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 O presente trabalho é o início de uma pesquisa mais extensa, cuja finalidade é 

destacar e analisar, através de abordagem sócio-literária, a caracterização que os 

autores bíblicos fazem de três mulheres, ou grupos de mulheres, apresentadas em 

narrativas da Bíblia Hebraica1. 

Em seguida iremos contrastar as conclusões dessa análise com as exigências 

feitas sobre a mulher no cristianismo primitivo, especificamente no período da história 

designado como Patrística. 

 Para este pequeno ensaio nos deteremos à análise das narrativas das filhas de 

Ló e sua relação incestuosa. Procuraremos entender porque os editores bíblicos as 

valorizaram a ponto de canonizar suas narrativas juntamente com outras narrativas 

relevantes para a historia da formação de Israel apesar de isso contrariar as criticas de 

feministas modernos quanto a ser a Bíblia Hebraica altamente “androcêntrica”. 

Segundo esses críticos, o posicionamento androcêntrico dos autores e editores 

bíblicos foi determinante na elaboração ou seleção dos textos que compõe a Bíblia 

Hebraica, levando-os a ocultar a presença ou diminuir a importância da mulher no 

desenvolvimento de suas narrativas. 

 Porém as narrativas das Filhas de Ló, apresentadas em forma de novelas, 

desafiam essa teoria, relatando uma de muitas histórias de mulheres capazes de 

atitudes que obrigaram o editor bíblico a reconhecer a nobreza de sua atuação em 

relação aos homens, seus interlocutores. 

  E não somente isso, mas os obrigou ainda a destacar a superioridade de certas 

mulheres em comparação a seus homens, mesmo parecendo seu comportamento 

pouco ortodoxo para os padrões morais da própria Bíblia Hebraica e do judaísmo 

posterior, considerado altamente misógino. 

Destacamos que, segundo a teoria das fontes2, atribui-se a esse período do 

judaísmo, que representa o início do judaísmo rabínico, a responsabilidade pela 

seleção e canonização dos textos que formaram o que é a Bíblia Hebraica hoje. 

                                                
1 Escolhemos a designação Bíblia Hebraica pelos mesmos motivos apresentados por Robert Alter em seu livro Guia 
Literário da Bíblia, por ser este termo mais adequado que Velho Testamento. 
2 Essa dissertação não tem como objetivo discorrer sobre a teoria das fontes na composição da Bíblia Hebraica. 
Faremos menção a ela somente como referência ao período em que se deu forma final ao texto bíblico por ser esse 
período diferente nos aspectos moral, cultural, político e religioso, em relação aos períodos em que se enquadram as 



Estudaremos também a aparente contradição entre o comportamento pouco 

ortodoxo das filhas de Ló e os padrões morais ditados para o comportamento feminino 

no período formativo do cristianismo. 

Cremos ser este o momento em que se construíram os fundamentos morais que 

serviram de base para a valorização do feminino em todo o desenvolvimento posterior 

do cristianismo e na sociedade ocidental moderna. 

 Procuraremos determinar quais sejam as exigências feitas para com a mulher na 

Bíblia Hebraica para que ela seja considerada “heroína” para a nação de Israel. 

Em seguida iremos contrastar esse padrão com o que encontramos no ambiente 

formado a partir dos valores do cristianismo, com suas atitudes teológicas e exigências 

sociais para com a mulher para que a ela possa ser atribuído o título de “santa”, o 

equivalente à “heroína em Israel”, de acordo com a narrativa bíblica. 

Não podemos nos esquecer que a Bíblia é a fonte de inspiração para o judaísmo 

e o cristianismo. 

Estaremos atentos a o que essas religiões têm a dizer sobre a mulher uma vez 

que a segunda não teria vindo à existência sem a primeira. Porém o distanciamento 

entre elas logo nos primeiros séculos da nossa era, trouxe diferenças significativas 

entre suas formas de pensar a mulher. 

Pesquisas recentes no campo histórico-social sobre as origens judaicas do 

cristianismo, porém, têm produzido novos pressupostos na teoria da separação entre 

sinagoga e igreja tornando imprescindível que se revise o papel social da mulher nessa 

nova ótica. 

Queremos ressaltar o fato de que nossos valores sociais são profundamente 

influenciados pela maneira como concebemos a religiosidade. 

Ao longo da história da formação do cristianismo, o “androcentrismo” também 

tem sido uma marca predominante. Para alguns críticos da teologia e do pensamento 

cristãos, essa característica inspirou-se nos textos bíblicos. 

No entanto temos que entender se estamos lidando com o mesmo padrão de 

atitude androcêntrica, e se os fundamentos dessa atitude dentro do cristianismo são 

equivalentes ao que encontramos entre os autores da Bíblia Hebraica. 

                                                                                                                                                       
novelas que pretendemos abordar. Segundo alguns estudiosos, a seleção de textos e a formação do cânon é mais 
tardia que o estabelecimento da monarquia judaica e pode ter se estendido do século IV A.E.C. até o século I da E.C. 
quando a assembléia de Jabneh procurou fechar o cânon da Bíblia Hebraica. 



INTRODUÇÃO 

A nomeação de Davi pelo profeta Samuel como rei de Israel, é o início de uma 

história que marca a entrada dessa nação em um período de grandes conquistas 

nacionais e de estabelecimento político segundo a Bíblia Hebraica, equivalente aos 

períodos de glória vividos pelos grandes impérios daquela época. 

Filho caçula de Jessé, Davi, da cidade de Belém, estaria sendo escolhido por 

Jeová para substituir o rei Saul, deposto por ordem divina e agora morto. 

Como sabemos pelo relato bíblico, Jessé assim como Davi são descendentes de 

Obede, descendente de Rute e Boaz, como descrito na genealogia apresentada em Rt 

4:18-22. 

A princípio não há nada de surpreendente na genealogia apresentada nesse 

texto, onde de acordo com o melhor da tradição bíblica e de outros escritos da época e 

região, somente os nomes dos progenitores masculinos são apresentados. 

Não haveria nada de surpreendente nem mesmo em toda a narrativa da 

ancestralidade messiânica de Davi, não fossem as informações sobre a trama 

engendrada por uma mulher, que levou à concepção de Perez, o primeiro nome a ser 

mencionado na lista do capítulo 4 do livro bíblico de Rute.  

Filho de Tamar, mulher estrangeira, viúva de um israelita de nome Er, Perez é 

fruto da trama pouco ortodoxa, segundo alguns críticos, para os padrões bíblicos dos 

relatos de nascimentos de heróis, apresentada no capítulo 38 de Gênesis. 

Ali nos é revelado que a personagem Tamar finge ser uma prostituta para atrair 

a si Judá, seu sogro, mesmo incorrendo no risco de ser condenada por adultério (Gn 

38: 24). 

A partir de Perez chegamos a Boaz, outro ancestral de Davi, que pelo que é 

relatado no livro de Rute, foi levado ao casamento, graças a um esquema de sedução 

através do qual certa jovem, a própria Rute, estrangeira, consegue casar-se com um 

nobre israelita por articulação de sua sogra, também israelita, parenta de Boaz pelo 

casamento com Elimeleque, seu provável tio. 

Rute nos é apresentada como viúva de um dos filhos de Elimeleque e Noemi, 

que fugiram de sua terra, Belém, para Moab em tempos de crise. Ali encontraram 

esposas para seus filhos e ali também morreram todos os homens da família, ficando 

somente Noemi e suas noras ainda sem filhos. Assim Rute é introduzida na narrativa 

como uma moabita. 



Os moabitas, que tinham parentesco com Israel através de Ló, ocuparam partes 

do centro da Transjordânia em várias ocasiões. 

A história da gênese dos moabitas está narrada no livro de Gênesis 19: 30-38, 

transcrito abaixo: 

“Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam 

permanecer em Zoar; e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então, a 

primogênita disse a mais moça: Nosso pai está velho e não há homem na terra que 

venha a unir-se conosco, segundo o costume de toda terra. Vem, façamo-lo beber 

vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela 

noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com 

ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia 

seguinte, disse a primogênita a mais nova: Deitei-me, ontem, à noite, com o meu pai. 

Demos-lhe a beber vinho também esta noite; entra e deita-te com ele, para que 

preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram, aquela noite, a 

beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o 

notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de 

Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe: é 

pai dos moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe 

chamou Ben-Ami: é o pai dos filhos de Amom, até ao dia de hoje.” 

Como podemos notar, nessa narrativa fica claro que os moabitas são fruto da 

relação incestuosa entre Ló e sua filha primogênita cujo nome não é citado. 

Surgem as perguntas: 

1 - Por que estórias de cunho tão sensual foram preservadas na narrativa 

bíblica? 

2 - Por que, mesmo sendo mulheres as principais protagonistas desses relatos, 

seus  

 resultados insistem em permanecer santificados no cânon bíblico mesmo que 

contrariando os costumes, deixando transparecer que elas foram melhores que seus 

homens? 

Nossa intenção nessa pequena dissertação visa entender como o texto da Bíblia 

Hebraica lida com as aparentes contradições entre a sensualidade dessas mulheres e 

o reconhecimento de que elas foram mais eficientes que seus homens para os 

interesses da nação, mesmo tendo desafiado leis religiosas mais importantes que a 

própria vida. 



Como podemos notar as narrativas da linhagem do Rei Davi e de sua chegada 

ao trono, o que inaugura a entrada na era messiânica para Israel de acordo com a 

Bíblia Hebraica, são marcadas por estranhos atos de incesto, sedução, adultério e 

prostituição, cometidos a partir da iniciativa de mulheres, que como tais, escassamente 

seriam lembradas nos relatos bíblicos, especialmente dos heróis. 

Para a maioria das pessoas criadas no ocidente, onde sabemos ser o 

cristianismo com suas características ascéticas e machistas, um dos elementos de 

maior influência sobre sua formação moral e social, narrativas como as que 

encontramos a cima jamais estariam se referindo à “santas mulheres de Deus”. 

Por séculos de historia cristã a mulher tem sido retratada como sendo inferior ao 

homem nos aspectos intelectual, espiritual, sexual, religioso, e social. 

Avaliando algumas das teorias dos primeiros pensadores da teologia cristã, do 

período conhecido como patrística, descobriremos as razões pelas quais teorias 

desenvolvidas a mais de vinte séculos ainda fazem parte do nosso cotidiano, mesmo 

que não tenhamos consciência delas. 

AS FILHAS DE LÓ: HEROÍNAS OU INCESTUOSAS? 

 A historicidade das narrativas de Ló foi considerada plausível até recentemente, 

por registrar acontecimentos coincidentes com tradições culturais correspondentes à 

época em que se situam, sendo semelhantes em nomes, costumes e tradições sócio-

culturais aos registros encontrados em documentos do segundo milênio, que as 

autenticam3. Porém não há provas materiais, arqueológicas, quanto a sua veracidade. 

Hoje, com a abordagem literária da Bíblia, a busca pela confirmação da 

historicidade de algumas narrativas bíblicas é menor, e de acordo com os mais 

recentes estudiosos como Van Seters, Gottwald e Selman, as narrativas que envolvem 

a vida de Ló são consideradas literatura poética com objetivos políticos, sociais ou 

religiosos, e até “ideológicos”, seguindo os padrões literários dos autores bíblicos em 

sua forma estética, e de outros textos de autorias diversas, da mesma época.  

                                                
3 ABD, vol. 4, pág. 372. Ver também Bellis, Alice O., Helpmates, Harlots, and Heroes, Women’s Stories in the 
Hebrew Bible, Westminster/John Knox Press, Louisville, Kentucky, pág. 67- 70, e79-80. Podemos encontrar textos 
e narrativas que atestam a possibilidade de histórias como esta através de pesquisas editadas por autores como 
William W. Hallo e James B. Prichard, que analisam textos contemporâneos aos da narrativa bíblica, derivados de 
pesquisas arqueológicas no Oriente Médio. 



Segundo Alice Ogden Bellis, “os autores antigos estavam mais preocupados 

com a expressão de suas convicções..., do que com a reportagem detalhada dos 

eventos enquanto registros históricos” 4. 

Assim os pesquisadores modernos não buscam prioritariamente a historicidade 

das mulheres narradas em Gênesis, especialmente pesquisadoras feministas, mas 

considerando os textos poéticos cercados de elementos historicamente correlatos, a 

busca é pelo significado do texto acabado e por sua intencionalidade entre as várias 

tradições em que se insere. 

 A porção que interessa a essa dissertação, o ‘incesto engendrado pelas filhas de 

Ló’, situa-se logo após a novela da destruição de Sodoma e Gomorra por causa dos 

seus pecados, que atingiu toda a população e culminou com a morte da esposa de Ló, 

transformada em coluna de sal, conforme narrado no livro de Gênesis, transcrito acima. 

Momentos antes da tragédia, anjos transfigurados em homens, que visitam Ló, 

são atacados pelos depravados moradores de Sodoma, que queriam violentá-los 

sexualmente. 

Antes que os anjos se revelassem como tais, Ló, na tentativa de proteger seus 

hóspedes, oferece suas filhas virgens, cujos nomes não são citados, à turba 

enlouquecida e depravada, para que tivessem relações com elas e poupassem seus 

convidados. 

Os anjos salvam as filhas de Ló e ao próprio Ló ferindo a turba de cegueira e 

retirando a família da cidade às pressas, graças à intercessão de Abraão por seu 

sobrinho, segundo alguns intérpretes. 

Após breve passagem por Zoar, que devia estar vazia, Ló e suas filhas refugiam-

se numa caverna sobre determinado monte, como os anjos haviam sugerido antes da 

destruição. 

A morte da esposa de Ló parece ter sido introduzida pelo autor na narrativa para 

dar base lógica ao raciocínio da filha mais velha de Ló, mas esse fato é interpretado 

atualmente como justificativa moralista para o incesto administrado por suas filhas. 

A solidão do monte e da caverna, e o medo em Zoar, a própria atitude de Ló ao 

oferecer as filhas virgens à turba depravada, servem de pano de fundo para o narrador 

bíblico introduzir e justificar certos aspectos do desenvolvimento do esquema articulado 

pela filha mais velha de Ló para embriagar o pai, seduzi-lo e gerar descendência para 

ele através de si mesma e de sua irmã. 
                                                
4 Bellis, Alice O., Helpmates, Harlots, and Heroes, Women’s Stories in the Hebrew Bible, Westminster/John Knox 
Press, Louisville, Kentucky. 



Alguns estudiosos interpretam a atitude de Ló ao oferecer suas filhas aos 

sodomitas como uma evidência de preconceito social contra a mulher daquele tempo, 

outros entendem que isso significa apenas que as normas da hospitalidade rezavam 

que tratar bem aos visitantes era mais importante que preservar a vida, pelo menos, 

das mulheres da casa.  

De qualquer forma, para a moralidade moderna, a atitude de Ló parece ensejar 

que elas teriam perdido o respeito pelo pai, devido ao pouco valor que ele lhas conferiu 

na oferta que fez à população depravada em função de proteger uma dupla de 

viajantes desconhecidos. 

Num sentido específico as filhas de Ló estão desamparadas e sós em relação ao 

seu futuro. Na sua perspectiva, não haveria mais homens além de seu pai através de 

quem pudessem conceber e gerar descendência para sua própria segurança uma vez 

que todos haviam morrido na catástrofe, para elas de proporções mundiais. 

Um comentário interessante é tecido na nota de rodapé do livro de Suzana 

Chwarts5, sobre a necessidade de numa estrutura patriarcal como a do Israel tribal, as 

mulheres gerarem para assegurar seu status. Sem filhos seu valor existencial seria 

mínimo. 

Segundo um comentário talmúdico6, a motivação das filhas de Ló era nobre, pois 

se sentiram responsáveis por salvar a raça humana e gerar filhos do único homem que 

acreditavam ter sido poupado da catástrofe. 

A Torá por esse motivo não classifica seus atos como incestuosos, pois a 

intenção era pura e meritória. Agindo assim estariam cumprindo o mandamento de 

crescer e multiplicar-se e povoar a terra como ordenado no relato da criação. 

Segundo Athalya Brenner7, as filhas de Ló “não estariam dispostas a quebrar 

valores importantes como o respeito ao pai e as leis do incesto” se não estivessem 

convencidas de que eram as únicas pessoas sobre a terra. 

“A realidade que envolve as personagens dessa narrativa, ‘explica Brenner’, 

reflete o sentimento padrão que começa a ser construído ao longo da história da 

formação de Israel segundo o qual gerar descendentes é um fator que supera qualquer 

lei, valor moral, e está acima até da própria sobrevivência ou conflitos pessoais”. 

Considero haver algo de preconceituoso, ou machista, e descontextualizado, na 

afirmação acima, em que Brenner sugere que elas teriam consciência de que estariam 

                                                
5 Chwarts, S., Uma visão da esterilidade na Bíblia Hebraica, Associação Editorial Humanitas, pág. 127, nota 5. 
6 Comentário da Tora – A lei de Moisés, Ed. Sêfer. 
7 Athalya Brenner, em A Mulher Israelita, pág. 137. 



quebrando princípios morais ou religiosos que deveriam ser contornados, ou sofrendo 

de algum conflito interior. 

Pelo contrário, minha interpretação é a de que elas estavam resolvidas a cumprir 

seu dever considerando-o uma honra que superava alguma motivação egoísta do pai, 

bem como entendo que elas estavam agindo segundo o conceito moralmente correto, 

seguindo princípios legais ou tradições estabelecidas como códigos morais. 

Narrativas contendo relatos de relações incestuosas para obtenção de filhos 

herdeiros são confirmadas pela evidência arqueológica de textos que relatam tradições 

semelhantes entre povos relacionados aos israelitas. 

Nas tradições da Mesopotâmia, a relação entre os deuses e as próprias filhas 

era conhecida entre seus mitos conforme descrito no Código Hamurabi8. 

No antigo Egito, para onde Abraão e o próprio Ló se refugiaram da fome na 

terra, o casamento entre pai e filha era admitido e praticado com o fim de preservação 

de propriedade uma vez que estas se transmitiam da mãe para a filha mais velha9. 

Então podemos afirmar que as filhas de Ló ao tomarem sua iniciativa não 

estavam acometidas de culpas que as pudessem intimidar, mas tinham certeza de ser 

isso mesmo que deveria ser feito de acordo com tradições por elas conhecidas, 

segundo as quais, filhas poderiam e deveriam em algumas circunstâncias, gerar 

descendentes, mesmo que através do pai para fins de manutenção de herança, 

garantia da continuidade do clã ou a sobrevivência da família e da humanidade. 

Se argumentarmos que tiveram que usar o álcool e o engano para derrubar as 

resistências e possibilitar a relação com o próprio pai, pois ele teria motivos legais, 

morais ou religiosos, para se negar ao ato, também podemos argumentar que esse 

expediente deve ter sido necessário em função de não haver por parte de Ló, por 

qualquer motivo, a mesma responsabilidade social que havia nas filhas, transformando 

essa narrativa num exemplo de negligência masculina, em que as mulheres é que 

desempenham o papel decisivo para o sucesso final da narrativa. 

 Ló, em vários momentos é pintado como alguém gratuitamente procrastinador, 

indeciso até mesmo em questões de seu interesse, como, por exemplo, no esforço do 

anjo para retirá-lo de Sodoma apressadamente, em função de sua lentidão ou 

incredulidade. 

                                                
8 Embora o código Hamurabi relate o ato de incesto entre deuses e suas filhas, ele o proíbe explicitamente entre pais 
e filhos humanos. 
9 Gerald A. Larue, Sex and the Bible, Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1983, 91; em Kirsch, As Prostitutas na 
Bíblia. 



Outra característica interessante da narrativa do incesto das filhas de Ló 

segundo Athalya Brenner é o fato de que elas se ajustam a um conjunto de sedutoras 

que ela chama de positivas10. 

Alguns elementos devem ser levados em conta para que entendamos como 

Brenner chega a essa conclusão.  

As filhas de Ló planejam embriagar o pai, com o objetivo de enfraquecer seus 

instintos e tornar possível a relação. O mesmo expediente é aproveitado por Tamar e 

Rute. Isso se constitui num padrão repetitivo, que liga as tradições das nossas 

personagens e faz delas um grupo específico de heroínas sedutoras. 

A sedutora positiva busca contribuir para a preservação da ordem social 

existente.  

Assim os elementos básicos que nos interessam nessa narrativa são: o fato de 

que as mulheres descritas aqui são geradoras de futuros heróis na história de Israel, 

usam da sedução para atingir seus objetivos, e estão empenhadas em gerar filhos o 

que está ligado ao estilo comum das matriarcas israelitas, em que a busca pelo 

cumprimento do dever social de gerar para a humanidade ou para o estabelecimento 

da nação torna a existência da mulher sem sentido e valor próprio. 

O autor bíblico nos faz concluir que aos olhos dos únicos sobreviventes da 

destruição que se abateu sobre Sodoma e as cidades vizinhas, Ló e suas filhas, a 

tragédia é gigantesca, talvez de escala mundial, deixando-nos a impressão de que não 

haveria mais homens com quem as filhas de Ló pudessem se casar e cumprir a 

responsabilidade universal de multiplicar a espécie humana, e a responsabilidade 

feminina de gerar descendentes para a preservação do nome da família11.  

 O desespero da mulher por gerar filhos e assim prover seu marido com 

herdeiros pode parecer uma condição de inferioridade para a mulher, mas era o 

homem que dependia desse papel da mulher e nos contextos da história de Israel isso 

era uma honra para a mulher que estaria cumprindo um ato heróico para com a 

sobrevivência da nação12.  

                                                
10Athalya Brenner – A Mulher Israelita, pág. 159. A motivação com a qual se empreende o jogo de sedução torna 
possível a classificação entre sedutoras positivas e negativas. As negativas geralmente são estrangeiras, casadas, 
motivadas pelo simples prazer e pelos cultos estrangeiros da fertilidade e não pela necessidade de gerar para a 
conservação da humanidade ou de Israel, podendo causar desequilíbrio a ordem social. 

  
11 ABD vol. 4, pág. 374. 
12 Rute, na cena do casamento por levirato com Boaz. Idem, pág 351 



 Característico dos povos bíblicos durante a fase tribal de Israel, enquanto 

peregrino ou semi-nômade, é o fato de que a observância das leis locais era uma 

questão de máxima importância. 

Na convivência de Abraão e seus descendentes com os povos da terra, 

prevaleciam as regras locais e não as que foram estabelecidas por Moisés como 

mandamentos para a nação estabelecida posteriormente. 

 O fato de o texto não mencionar os nomes das filhas de Ló é um reflexo 

significativo do androcentrismo encontrado entre os autores e editores da Bíblia, ou da 

pouca importância da mulher para o contexto social em que viviam. 

 Mas a intervenção dos anjos, contrariando a proposta de Ló, em salvá-las da 

violência sexual que sofreriam graças à oferta do próprio pai, indica uma forma 

diferente de valorizar a mulher do ponto de vista da divindade e dos seres 

sobrenaturais encontrados na Bíblia. 

 Elas são preservadas virgens13 pela ação angelical, e assim se tornam mães de 

importantes descendentes legítimos de Ló, os Amonitas e os Moabitas, que de maneira 

ambígua se tornam inimigos de Israel, mas ao mesmo tempo ancestrais, por Moabe, do 

messias de Israel. 

A virgindade então é introduzida como elemento de confirmação da legitimidade 

da paternidade de Ló que é útil para provar a conexão entre os ancestrais de Davi 

através de Rute, moabita, e a genealogia semítica de Terá, pai de Abraão. 

Se o elemento da legitimidade dos ancestrais de Davi não fosse importante, 

Rute poderia ser descendente de um dos genros de Ló que poderia ter sido facilmente 

colocado no enredo como sobrevivente da catástrofe sodomita e ter sido ele a gerar os 

amonitas e moabitas, o que seria mais facilmente digerível pela nossa moralidade 

religiosa do que o incesto, a exemplo do casamento de Jacó com duas irmãs. 

Mas em nenhum momento as filhas de Ló expressam preocupação pela 

preservação da virgindade enquanto símbolo moral ou religioso, conceito que 

encontramos nos pensadores da patrística, e nem o narrador bíblico se preocupa em 

justificar a ausência de preocupação das filhas de Ló com essa questão. 

O foco moral da narrativa notado tanto no comportamento das personagens 

como na atitude do narrador, está voltado para os ideais importantes para aquele 

contexto, que são a constituição da nação e a ancestralidade semítica da monarquia 

                                                
13 Importante frisar que o foco do autor bíblico não está no valor da virgindade como artigo espiritual, mas seu valor 
enquanto cultura patriarcal que considera a mulher como propriedade e a virgindade como evidência de que ela 
nunca pertenceu a outro homem. Pretendemos desenvolver esse conceito mais adiante. 



estabelecida. Esses seriam os maiores símbolos da verdadeira religiosidade para os 

pré-israelitas, ou pelo menos atribuídas a eles posteriormente pelos editores da Bíblia 

Hebraica. 

É uma preocupação constante do editor bíblico, apresentar claramente a ligação 

dos patriarcas de Israel com suas origens genéticas. Notamos esse fato quando 

Abraão manda buscar esposa para Isaque entre os descendentes da casa de seus 

ancestrais, quando Jacó busca esposas das mesmas origens, e em vários outros 

exemplos. 

 A condição das filhas de Ló é de extrema falta de opção, sem autoridade sequer 

sobre sua própria vida, sem o direito sobre sua sexualidade, demonstrado na 

disposição de Ló de entregar suas filhas aos agitadores. 

 As filhas de Ló não podem ser classificadas como moralmente, intelectualmente, 

ou espiritualmente inferiores aos homens, como podemos notar a partir de uma 

comparação das motivações e atitudes de Ló e de suas filhas. 

 Pelas evidências do texto, elas demonstram ser capazes de conduzir seus 

próprios destinos melhor que sob o domínio de seus homens, e até mesmo usando-os 

para alcançar seus objetivos. 

 Como veremos oportunamente, Ló ocupava a função de resgatador14 para com 

suas filhas, sendo responsável por prover-lhes marido. Se elas tiraram proveito dessa 

responsabilidade de Ló para se beneficiarem, agiram dentro dos limites do seu direito. 

 Assim a mulher de Gênesis não pode ser considerada inferior ao homem, mas 

mais ativa e capaz na busca de caminhos para atingir seus objetivos que são 

considerados nobres. 

 Nem mesmo a atitude moral que dá valor a mulher pode estar ligada a 

importância da virgindade como vemos nessa narrativa de Gênesis. 

 Phyllis A. Bird15 faz notar que poderíamos pensar da mulher no texto bíblico 

enquanto objeto sexual, mas predominam na Bíblia Hebraica, atributos como 

inteligência, prudência, sabedoria, tática, senso prático, discernimento religioso. 

 Comparativamente, as atitudes e motivações das mulheres da narrativa em 

questão, são mais nobres que as dos homens, que são apontados pelo narrador como 

                                                
14 O papel masculino de resgatador está ligado ao levirato, sistema de casamento comum entre os antigos povos 
semitas e outros relacionados a Israel, que será estudado mais detidamente adiante. 
15 Bird, Phyllis A.., Missing persons and Mistaken Identities, Women end Gender in Ancient Israel, Fortress Press, 
Minneapolis, 1997, pág. 44. 



lentos em seus deveres, vacilantes em suas decisões e incrédulos a exemplo dos 

pretensos genros de Ló. 
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