longamente 
em On the Difference between the Aristoxenians and 
the Piythagoreans. [Sobre a diferença entre os aristo-
xenianos e os pirtagóricos]. Escreveremos o que cada 
um deles diz, alterando algumas coisas por uma ques-
tão de brevidade. Ptolemaïs, então, escreve como se-
gue:

 Qual é a diferença entre aqueles que se distin-
guem no campo da música? Alguma razão preferida, 
alguma percepção, alguma de ambas. A razão era pre-
ferida pelos pitagóricos, que eram especialmente inte-
ressados em disputar com os mousikoi, argumentando 
que a percepção deveria ser completamente descarta-
da e que a razão deveria ser trazida como um critério 
autônomo em si mesmo. Essas pessoas são totalmente 
refutadas por sua prática de aceitar algo perceptível 
no início e depois esquecerem que assim o fizeram. Os 
instrumentistas (organikoi), por outro lado, preferiam 
a percepção: eles não davam nenhum pensamento, ou 
apenas um pensamento débil, à teoria.
 Qual é a distinção entre aqueles que preferem 
a combinação de ambos? Alguns aceitaram a ambos, 
percepção e razão, da mesma maneira, como tendo 
poder igual, enquanto outros aceitaram um como 
líder e outro como seguidor. Aristoxeno de Tarento 
aceitou ambos da mesma maneira. Pois o que é per-
cebido não pode ser constituído por si mesmo sepa-
radamente da razão, e a razão também não é forte o 
suficiente para estabelecer algo sem tirar seus pontos 
de partida da percepção e entregar a conclusão de sua 
teorização (teorema) de acordo com a percepção no-
vamente. De que maneira ele deseja que a percepção 
esteja na liderança da razão? Na ordem (taxis)[orde-
nação], não no poder (dynamis). Pois, quando a coisa 
perceptível, seja ela qual for, foi revisada pela percep-
ção, então, ele diz, devemos colocar a razão na lide-
rança, para o estudo teórico desse preceito. Quem são 
aqueles que tratam os dois juntos? Pitágoras e seus su-
cessores. Pois eles desejam aceitar a percepção como 
um guia da razão desde o início, para prover razão por 
meio de uma faísca, por assim dizer; mas eles tratam 
a razão, quando ela partiu desses inícios, como tra-
balhando por si mesma em separação da percepção. 
Portanto, se o sistema (systema) descoberto pela razão 
em sua investigação não está mais de acordo com a 
percepção, eles não refazem seus passos, mas [fazem] 
acusações de nível, dizendo que a percepção está se 
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desviando, enquanto a razão por si mesma descobriu 
o que é correto, e refuta a percepção. Quem está em 
oposição a estes? Alguns dos mousikoi que seguem 
Aristoxenus, aqueles que se aplicaram a uma ciência 
teórica baseada no pensamento, embora partissem da 
experiência com instrumentos. Pois eles tratavam a 
percepção como autoridade e a razão como partici-
pando nisso, para uso somente quando necessário.
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