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Nas últimas décadas, e particularmente nos últimos dez anos, um 

copioso trabalho tem sido feito sobre o tema da sexualidade no mundo da 

Grécia e de Roma. Em uma era pós-freudiana tal produção é 

presumivelmente esperada, mas não deveríamos esquecer que, até bem 

recentemente, era virtualmente impossível discutir questões sexuais de um 

modo aberto e isento; seria suficiente apontar a expurgação de Aristófanes e 

a escandalosa edição de Fordyce de Catulo, que omitiu 32 poemas por 

motivos espúrios que “não se permitem ser comentados em inglês”. Agora, 

felizmente, um clima mais sensato de opinião prevalece, no qual o presente 

ensaio sobre a sexualidade no século V a.C. em Atenas não é excepcional. 

Ensaios como este têm sido grandemente facilitados pelo aparecimento de 

diversos livros sobre a sexualidade antiga e, em particular, pelo aparecimento 

do grande livro de David Halperin, One Hundred Years of Homosexuality 

and Other Essays on Greek Love (London 1990)1. O que segue neste artigo 

deve consideravelmente a Halperin. 

Existe atualmente um corpus considerável de evidências para sugerir 

que o comportamento sexual humano é, em grande medida, socialmente 

construído. Isso significa que a maneira como homens e mulheres conduzem 

suas vidas sexuais é determinada em certo nível pelo que uma sociedade 

particular considera aceitável. Antes de irmos à Atenas do século V a.C., é 

esclarecedor considerar o caso da Irlanda nos séculos XIX e XX. De 1820 

em diante, o comportamento sexual na Irlanda era construído pela economia 

                                                 
* ARKINS, Brian. ‘Sexuality in Fifth Century Athens’, Classics Ireland, Vol. 1 

(1994). 
1 Para uma importante resenha do livro de Halperin, outras duas obras relacionadas – 

J.J. Winkler, The Constraints of Desire: The Anthropology of Sex and Gender in Ancient 

Greece (1990) e Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek 

World, eds. D. M. Halperin, J.J. Winkler, F.I. Zeitlin (1990) – ver D. Cohen, CPh (1992), 145-

60. 
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de pequenas propriedades rurais2, e tinha pouco a ver com as doutrinas do 

Catolicismo Romano, e ainda menos com aquelas de Jesus Cristo. Essa 

organização sexual altamente puritana prevaleceu, sem interrupção, até 1960 

e causou grande sofrimento a muitos homens e mulheres. A Igreja Católica 

Romana nunca houve por bem reconhecer publicamente o grave escândalo 

que seu entusiástico endossamento desse infeliz puritanismo constituiu. 

Todas as revoluções são traídas, mas algumas são traídas de forma ainda 

mais espetacular. Depois de 1922, a Irlanda foi controlada pela burguesia 

católica emergente, cujo propósito era antes a própria independência do que 

uma reforma social e a provisão de um padrão de vida adequado para o povo. 

Essa burguesia se alinhou claramente ao dito de De Valera, de que “O 

[movimento] trabalhista deve esperar”; usou a independência para conduzir 

seus próprios interesses; e inevitavelmente impôs seu sistema de valores 

sobre o novo Estado. Como disse Kavanagh, “A Revolução criou uma nova 

classe rica às custas da população”3. Aquele sistema de valores era 

necessariamente conservador, pois a burguesia irlandesa consistia em um 

grande número de fazendeiros proprietários de fazendas de pequeno e médio 

porte, e de negócios, profissões, o serviço civil e o clero católico, que vinham 

daquela esfera social. Permeando a sociedade como um todo, o caráter dessa 

classe era socialmente regressivo, devido aos fatores econômicos particulares 

que a dominavam. No entanto, obtendo posses de terra depois de uma 

considerável disputa no final do século XIX, os fazendeiros procuraram 

preservar suas terras arrendadas e transmiti-las a filhos únicos. O padrão 

social que usualmente resultava desse fato econômico básico era que o filho 

herdeiro devia se casar tarde, a filha devia ser provida de um dote (para 

também se casar), enquanto que os filhos que não se casassem eram 

obrigados a emigrar. À medida que não havia atividade sexual fora do 

casamento, os irlandeses, de 1820 a 1960, foram subjugados a um grau de 

continência sexual virtualmente sem paralelo. Como escreveu Kavanagh, 

“Do ponto de vista da castidade, este deve ser o país mais notável do 

mundo”4. 

                                                 
2 K.H. Connell, Irish Peasant Society (Oxford, 1968), pp. 113- 61; T. Brown, 

Ireland - A Social and Cultural History 1922- 1979 (London 1981), pp. 17-26. 
3 Kavanagh's Weekly, June 7, 1952. 
4 Ibid. 
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A partir disso, a forma de conduta sexual, que parecia para muitos 

irlandeses imutavelmente determinada pelas doutrinas da Igreja Católica 

Romana, termina sendo socialmente construída pela economia da pequena 

propriedade rural. 

A sexualidade no século V a.C. em Atenas também era socialmente 

construída. Aqui, o ponto básico é que a sexualidade humana em Atenas foi 

organizada para ir de encontro às necessidades do cidadão adulto homem, 

cujo corpo era o foco de todo o poder no estado. Todos os outros seres 

humanos – todas as mulheres, todos os escravos, todos os estrangeiros, e a 

aristocracia de meninos adolescentes – existiam sexualmente em relação ao 

cidadão adulto homem e existiam para a sua gratificação sexual. Mulheres 

aristocratas existiam para prover, depois do casamento, filhos legítimos; 

todas as outras mulheres eram consideradas como sexualmente disponíveis 

para o cidadão homem, fossem prostitutas, concubinas ou cortesãs da classe 

alta. Escravos, que eram mulheres e meninos, o mais baixo nível da 

sociedade, eram semelhantemente disponíveis sexualmente para tais homens. 

Esses homens também se envolviam em relações homossexuais com meninos 

adolescentes entre 12 e 18 anos de idade de suas próprias classes, sendo essas 

relações mais complicadas em sua prática e ideologia. 

O resultado de tudo isso é que “A democracia em Atenas ... não era o 

que poderíamos chamar puramente de um sistema ‘político’; era, igualmente, 

um sistema de sexo e gênero”5. Esse sistema sexual, em que o cidadão adulto 

entrava em um casamento arranjado, era livre para ter relações sexuais com 

outras mulheres, e também cortejava meninos adolescentes, não corresponde 

a nenhuma experiência moderna ocidental; era, como diz Louis MacNeice, 

“tão inimaginavelmente diferente / e há tanto tempo atrás”6. 

Conseqüentemente, devemos levar em conta o fato da “Homossexualidade e 

heterossexualidade, como atualmente as compreendemos, serem modernas, 

produções da burguesia ocidental. Nada semelhante a elas pode ser 

encontrado na Antigüidade clássica”7. 

A profunda divisão que distingue os gregos e as atitudes modernas 

diante do sexo pode ser vista mais obviamente na maneira como o ato sexual 

                                                 
5 One Hundred Years of Homosexuality, p. 104. 
6 Louis MacNeice, 'Autumn Journal', section ix. 
7 Halperin (note 5), p. 8. 
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é visto. Para os gregos, o ato sexual não é mútuo – tomando lugar entre dois 

adultos consensuais –, mas profundamente polarizado, envolvendo 

dominação hierárquica; no discurso masculino, o sexo é algo que você faz 

para alguém. Para ser específico: o sexo toma lugar entre um protagonista 

ativo, penetrante, que possui o falo, e uma pessoa passiva, penetrada. Esses 

papéis de ativo e passivo no sexo correlacionam-se precisamente com os 

status sociais de superior e inferior: o indivíduo superior é o cidadão adulto 

homem, que pode ter relações sexuais apenas com seus inferiores, com 

mulheres, escravos, estrangeiros, ou garotos. Os gregos, como muitos povos 

mediterrâneos, eram puritanos quanto à virilidade; por ser um cidadão, o 

homem tem a precedência sexual. Como resultado, na Atenas do século V 

a.C. o sistema da sexualidade é constituído pela política, pelos princípios 

sobre os quais a vida pública ateniense é organizada. Assim, devemos 

concluir que “não é a sexualidade que pressiona a sociedade, mas a sociedade 

que pressiona a sexualidade do corpo” (Maurice Godelier). 

De fato, podemos ir longe o bastante a ponto de dizer que, para os 

homens cidadãos atenienses, havia uma única forma de experiência sexual: 

aquela em que eles eram dominantes. Não havia, como gostamos de pensar, 

dois estados psico-sexuais estruturados diferentemente entre 

heterossexualidade e homossexualidade, mas um único estado disponível 

para homens adultos, em que o mesmo tipo de desejo poderia ser aliado a 

qualquer pessoa desejável, mulher ou menino. O gênero, portanto, não entra 

neste sistema em um nível de diferença entre homens e mulheres; ao invés, o 

gênero entra no nível em que os sujeitos sexuais são constituídos, sendo o 

sistema definido como uma forma especificamente masculina de desejo, 

abrangente, aquisitivo, direcionado a um objeto. Como resultado, mulheres e 

garotos são considerados sexualmente inertes, com o desejo da mulher sendo 

considerado passivo e sem objeto. 

A característica da vida sexual ateniense que mais pode parecer 

diferenciada da nossa organização é a prática de relações homossexuais entre 

um homem adulto e um garoto adolescente. No passado este tema foi 

rigorosamente evitado, devido à operação de um especioso silogismo: os 

gregos são algo bom; homossexualidade é algo ruim; portanto, os gregos não 

poderiam ter feito algo assim. Essas evasões infelizes sobre “o amor cujo 
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nome não se ousa pronunciar” (Alfred Douglas) levam o livro de Mahaffy, 

Social Life in Greece from Homer to Menander (1874), a ser retirado porque 

tratava (e condenava) a homossexualidade masculina; eles também levam o 

reitor de uma universidade de Cambridge, na novela de E. M. Forster, 

Maurice (publicado apenas em 1970), a dizer a um estudante que está 

traduzindo um autor grego não nomeado: “Omita: uma referência ao 

indizível vício dos Gregos”. Agora sabemos melhor. O momento crucial foi a 

publicação em 1978 do grande livro de Sir Kenneth Dover, Greek 

Homossexuality, ilustrado com figuras de vasos pintados que não deixavam 

dúvida sobre a realidade das relações sexuais entre homens atenienses e 

garotos adolescentes. Mais tarde, um importante momento foi a publicação 

de Michel Foucault dos Volumes 2 e 3 da History of Sexuality: The Uses of 

Pleasure (1984) e The Care of the Self (1986). Foucault, que separou a 

sexualidade da natureza e a considerou como construção da cultura, levantou 

questões cruciais: 

 

(1) como a experiência sexual é constituída em uma dada cultura, i.e. 

quais são os tipos de atividade sexual que tomam lugar? 

(2) em quais termos – termos de poder ou igualdade – a experiência 

sexual é construída? 

(3) como a experiência sexual se relaciona a outras formas de 

experiência, desde políticas, sociais até econômicas? 

(4) a atividade sexual é diferente para diferentes membros da 

sociedade, para homens e mulheres, para membros de diferentes classes 

sociais? 

 

Tentemos agora responder essas questões com respeito ao 

comportamento homossexual em Atenas. Conforme todo poder residia no 

corpo do homem cidadão adulto, não estamos falando de uma relação entre 

iguais, mas da relação entre um homem poderoso e um garoto impotente. No 

entanto, à medida que o casual contato social entre homens e mulheres 

aristocratas era virtualmente impossível e à medida que esses homens 

entravam em um casamento arranjado, o romance era deslocado de acontecer 

entre homens e mulheres para acontecer entre homens e garotos adolescentes. 
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A ideologia envolvida aqui é complexa. Por um lado, era 

considerado natural para um homem ir atrás de garotos belos; como diz 

Píndaro, “Eu me desintegro quando vejo os jovens braços dos garotos”. Por 

outro lado, era exigido do menino que cedesse, ainda que relutantemente, em 

nome do seu respeito pelo homem. Várias restrições – como nenhuma 

aproximação antes da aurora ou depois do anoitecer – faziam do cortejo algo 

ardiloso e complicado, ao mesmo tempo em que o decoro público era 

esperado. Até certo ponto, um duplo padrão de conduta prevaleceu: o homem 

deveria procurar, e o garoto não deveria ceder. Na prática, é claro, o garoto 

cedia e o sexo físico tomava parte. Uma posição que parece ser preferida e 

que não envolve penetração fálica é a do intercurso “intercrural”, em que o 

homem adulto põe seu falo ereto entre as coxas do garoto. Em outras vezes, o 

intercurso anal tomará lugar, em que o homem é o protagonista penetrante 

ativo, e o garoto o sofredor passivo penetrado. 

Deve-se ressaltar que o homem envolvido nesta atividade 

homossexual era ou poderia ser casado com uma mulher. Conseqüentemente, 

os rótulos que temos – homossexual, heterossexual, mesmo bissexual – são 

completamente inadequados ao que estamos tratando: o homem está em um 

casamento arranjado, procura garotos adolescentes, e dorme com mulheres e 

garotos que se prostituem. Além do mais, o homem neste sistema 

desempenha um ciclo de conduta sexual: na juventude ele é sexualmente o 

garoto adolescente perseguido, e na idade adulta ele é sexualmente o homem 

adulto perseguidor. 

Seguimos agora para considerar a posição das mulheres neste sistema 

sexual8. Para começar, as mulheres atenienses não tinham qualquer poder: 

elas eram excluídas da política; do exército, da marinha, e da guerra; das 

côrtes de justiça; dos jogos olímpicos ou de outras espécies; da agricultura e 

do comércio. Em suma, as mulheres eram excluídas do mundo agonístico de 

desafio e resposta, que os homens atenienses viam como o mundo real. Elas 

também não recebiam educação, e os homens tinham uma baixa opinião da 

capacidade intelectual das mulheres; Shelley disse que isso levou as 

mulheres a adquirirem “os hábitos e as qualidades dos escravos”, e um 

homem ateniense poderia ser considerado incompetente na justiça por estar 

                                                 
8 Ver R. Just, Women in Athenian Law and Life (London, 1991). 
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sob a influência de uma mulher. De fato, as mulheres atenienses tinham que 

possuir um guardião (kurios) por lei, um homem com autoridade sobre ela. O 

domínio das mulheres atenienses aristocratas era a casa (oikos). Assim, 

enquanto os homens trabalhavam no espaço público, na assembléia popular, 

nos tribunais de justiça, na ágora, nas ruas, as mulheres trabalhavam em um 

espaço privado, cozinhando, tecendo roupas, supervisionando escravos. 

Estamos falando aqui de uma forma de controle social mediterrânea; a honra 

masculina está em risco pelas mulheres, e as mulheres devem, portanto, ser 

confinadas em casa, sendo moralmente suspeitas se saírem demais 

(inversamente, um homem que fica demais em casa é considerado 

afeminado). Como Péricles diz em sua fala funeral, “a maior glória de uma 

mulher é ser pouco falada, seja por louvor ou difamação”. 

Mulheres atenienses aristocratas eram definidas pela significância 

social de seus corpos. Elas entravam em um casamento arranjado quando 

tinham por volta de 14 anos com um homem mais velho, e o propósito do 

casamento era produzir filhos legítimos. Como o pai da noiva diz ao noivo: 

“Eu lhe dou esta mulher para o concebimento de filhos legítimos”; e, como 

diz o orador em Contra Neera9, “cortesãs nós amamos por consideração ao 

prazer, e concubinas pela solicitude diária do corpo, mas as esposas nós 

amamos por nos oferecerem filhos legítimos e serem as fiéis guardiãs de 

nossos lares”. 

As implicações disso depois da psicanálise moderna são todas muito 

claras: uma mulher é ou uma esposa ou uma prostituta. Compare-se à 

Inglaterra Vitoriana, onde essa “separação” também é encontrada: por um 

lado, há o Anjo em Casa, por outro lado, prostitutas sexualmente disponíveis, 

empregadas e assim por diante. Em Atenas este cenário se presta claramente 

a dar margem a um amor homossexual idealizado entre meninos, conforme 

também acontece no mundo masculino da Inglaterra Vitoriana (em escolas 

públicas, no exército, na marinha). O adultério cometido com uma mulher 

aristocrata era considerado um crime hediondo, um crime mais sério do que o 

estupro, porque era a ofensa contra o homem que importava; sua honra era 

ofendida e, ademais, como ele poderia saber se seus filhos eram legítimos? 

As penalidades para tal adultério, portanto, eram severas e, ao menos 

                                                 
9 Demóstenes, Contra Neaera, 59.122. 
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tecnicamente, um homem adúltero que fosse pego por um cidadão praticando 

sexo com a esposa, mãe ou irmã de outro cidadão poderia ser morto no 

mesmo instante; em qualquer caso, outras penalidades pesadas poderiam ser 

cobradas. 

Na realidade, portanto, as mulheres atenienses aristocratas levavam 

vidas extremamente restritas; na literatura grega, por outro lado, e 

particularmente na tragédia e na comédia, a imagem feminina desempenhava 

um papel muito proeminente. Este paradoxo impressionou profundamente 

Virginia Woolf em 1929: 

 

“Se a mulher não tinha existência, salvo na ficção escrita pelos 

homens, alguém poderia imaginá-la como uma figura de suma 

importância; muito versátil; heróica e medíocre; esplêndida e 

sórdida; infinitamente bela e horripilante ao extremo; tão 

grande quanto um homem, alguns pensariam até mesmo 

maior. Mas essa mulher está na ficção. De fato . . . ela foi 

trancada, abatida e jogada pelos quartos. Desta forma, um ser 

muito singular e complexo emerge. Imaginativamente ela é da 

mais alta importância; na prática ela é completamente 

insignificante. Ela penetra a poesia de capa a capa; ela é tudo 

exceto ausente da história. Na ficção, ela domina as vidas de 

reis e conquistadores; na realidade, ela foi escrava de qualquer 

garoto cujos pais colocaram um anel em seu dedo. Algumas 

das mais inspiradas palavras, alguns dos mais profundos 

pensamentos na literatura penderam de seus lábios; na vida 

real, ela dificilmente poderia ler, poderia escassamente 

soletrar, e era a propriedade de seu esposo”10. 

 

A classicista Helene Foley apontou para o mesmo paradoxo com 

respeito às mulheres atenienses: 

 

“Embora as mulheres de fato não desempenhem virtualmente 

nenhum papel público que não o religioso na vida política e 

                                                 
10 Virginia Woolf, A Room of One's Own (London 1929), pp. 45-46. 
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social da Grécia antiga, elas dominam a vida imaginativa dos 

homens gregos em um nível sem paralelo na tradição ocidental 

. . . 

Escritores gregos usavam o feminino – em uma moda que 

mantinha pouca relação com as vidas das mulheres atuais – 

para compreender, expressar, criticar e experimentar os 

problemas e contradições de sua cultura”11. 

 

Halperin12 explica este paradoxo defendendo que o silêncio das 

mulheres reais na vida pública grega e a volubilidade das “mulheres” 

ficcionais, que são inventadas por autores homens, estão ligados por uma 

necessidade estritamente lógica: no drama, os homens gregos efetivamente 

silenciavam as mulheres ao falarem e atuarem por elas naquelas ocasiões em 

que, em público, escolhiam endereçar palavras importantes uns aos outros; 

eles exigiam o silêncio das mulheres em público a fim de se fazerem ser 

ouvidos, e poderem personificar as mulheres sem impedimento. Como 

‘Ágaton’ diz nas Tesmoforiantes (155-56), “aquilo que não temos, 

capturamos por imitação (mimese)”. 

Essas mulheres personificadas têm sido descritas como “intrusos 

femininos”, que vão ao mundo masculino e o corrompem13. Dois exemplos 

devem ser suficientes aqui, um da tragédia e outro da comédia. Na Medéia, 

de Eurípides, Medéia defende o sistema de valores do amor sexual e da casa 

(oikos), os quais têm sido destratados por Jasão, que defende o sistema de 

valores de um casamento real e o estado (pólis); Medéia entra na pólis e 

destrói o mundo de Jasão ao matar primeiro sua nova esposa Glauca e seu 

novo sogro Creonte, e então seus próprios dois filhos. Em seguida, recebe 

refúgio em Atenas pelo rei Egeu, trazida de Corinto em uma carruagem de 

seu avô, o deus-Sol. Ao fim, esse assassinato quádruplo termina sendo 

endossado pelos deuses e pela Cidade de Atenas – certamente uma das 

declarações mais chocantes jamais feitas na história do drama ateniense, algo 

                                                 
11 Helene Foley em M. Grant e R. Kitzinger eds. Civilization of the Ancient 

Mediterranean: Greece and Rome (New York 1988), pp.1301-02. 
12 Halperin (nota 5), p. 146. 
13 Para o conceito de “intruso feminino”, ver M. Shaw, CPh 70 (1975), 255-66 e 

H.P. Foley, CPh 77 (1982), 1-21. 
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para mandar todo homem embora sob calafrios durante essa ocasião 

intensamente cívica no teatro de Dioniso em 431 a.C. 

Na Lisístrata, de Aristófanes, Lisístrata, cujo nome significa 

“dispersora de exércitos”, defende o sistema de valores do oikos representado 

pelo sexo, e ataca o sistema de valores da pólis que privilegia a guerra (“Faça 

amor, não guerra”). Por causa da greve de sexo que Lisístrata organiza, o 

mundo masculino é forçado a resolver e pôr fim à guerra, e Lisístrata se torna 

mais um exemplo de uma mulher que entra no mundo dos homens e o 

conquista com sucesso. 

O fato das mulheres atenienses aristocratas não serem sexualmente 

disponíveis, exceto em casamentos arranjados, leva inevitavelmente à 

difusão da prostituição em Atenas14. De fato, a prostituição floresceu porque 

o prazer sexual tinha que ser democrático, no sentido de estar disponível para 

todos os homens cidadãos e disponível a baixo custo. Se o relato de Sólon ter 

instituído bordéis é historicamente preciso ou não, a história claramente 

articula esta ideologia: o estado deve garantir que as necessidades dos 

cidadãos sejam atendidas. Prostituição era, portanto, uma característica 

ordinária da vida diária em Atenas e não havia pudor vinculado ao uso de 

prostitutas; de fato, a prostituição não era apenas legal: a própria cidade a 

tributava. 

As prostitutas que freqüentavam certas áreas da cidade – a colina de 

Licabeto, o Pireu, o Cerâmico – eram, na verdade, tanto mulheres quanto 

garotos. Prostitutos garotos usualmente pertenciam à idade de 18 anos, e 

eram mais tarde excluídos de agirem como um cidadão em suas vidas, 

porque o corpo de um homem cidadão era sacrossanto, e não poderia se 

sujeitar à penetração fálica – uma forma de transgressão. Prostitutas eram 

socialmente estratificadas em cinco categorias: (1) escravas de bordéis; (2) 

andarilhas (escravas, estrangeiras, mulheres pobres); (3) dançarinas e 

flautistas de simpósios, que ofereciam música e sexo; (4) concubinas, que 

estavam envolvidas em longos relacionamentos, algo que constituía uma 

alternativa de casamento para os pobres, e eram isentas do imposto da 

prostituição; (5) cortesãs (hetairai) – as predecessoras da classe alta de 

mulheres fáceis –, mulheres educadas que eram talvez o que havia mais 

                                                 
14 Para prostituição, ver Halperin (nota 5), pp. 88-112. 
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próximo de mulheres livres (Aspásia, a companheira de Péricles, é um 

exemplo óbvio). 

As prostitutas de Atenas eram consideradas baratas (embora as de 

Corinto fossem estimadas), sendo um dracma, o salário diário de um 

trabalhador, o preço padrão. Dançarinas e flautistas em simpósios poderiam 

ganhar dois dracmas. Presumivelmente, concubinas e cortesãs faziam 

acordos mais satisfatórios e duradouros. 

O sistema de sexualidade descrito em linhas gerais neste ensaio tem 

implicações consideráveis para a compreensão da ilha de Lesbos da poetisa 

Safo, por volta de 600 a.C. Mutatis mutandis, o sistema sexual da sociedade 

de Lesbos, tanto masculino quanto feminino, era semelhante ao que 

prevaleceu no século V a.C. em Atenas. Membros de grupos aristocratas de 

hetairoi masculinos terão contratado casamentos arranjados e se envolvido 

em relações homossexuais com garotos adolescentes. Semelhantemente, Safo 

terá ingressado em um casamento arranjado – ela teve uma filha chamada 

Cleis – e se envolvido em relações lésbicas com garotas adolescentes. Assim, 

a resposta à velha questão “Safo era lésbica?” é sim e não; ela era, se você 

preferir, bissexual (embora este termo não descreva adequadamente um 

casamento arranjado e relações lésbicas não com mulheres de sua própria 

idade, mas com garotas adolescentes). 

Se em termos sexuais Safo simplesmente replica o sistema masculino 

do ângulo das mulheres, em termos culturais ela sofre algo radicalmente 

diferente. Os hetairoi masculinos teriam sido devotados à guerra e a 

banquetes em grandes salões (como em Homero), mas Safo e suas amigas 

teriam se devotado ao culto da deusa do amor, Afrodite, e a atividades 

culturais de dança e música. Nesse sentido limitado, Safo deve ser vista 

como fornecedora da visão de uma mulher e sua contracultura. 

O argumento deste ensaio foi de que o comportamento sexual é 

socialmente construído. Estamos tão habituados ao nosso próprio sistema de 

sexualidade ocidental burguês que isso requer um grande esforço para nos 

voltarmos e imaginarmos sistemas de sexualidade completamente diferentes. 

A Atenas do século V a.C. e a ilha de Lesbos por volta de 600 a.C. nos 

colocam diante de uma organização de sexualidade radicalmente diferente, e 

sugerem que o que tomamos como uma norma universal é, au contraire, 
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socialmente construído e atado ao tempo. Enquanto escrevo tais palavras, no 

Nepal um sistema de poliandria fraternal prevalece, onde uma mulher se casa 

com diversos irmãos simultaneamente (as razões são econômicas), enquanto 

nas regiões do Islã é permitido a um homem ter quatro esposas. Portanto, não 

existe nenhuma norma sexual humana; ao invés disso, cada sociedade 

constrói um sistema de sexualidade que parece ir de encontro às suas 

próprias necessidades especiais, e que pode ser mudado conforme essas 

necessidades também mudam. 


