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Reflexão final
As mulheres referidas no Antigo Testamento têm sido, frequentemente,
menorizadas enquanto personagens fundamentais na história do povo judeu.
Aprofundar o conhecimento sobre algumas destas mulheres e compreender o seu
papel e simbolismo é importante para um trabalho exegético sobre os textos bíblicos.
Das aprendizagens significativas realizadas ao longo deste curso, destaco,
desde logo, a questão da endogamia e da exogamia no Antigo Testamento. Mais do
que saber nacionalidades, releva para a(s) leitura(s) que fazemos dos textos e da
História a análise da visão positiva ou negativa atribuída a cada figura histórica,
quando associada ao casamento endogâmico ou exogâmico.
O tema, abordado nas diferentes aulas, é de grande relevância. Por um lado,
porque encontramos uma recusa “formal” do casamento exógeno, apresentada, por
vezes, como uma exigência de Deus para a purificação do povo (Esdras 9; Neemias
13); por outro, porque são várias as mulheres estrangeiras que desempenham
papéis positivos e fundamentais na história do chamado “povo escolhido”. Disso
mesmo é exemplo a história de Rute, espelhada num livro da época pós-exílica e
muito provavelmente contemporâneo de Esdras e Neemias, em que se evidencia o
papel de uma mulher estrangeira que é antepassada de David e, portanto, faz parte
dos elementos positivos presentes na sua genealogia.
Realço, também, a descoberta de e o “reencontro” com algumas figuras
femininas do Antigo Testamento, agora com o aporte dos símbolos a que estão
associadas e das suas linhagens e genealogias, antes e depois da ida para o Egito,
antes e depois da conquista da terra prometida, antes e depois do exílio na
Babilónia.

Dado que as mulheres apresentadas ao longo das aulas, estavam
organizadas por grupos “temáticos” (por exemplo, as rainhas), a organização final,
com a sua associação aos acontecimentos relevantes da história do povo de Israel,
ajudou a situá-las no contexto histórico.
Sem dúvida, este curso trouxe aportes importantes que me permitirão abordar
os textos bíblicos com maior profundidade e com uma visão mais global não apenas
do contexto social e histórico, mas também antropológico da figura feminina e da
presença do feminino no Antigo testamento.

