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Introdução 

 A presente obra problematiza a temática do sexo e da violência em diferentes 

temporalidades (seja no mundo antigo ou no contemporâneo) e localidades (seja no ocidente ou 

no oriente). Tais questões foram bem exploradas, sobretudo na tendência que os artigos tiveram 

de dialogar com as diversas áreas do conhecimento (História, Arqueologia, Antropologia). 

Contribuíram para isso também os temas originais abordados, assim como a diversidade de 

fontes, que incluíram suportes iconográficos e até inscrições eróticas de portas de banheiro. 

 O livro é lançado num momento em que os temas tanto da violência quanto da 

sexualidade encontram espaço de destaque na sociedade brasileira, seja nos espaços sociais 

particulares ou públicos, seja nos discursos e manobras políticas, ou ainda na exposição 

midiática.  

 Portanto, é na nova constituição de família, na busca de votos dos cargos executivos ou 

legislativos e nos clipes musicais, filmes e jogos de vídeo game ou computador que encontramos 

os dados que confirmam a importância dada a estas duas temáticas no cenário brasileiro de hoje. 

 Nesta resenha, após uma apresentação geral do livro, me focarei nos artigos que 

abordaram o homoerotismo, campo de estudo que vem crescendo no Brasil, o que se traduz no 

aumento do número de publicações sobre o tema. Procurarei nem tanto apresentar uma síntese 

dos argumentos, mas sim destacar o impacto de alguns aspectos levantados pelos estudos. Essa 

realidade vem atestar duas facetas de um mesmo princípio, uma de caráter social e outra de 

caráter teórico. A primeira se refere ao papel da universidade de dialogar com a comunidade. Se 

acima falamos sobre o debate latente que o Brasil atravessa hoje nas questões de gêneros e 

sexualidade, a academia não poderia deixar de acompanhar essa questão, seja nas pesquisas ou 

nos projetos de extensão. A segunda faceta diz respeito à construção do saber histórico, em que 
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a escolha do objeto de pesquisa passa também por anseios contemporâneos, como bem ilustra 

Lucien Febvre “A história é filha de seu tempo” (apud BORGES, 1980: 56). 

Apresentação da coletânea 

 O livro começa com uma introdução, onde os organizadores da obra informam ao leitor 

a disposição dos artigos no livro, bem como apresentam o espaço significativo que sexo e a 

violência ocupam hoje na nossa sociedade. Em seguida Ian Buruma apresenta um artigo 

independente, o qual problematiza as possíveis relações entre as duas temáticas. 

 Ian é holandês, especialista em literatura chinesa e cinema japonês. Sob o título “O 

terrorismo dos kamikazes? Bombas carregadas de Eros Corriere della Será”, o autor sugere que 

possa haver relação entre a frustração sexual e atos terroristas violentos. Ainda comenta a tese do 

fascínio gay pelo fascismo e sua propaganda de exaltação à masculinidade.  

 A partir de então, “Sexo e violência: realidades antigas e questões contemporâneas” se 

divide em dois eixos temporais, o mundo antigo e o mundo moderno. Na primeira etapa, oito 

artigos são apresentados. Entre eles destaco os seguintes textos: “Homoerotismo na Grécia 

Antiga: Presentes e raptos, visões da pederastia na iconografia da cerâmica ática”, de Fábio 

Vergara Cerqueira, e “Sexualidade e violência no reino dos céus: caso do evangelho secreto de 

Marcos e as tradições cristãs primitivas”, de André Leonardo Chevitarisse e Gabriele Cornelli. 

No segundo momento, dedicado ao mundo moderno, foram apresentados seis artigos, dentre os 

quais destaco “A prostituição ontem e hoje”, de Margarete Rago, e “Os sussurros de Eros e 

Tânatos”, de Renata Plaza Teixeira. 

O mundo antigo 

 Em “Homoerotismo, sedução e violência na Grécia Antiga. Presentes e raptos, visões da 

pederastia na iconografia da cerâmica ática”, F.V. Cerqueira, após apresentar as relações 

homoeróticas através dos registros encontrados na iconografia da cerâmica ática do século V a.C, 

faz uma reflexão não somente acerca da violência metafórica implícita nas abordagens de raptos 

ou assédios, próprias do imaginário sexual do período estudado, mas também sobre a violência 

simbólica contida nas análises dos pesquisadores modernos que trabalham com esta temática nos 

estudos da antiguidade. O autor se pergunta: não haveria então preconceitos na forma de análise 

de muitos pesquisadores, que viam a pederastia como sendo baseada apenas no caráter 

pedagógico e espiritual, desconsiderando assim possíveis interpretações que sugerissem o desejo 
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carnal presente nestas relações? E se assim for, os estudos modernos do homoerotismo na 

Grécia Antiga, com o enfoque que predominou até os anos 1990, não nos revelariam muito do 

“olhar cientifico” moderno sobre a homossexualidade, que até a década de 1980 a tipificou como 

doença? 

 De outra forma, o artigo “Sexualidade e Violência no Reino dos Céus: caso do 

Evangelho Secreto de Marcos e as tradições cristãs primitivas”, através de sua abordagem que 

relativiza as interpretações bíblicas, sugere que estas, no contexto dos primeiros séculos da era 

cristã, poderiam não ser tão hostis às relações não-heterossexuais.  

 O artigo problematiza a passagem bíblica do Evangelho de Marcos (14:51-52), em que um 

homem foge nu, quando soldados romanos vão prender o messias que viria a ser crucificado. 

Quem era esse homem? O que ele faz ali num momento significante da história de Jesus? São 

algumas das perguntas que norteiam a pesquisa. São apresentadas algumas interpretações de 

estudiosos de diferentes áreas, bem como uma crítica historiográfica aos modelos interpretativos 

que nos levam a enxergar o movimento cristão (sobretudo nos primeiros séculos) como uno e 

não plural. 

 Hoje é muito comum ainda que se apele a referências bíblicas e neo-testamentárias como 

justificativa para a condenação moral ao homossexualismo. Aceitando a perspectiva aberta por 

este estudo, principalmente a ideia de que grupos de cristãos primitivos pudessem ver relações 

homoeróticas como parte de ritual de iniciação à vida cristã, vemos como as bases do 

preconceito são relativas no próprio cristianismo antigo, nos permitindo pensar como seria 

possível um ambiente menos machista e homofóbico, além de uma relação mais saudável e 

tolerante entre gays, lésbicas, travestis, transexuais e religiosos cristãos.   

O mundo moderno 

 Os artigos deste recorte temporal não abordam exclusivamente o homoerotismo, mas os 

dois aqui selecionados tangenciam a temática.  

 No texto de Margareth Rago, “A prostituição de ontem e hoje”, a autora aborda a 

prostituição, sobretudo a feminina, nos mostrando realidades arcaicas e atuais da vivência de 

mulheres que trabalham na “venda do corpo”.  

 Nos é pertinente aqui a observação de Margareth no tocante às mudanças ocorridas neste 

ramo de trabalho, como o aumento de gays e travestis no mundo da prostituição.  Amparada em 
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Foucault (1988), que, na História da Sexualidade, a vontade de saber, sugere em sua hipótese 

repressiva entendermos o século XVIII, a era burguesa, não como um período de cerceamento 

das regras, um período de repressão ao sexo, mas sim como uma valorização do sexo posto em 

discurso. A pesquisadora escreve que toda essa estrutura social, baseada no capital, não veio a 

abafar ou reprimir a fala sobre o sexo; pelo contrário, proliferou-se o discurso acerca dele, 

institucionalizando o desejo e o sexo. Outra importante reflexão diz respeito à desconstrução de 

interpretações médicas sobre práticas sexuais até então condenáveis, como é o caso da 

homossexualidade, que foi retirada do quadro das doenças mentais no fim do século XX. 

 Renata Teixeira interessou-se em compreender o psiquismo humano, pesquisando assim 

inscrições deixadas nas paredes e portas de sanitários públicos. Protegidas pelo anonimato, 

pessoas escrevem sobre sexo e violência, inseridas em sua cultura e gênero. Para nosso 

entendimento, a autora distinguiu bem conceitos de violência e agressividade, bem como trouxe 

contribuições da psicologia e da psicanálise para melhor compreendermos sexo e violência, 

objetivo do livro.  

 Em suas análises estatísticas, observa inscrições preconceituosas (racistas, xenófobas, 

homofóbicas), principalmente em banheiros masculinos, e cita como exemplo uma frase 

encontrada num sanitário norte americano que dizia “Being gay is a disease” (“Ser gay é uma 

doença”), constatando assim uma menor tolerância, na comparação com as inscrições dos 

banheiros femininos. Embora nesse artigo não haja um estudo direcionado ao homoerotismo, 

sua leitura é importante, pois nos permite conhecer a posição de pessoas comuns, desprovidas de 

qualquer “máscara”, protegidas pelo anonimato, que se posicionam sobre temas variados, 

inclusive externando preconceito contra a homossexualidade. 

Conclusão 

 Sexo e Violência. Realidades antigas e Questões contemporâneas corresponde de forma eficaz ao 

que se propõe fazer, ou seja, uma reflexão sobre sexo e violência tanto no mundo antigo quanto 

no contemporâneo, enriquecida por este diálogo entre as diferentes temporalidades. A leitura da 

obra nos permite ampliar nossa visão sobre tais questões, bem como repensar algumas atitudes e 

preconceitos. Alguns estudos trazem reflexões até surpreendentes, para o leitor que conhece 

certas fontes somente pela perspectiva religiosa: é o caso da possibilidade de existência de outras 

visões e discursos sobre o homoerotismo na mentalidade dos primeiros séculos da era cristã. 

Surpreendente porque exatamente ali está uma das principais fontes de muitos preconceitos. 
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Foquei-me aqui apenas na temática do homoerotismo, mas o livro é rico no tocante aos estudos 

de gênero e sexualidade (num olhar mais amplo), constituindo importante bibliografia para 

aqueles que por ventura queiram trabalhar nessa área. 
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