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RESUMO 

 

De estilo cômico e assunto sexual, o livro da Priapeia, composto por 86 epigramas, é 
documento importante para o estudo das práticas sexuais dos antigos romanos. 
Sem autor conhecido, e datado do século I d.C., o livro tem como personagem 
principal o deus Priapo, protetor dos jardins, repulsor do mau olhado, dos maus 
agouros e figura cômica vinculada também a fertilidade. O deus faz piadas sobre 
seus cultores, como é assunto de piada no corpus; ele ameaça os ladrões de 
punição sexual, e se vê contradito quando um ladrão se mostra atraído pelo imenso 
falo que o caracteriza. É comum a interpretação que veja nessa documentação 
apenas um humor masculino e agressivo, que reforça o modelo interpretativo que se 
tem para as práticas sexuais romanas: a saber, o de que a sociedade romana era 
falocêntrica e que compreendia o sexo como um exercício de poder do falo sobre 
outros órgãos sexuais, como a vagina, a boca e o ânus. Nesse modelo, enquanto o 
penetrador mostra-se o macho importante, tudo o que é penetrado, “passivo”, torna-
se ridículo. Nossa pesquisa, estudando os diferentes modos de riso na Priapeia, 
bem como o discurso sobre as práticas sexuais femininas nessa documentação, 
pretende demonstrar que há muito mais do que passividade e submissão incutida 
pelo discurso às atitudes sexuais das mulheres e, assim, diversificar os modelos 
interpretativos sobre a antiguidade. 
 

 
Palavras-chave: Riso. Priapeia Romana. Práticas Sexuais. Feminino.   
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1  Introdução 

 

 

 Em um mundo no qual o sexo é atitude privada, ter a falar sobre ele é sempre 

mais importante do que o que realmente se “faz entre quatro paredes”. Se a nossa 

sociedade moderna e burguesa é aquela que incutiu à prática sexual um certo tabu, 

transformando-a em assunto repudiável ao público e limitado ao âmbito privado, é 

também nossa sociedade que mais tem por hábito falar sobre o sexo com a intenção 

de constituir, em torno desse assunto, verdades, práticas, saberes de fato, vindos de 

uma poderosa classe científica que define, em torno dessas práticas, o que é 

permitido e proibido, o que é doença e o que é indevido, a sexualidade. O que se 

fala sobre o sexo importa, define nossas práticas. 

 Com efeito, o modo como se fala de sexo, é tanto ou mais variado que o 

modo como se o pratica, e ainda assim, está muito relacionado com a prática sexual. 

Talvez seja importante ressaltar, um mesmo ato (a penetração por exemplo, 

desconsiderando os casos de violência) pode ser descrito como sexo, amor, deitar-

se, comer, foder etc. Eufemismos, metáforas, vocabulário baixo dão o tom da 

intimidade da conversa que se tem sobre ato sexual ou o tom da interpretação que 

se faz sobre ele. Se fazemos sexo com o corpo, é com as palavras que o tornamos 

objeto de reflexão, que significamos ele e que o entendemos. É nas palavras que a 

prática sexual ganha sua explicação e que se forma sobre ela um modo de 

compreensão capaz mesmo de definir o modo como se pratica o próprio sexo. 

 Essa monografia, portanto, não vai se debruçar sobre as práticas sexuais 

propriamente ditas; nem é nossa intenção saber se os romanos se relacionavam 

sexualmente em lugares íntimos ou em posições determinadas. O que chamamos 

de “práticas sexuais femininas no humor de Priapo” é, na realidade, é mais 

precisamente um estudo sobre como podemos perceber, por meio da análise da 

Priapeia, alguns dos modos como os romanos do século I d.C. significavam e 

pensavam as práticas sexuais femininas, o lugar do feminino no sexo. Se o estudo 

de uma cultura diferente da nossa tem a capacidade de nos fazer perceber que 

existem modos diferentes de pensar o mundo, o estudo de uma cultura diferente no 

passado tem a nos mostrar que esses modos diferentes de atribuir significado às 

coisas também são historicamente mutáveis. Se esse trabalho puder contribuir, 
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então, para que o leitor perceba poder repensar os modos como ele próprio significa 

a prática sexual, esse seria um êxito das reflexões que queremos provocar. 

 Nosso estudo começou no final do primeiro ano de faculdade, quando nos 

deparamos com a tradução da Priapeia feita por João Ângelo de Oliva Neto (2006). 

Além de uma tradução dos poemas para o português, o autor fizera uma compilação 

do material poético a Priapo tanto na Grécia quando em Roma e em algumas 

tradições literárias posteriores na modernidade. Da leitura do corpus definimos 

estudar a Priapeia latina por ficarmos intrigados com o tom humorístico da 

documentação que nos deixara em suspenso: pensamos ter ali um texto que nos 

permitiria trabalhar elementos sobre as práticas sexuais antigas. O tema da 

sexualidade tinha nos parecido interessante desde o início da faculdade, quando o 

discutimos nas aulas de História Antiga 1.  

 Incipientes, começamos nossa pesquisa com a orientação de Renata Senna 

Garraffoni (que vem nos acompanhando e tem grande participação nesse trabalho), 

e com a bolsa que recebíamos enquanto participantes do PET-História. Nos dois 

primeiros anos dessa pesquisa, fizemos leituras mais gerais sobre história de Roma, 

sobre religião romana, sobre sexualidade antiga e sobre a Priapeia. A pesquisa 

seguiu e se aprofundou muito com a oportunidade de estudar um ano na 

Universidade Lyon 2, na França, com bolsa de mérito acadêmico fornecida pela 

própria UFPR. Do primeiro ano até o período atual, a pesquisa foi principalmente 

intriga. Estávamos preocupados com uma questão principal: a Priapeia apresentava 

um humor bastante variado e, da análise de alguns poemas, acreditávamos poder 

diversificar a interpretação mais comum que se tem sobre sexo na Antiguidade, isto 

é, a de que o que regula as práticas sexuais é uma oposição entre o ativo e o 

passivo, na qual o ativo ocupa um papel masculino, dominador, opressor, enquanto 

o passivo, homem ou mulher, ocuparia um papel degradante, vergonhoso, oprimido, 

feminino ou efeminado. Aprofundamos, assim, em uma tentativa de encontrar uma 

metodologia adequada para a análise dessa documentação e, finalmente, depois de 

voltarmos do intercâmbio, como bolsista de iniciação científica CNPq-PIBIC, 

conseguimos recortar melhor o tema. Do que seria considerado “passivo” para as 

interpretações das práticas sexuais antigas mais tradicionais, selecionamos apenas 

o que era feminino. Nosso objetivo, o definimos: estudar os discursos sobre as 

práticas sexuais femininas na Prapeia para questionar os modelos e mostrar a 

diversidade possível na própria cultura romana.  
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 Mas diversificar os modelos não significa excluir as interpretações de todos 

eles. No primeiro capítulo nos debruçamos a expor alguns elementos de nosso 

modo de encarar a história, bem como os resultados da revisão bibliográfica que 

fizemos para estudar o tema das práticas sexuais e do humor na antiguidade. Nele, 

explanaremos algumas correntes teóricas e alguns estudos sobre a sexualidade, 

definindo até que ponto nos aproximamos e nos afastamos desses estudos. Isso 

porque mesmo que repensemos algumas teorias específicas sobre o humor e a 

linguagem humorística sexual latina, não significa que discordemos completamente 

deles. Por exemplo, veremos ser frequente uma interpretação da Priapeia que 

compreenda esse documento como um exemplar de como a cultura romana tratava 

o sexo de maneira agressiva e ridícula, marcadamente, de um humor que era 

agressivo, principalmente, com as mulheres e personagens penetrados. Nosso 

trabalho, em contrapartida a essa interpretação, intenta antes demonstrar que 

existem outras maneiras de rir nesse livro, e que o discurso sobre as práticas 

sexuais também pode se organizar em non sense, em desejo, em prazer, para além 

daquele discurso que se forma com um tom agressivo.  

 No segundo capítulo, exploramos as nossas escolhas metodológicas, e 

passamos para uma discussão das interpretações da Priapeia que termina com a 

construção de elementos de uma interpretação própria da obra e que irá nortear as 

nossas leituras e nossas análises. Para nossa interpretação, demonstraremos 

estarmos preocupados principalmente com a análise da obra como um texto 

construído visando um determinado público e uma determinada recepção; bem 

como com uma análise da linguagem enquanto a maneira pela qual se constroem 

esses discursos sobre as práticas sexuais femininas, enquanto elemento que 

demonstra alguns dos significados a elas atribuído por essa cultura. 

 Ao longo dessa monografia, traduções de textos em línguas modernas, bem 

como de textos em latim serão feitas de maneira livre por nós, para que as análises 

se tornem mais acessíveis aos leitores. Quando usarmos de uma tradução já feita 

para o português, isso será indicado em formato de citação do texto do tradutor. Por 

fim, no terceiro capítulo e conclusão exporemos os resultados de nossa análise 

específica sobre os discursos relativos às práticas sexuais femininas na Priapeia 

romana. Demonstraremos, principalmente, que o papel da mulher não era tão 

passivo quanto se pensa. E que o discurso sobre as práticas sexuais poderia ter 

tons diferentes conforme o papel social da personagem. Se é verdade que deus 
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criou o mundo com o verbo, vejamos agora como os romanos criavam o sexo e o 

papel feminino nele. 
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2  Humor, gênero e sexualidade: alguns elementos teóricos. 

 

 

Muitos dos textos e autores que questionaram ou modificaram as certezas da 

disciplina histórica transtornam as ideias de um estudante, do primeiro ao último ano 

do curso de História. Não tínhamos em mente as leituras que apresentaremos na 

sequência quando nos deparamos com o livro da Priapeia e resolvemos dar início a 

estudos de pesquisas; no entanto, influenciados pelos debates das disciplinas 

introdutórias, pensávamos que a História deveria corresponder a questionamentos 

presentes, e antevíamos a possibilidade de, com isso, pensar assuntos significativos 

para a atualidade.  

Nossa percepção de história está muito vinculada às mudanças que ocorreram 

na disciplina durante a segunda metade do século XX. Foi nesse momento, 

sobretudo, que os estudos teóricos questionaram o estabelecimento de verdades na 

disciplina como uma maneira de discutir a ordem social e os saberes instituídos. Um 

autor que muito nos influencia é Michel de Certeau (Certeau 2008); para ele, a 

escrita da história é determinada, em grande parte, pelo seu lugar de produção: para 

que um texto tenha, na nossa sociedade, um valor de verdade sobre o passado, 

deve surgir de um lugar que lhe dê legitimidade, ou seja, a academia. O historiador é 

limitado e legitimado por essa academia que, ao mesmo tempo que garante a 

veracidade do trabalho, o restringe, no sentido de que dá legitimidade apenas aos 

temas que são aceitos, às metodologias que são convencionadas, a uma escrita 

comum. No “nós” de um trabalho historiográfico esconde-se uma comunidade de 

pareceres positivos, nesses pareceres, o poder de um trabalho de tornar-se 

verdade. 

 Certeau não acredita positivamente em que a história produza uma verdade 

absoluta sobre o passado; o historiador produz um texto perpassado por uma série 

de instâncias sociais e movimentos metodológicos distintos. E, produzindo um texto, 

o historiador produz sobretudo um discurso que, em sua relação com a vida 

presente, torna-se um saber. Para o teórico, a história não pode ser compreendida 

apenas como um ato de retorno ao passado, mas como um ato de pensamento, 

constituindo verdades para o presente. Keith Jenkins, (Jenkins 2005) pensa a 

História de maneira parecida quando afirma essa ser um discurso. Enquanto 
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disciplina e não enquanto a experiência vivida, essa pode ser entendida como uma 

escrita sobre um determinado assunto. E enquanto escrita ou narrativa, ela é uma 

interpretação do mundo. No entanto, para o autor, interpretações são marcadamente 

plurais na medida em que pode ser recriada com outras nuances e outros valores 

por outros historiadores. E isso significa desacreditar na possibilidade que uma única 

versão dos fatos do passado se constitua e que se narre uma História verdadeira.  

 Jenkins ainda questiona a maneira pela qual os historiadores legitimam seu 

trabalho: o método. Para o autor, metodologia é a maneira pela qual se interpreta 

um documento, trazendo esse ao presente em uma determinada leitura. Nesse 

sentido, metodologia é o modo, propriamente dito, de se conectar o presente e o 

passado. No entanto, em lugar de pensar em metodologia como a maneira pela qual 

se poderia estabelecer um caminho seguro para a verdade, Jenkins acredita que ela 

aponta justamente para o lugar ideológico de que escreve um historiador. A grande 

quantidade de diferentes caminhos interpretativos permite que historiadores tenham 

perspectivas muito variadas sobre um aspecto do passado e as escolhas desses 

caminhos são perpassadas pelas escolhas políticas que também fazem os 

historiadores.  

 Mas embora admitindo-se a impossibilidade de uma verdade absoluta, 

acreditamos que a História segue como uma atividade relevante porque é por meio 

dela que podemos nos relacionar com o passado, na dimensão do vivido, ou seja, 

como memória do ocorrido. Essa memória pode existir enquanto uma experiência 

mais direta: lembrar que nossos avós sofreram determinadas opressões em um 

sistema de distribuição de terras por um coronelismo. Mas ela também pode existir 

como uma rememoração feita por meio do estudo de rastros do passado, esse, 

transmitido na escrita de um historiador. Para Jeanne Marie Gagnebin, filósofa que 

escreve sobre a escrita da história, é nesse momento que importa o trabalho de 

narrar o passado. O historiador atua, também, preocupando-se com a procura de 

uma memória, a fim de que isso influencie o presente. Só esse estudo, para a 

autora, poderia ajudar a impedir que atrocidades ocorridas no passado se 

repetissem em tempo atual. Adicionamos a isso que também esse estudo pode criar 

identidades e representar grupos. Assim, o historiador tem um dever de memória, no 

entanto, esse se divide em dois conceitos: rememoração e comemoração. 
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Proporia, então, uma distinção entre a atividade de comemoração, que desliza 
perigosamente para o religioso ou, então, para as celebrações de Estado, com 
paradas e bandeiras, e um outro conceito, o de rememoração (...). Tal rememoração 
implica uma certa acese da atividade historiadora que, em vez de repetir aquilo de 
que se lembra, abre-se aos brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para 
dizer, com hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito 
nem à lembrança nem às palavras. A rememoração também significa uma atenção 
precisa ao presente, em particular a estas estranhas ressurgências do passado no 
presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também se 
agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si, visa à 
transformação do presente. (Gagnebin 2006, 55) 

 

 Para a autora, o que importa na história é sua capacidade de se preocupar 

com o passado e de atuar no processo em que uma sociedade se rememora de 

algum aspecto desse. Isso porque se acredita que algum determinado evento deva 

ser lembrado. Escrever sobre o passado é se preocupar tanto com o que ainda não 

foi escrito sobre ele, com os silêncios, quanto com o que esse escrever pode trazer 

para se repensar o presente. Pode-se assim diversificar o passado, diversificar a 

memória. 

 Certamente nosso estudo está intrinsecamente vinculado a uma mudança na 

disciplina histórica que, talvez, se relacione com uma tentativa de preencher um 

espaço em branco que existia no interior da disciplina. Os anos 1960 viveram o 

surgimento de movimentos pelos direitos civis, dos quais se ressaltam aqui novas 

perspectivas feministas e o movimento homossexual. Desses movimentos, não 

apenas se percebeu que determinados grupos tinham dificuldades de obter alguns 

direitos de participação e inserção na comunidade política, como também se 

percebeu que determinados assuntos e grupos não eram estudados na História, ou 

seja, não tinham espaço em uma memória oficial. Quando a disciplina da História 

das Mulheres surgiu, percebeu-se que, até ali, metade da humanidade havia ou sido 

deixada sem passado, ou incluída de maneira humanista em um passado que era 

majoritariamente o masculino. E ganhando um novo assunto, a disciplina da História 

ganhou também novos modos de encarar os problemas. Se as mulheres, no 

passado, estavam fora da esfera política, as historiadoras e os historiadores 

passaram a estudar a agressão, o cotidiano, as soluções distintas para os 

problemas comuns, a arte, a prostituição, entre outros temas. Com esses 

movimentos também se questionou elementos como a possível neutralidade de uma 

instituição que, por tanto tempo, selecionara apenas o estudo dos homens; 

contribuindo, assim, para se repensar a prática historiográfica enquanto produtora de 

discursos não politicamente orientados sobre o passado. 
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 Nossa atualidade, no entanto, é cada vez mais diversificada e grupos sociais 

distintos demandam, cada vez mais, a construção de novas memórias abrindo 

espaço para o estudo de assuntos diferentes. Acreditamos que nosso trabalho deva, 

portanto, tentar abranger a diversidade da antiguidade para que se pense sobre a 

diversidade de memórias necessárias para o presente. Isso não significa que 

tenhamos abandonado as discussões metodológicas, mas que nos preocupamos 

com a própria importância do trabalho historiográfico no seio da sociedade. Assim, 

quando, no primeiro ano da faculdade, definíamos nosso interesse em uma área de 

pesquisa, nos preocupávamos com as questões sobre as quais quereríamos estudar 

e o que gostaríamos de entender, ou melhor, o que quereríamos que fosse lembrado 

e rediscutido no presente.  

 Quando nos deparamos com a Priapeia e vimos nela a possibilidade de 

estudar as práticas sexuais dos antigos, verificamos aí ser possível pensar uma 

cultura que significava essa prática de modo diferente do nosso e, com isso, gerar a 

possibilidade de se rever alguns conceitos presentes. Com efeito, esse livro latino 

teve um interesse renovado com o surgimento dos novos temas de estudo, como 

mencionamos, durante os anos 1980. Por seu tom humorístico e tema sexual e 

religioso, a Priapeia ressurge em estudos sobre o livro que muito influenciam em 

nossa pesquisa: marcadamente a obra de João Ângelo de Oliva Neto (2006), que 

traduziu o livro para o português e foi nossa primeira via de acesso a ele. O corpus 

dedicado a Priapo é, de fato, muito presente nas interpretações sobre a sexualidade 

antiga. Para nós, como mencionamos ser presente o tema sexual e o tom cômico, o 

estudo de historiografia sobre o humor e sobre as práticas sexuais antigas mostrou-

se necessário a nossa pesquisa. Assim, tendo apresentado o percurso do estudo, 

passamos à discussão acerca dos modelos históricos para o estudo da sexualidade, 

marcadamente a feminina que é foco central dessa pesquisa, e, a seguir, para os 

estudos do humor e do riso, fundamentais para entender a Priapeia.  

 

 

2.1 História, memória das práticas sexuais e as diferentes interpretações. 
 

   

 Embora se possa estabelecer o surgimento do tema da sexualidade antiga 

contemporaneamente ao surgimento de movimentos sociais pelos direitos civis, não 



16 
 

devemos imaginar que esse tema, desenvolvido com parâmetros científicos, tenha 

tido contiguidade absoluta com os movimentos. Na verdade, tampouco devemos 

imaginar que o estudo da das práticas sexuais antigas seja preocupação unicamente 

de historiadores interessados nas causas de uma revolução sexual dos anos 1960.  

 Quando se estuda a historiografia romana, o assunto aparece em relevo aos 

olhos. É comum que as imagens dos primeiros imperadores sejam associadas, por 

historiadores romanos como Suetônio, à loucura sexual. Imagens de orgias e 

depravação ficam assim associadas à imagem do governo do início do Principado. 

Com efeito, o próprio paganismo pode ser visto, em algumas tradições de estudo 

modernas, como uma realidade religiosa de sexualidade exacerbada e, embora 

pareça-se não ter-se falado muito sobre o assunto, é revelador que o nome do deus 

do qual versa esse trabalho seja utilizado para nominar uma doença, desde o século 

XIX: o priapismo. 

 O tema das práticas sexuais antigas também aparece de outras maneiras. 

Por exemplo, no início do século XX, um importante historiador da Antiguidade, 

André Piganiol publicava seu manual, Historia de Roma (Piganiol 1961). No capítulo 

que consagra às políticas de Augusto, não pode deixar de comentar as famosas leis 

sobre o casamento e a política de reforma da sociedade. Piganiol narra que o 

primeiro Princeps teria proibido o casamento de pessoas inférteis e, também, 

impedido que os italianos pudessem se casar com outros povos. O que, explica, 

estaria vinculado a uma política de aumentar a natalidade dos italianos para garantir 

assim um pertencimento à comunidade e uma maior fidelidade ao exército. 

 Também é bastante comum encontrarmos uma interpretação que levasse em 

conta, principalmente, os discursos dos escritores mais moralistas e estoicos do 

Império, como também aqueles dos primeiros Cristãos e, assim, visse na prática 

sexual pagã dos romanos principalmente degradação. Conforme Lourdes Conde 

Feitosa (Feitosa 2005), esse tipo de obra tende a colocar os costumes diretamente 

em relação com as mudanças políticas que acontecem no Império e, assim, vêem 

nas práticas sexuais, os motivos para que um povo despreocupado das políticas e 

da manutenção de sua moral rígida e militar, tenha posto a cair a grande cultura que 

havia criado. 

 Por fim, também é comum nos depararmos com interpretações da 

documentação de cunho sexual que se baseiam em afirmações generalistas e que 

consideramos pouco elaboradas para se pensar a prática sexual dentro da história 
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da cultura dos romanos. Por exemplo, no estudo sobre o corpus priapeorum, do 

português Carlos de Miguel Mora (Mora 2009), embora matize as visões modernas 

de que o Império Romano consistia uma realidade de libertinagem e defenda que a 

literatura da Priapeia ocuparia um lugar de obscenidade dentre dos escritos literários 

romanos, o que estaria de acordo com algumas interpretações recentes, o autor 

deixa transpassar uma visão menos interessante sobre essas práticas sexuais. Para 

Mora: 

 

É certo que o Império tinha visto crescer a promiscuidade a limites nunca dantes 
imaginados. A leitura dos autores latinos, essencialmente dos satíricos, mas também 
dos epigramáticos como Marcial ou dos elegíacos, deixa ver um mundo onde a 
ausência de preocupações guerreiras levou ao cultivo dos prazeres. (Mora 2009, 491) 

 

 Para o autor, no entanto, essa literatura era muito chocante para os romanos, 

e provinha, talvez, de um “certo gosto mórbido no ser humano” (Mora 2009, 491). 

Sua interpretação está muito relacionada aos trabalhos de Jean Noël-Robert, 

marcadamente o livro Prazeres em Roma, trabalho que Feitosa enquadra nessa 

corrente historiográfica que, mencionamos no parágrafo anterior, associa a 

“promiscuidade” à queda do Império. 

 Mais relacionados com os movimentos homosexuais estão os primeiros 

trabalhos que se detinham, principalmente, sobre o estudo das práticas sexuais 

enquanto um aspecto cultural. Por alguns momentos, no entanto, pode-se ter falado 

efetivamente de uma sexualidade antiga em questão. Florence Dupont (2001), por 

exemplo, comenta que o primeiro trabalho de Eva Cantarella, uma das grandes 

teóricas sobre o tema da sexualidade antiga, se dedicava ao estudo da 

bissexualidade antiga. No entanto, estando orientados a partir de uma perspectiva 

antropológica que se desenvolveu, em muito, sob influência do trabalho de Michel 

Foucault, estamos evitando o termo “sexualidade” para se referir às práticas sexuais 

antigas. Como se verá, sexualidade parece um termo mais coerente com a 

modernidade pós século XVIII; e nosso trabalho se preocupa com os discursos 

sobre o sexo das e com as mulheres em um período muito anterior a esse. 

 No primeiro volume de sua História da Sexualidade, Foucault se dedica ao 

estudo da formação de um paradigma e de uma prática de saber sobre o sexo. Para 

o filósofo, enquanto o conhecimento médico do século XVIII ia se preocupando com 

o estudo das práticas sexuais e, marcadamente dos desejos considerados 
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pecaminosos, foi-se dando a esses desejos o estatuto de doença e, ao mesmo 

tempo, incutindo com isso uma identidade nas pessoas. Para Foucault, esse 

momento marca a mudança de um paradigma sobre o sexo. Enquanto 

anteriormente, deveríamos pensar que o que controlava as práticas sexuais era 

mais uma ars erótica, no século XVIII começa a surgir uma scientia sexualis, a qual 

se preocupa diretamente com o estudo do sexo para regrar seu exercício e para 

estabelecer sobre ele, verdades. Assim, a sexualidade só pode ser entendida a 

partir desse momento:  

 

A sexualidade é o correlato dessa prática discursiva desenvolvida lentamente pela 
scientia sexualis. As características fundamentais a essa sexualidade não traduzem 
uma representação mais ou menos confundida pela ideologia, ou um 
desconhecimento induzido pelas interdições; correspondem às exigências funcionais 
do discurso que deve produzir sua verdade. (...) A história da sexualidade – isto é, 
daquilo que funciona no século XIX como domínio de verdade específica – deve ser 
feita, antes de mais nada, do ponto de vista de uma história dos discursos. (Foucault 
2011) 

 

 Depois dessa obra, embora o termo sexualidade tenha sido utilizado para se 

referir às diferentes maneiras que os antigos tinham de significar e lidar com o sexo, 

raramente um trabalho se permite termos como ‘homossexual’ ou ‘bissexual’, 

entendendo que esse tipo de terminologia vem, sobretudo, da prática de um saber 

clínico datado da modernidade. 

 Estabelecendo-se esse crivo, o estudo da sexualidade antiga ganha, desde 

então, uma face muito mais cultural e sociológica, sendo estudada enquanto o modo 

como uma cultura, outra que não a nossa, lida com o sexo. Para Lourdes Conde 

Feitosa: 

 

A análise da sexualidade integra a historicidade do corpo, do que pode ser definido 
por erógeno, das prescrições estabelecidas à prática sexual e de suas emoções, 
evidenciando vários sentidos, de acordo com os valores socialmente constituídos em 
grupos, tempos e espaços estabelecidos. (Feitosa 2005, 43) 

 

 No que tange à antiguidade, marcadamente a romana, desenvolveu-se a 

teoria de que a principal questão a regular o sexo seria a de quem era o ativo e 

quem era o passivo. Para R. W. Hooper, por exemplo, em Roma o sexo era 

permitido entre as pessoas do mesmo sexo ou de diferentes. No entanto, ser 

penetrado era visto como uma atitude desprezível, enquanto que penetrar não. 

Desse modo, os romanos se encontrariam em uma cultura falocêntrica, na qual os 
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homens de elite tinham a sua disponibilidade tanto os favores sexuais de seus 

escravos e escravas quanto de esposas e prostitutas/os. Em contrapartida seus 

parceiros sexuais eram necessariamente de baixo escalão social e potenciais 

vítimas da depredação. A cultura sexual romana era marcadamente a cultura do 

estereótipo do macho mediterrânico (“macho Mediterranean stereotype”). 

 Nesse ponto em específico é que se diferenciariam as culturas romana e 

grega. Enquanto nessa o sexo entre dois homens poderia ser visto como natural, 

marcadamente se o adulto cidadão tem relações sexuais pedagógicas com seu 

parceiro mais novo; naquela cultura dos romanos a “homossexualidade” não teria 

tido lugar. Para Hooper, no modelo Grego as mulheres eram excluídas do convívio 

dos cidadãos, elas não poderiam participar das ceias, o que teria feito com que os 

homens tenham desenvolvessem uma cultura de relações sexuais com os mais 

novos e futuros cidadãos; diferentemente: 

 

Os meninos, em Roma, eram ainda objetos de agressão sexual, mas isso 
(paradoxalmente) era o resultado da concepção falocêntrica de virilidade que 
possuíam os homens romanos. Se o falo é poder, então o exercício desse poder 
simboliza status. Essa é a principal atitude que os romanos compartilham com os 
gregos. No entanto, porque não havia nenhuma necessidade de um romano frustrado 
voltar sua energia sexual contra os meninos (apenas uma atitude tradicional e 
habitual da violência masculina) os romanos não sentiam necessidade de 
comprometer a futura virilidade de sua juventude cidadã.1 (R. Hooper 1999, 14) 

 

 Esse modelo interpretativo é certamente ainda importante na maioria das 

análises e, embora diversos autores o tenham questionado, vemos frequentemente 

a assunção de que o que coordena o pensamento dos romanos sobre o sexo é uma 

lógica de que quem é penetrado é também degradado. Essa tese é muito 

influenciada pela noção de que a cultura romana, enquanto um inquestionável 

patriarcado, era uma cultura falocêntrica. Tais teses são reforçadas por algumas 

leituras feministas dessa época. 

 O estudo das práticas sexuais nos anos 1980 esteve também muito 

associado ao movimento feminista e, com certeza, vinculadas a preocupações 

desse movimento, que tão fortemente relacionou-se com a academia, estão algumas 

                                                           
1 Todas as traduces são de nossa autoria. As que forem de terceiros serão mencionados os 
respectivos tratures. Boys at Rome were still objects of sexual aggression, but that (paradoxically) was 
the outcome of Roman mens's phallocentric conception of virility. If the phallus is power, then the 
exercise of that power symbolizes status. This is the central attitude the Romans shared with the 
Greeks. However because there was no social need for frustrated Romans to turn their sexual energy 
against boys (only a traditional, habitual attitude of male violence) Romans felt no need to compromise 
the future virility of their citizen youth. 
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das maiores teóricas sobre a sexualidade. Uma importante autora nesse debate é 

Amy Richlin. Em seu livro, O jardim de Priapo: sexualidade e agressão no humor 

romano (1992a), embora faça uma referência principal a Priapo e a Priapeia, a 

autora desenvolve uma tese sobre todo o humor e o material literário de cunho 

sexual na antiguidade romana. 

 Para Amy Richlin, o assunto de cunho sexual em Roma não era exatamente 

permitido. A ele era relegado o campo de discurso da obscenidade o qual, separado 

do mundo do sagrado e do sacrossanto, frequentemente se vinculava ao humor. E 

não somente o assunto era degradante, mas também praticar o sexo poderia ser. 

Nessa sociedade, a autora considera que a literatura era marcadamente masculina, 

e, além de não contar com espaço ocupado pelas mulheres na sua produção e 

recepção, também não tinha o hábito de pensar a mulher e a prática sexual com a 

doçura e seriedade da literatura grega. Em latim, o sexo é assunto de um humor 

masculino. 

 Esse humor masculino se desenvolveria de maneira agressiva e Richlin 

considera que a principal figura a representa-lo seria Priapo2. O homem romano, 

dentro da poesia, como esse deus, estaria em um lugar de fala privilegiado, no qual 

exporia o sexo de maneira violenta, associando, em veia cômica, as práticas sexuais 

degradantes aos níveis sociais mais baixos. Para Richlin: 

 

Uma figura menor está no centro de todo o complexo de humor sexual romano; ele 

será representado aqui pelo deus Priapo. A postura geral desta figura é a do macho 

ameaçador. (...) Apesar de que esta figura é normalmente tida como extrema, a 

audiência deve se identificar com ele, pelo menos em algum grau, e não com suas 

vítimas, que são descritas nos mais vis dos termos. Esta figura é antes ativa que 

passiva e nem sempre se restringe a descrição suja de suas vítimas, mas por vezes 

as ameaça com punição, normalmente por exposição ou estupro, seja ele vaginal, 

anal ou oral. Num nível sofisticado, ele aplica sua hostilidade aos ideais, figuras 

exemplares, ou literatura sublime. Tão estranho quanto possa parecer este modelo, 

ele advém do fato de que todo o humor sexual romano era masculinamente orientado 

e do axioma de que o humor sexual padrão tende a confirmar a “normalidade” do 

locutor e da audiência. O material a ser estudado aqui e em seguida, tanto quanto o 

que já foi examinado no capítulo 2, dá um amplo testemunho de que a sexualidade 

masculina normal era, como a própria Roma, agressiva e ativa, também que era 

dirigida tanto a objetos femininos como masculinos.3 (Richlin 1992a, 58) 

                                                           
2 Comentaremos as interpretações dessa autora para a Priapeia apenas no capítulo 2. Por enquanto, 
dedicamo-nos ao estudo de seu modelo e da visão de sexualidade romana que ela desenvolve. 
3 One minoritary figure stands at the center of the whole complex of roman sexual humor; he will be 
represented here by the god Priapus. The general stance of this figure is that of a threatening male.  
(…) Although this figure is often felt to be extreme, the audience is expected to identify with him, at 
least to some degree, rather than with his victims, who are described in the vilest of terms. This figure 
is active rather than passive and does not always restrict himself to foul descriptions of his victims, but 
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    O modelo da autora vincula esse humor agressivo a um conflito de status 

social. Para ela, normalmente quem ri mais alto é quem está mais seguro. Assim, 

um romano de sexo masculino e cidadão de elite, não apenas tem o direito de 

penetrar quem quiser, como também de agredir com as palavras, rebaixando ainda 

mais os que eram considerados sexualmente indesejados ou moralmente perdidos. 

Esses, por sua vez, eram expostos ao ridículo, com descrições grotescas de seus 

atos e imagens. Figuras como a da velha feia, da prostituta, do homem pederasta, 

de desprezíveis pessoas lúbricas, todas elas compõem o espectro daquilo de que o 

homem romano fala rindo, reafirmando sua superioridade, seu lugar de poder. Esse 

tipo de atitude violenta estaria, para Richlin, vinculada a uma cultura de exposição 

do parceiro sexual enquanto vítima, associada mesmo à prática de estupro, comum 

no mundo ocidental. A autora também sugere que esse aspecto da cultura romana 

estaria muito próximo e até vinculado com a nossa própria cultura na qual a 

exposição do sexo de maneira agressiva estaria associada ao estupro. 

 De nossa parte, chama-nos atenção que, até esse momento, o assunto das 

práticas sexuais femininas pareça deixado de lado. Se o modelo interpretativo que 

defende a lógica do penetrador x penetrado é esclarecedor para diversos aspectos 

da sociedade romana, assim como também demonstra que as visões sobre o sexo 

são mutáveis e culturalmente definidas, ele ao mesmo tempo deixa de lado as 

mulheres e tudo o que é penetrado entendendo-os como o agredido, excluído e 

rebaixado. Esse modelo entende também os discursos sobre as práticas sexuais 

unicamente como discursos agressivos e que tendem a excluir os praticantes 

penetrados e femininos. Nossa trabalho se debruça, principalmente, sobre essa 

questão. Buscamos estudar os discursos sobre as práticas sexuais procurando 

antever outros modos de significação do sexo feminino na cultura romana. 

 No entanto, não queremos desconsiderar a importância de trabalhos como o 

de Richlin para o estudo do humor romano, sobretudo, da linguagem agressiva 

sobre as práticas sexuais. Se nosso estudo busca diversificar o modelo, como busca 

                                                                                                                                                                                     
sometimes threatens them with punishment, usually by exposure or rape, whether vaginal, anal or 
oral. On a sophisticated level, he applies hostility to ideals, exemplary figures, and sublime literature. 
Odd as this model may seem, it follows from the fact that all Roman sexual humor was male-oriented 
and from the axiom that mainstream sexual humor tends to confirm the “normalcy” of teller and 
audience. The material to be studied here and below, as well as that already examined in chapter 2, 
gives ample testimony that normal male sexuality as Rome was aggressive and active, also that it was 
directed at both male and female objects.  
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também novas possibilidades analíticas sobre o discurso sobre o sexo na 

Antiguidade, não pretendemos fazê-lo desconsiderando a importância de identificar 

os elementos agressivos dessa cultura. Para que deixemos claro em que medida 

nos afastamos e em que outra nos aproximamos da tese de Richlin, devemos 

também esclarecer alguns pontos sobre algumas mudanças nos estudos feministas 

e na própria historiografia sobre o assunto que ocorreram dos anos 1980 até os 

2000. 

 

 

2.1.1  As práticas sexuais femininas e alguns estudos de gênero. 

 

 

 O estudo da História das Mulheres começa quando se percebe que essas 

personagens estavam praticamente ausentes das páginas de livros históricos.   

mulheres na história significa o silenciamento da memória feminina. E nesse sentido, 

em um primeiro momento, os estudos se preocuparam mais com a busca dessas 

personagens. No que se refere a antiguidade, um dos primeiros estudos foi o de 

Sarah B. Pomeroy. Seu livro, de nome Deusas, prostitutas, esposas e escravas: 

mulheres na Antiguidade Clássica (Pomeroy 1975) deixa antever, no título, a 

diversidade de personagens que busca observar na cultura da antiguidade clássica, 

e esse, talvez, seja precisamente o ponto mais interessante desse estudo. Nos 

capítulos em que trata da mulher romana, a autora se permite apresentar tanto os 

exemplos que demonstram um modelo se sociedade mais patriarcal, em cujos 

espaços políticos dominavam especificamente os homens, quanto os exemplos que 

questionam essa interpretação e demonstram uma certa mobilidade das mulheres. 

 As matronas, como eram chamadas as mulheres de elite em Roma, 

aparecem de diferentes maneiras nesse estudo. Por meio de olhar a mitologia, 

Pomeroy observa que a religião parecia fazer apologia a que as mulheres se 

dedicassem a cuidar dos lares e os homens se responsabilizassem dos assuntos 

políticos. No entanto, também ressalta que, no Império, apesar de não poderem 

votar, as mulheres tinham bastante poder político. Elas poderiam casar-se sem 

manus, o que significa que elas ainda herdariam as posses de seus pais e poderiam 

administrá-las individualmente. Ao mesmo tempo, mulheres ricas poderiam tornar-se 
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figuras de destaque politicamente em uma cidade: matronas poderiam ser patronas 

de grupos de trabalhadores, de collegia importantes mesmo dentro da religião. 

Assim essas mulheres também tinham maiores possibilidades sexuais. Pomeroy 

lembra que, para o jurista Ulpiano, um homem não pode exigir de sua mulher que 

seja mais contida e estóica que ele próprio; e lembra a existência de mulheres que 

se divorciavam ou se cadastravam enquanto prostitutas para poder continuar tendo 

diversos parceiros sexuais (Pomeroy 1975, 159).  

 A autora também se preocupa com as mulheres em classes baixas, e 

demonstra que tanto suas condições como suas práticas sexuais (embora esse não 

seja o tema principal do trabalho) eram mais flexíveis do que se imagina em um 

modelo mais rígido. Prostitutas poderiam ser escravas raptadas de suas famílias ou 

mesmo terem optado pelo trabalho como uma maneira de angariar fundo para 

comprar a liberdade. Escravas também poderiam atender a desejos sexuais de seus 

senhores e, inclusive, ganhar presentes dos amantes de suas senhoras – já que era 

comum escravos acompanharem as relações sexuais. Com efeito, para esse 

trabalho pioneiro no assunto, a diversidade parece importar antes de um modelo 

estático. Embora seja inegável a existência de uma sociedade patriarcal em Roma, a 

autora, buscando incluir a diversidade de situações evidenciadas pela análise da 

documentação, fornece também uma interpretação bastante fluida para esse 

patriarcado. 

 Os estudos de gênero promovem algumas mudanças no tema da História das 

Mulheres. Segundo Joan Scott (Scott 1989) (Scott 1992), o estudo do gênero é o 

estudo das diferenças entre o que se considera masculino e feminino. Com esse 

avanço teórico, o movimento feminista passa a perceber que as sociedades 

organizam as próprias percepções do que é o masculino e o feminino de maneiras 

diferentes. “Homem” e “Mulher” deixam de ser conceitos ligados diretamente ao 

sexo, e tornam-se conceitos interdependentes e que se constituem mutuamente: em 

uma realidade discursiva, um dá o limite do outro. Mas esse estudo dessa dicotomia 

tem também a finalidade de ressaltar os jogos de poder que se estabelecem entorno 

desse conceito, evidenciando as relações de força estabelecidas entre o que seria 

masculino e feminino dentro das realidades. Para Scott, esse movimento leva os 

estudos feministas a se preocuparem com as diferenças e a mostrar que as 

categorias com que definimos os dois sexos são, na verdade, historicamente 

construídas. 
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 Entretanto, esse movimento tomou formas diferentes de estudo. Para alguns 

teóricos, o gênero vinha a constituir uma maneira de criticar, estruturalmente, como 

o patriarcado era construído em diferentes culturas, atendo-se ao patriarcado como 

uma estrutura inegável. Por outro lado, feministas pós-estruturalistas teriam se 

dedicado a buscar o que a autora chama de a “diferença dentro da diferença”. Ou 

seja, entendendo que o gênero é uma categoria móvel que discute o poder, essas 

feministas perceberam, talvez de maneira foucaultiana, que esse poder não se 

organiza de uma única maneira e que, assim, tampouco o gênero precisaria ser um 

conceito imutável, mas relacional.  

 O estudo de Richlin, que mencionamos no tópico anterior, encontra-se em 

uma encruzilhada de tendências feministas Dez anos depois de publicar sua tese 

sobre a Priapeia, a autora lançava um livro, fruto de um grupo de estudos feministas 

sobre a pornografia: Pornografia e representação na Roma Antiga. Nesse momento 

ficam mais claras suas intenções e percebemos mais afundo algumas das opções 

da autora na interpretação da Priapeia. 

 Richlin, em sua obra, busca realizar um movimento de aproximação dos 

estudos feministas com os estudos clássicos, tanto para que, dentre os classicistas, 

se perceba a importância dos estudos de gênero, quanto para que, nos estudos de 

gênero, se perceba a relevância da discussão dos clássicos para a nossa cultura.  

Nesse momento, a autora está associada com uma parte do feminismo que se 

definiu pela crítica da pornografia. No entanto, o conceito feminista de pornografia 

não é simplesmente o de um discurso de assunto sexual:  

 

Muitas pessoas, se perguntadas para definir pornografia, podem responder que ela 
tem a ver com representações obscenas da sexualidade, e podem adicionar que ela 
tem a intenção de excitar a audiência. Uma definição feminista influente de 
pornografia tem enfoque, mais especificamente, no modo com que a pornografia 
tende a objetificar mulheres, às vezes literal e violentamente transformando-as em 
objetos. E é esse modo de encarar o assunto que levou teóricos capacitados a 
postular analogias e identidades entre o pornográfico e a representação nela mesma. 
(...) Pornografia, então, (...)refere-se a muito mais do que o sentido comum da 
palavra, e contém em si toda uma família de áreas de pesquisa acadêmica.4 (Richlin 
1992 b, xiv) 

                                                           
4 Many people, if asked to define pornography, might respond that it has to do with obscene 
representations of sexuality, and might add that it is intended to titillate its audience. One influential 
feminist definition of pornography has focused more specifically on the way in which pornography 
tends to objectify women, sometimes literally and violently turning them into objects. And it is this way 
of framing the issue that has in turn enabled theorists to postulate analogies or identities between the 
pornographic and the process of representation itself. (...) Pornography, then, as the term will be used 
in this book, refers to much more than the common meaning of the word and brings in a whole family 
of areas of scholarly inquiry. 
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 Para as feministas, pornografia é, então, uma representação da sexualidade 

que cria sobre ela um discurso. Para esse grupo, em específico, o conceito ainda vai 

mais além: o estudo da pornografia é o estudo da maneira como as representações 

do sexo e do feminino no sexo foram criadas por homens com o intuito de objetificar 

as mulheres (Parker 1992). Nesse sentido, ela é uma maneira de subjugar o sexo e 

a sexualidade feminina e, por esse motivo, associado a uma sociedade que vive o 

patriarcado de maneira violenta.  

 Embora os desenvolvimentos teóricos sobre a pornografia em específico 

ocupem um lugar muito mais central nesse segundo livro da autora, percebemos 

ecos desse mesmo pensamento no trabalho de Richlin sobre o humor sexual latino. 

N’O jardim de Priapo, publicado primeiramente em 1982, a autora defende que o 

humor sexual latino apresenta características semelhantes à de representações 

pornográficas. Considerando que o texto expõe a mulher e sua sexualidade de 

maneira negativa e faltando na cultura romana documentos que comprovem a 

existência de práticas sexuais vistas como algo positivo5, Richlin acredita que todo o 

humor romano se ligava a uma cultura que desprezava a sexualidade feminina. Para 

ela, se uma mulher romana pudesse, eventualmente, conseguir uma posição social 

de relevo (e ainda assim, a autora considera essa possibilidade parca) ela teria 

necessariamente de conviver com homens que abertamente a ridicularizariam em 

público, em um humor tendencialmente misógino. É esse olhar para um humor 

agressivo que permite a autora interpretar a cultura romana, até mesmo, como uma 

cultura de estupro. 

 Com efeito, essa corrente de estudos ocupa um lugar crucial para a 

identificação da profundidade com que as culturas criam modos de repressão das 

mulheres. Especialmente no nosso caso, são os estudos da pornografia que 

demonstram o modo como o sexo feminino acaba sendo objetificado e transformado 

em algo negativo, passivo de violência: o sexo é visto como uma loucura feminina, e 

a mulher como um objeto constantemente desejante, disponível. No caso do estudo 

da antiguidade, importa-nos expor que esse tipo de estudo tem muito a contribuir 

com nosso trabalho, no sentido de identificar o modo como a documentação se 

                                                           
5 Como mencionamos acima, diferentemente da cultura grega, a romana não possuía textos em que 
se descrevia de maneira doce as delícias de uma relação sexual com uma mulher ou a beleza da 
nudez feminina. 
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mostra agressiva às mulheres e as suas práticas sexuais. Entretanto, acreditamos 

que, no estudo do discurso sobre a sexualidade antiga a partir das obras de humor, 

não podemos nos ater unicamente às maneiras como se constrói um discurso 

agressivo em relação à sexualidade feminina. A leitura da documentação sobre o 

sexo enquanto pornografia, portanto, ocupa um lugar de importância, mas em nosso 

estudo das práticas sexuais antigas, queremos enfatizar as diferenças, a variedade 

e as especificidades. Nesse sentido, nosso trabalho distancia-se um pouco do 

modelo mais rígido que descreve essa literatura unicamente como agressiva, 

falocêntrica e pornográfica. 

 Como mencionamos, seguindo Joan Scott (História das Mulheres 1992), 

buscamos o estudo das práticas sexuais femininas entendendo a importância de se 

estudar as diferenças. Para essa autora, é o estudo da diferença que marcou, desde 

o princípio, o valor da História das Mulheres para a Teoria da História de maneira 

geral. Para a historiografia, a mulher seria um suplemento (1992, 77), ou seja, algo 

que tanto adiciona ao que já existia, quanto modifica a condição própria daquilo que 

era. Ou seja, Scott vê o estudo das mulheres como o estudo de uma diferença que 

signifique e que modifique os próprios modelos interpretativos constituídos. Nesse 

sentido, a autora defende que o estudo do gênero também deve preocupar-se com 

as singularidades. 

 Dentre os estudiosos do gênero e das práticas sexuais antigas, um nome 

importante é o de Marylin B. Skinner. A autora faz parte, junto com Richlin, de um 

grupo de estudos constituído no Estados Unidos, e que tem publicado uma 

enormidade de estudos sobre esses dois temas na antiguidade. No ano de 2002, a 

autora escreveu um artigo de posicionamento teórico chamado Zeus e Leda 

(Skinner 2002), no qual Skinner defende que se fizesse uma mudança nos estudos 

das práticas sexuais antigas. Para Skinner, os grandes modelos que se 

preocupavam com o patriarcado e o modelo de oposição de passivo/ativo tinham 

deixado de lado uma série de evidências distintas sobre as práticas sexuais antigas. 

Além de o tema da mulher ter ficado de lado, também a prática do homoerotismo 

feminino, e as dimensões religiosas, enfim, dimensões que expunham uma 

significação cultural diferente para as genitálias não haviam ocupado lugar de 

importância no debate acadêmico. Sendo assim, a autora promove um 

redirecionamento nos estudos. A partir de agora, buscando a variedade. 
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2.1.2 O sexo em sua diversidade: modelos mais recentes de interpretação da 

sexualidade antiga. 
 

  

 Na historiografia mais recente, três obras nos influenciaram enormemente 

para desenvolver o trabalho e escolher o tema. A primeira delas, O erotismo 

masculino na Roma Antiga, de Florence Dupont e Thierry Éloi (L'érotisme masculin 

dans la Rome Antique 2001). Evidentemente que a questão da obra não é as 

práticas sexuais femininas, mas as masculinas e, marcadamente, a homoerótica. Os 

autores consideram o termo erotismo para referir-se às práticas sexuais porque 

tomam-no em seu sentido etimológico. Eros é o deus grego do amor, e erotiká são 

as coisas referentes ao afeto amoroso e sexual. Desse modo, os autores deslocam 

o conceito de sexualidade propriamente dito que, como já mencionamos quando 

comentamos a obra de Foucault, aplica-se unicamente ao período moderno. Assim 

também, Dupont e Éloi evitam a noção de que existiria um código de conduta social 

que regularia as práticas sexuais. Seu estudo sobre o mundo masculino se expande 

ao todo da sociedade quando criam um modelo postulando que, em Roma, somente 

a linguagem sobre o sexo, e não a prática, seria regulada por uma conduta social. 

Assim, para os autores, as poesias amorosas e sexuais de que tratamos são 

cômicas por um só efeito: elas tendem a envergonhar aquele que as lê em voz alta. 

 No que tange aos poemas Priápicos, os autores tendem a acreditar, portanto, 

que os epigramas do livro seriam dedicados a uma realidade epigráfica: na qual os 

poemas, inscritos na base de imagens do deus, tenderiam a envergonhar os leitores. 

Um romano tinha por hábito ler em voz alta e, quando passando por essa estátua, 

ao fazer a leitura da poesia, ficaria embaraçado diante de um público desconhecido 

que estivesse no mesmo ambiente. Se as poesias são para uma realidade festiva, 

no entanto, os autores tendem a interpretar os epigramas enquanto performáticos: o 

assunto sexual já seria, em si, degradante e, quando um romano escrevia ou 

declamava uma poesia de invectiva contra algum conviva de uma festa, estaria 

automaticamente degradando a imagem dessa pessoa. Para os autores, por 

exemplo, as ameaças de estupro feitas pelo deus não são nem ameaças, nem 

exemplos de uma cultura na qual o estupro se realizaria efetivamente. Na realidade, 

dizer, como um Catulo “pedicabo ego vos et irrumabo” (te vou foder e ainda me vais 
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chupar) já seria agir: a ameaça consistia em um estupro simbólico efetivo no qual já 

se atingia a moral do objeto da invectiva. 

 O modelo de Dupont e Éloi apresentam a vantagem de questionar em que 

medida seria prática toda essa simbologia imposta sobre o sexo por meio das 

poesias e dos textos epigráficos que nos restaram do Império Romano. No entanto, 

ainda nos parece difícil acreditar que uma cultura que tenha se preocupado tanto 

com o sexo (ele é onipresente enquanto assunto cômico desde os textos sérios 

como historiográficos, passando pelo teatro e poesia bucólica, até os gêneros que 

eram considerados mais baixos, como o próprio gênero epigramático) tenha sobre 

ele estabelecido um verdadeiro tabu e que o material Priápico fosse causador de 

vergonha na população. Esse modelo, para nós, tem o principal efeito de alertar 

para a necessidade de se perceber a recepção dessas poesias e o modo com que 

se esperava que ela circulasse em Roma.  

 Em 2005, depois de ter proposto que se flexibilizasse os modelos 

interpretativos sobre a sexualidade antiga, Skinner publica seu manual Sexualidade 

na cultura grega e romana (Sexuality in Greek and Roman Culture 2005). Para a 

autora, a prática era de fato rigidamente controlada – ao menos no que se refere à 

ideologia das correntes filosóficas do período. No entanto, embora esse controle 

fosse desejado, dificilmente a realidade prática seria como a teoria. Ou seja, 

teoricamente, um homem, para manter-se um homem masculino, teria de não 

manter relações sexuais com outros homens e, no entanto, haveria uma cultura na 

qual o sexo era realizado entre os diferentes escalões da sociedade: um homem 

livre poderia ter relações com seus escravos, evidentemente que mantendo-se ativo; 

uma mulher livre teria a mesma possibilidade. Assim, para a autora, o ideal de 

masculinidade romana estaria constantemente sob pressão e a sociedade viveria 

em uma realidade de tensão na qual os homens desconfiariam constantemente das 

masculinidades declaradamente invioladas de seus outros amigos. Esse 

comportamento estaria na origem da literatura satírica e da invectiva sexual. 

 Com efeito, para Skinner, o poder regularia a sexualidade e a posição de 

atividade e superioridade. No que concerne à análise das personagens femininas, a 

autora defende que, durante o império, elas teriam conseguido um papel social 

extremamente relevante. Possibilidade de se separar, de administrar sozinhas suas 

fortunas, de agir politicamente, de escrever, pensar e estudar e, consequentemente, 

maiores possibilidades sexuais. Skinner defende que uma mulher poderia ocupar 
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papel ativo em relação a um homem, desde que essa ocupasse também papel 

social mais relevante que seu parceiro. A autora também considera pinturas que 

demonstram uma relação sexual homoerótica entre duas mulheres. Para essa 

teórica, talvez a invectiva contra o feminino seja efetivamente fruto de uma realidade 

na qual as mulheres teriam assumido diversas características do que seria “ser 

masculino”. Assim, os homens precisariam de um riso grosseiro e agressivo em prol 

de garantir seu status fálico e a conservação de seus lugares de poder (Skinner 

2005, 254). Como podemos perceber, para a autora, para o período imperial, as 

próprias categorias de gênero pareciam flutuantes ou, em alguma medida, 

dissolvidas.  

 Um último texto de maior relevância é o trabalho de Lourdes Conde Feitosa, 

Amor e sexualidade: o masculino e o feminino em grafites de Pompéia (Feitosa 

2005). Ao estudar a sexualidade e o gênero a partir dos grafites de Pompeia, a 

autora realiza deslocamento do tema para a questão dos sentimentos romanos, 

incluindo os romanos de classes baixas, raramente expressos na documentação 

literária de elite. Feitosa concorda que os elementos de humor sobre o sexo possam 

ser mostras de uma realidade na qual o masculino precisava afirmar sua potência – 

o discurso dos grafites normalmente se aproxima daquele humor sexual visto na 

documentação dos textos literários. No entanto, para ela, as interpretações mais 

corriqueiras da sociedade romana não consideram a possibilidade de os romanos 

desenvolverem sentimentos sinceros de amor e afeição. Feitosa afirma que, tanto 

nas interpretações em que a sexualidade é vista como uma profunda entrega ao 

mundo dos prazeres, quanto naquelas que é vista como um elemento unicamente 

relacionado com a posição sexual do indivíduo, os autores desconsideram a 

possibilidade da afeição e do amor. Na primeira interpretação, o amor seria o 

elemento de descontrole, na segunda, ele nem mesmo seria considerado, já que os 

romanos aparentariam preocupar-se apenas com quem teriam relações sexuais 

para manter seus status sociais. 

 Feitosa assim desloca a questão do sexo enquanto uma atividade de poder, 

e, preocupando-se com o sentimento, conclui: 

 

Os registros sobre o amor possibilitam afirmar que a divisão proposta por diversos 
autores, entre emoção e razão, não se sustenta para essas pessoas, na medida em 
que o amor é apresentado como imanente à vida, como o seria comer, dormir e, por 
isso, tão presente no cotidiano popular. Amor (como o próprio vocábulo latino 
impossibilita distinguir) integraria a afeição e a paixão, considerando essa última, a 
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união sexual e suas práticas de satisfação, tanto do feminino quanto do masculino. E 
é por meio desse conjunto de inscrições, que falam de ambos aspectos, que foram 
consideradas a relação e os papéis estabelecidos entre eles. (Feitosa 2005, 128) 

  

 A autora, portanto, se afasta daquela interpretação na qual sexo seria apenas 

uma questão de status social ou de poder. Para a autora, o sexo, em sua dimensão 

afetiva, se encontra como uma atividade tanto do feminino quanto do masculino. 

Assim, novamente lidamos com uma interpretação que torna mais fluida tanto a 

sexualidade quanto o binarismo de gênero. 

 No Brasil, o trabalho de Feitosa foi pioneiro e muito influente. Devemos 

ressaltar que foi o primeiro com o qual tivemos contato. Outros estudos sobre as 

práticas sexuais foram desenvolvidos nesse território6, com a preocupação de 

elaborar outras possibilidades interpretativas que viessem a diversificar os modelos 

para a sexualidade antiga. Sanfelice (Sanfelice 2012), por exemplo, demonstra, em 

estudo sobre as pinturas parietais da deusa Vênus, que  a nudez ou mesmo o 

assunto sexual não têm necessariamente uma conotação pejorativa, podendo atrair 

fertilidade, frutividade nos negócios e mesmo proteção contra os males. Assim, em 

nossa perspectiva, pretendemos também nos debruçar sobre o estudo das práticas 

sexuais femininas entendendo-as na sua multiplicidade de significados. Com efeito, 

queremos elaborar um estudo que leve em consideração as várias possibilidades de 

interpretação e uso desse discurso cômico da Priapeia na sociedade romana, a fim 

de compreender, na sua abrangência, o discurso desse documento sobre as 

práticas sexuais antigas. Mas antes que passemos a uma discussão sobre o livro 

que estudamos, precisamos demonstrar também como entendemos o lugar do 

humor na sociedade antiga. 

 

 

2.2  Riso: criação e experiência pela literatura.   
 

 

O estudo do humor e dos hábitos cômicos teve sempre lugar na filosofia, 

principalmente desde alguns filósofos gregos que entenderam o riso como um ato de 

pensamento. No entanto, para uma ciência que se formou com o pensamento 

                                                           
6 Também ressaltamos as dissertações de Lorena Pantaleão Silva, sobre o Satyricon de Petrônio e as Sátiras de 
Juvenal (Silva 2011) e de Mateus Buffone, sobre as comédias de Plauto (Buffone 2013), ambos discutem as 
personagens femininas em obras de literatura. 
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sistemático do sério, o humor pareceu, por muito tempo, assunto menor e 

irrelevante. Quando Bakhtin escreve seu livro sobre o riso de Rabelais, encontra-se 

intrigado com o fato de esse autor renascentista ser menos estudado que os autores 

sérios – e explica isso justamente pelo caráter cômico da obra. E quando Jean-

Pierre Cèbe escreve seu estudo sobre a caricatura e a paródia em Roma, explica 

sua obra da seguinte maneira: Uma tal tentativa se compreende somente se 

admitimos que os antigos romanos eram capazes de rir; ou melhor: que eles muito 

riram e muito se ridicularizaram. (1966, 7) 

Dos poucos estudos sobre o humor que surgiram foram, na realidade, 

majoritariamente influenciados por duas obras importantes que surgiram na década 

de 1900. O Riso, de Henri Bergson, e Os chistes e sua relação com o inconsciente, 

de Sigmund Freud. O psicanalista, em seu estudo, desenvolveu uma metodologia 

bastante consistente para se estudar a existência e as práticas cômicas em uma 

sociedade. Segundo D’Angelli e Paduano (dois estudiosos italianos que escreveram 

um livro, O Cômico, dedicado a fazer uma revisão dos tipos de riso e das principais 

interpretações sobre o humor na literatura) para Freud,  

 

O riso surge (...) como consequência de um movimento agressivo que denota a 
presunção de superioridade de quem ri em relação ao objeto do riso: é de fato uma 
refutação de identificação com o outro, que se repete roda vez que o outro dispende 
um excesso de energia para realizar tarefas físicas ou poupa demasiada energia para 
realizar tarefas mentais. (D'Angelli e Paduano 2007, 273) 

 

Ainda, para Freud, o riso ocorreria sempre entre três personagens. Primeiro, o 

realizador do riso, A: é ele quem monta as piadas e realiza a agressão destinada a 

alguém, B. Finalmente, C, o público da piada – uma pessoa ou mais – que 

juntamente com A riem de B. Para que o riso ocorra, é necessário ocorrer uma 

identificação entre A e C, que compartilham de valores e opiniões sobre B, que não 

se identifica com o grupo ou a quem a identificação é refutada pela agressão 

cômica. Nossa sensação, até aqui, é de que o riso pensado é principalmente o 

escárnio, a sátira, o apontar de dedo para os defeitos e problemas, relacionado com 

o pensamento crítico. 

O trabalho de Bergson, anterior em cinco anos, parece ter como partida o 

mesmo princípio de que o riso é, fundamentalmente, um apontar de dedo. No 

entanto, o filósofo o associa menos a agressão e mais ao estabelecimento de uma 

comunidade cultural. Na verdade, seu trabalho parece colocar de fato o humor em 
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função de uma cultura e de uma sociedade. Para Bergson, ninguém ri sozinho, e em 

grupo, todos riem juntos, mesmo que um ou outro não tenham compreendido bem a 

piada.  

Como as abstrações são próprias aos trabalhos filosóficos, o riso também 

teria uma função particular sobre a vida e, também, sobre uma sociedade. Bergson 

acredita que o riso serviria para quebrar a mecanicidade da vida. Quer dizer, se 

alguém tropeça porque não soube adaptar-se ao terreno, rimos dele. Ele foi 

mecânico, nós o corrigimos. Do mesmo modo, o riso poderia afetar também todo o 

corpo social. O autor analisa, assim, o riso de Molière na comédia sobre o avarento. 

Nessa obra, ri-se de um personagem que, obcecado por ter dinheiro e ficar rico, 

acaba deixando de lado outras preocupações importantes. Ora, tal comédia, 

surgindo no centro de uma sociedade cada vez mais burguesa e acumuladora, seria 

um chamado de Molière a que a sociedade revisse seus princípios, evitasse se 

prender somente à ideia de acúmulo de capital, evitasse tornar-se mecânica em sua 

própria crença principal e guardasse a mobilidade e adaptabilidade inerente a vida. 

O riso seria força criadora e estabilizadora. O riso, sendo social, compartilharia 

valores. Quando os burgueses riam do avarento, todos juntos no teatro, absorveriam 

as ideias e Molière, perceberiam os problemas da mecanicidade, evitariam aquele 

comportamento. 

No entanto, a teoria de Bergson pode parecer, ou operar, de maneira muito 

totalizante. O filósofo percebe o riso sempre em função da sociedade, e da 

sociedade enquanto um todo coerente. Há pouco espaço para a diversidade sua 

leitura sobre o riso. Para o estudioso da literatura antiga, Drew Grifith (2008), o 

grande problema dessa leitura é que Bergson parece acreditar que “a sociedade 

está sempre certa”; abre-se pouco espaço para pensar o indivíduo desviante, ou o 

humor  que não se conforma (Griffith 2008, 28).  Em nossa interpretação, no 

entanto, acreditamos que o trabalho de Bergson já parece sugerir, talvez de um 

modo tangencial ainda, a possibilidade de diversidade de humores.  

 

Se é lícito comparar grandes coisas com coisas pequenas, lembraremos aqui o que 
se passa quando entramos para as escolas. Depois de passar nas terríveis provas de 
admissão, o candidato tem de submeter-se a outras, que os veteranos lhe preparam 
para ajustá-lo à nova sociedade e, como costumam dizer, para lhe amaciar o caráter. 
Toda sociedade pequena que se forma assim no seio da grande é levada, por um 
vago instinto, a inventar um modo de correção e de amaciamento para a rigidez dos 
hábitos adquiridos noutros lugares e que será preciso modificar (Bergson 1983, 65).  
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“Amaciar o caráter”, diz o autor. O riso pode ser, portanto, também uma 

maneira para se criar uma identidade de grupo, para condicionar a participação 

dentro de uma pequena sociedade, como a universitária, por exemplo. Certamente, 

esse trecho é peculiar da obra. Embora Bergson não comente ainda a existência de 

um humor desviante, ao menos aqui se trata da possibilidade de existir práticas 

humorísticas variadas por existirem dimensões sociais diferentes também. Certo que 

não queremos, com isso, aprofundarmo-nos em uma discussão dos estatutos 

filosóficos do autor – e nem estamos discutindo de fato a filosofia de Bergson – mas 

apenas tangenciando ainda o ponto que consideramos mais fundamental para nosso 

estudo do humor: uma leitura que aponte mais para a diversidade.  

Assim como essas leituras sobre o humor influenciam esse trabalho, elas 

influenciaram também a tradição posterior de estudos históricos e literários sobre o 

humor. No entanto, quando os estudiosos se debruçaram sobre as diferentes 

práticas culturais, percebeu-se que o cômico poderia ter outros funcionamentos. De 

algum modo, até Bergson e Freud, o riso parece ser uma atitude de repulsa: mesmo 

que Bergson considere um valor extremamente positivo para o riso, mantendo a 

mobilidade da vida, sua análise pensa constantemente termos como “correção”. No 

entanto, estudos mais aprofundados em períodos e recortes específicos 

demonstram uma maior gama de possibilidades de humor. 

Um importante exemplo disso é o estudo já citado, mas não descrito, de 

Concetta D’Angelli e Guido Paduano (2007). Nessa obra, os autores realizam tanto 

uma revisão bibliográfica sobre as metodologias de estudo sobre o humor, quanto 

também uma análise do cômico em diferentes obras literárias de períodos distintos. 

O intuito aqui não é o de estabelecer uma história do humor, mas uma catalogação 

de tipos diferentes de cômico. Os capítulos enumeram, por exemplo, o riso 

moralizante, a crítica dos vícios, o riso político-social, o cômico transgressor, o 

cômico contra a morte. Enquanto pensamento, por exemplo, os autores consideram 

que  

 

O riso se liga à pretensão, verdadeiramente divina, de instituir o mundo como sistema 
significativo e equilibrado. A darmos ouvidos a Aristóteles, esta é efetivamente a 
pretensão da arte, que, como tal, não provoca o riso, mas usualmente a admiração. 
(D'Angelli e Paduano 2007, 111)  
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Assim, o riso não necessariamente está ligado a agressão, embora essa não 

seja excluída dele. Um trabalho importante para se repensar esse lugar do cômico 

na sociedade é o estudo de Mikhail Bakhtin (2010) sobre a obra de François 

Rabelais e a cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Para o autor, 

durante a Idade Média, o humor foi experiência das classes baixas. No alto da 

sociedade, a cultura era cristã e exclusivamente preocupada com o sério. Rir parecia 

um pecado. Mas para as culturas populares, onde se teve uma manutenção maior 

das culturas pagãs da antiguidade, o humor parecia permanecer enquanto prática 

festiva e até mesmo ritual. Era hábito rir na Páscoa, e era hábito também a 

comemoração festiva do carnaval, com um humor de realismo grotesco, uma 

espécie de libertação da verdade dominante, de exposição de um outro tipo de 

pensamento, expondo a realidade, criticando. 

Para o linguista, o riso estava, portanto, vinculado a festividade, e essas 

tinham, na expressão cômica, a realização de uma concepção de mundo diferente 

daquela imposta pela alta sociedade:  

 
As festividades tiveram sempre um conteúdo essencial, um sentido profundo, 
exprimiram sempre uma concepção de mundo. Os "exercícios" de regulamentação e 
aperfeiçoamento do processo do trabalho coletivo, o "jogo no trabalho", o descanso 
ou a trégua no trabalho nunca chegaram a ser verdadeiras festas. Para que o sejam, 
é preciso um elemento a mais, vindo de outra esfera da vida corrente, a do espírito e 
das ideias. A sua sanção deve emanar não do mundo dos meios e condições 
indispensáveis, mas daquele dos fins superiores da existência humana, isto é, do 
mundo das ideias. Sem isso, não pode existir nenhum clima de festa. (Bakhtin 2010, 
7-8) 

 

Dada a posição do riso no período em que estuda, Bakhtin também conclui 

que o riso teria a função de renovar o sério. De algum modo, o riso popular interagia 

com o sério, abria nele o espaço do ridículo pelo qual poderia caminhar uma festa 

assumindo seu caráter de intermitente, não oficial, diferente do corriqueiro. Por outro 

lado, para o renascimento, por exemplo, o riso estaria também intimamente 

vinculado ao exercício de pensamento e percepção do mundo: 

 
A atitude do Renascimento em relação ao riso pode ser caracterizada, de maneira 
geral e preliminar, da seguinte maneira: o riso tem um profundo valor de concepção 
do mundo, é uma das formas capitais pelas quais se exprime a verdade sobre o 
mundo na sua totalidade, sobre a história sobre o homem; é um ponto de vista 
particular e universal sobre o mundo, que percebe de forma diferente, embora não 
menos importante (talvez mais) do que o sério... (Bakhtin 2010, 57) 
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Assim, o riso, talvez operando como o estudo da própria linguagem, pode ser 

compreendido tanto como uma maneira de significar e apreender o mundo, como 

também como uma maneira de expor o pensamento e compartilhar essas 

percepções. É, portanto, um lugar de importância para se pensar uma cultura 

diferente e seus modos de significação do mundo.  Para Bakhtin, o riso tem a função 

de renovar o sério e de completa-lo na significação, sempre inacabada, do mundo. 

Mas em seu estudo sobre Rabelais, Bakhtin percebe no comediante a 

articulação entre os modos medievais e populares de pensar, e a literatura alta do 

renascimento, produzindo um novo modo de pensamento. A própria noção de 

circularidade cultural estabelecida por esse livro só é possível pela apreensão de 

uma cesura que existia entre os diferentes níveis de discurso: o riso saía de baixo. 

Mas para Bakhtin, a mesma atitude não seria possível para o estudo do império 

romano, onde o humor não estaria isolado em uma prática social. Em Roma, o riso 

não era proibido e sua dosagem menos controlada que na realidade cristã. 

Precisamos, então, de uma reflexão sobre o humor romano. 

 

2.2.1  Não mais haverá medida? 

 

Como comentamos na introdução ao tópico anterior, para se estudar o humor 

na Roma Antiga, deve-se primeiro acreditar que exista humor nessa sociedade. O 

material cômico foi, por muito tempo, visto como um material literário mais baixo, de 

menor qualidade. Por esse motivo, não apenas se deixou de estudar o riso na 

antiguidade, como também esse estudo permaneceu apenas no debate dos 

especialistas. Como comenta Georges Minois, nos anos 2000, para que o tema do 

humor chegue aos manuais universitários (!) de História de Roma, o assunto passa 

por uma delicada seleção e uma cuidadosa inserção. A imagem de romano é 

naturalmente a de uma pessoa séria e nem mesmo os primeiros estudos sobre o 

riso pareciam questionar muito essa visão. 

Jean-Pierre Cèbe é, talvez, um dos primeiros estudiosos a se debruçar sobre 

a questão do humor na sociedade romana. Seu estudo, A caricatura e a paródia no 

mundo romano antigo7 foi publicado no ano de 1966 e ainda ocupa lugar de 

importância nas bibliotecas francesas. Sua relevância é também inquestionável: o 

                                                           
7 La caricature et la parodie dans le monde romain antique des origines à Juvénal 
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autor realiza um estudo de abrangência cronológica enorme (das origens até 

Juvenal) e de diversidade considerável (seu estudo concerne a poesia, o material 

historiográfico que narra as práticas rituais antigas, discursos retóricos, material 

grego, e mesmo pinturas encontradas nas casas de Pompeia). Talvez essa tenha 

sido a primeira vez que se constatou que o humor parecia onipresente na sociedade 

latina e que possuia uma gama de significados muito diversa. 

Cèbe identifica, por exemplo, que o humor na antiguidade tinha uma 

importante função religiosa. Para o autor, os hábitos romanos de realizar grandes 

comemorações festivas embaladas em cantos e danças cômicas, hábitos que o 

próprio autor considera comuns em sociedades primitivas (Cèbe 1966, 19), estariam 

vinculados ao surgimento do teatro em Roma – curiosamente o primeiro gênero 

literário da sua história. No entanto, o próprio autor tem uma tendência a observar o 

humor romano imperial como uma atitude muito mais filosófica e civilizada. Para ele, 

Roma teria um hábito antigo de considerar o riso como uma força renovadora, 

protetora e fecundande da terra, no entanto esse seria um humor relegado aos 

períodos mais arcaicos da história de Roma, quando se realizavam festividades 

relacionadas com o tempo agrícola das plantações, nas quais o riso tinha o poder de 

garantir a fertilidade das plantações.  

Para Cèbe, o desenvolvimento de uma literatura associada à tradição grega, 

e de uma civilização cada vez mais complexa teve o poder de dissociar o riso das 

práticas rituais, e associá-lo à defesa de uma moral e de um controle típicos da 

civilização romana. Em um artigo de 1961, anterior a publicação de sua obra, e que 

permanece na tradição como um clássico para o estudo do humor romano (cf. 

Minois), o autor argumenta que “Até ali [a entrada da tradição grega no ano de 240 

a.C.], por apego às tradições e, sem dúvidas, também por falta de imaginação, os 

romanos não haviam tido nem a ajuda, nem a vontade de trilhar o caminho que os 

conduziria da dança [a dança dos rituais fesceninos] ao drama [o teatro, mais 

civilizado, menos religioso].”8 Assim, em que pese o reconhecimento de uma 

vivência diferenciada do riso, Cèbe parece algo reticente ao humor religioso que, 

para ele, teria sobrevivência apenas pontual. Durante o Império, o autor argumenta 

que o principal traço do humor romano seria a defesa da moral e do comportamento 

                                                           
8 Jusque-là [ a entrada da tradição grega no ano de 240 a.C.], par attachement à les traditions et sans 
doute aussi par manque d’imagination, les Romains n’avaient eu ni l’aide, ni le désir de franchir le 
pas qui les eût conduire de la danse [ a dança fescenina antiga] au drame. (Cèbe 1961) 
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menos individualista e mais social. Por um lado, o humor seria utilizado nos 

discursos jurídicos como maneira de rebaixar os adversários ou os acusados; por 

outro, se associaria com a criação do gênero satírico de poesia, no qual o cômico 

estaria vinculado à exposição de vícios e dos problemas éticos da sociedade. A 

sátira seria, em verdade, relacionada com um caráter educador da cultura da época, 

na qual a Literatura seria usada para expor um pensamento filosófico (Cèbe 1961, 

197).  

Banhada de filosofia e civilidade, a sociedade romana escarnecia também das 

próprias divindades. Para Cèbe, os priapeus, por exemplo, tratam-se de uma 

literatura elaborada por um rir cáustico e um pensamento de base antirreligiosa. Por 

causa do atributo fálico do deus, os romanos não poderiam evitar de rir de suas 

feições um pouco burlescas e, assim, acabaram por rebaixar o estatuto divino bem 

como sua potência fecundante. Priapo, para o autor, é o deus dos assuntos lúbricos 

e, por esse motivo, na obra de derrisão, acaba-se levando o assunto sexual ao seu 

paroxismo, em termos crus, eventualmente desprezando o próprio assunto. 

Elemento de morigeração, de expansão filosófica, de controle dos impulsos, 

Cèbe coloca o riso romano em um lugar no qual ele permanecerá para a 

historiografia: o hábito civilizado. Outros modelos de análise do humor na sociedade 

romana também incorrem em considerar o vínculo desse com a civilização. Para 

Drew Grifith: 

 

Como vimos no capítulo anterior, o humor grego e romano era baseado no caractere, 
ou mais especificamente, em pessoas agindo de maneiras que fossem de encontro 
às normas da sociedade. O riso é, para os gregos e romanos, corretivo. Isso é 
perfeitamente razoável passa uma cultura onde a sociedade é totalmente importante. 
Entretanto, os Germanos não tinham a mesma sociedade, o que sugere que o humor 
não era baseado em caracteres. Em vez disso, ele é mais situacional9. (Griffith 2008, 
195) 

Griffith analisa o humor para as mais diversas sociedades antigas, desde a 

Mesopotâmia, o Egito, Grécia e Roma Antigas e, finalmente, o humor de diferentes 

povos germânicos. No caso das civilizações clássicas, o autor considera que o 

humor funcionava em vínculo estreito com a ordem social, tratava-se de uma 

comédia de caracteres, quer dizer, um humor com finalidade de identificar os 

                                                           
9 As we have seen in the previous chapters, Greek and Roman humor was based on the character, or 
more specifically, people acting in ways that go against the norms of society. Laughter is, to the 
Greeks and Romans, corrective. This is perfectly reasonable in a culture where the society is all-
important. However, the Germans did not have such society, suggesting that the humor is very unlike 
to be character based. Instead it is more likely situational. 
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personagens a serem evitados. Certamente que, embora o autor critique um pouco a 

metodologia de Bergson, como foi observado anteriormente, sentimos alguns ecos 

da teoria do filósofo francês, especialmente por esse autor também analisar a 

comédia de caracteres de Molière, como também já foi mencionado. 

Mesmo a análise culturalista de Georges Minois tende a considerar, por uma 

via diferente, o tema do riso civilizatório. Na análise desse autor, o que importa mais 

é estudar os diferentes aspectos da vivência do cômico na sociedade romana. Para 

Minois, os romanos tinham uma verdadeira cultura do humor. Eles tinham 

consciência de que habituavam rir mais que outras sociedades, e orgulhavam-se 

disso. Na retórica, além de usar do riso para atacar um oponente, ele aparecia para 

divertir e envolver o público no discurso; nas festas, como as saturnais e as 

lupercalia, o riso era experimentado como uma força de renovação de um tempo 

pacífico, que reforça o vínculo social e estabelece um período diferenciado do 

quotidiano. Os romanos inventaram a sátira e criticavam ferozmente os costumes 

dos povos estrangeiros; eles desenvolveram um riso grotesco, não no sentido 

romântico do termo, mas no sentido de um riso que percebe que a vida e o mundo 

são ilógicos e impossíveis de seguirem uma razão coerente e perceptível10. No 

campo, a vida rural também coexistia com o humor. Minois considera que o humor 

latino teria surgido, ou se considerava surgido de um humor comum nas áreas rurais 

com o poder mágico de proteção. Esse humor era cáustico e agressivo, considera o 

sentido ritual ter desaparecido – embora ele ainda seja reconhecido no humor das 

celebrações rurais de vivência muito mais alongada – Minois também observa que o 

tom ácido e agressivo da derrisão latina teria sito permanente herança desse 

cáustico humor campestre. 

                                                           
10 Aqui estamos evitando a discussão sobre o humor grotesco. No sentido que a palavra é 
empregada comumente, o grotesco significa um humor que, de tão feroz e bizarro, seria capaz 
mesmo de provocar um sentimento de medo ou receio no público. O sentido teria surgido quando, no 
renascimento, pessoas conseguiram adentrar a Domus Aurea, palácio imperial que fica na cidade de 
Roma. Abismados com o teor, à época ilícito e chocante, das pinturas, e ao mesmo tempo 
descompensados, os descobridores teriam reagido com humor e choque. O termo grotesco vem do 
italiano grotta, palavra para gruta em português, porque o palácio se encontra encoberto de árvores e 
cria a sensação de ser um labirinto em gruta dentro de uma colina. Durante o romantismo, foi o 
escritor Vitor Hugo que sistematizou o termo para a reação de desconforto e medo que se associa ao 
riso. Embora Minois pareça certo desse tipo de humor existir na sociedade romana, é sempre 
discutível a utilização de tal conceito para as sociedades pré-modernas. Lembramos que Bakhtin, por 
exemplo, prefere empregar o termo de realismo grotesco para se referir às personagens 
desconcertantes do humor medieval. No entanto, Louis Callebat acredita podermos falar de grotesco, 
inclusive no sentido assustador, para alguns dos textos antigos, sobretudo para a transgressão da 
ordem natural dos textos de Apuleio, Horácio e Catulo. (Callebat 1998) 
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Ao final de seu trabalho, Minois, entretanto, retoma o tema da civilização. 

Para ele, a festividade romana tinha vínculo estreito com o cotidiano dessa 

sociedade e, melhor dizendo, a complementava. Se, em dias normais, um humano 

dessa realidade tinha de aguentar submissão a pessoas mais poderosas, 

escravidão, uma vida dura de trabalho, no dia das festas ele poderia dar vazão a 

todos os sentimentos negativos que teria mantido desse cotidiano de controle. Por 

meio do humor, o romano (não estamos nos referindo especificamente ao cidadão 

livre e de sexo masculino) poderia liberar todas suas impulsões, ofender, expor seus 

descontentamentos e, com o ritual de encerramento da festa, retomar seu cotidiano 

de submissão. Esse tipo de humor, com base em uma análise quase psicanalítica e 

frankfurtiana do divertimento, teria para o autor um valor inestimável: O riso 

contribuiu muito para a longevidade do mundo romano. (Minois 2007, 105) 

Se o divertimento em Roma, ou o riso, tiveram efetivo valor para a 

consolidação de uma vida civilizada, controlada pela filosofia e pelas práticas de 

discursos sarcásticos, não é uma questão importante para o nosso trabalho. Esse é 

um limite dos estudos culturais que não queremos chegar. O que interessa aqui é a 

análise específica do discurso do cômico e da experiência desse humor na 

sociedade da época. As interpretações mais genéricas da historiografia sobre o 

humor tendem a insistir no ponto de que o humor do período imperial romano estaria 

divorciado de suas crenças religiosas, associado a uma realidade cada vez mais 

controlada. No entanto, a presença de Priapo enquanto personagem cômico não 

necessariamente reforça essa perspectiva. Tanto o falo quando o deus sempre 

estiveram associados a uma experimentação risível da vida. João Ângelo de Oliva 

Neto, que realiza um estudo mais detido sobre a personagem do deus, não acredita 

que sua presença enquanto personagem de literatura tenha sido completamente 

desvinculada da realidade ritual e mágica de seu nume. 

Com efeito, Georges Minois observa que as primeiras obras teatrais estariam 

vinculadas a procissões fálicas realizadas para a fertilidade. Os contextos 

arqueológicos demonstram uma enorme presença de material fálico, bem como de 

pinturas de Priapo, e as Hermas Itifálicas para proteção dos jardins eram comuns. 

Para estudiosos da arqueologia, aparentemente, o culto ao falo como elemento de 

proteção não desapareceu com a elevação de um universo cada vez mais civilizado. 

E mesmo para Oliva Neto, estudioso da Priapeia, nem toda Priapéia é risível, nem 

todo riso é ridículo, nem todo ridículo é doloroso. (Oliva Neto 2006, 31). Nosso 
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trabalho, então, estudaremos o humor na priapéia, menos na perspectiva de buscar 

em que medida isso se vincula com ideais de civilização, mas na tentativa de 

rastrear a vivência cultural da obra e do riso, os modos de articulação do 

pensamento sobre as práticas sexuais e do humor.  

Assim, conforme buscamos demonstrar nesse capítulo, estamos, de maneira 

geral, nos afastando das possíveis conclusões generalizantes que poderiam ter um 

trabalho historiográfico. Nos estudos de gênero e dos discursos que se constroem 

sobre o sexo feminino, optamos por um estudo que se debruce sobre a diversidade, 

pluralizando assim as memórias, construindo um modelo interpretativo que inclua 

personagens importantes para a História que queremos narrar. No que tange ao 

estudo do humor, buscamos entende-lo como uma maneira de significar os 

elementos do mundo e de lidar com a realidade, permitindo assim uma preocupação 

com as vivências, evitando assim a necessidade de interpretar o humor enquanto 

uma prática de controle social. Cabe agora um estudo mais aprofundado da obra, 

expressando a leitura que fazemos dela. 
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3  A obra, a máscara, seus lugares. 

 

 

 A Priapeia é um dos documentos literários mais curiosos da antiguidade, e 

talvez esteja também dentre aqueles que mais suscita debates e contradições. 

Como se sabe, os textos antigos raramente nos chegaram em seus manuscritos 

originais. Durante a Idade Média, as principais bibliotecas eram mantidas em 

monastérios e conventos, onde monges copiavam a mão os livros que possuíam, 

para trocar entre uma e outra instituição. Para além do desgaste que a passagem do 

tempo possa ter dado a grande parte dos textos, eles ainda eram selecionados 

justamente pelas mãos que lhes garantiam sobrevida: mãos que interpretavam, 

cortavam, separavam e eventualmente erravam. 

 Por esse motivo, normalmente uma edição acadêmica de um texto antigo leva 

diversas notas evidenciando alternativas de palavras e frases: um editor tem a tarefa 

de juntar todas as edições medievais e renascentistas que forem encontradas de 

uma obra, compará-las e, selecionando dentre os diferentes manuscritos as versões 

que lhe pareça mais coerente (segundo diversos critérios da disciplina), estabelecer 

um texto único. No caso da Priapeia11, o primeiro manuscrito do livro apareceu 

apenas no ano de 1340, publicado justamente pelo escritor renascentista, 

Boccaccio, com apenas 41 poemas, e associada à autoria de Virgílio. Na sequência 

disso aparecem diversos outros textos e edições que incluem novos poemas e que 

totalizam hoje mais de 80 manuscritos.  

 Em que pese a diversidade de estudos sobre a Priapeia, os textos e suas 

traduções em diversas línguas têm seguido um padrão muito semelhante, e a 

variação mais relevante está na escolha de compor o corpus dos chamados 

Carmina Priapea com 80 ou 86 poemas. A escolha de 80 poemas aponta 

normalmente para uma espécie de purismo dos editores, já que os seis poemas 

finais do corpus teriam sido adicionados pelos primeiros comentadores e críticos da 

obra  já no Renascimento12, e suas proveniências seriam de inscrições 

                                                           
11 As informações sobre a história do manuscrito foram retiradas da edição francesa do texto, 
publicada pela famosa coleção de literatura clássica, Les Belles Lettres ou Guillaume Baudé. 
(Callebat e Soubiran, Les Priapées 2012)  
12 A adição, por exemplo, do poema 81, originário de uma estela encontrada na cidade de Pádua, 
data já do ano de 1664, na primeira e já bastante completa edição dos poemas da Priapeia por I. 
Scaliger (Callebat e Soubiran, Les Priapées 2012). O mesmo procede para outros poemas, em outras 
edições renascentistas, que na verdade obedecem a lógica da autoria: Schoppe, por exemplo, 
acreditava o livro ser de autoria múltipla, ele anota o poema II como sendo de autoria de Ovídio. A 
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posteriormente encontradas, ou de Virgílio. A escolha por 80 poemas também está 

relacionada à noção de que o corpus teria autoria única, ainda que desconhecida, o 

que tornaria esses 6 poemas legitimamente apócrifos.  

 A partir dessas informações o leitor percebe que a autoria do Corpus 

Priapeorum é, portanto, uma questão em aberto. Os poemas da Priapeia são todos 

epigramáticos, o que coloca o corpus num gênero específico, cuja história será 

debatida adiante. Um epigrama consiste basicamente em uma poesia, normalmente 

de tamanho reduzido, que supostamente teria acompanhado alguma superfície 

material onde se tornaria pública – uma lápide, uma estela, parede ou herma. Em 

grego, ἐπιγράμμα significa inscrição.  A poesia fazia parte da vida na antiguidade, e 

por esse motivo, o gênero epigramático surge enquanto um gênero de recolhimento: 

os autores anotavam as poesias com as quais se haviam deparado em trânsito. Mas 

em Roma o gênero também assume uma função mais vinculado às festas, em que 

poesias cômicas eram lidas ou trocadas como mensagens, com finalidades muito 

diversas (Laurens 1989). Um só autor, Marcial, teria escrito 14 livros nesse gênero, 

de autoria própria e com olhos antes às festas que às superfícies de inscrição. A 

Priapeia fica, por ter autoria desconhecida, espremida entre as duas possibilidades: 

ou tratava-se de um livro de autoria múltipla, podendo ou não ter sido composto em 

forma de recolho; ou tratava-se de um livro escrito por apenas um autor, mas cujo 

nome não chegou até nós. Ambas hipóteses são sustentadas por editores 

modernos. Nesse sentido, acreditamos ser importante considerar o corpus em sua 

ambivalência: podemos antever epigramas que parecem mais vinculados à pedra, 

outros mais à festa. Para compor nossa análise tomamos o conjunto de 86 poemas, 

marcadamente mais relacionados com os comentários das edições brasileira de 

João Ângelo de Oliva Neto (2006), e francesa de Louis Callebat (2012). 

 Mas os mistérios dessa obra não se resumem à autoria: também não se sabe 

ao certo a datação do livro. No entanto, essa questão aparece, no conjunto de 

estudiosos, muito melhor resolvida. A partir de estudos que levam em conta tanto a 

história da Literatura Latina, quanto as mudanças dos estilos e da própria língua 

latina empregada nos poemas, é possível estabelecer com alguma precisão a data 

do corpus. Enrique Montero-Cartelle (1990) acredita que o livro tenha sido 

confeccionado a partir do século II d.C., por considera-lo mais evoluído em técnicas 

                                                                                                                                                                                     
esse editor, portanto, não parecia problemático a inclusão de poemas de variadas proveniências, 
desde que mantivessem o deus Priapo como tema principal da obra. (Schoppe 1664) 
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epigramáticas e de humor que aquele de Marcial (de finais do século I d.C.). Oliva 

Neto, já mencionado, considera que os priapeus possam ser datados de finais do 

século I a.C. a finais do século I d.C., o que levanta a possibilidade de o livro 

acompanhar o imediato surgimento da poesia cômica em Roma – normalmente 

estabelecida com o livro de Catulo, em 60 a.C.. Para Soubiran (2012), coautor da 

edição francesa anteriormente referida, e que realiza um aprofundado estudo de 

prosódia e da linguagem dos poemas, seu estilo e rigor técnico, bem como escolha 

métrica, colocariam o livro entre a poesia da época de ouro augustana e os livros de 

Marcial, portanto mais decididamente no século I d.C. 

 De todos esses 86 poemas, o que dá sentido e perpassa todos não é 

necessariamente a autoria, mas a coerência: todos os poemas têm Priapo como 

personagem e, quase na totalidade, são de teor cômico e sexual. A licenciosidade 

do corpus lhe garantiu durante um grande período um lugar nas bibliotecas que era 

chamado de Inferno; e em um dos poemas o narrador considera, em tom jocoso, 

“cum cunno mihi mentula est uocanda” (Priap. XXIX), “devo pronunciar pinto e 

pomba” (Oliva Neto 2006). A Priapeia é portanto sexual e cômica. Mas se os 

discursos sobre as práticas sexuais são aqui nosso tema, o humor nos é importante 

para poder analisar toda a obra literária. Seguimos então, antes de comentar 

algumas questões da nossa interpretação da Priapeia, por uma breve discussão 

sobre o modo como pensamos a Literatura e o tom humorístico, enquanto 

documentação da História de Roma. 

 

 

3.1 História e Literatura; Literatura e História 
 

 

 A História e a Literatura são disciplinas que tiveram uma grande diversidade 

de intersecções. É comum se referir ao fato de que a partir da segunda metade do 

século XX, a Literatura tenha parecido à História como documentação, ou a História 

tenha se dado conta de seu caráter também literário. Mas é anterior a isso o estudo 

relacionado de História e Literatura. Talvez pela rarefeita documentação escrita que 

restou da Antiguidade, ou pelo simples fato do enorme impacto que as histórias 

mitológicas, teatrais ou dramáticas dos antigos têm em nossas vidas, a 

documentação literária ocupa um lugar expressivo. A partir do século XIX, a 
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Literatura passou a ser objeto de História, com a criação do gênero de História da 

Literatura no seio do romantismo alemão. 

 Segundo Carpeaux, que realiza uma boa revisão bibliográfica sobre as teorias 

da História da Literatura até a escrita de seu livro, o princípio da História Literária se 

dá com o filósofo Herder que aponta a necessidade de se criar, a partir da leitura 

dos textos, um autor literário como um conceito, a partir de suas características mais 

marcantes. A Literatura passaria a ter a capacidade de ser narrada como história. 

No século XIX, a disciplina passou por uma discussão muito parecida com as 

discussões de teoria da História. De um lado, os românticos estudariam o conjunto 

de obras para entender como a literatura se formou e resultou no presente; 

enquanto os positivistas teriam estudado para quantificar e agrupar os textos 

semelhantes. (Carpeaux s.d.) Com muita dívida à crítica marxista, a literatura 

começa também a ser vista como um produto da sociedade, de condições 

econômicas e de tradições sociais que se representariam na obra, ou permitiriam 

sua criação.  

 Em História também a literatura surgia. É comum encontrar nos manuais de 

História Antiga uma seção separada, ou dedicada à chamada civilização (Piganiol 

1961), ou religião e arte (Rostovtzeff 1967), para comentar o surgimento de 

determinadas obras literárias que pareçam importantes para a História Geral. 

Evidentemente que, em manuais tradicionais, normalmente os aspectos da literatura 

estão separados do que é narrado talvez como principal: a história Política. A 

documentação literária está, normalmente, numa relação de dependência com o 

político, principalmente no período Augustano. Para Rostovtzeff, por exemplo, a 

grande produção de literatura do início do império se dá, por um lado, por uma 

demanda dos imperadores – que usariam das obras como instrumentos políticos 

para angariar aceitação – e ao mesmo tempo pela necessidade e expressão de um 

posicionamento da aristocracia contra a submissão ao governo.  

 Mas certamente que nesse trabalho, não buscaremos apenas a relação da 

literatura com aspectos políticos da História. Nosso interesse é pelo questionamento 

do documento literário enquanto um objeto capaz de nos informar sobre aspectos da 

vida, do humor, e das concepções e modos de significar as práticas sexuais no 

mundo romano antigo. A literatura é, portanto, um lugar em que o discurso se 

organiza podendo ser analisado para compreender diferentes aspectos da História 

de Roma, e também no qual buscamos novas leituras possíveis acerca do passado. 
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 Normalmente um estudo que analise uma obra enquanto um discurso deve se 

preocupar com uma grande variedade de aspectos dessa: a autoria, a escrita, a 

publicação, circulação, recepção, linguagem. Evidentemente que, para períodos tão 

afastados da História, como a Antiguidade, esses estudos não podem ser 

desenvolvidos do mesmo modo como o são para as épocas mais recentes, e 

sobretudo com relação à Priapeia, algumas dificuldades surgiram e determinaram, 

em alguma medida, a escolha da metodologia.   

 Já comentamos sobre a dificuldade de se traçar um autor para a Priapeia e, 

também, sobre a dificuldade da datação – se considerarmos a obra como um 

recolho, pode-se até mesmo sugerir uma grande anterioridade dos poemas! No 

entanto, trataremos do autor na obra literária, com a intenção de traçar as 

características gerais do discurso que nos é apresentado, à que escala social 

pertenceria e a quais elementos culturais corresponderia. De fato, estamos 

buscando uma compreensão da literatura aqui com um olhar para ela enquanto um 

ato de escrita. Na introdução de um manual dos anos 1980, Mclaughin define esse 

tipo de abordagem da seguinte maneira:  

 

“Pensar no texto enquanto escrita enfatiza o modo como o texto enquadra a língua 
enquanto conjunto de valores: a literatura é parte do processo pelo qual os valores de 
uma cultura são comunicados. Quando lemos encontramos esses valores em uma 
forma familiar, portanto parecem naturais em sua confiabilidade, em seus poderes 
para dar sentido à experiência. (Mclaughin e Lentricchia 1988, 6)13 

  

 O estudo da linguagem e da língua latina, nesse ponto, foi crucial, sobretudo 

no que se refere à linguagem sexual pelo estudo já famoso de J. N. Adams (Adams 

1982). A linguagem é de fato o modo pelo qual apreendemos e significamos14 o 

mundo, e a literatura ou a poesia, uma atuação direta sobre a linguagem. Keith 

Harvey e Celia Shalom, no livro Language and Desire, acreditam, com alguma 

influência lacaniana, que passamos por momentos diferentes na significação desse 

desejo: em primeiro lugar, passaríamos por um estado de prazer, blissful state, no 

qual o pensamento seria interditado, e em seguida passaríamos para um estado em 

                                                           
13 Thinking of literature as writing emphasizes a text's entaglement in language as a system of values: 
literature is part of the process by which the values of a cultue are comunicated. When we read we 
encounter those values in a familiar form, so that they seem natural in their reliability, their power to 
make sense of experience. (tradução do autor) 
14 Para não nos aprofundarmos em discussões filosóficas, evitamos de citar aqui um livro que muito 
nos influenciou nesse estudo: O Sacramento da Linguagem, de Giorgio Abamben. Ele segue na 
bibliografia como um referencial e uma sugestão. (Agamben 2011) 
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que, por meio das palavras, poderíamos verbalizar e compreender as sensações do 

corpo.  

 A Língua é, também, um dos principais modos pelo qual organizamos um 

discurso, o discurso define práticas.  

 
Se a língua é o principal meio pelo qual discursos são articulados e naturalizados 
como ‘verdades’, então o material de grandes corpora de textos autênticos – 
exemplos de ‘habitats verbais’ nos quais nossos seres falantes existem e mudam – 
podem mostrar-nos precisamente como tais articulações e naturalizações são 
repetidamente levadas a cabo pela atenção aos contextos e frequências. (Harvey e 
Shalom 1997, 14) 15  

  

 Um importante exemplo desse tipo de estudo é a atenção para as metáforas. 

Mais do que simples figuras de linguagem, as metáforas também podem definir um 

modo como as coisas são significadas, e esses modos são intimamente ligados a 

práticas culturais (Negri 2014). O sexo e o desejo também passam, tanto em Roma 

quanto em nossa sociedade, por significações metafóricas que matizam os modos 

diferentes como uma mesma cultura pode significar essa prática. Segundo Alice 

Deignan:  

 

Olhando para as metáforas que estão estabelecidas em uma cultura (em oposição às 
novas e poéticas que chamam atenção para si) e considerando suas interferências, 
pode ser possível criar visões explícitas que são comunicadas implicitamente pela 
metáfora e que são, frequentemente, incontestáveis. (Deignan 1997)16 

 

 Mas nossa preocupação com a literatura não se limita ao ato de escrita. Um 

texto também é formado por sua recepção e isso foi assunto de um ensaio que 

mudou os rumos dos nossos modos de ver o material literário. No final da década de 

1960, Hans Robert Jauss publicou um ensaio em formato de livreto (Jauss 1994) 

que  fundaria os estudos chamados de estética da recepção. O autor pretendia 

colocar a recepção de uma obra como algo que interessaria para o estudo da 

História da Literatura. Sua tese principal é a de que uma sociedade forma uma 

leitura específica de uma obra e que é isso que modifica seu caráter e seu status. 

                                                           
15 If language is the chief means through which discourses are articulated and naturalised as 'truths', 
then the evidence of large corpora of authentic texts - samples of the 'verbal habitats' in which our 
speaking selves exist and change - can show us exactly how such articulations and naturalisations are 
repeatedly accomplished through an attenrion to contexts and frequencies. (tradução nossa) 
16 By looking at metaphors which are estabilished whithin the language (as opposed to new, poetic 
metaphors which call attention to themselves) and considering their ingerences, it may be possible to 
make explicit views that are communicated implicitly though metaphor and which are often 
unchallengeble. 
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Essa leitura é definida pelo horizonte de expectativa, quer dizer, uma sociedade 

sempre lê baseada em gêneros e em estilos com os quais está acostumada. Um 

livro, para ser bem aceito, deve, portanto, atender a esse horizonte, ou seja, 

permanecer em alguma medida dentro do estilo de escrita e de visão de mundo com 

os quais se está habituado a praticar a leitura, mas ao mesmo tempo, deve buscar 

elementos um pouco inovadores, para valer enquanto obra específica. Assim, 

quando um estilo muda, ou uma obra revolucionária se apresenta, Jauss acredita 

que ela muda, ou expressa uma mudança, também, de seu Horizonte de 

Expectativa. O ensaio se conclui com uma análise da publicação de Madame 

Bovary, que teria causado uma enorme intriga na sociedade do período, e deixado 

seu escritor entre ser processado por expor realidades muito obscenas, e ser aceito 

por uma sociedade que, a partir daí, aceitava esse tipo de realidade. 

 O estudo de Jauss é, portanto, de muita importância para a disciplina da 

História Literária, mas para a História, ele abriu espaço para se pensar também que 

a obra é sempre projetada e escrita em se pensando um determinado público e uma 

determinada recepção. Evidentemente que no estudo de Jauss, diversos 

documentos de jornais e do próprio processo de Flaubert estavam disponíveis. Para 

as obras antigas, é sempre mais difícil traçar a recepção17. A metodologia que 

conseguimos traçar até agora, e se perceberá nos resultados que ela ainda é 

desenvolvida em um caráter muito inicial, é a de buscar interseccionar elementos 

culturais e elementos da própria obra que tracem a recepção por ela esperada. 

 Em uma obra de revisão bibliográfica sobre a leitura, Vincent Jouve considera 

as diferentes teorias sobre o leitor que se implica no texto. O leitor pode ser 

interpelado pelo próprio texto, quando em algum momento se lhe chama a atenção 

para alguma coisa, pode ser um personagem da própria narrativa, sendo convidado, 

pelo texto, a agir ou interpretar de determinado modo. O leitor também pode ser 

convidado a preencher determinados espaços, não esclarecidos pela narrativa, com 

sua imaginação. O modo como se escreve, a linguagem e os lugares de publicação 

também deixam antever um leitor esperado pelo texto. Para Jouve: “Simetricamente, 

o receptor é ao mesmo tempo o leitor real, cujos traços psicológicos, sociológicos e 

                                                           
17 Queremos deixar evidente aqui, como também se perceberá pela argumentação subsequente, que 
nos referimos à recepção no sentido da leitura que era feita da obra no momento em que ela foi 
publicada. A possibilidade de se realizar um estudo de recepção das obras antigas pelos literários ou 
leitores modernos não só é possível como é um campo em largo desenvolvimento nos Estudos 
Literários, e pode se aparentar com o campo de estudos dos usos do passado em História. Entretanto 
nosso trabalho não busca realizar muitas digressões temporais.   
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culturais podem variar infinitamente, e uma figura abstrata postulada pelo narrador 

pelo simples fato de que todo texto dirige-se necessariamente a alguém. ” (Jouve 

2002, 36) 

 A recepção, em verdade, é um estudo intimamente relacionado com a 

História. Busca, por detrás de um texto, os aspectos culturais que se envolveram na 

sua criação, já que a redação é sempre projetada para um público, e a vivência 

desse texto também determinada por ele. Segundo Zumthor: 

 
Recepção é um termo de compreensão histórica, que designa um processo, 
implicando, pois, a consideração de uma duração. Essa duração, de extensão 
imprevisível, pode ser bastante longa. Em todo caso, ela se identifica com a 
existência real de um texto no corpo da comunidade de leitores e ouvintes. (Zumthor 
2014, 51) 

  

 A busca por essa cultura que se desvenda detrás de uma obra também traz 

um outro efeito para os estudos, que aqui nos interessa: a diversificação das 

interpretações. Vincent Jouve nos lembra que uma leitura é sempre receptiva e ativa 

ao mesmo tempo (Jouve 2002, 128).  Essa atividade representaria, na verdade, o 

confronto da visão de mundo com o leitor com o mundo apresentado pelo texto. 

Desse modo, a recepção é sempre um território de possibilidade. Nesse sentido, 

fazemos a opção por uma abordagem que leve em conta a possibilidade de 

diferentes interpretações sobre o texto na antiguidade. Para o historiador da 

antiguidade, Tim Whitmarsh, 18  

 
Se quisermos uma pintura mais completa das sociedades antigas, não podemos 
ignorar o chamado a interpretar textos literários, mesmo se sabemos que nenhuma 
interpretação dura para sempre. E a melhor resposta à teoria da recepção talvez seja 
a de construir o pluralismo em nossas narrativas sobre as comunidades 
interpretativas da Antiguidade. Sem dúvida, cada texto “significou” de maneiras 
diferentes para povos19 diferentes: em vez de vê-los enquanto conteúdo unitário, 
significados fixos, deveríamos considerar o aparente escopo de possíveis respostas 
em um dado contexto histórico. (Witmarsh 2009, 82) 

  

                                                           
18 For ancient historians, the procces is similar. If we want e fullest picture of ancient societies, we 
cannot ignore the call to interpret literary texts, even if we know that no interpretation will last for ever. 
The best response to the challenge of reception theory is perhaps to build pluralism into our accounts 
of ancient interpretative communities. All texts no doubt "meant" in different ways to different people: 
rather than seeing them as contain unitary, fixed meanings, we should consider the likely range of 
possible responses in a given historical context." 
19 Aqui sentimos uma ambiguidade no conceito de people, que tanto vale enquanto pessoas, no 
plural, como enquanto povo. Acreditamos que é uma ambiguidade importante para o texto, já que a 
diversidade sempre transita entre agrupamentos distintos em uma sociedade, quanto entre 
individualidades (o átomo social?). 
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 Assim, nossa busca, na interpretação da obra, se refere às diferentes 

interpretações possíveis. Pretendemos observar as possibilidades de interpretação 

do humor nos poemas, entendendo eles em seu contexto, e buscando compreender 

também as referências das poesias para a cultura romana. Nossa leitura, que agora 

segue, buscando esses elementos, permite-nos nos diferenciarmos um pouco de 

algumas interpretações consolidadas para a Priapeia. Vejamos esse assunto no 

tópico seguinte.. 

 
 

3.2 Leituras: definições da obra 
 

 

 Já comentamos, no primeiro capítulo, que os primeiros teatros estariam 

relacionados ao culto fálico. Com efeito, acreditamos também que a própria troça 

pode estar relacionada ao deus fálico. É de origem bastante remota o hábito de se 

cultuar o falo na Antiguidade, e existe mesmo a crença, entre os estudiosos, de que 

o culto a Priapo teria relações muito próximas com os cultos fálicos no Egito – onde 

se acreditava que a fertilidade do Nilo era decorrência de jazer ali o falo do deus 

Osíris. Entretanto, sabemos que Priapo é uma palavra grega e que o deus, entre os 

latinos, era conhecido por ter nascido em Lâmpsaco. A mitologia informa ser o deus 

fruto da união de Dionísio e Afrodite e, e que pese versões do mito nas quais Hera 

teria punido a relação tornando o deus extremamente feio, ou ele ter sido 

abandonado no interior de Lâmpsaco, donde seu caráter rústico e rural, Priapo 

parece ter características divinas bastante variadas. 

 O historiador das religiões, Robert Turcan (1960), em artigo que estuda o 

deus, defende de fato sua origem egípcia. No entanto, como o autor estuda Priapo 

por meio da arqueologia, aponta para o seu caráter polivalente na realidade romana. 

Turcan acredita Priapo ter sido associado, em Roma, ao antigo deus Tutino Mutino, 

deus falo com atributos fertilizantes e, também, a Dionísio, permanecendo 

relacionado a festividade, embriaguez, humor. Para Turcan, o deus representa um 

dos mais importantes exemplos de divindade para qual o sincretismo20, advindo de 

                                                           
20 Turcan é um importante historiador das religiões da academia francesa. Seus estudos estão 
relacionados com a virada pós-colonial, e sua obra tende, em muito, a perseguir as obras de alguns 
autores do século XIX que estudaram a religião romana com uma visão imperialista e 
desconsiderando o sincretismo religioso. No caso desse artigo, em específico, do início de sua 
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múltiplos choques culturais, é constituinte de seu culto. João Ângelo de Oliva Neto 

(2006), em eu livro Falo no Jardim, também realiza um estudo de Priapo pela 

literatura e pela documentação material. Seus resultados apontam também para um 

caráter muito diversificado do culto ao deus. Embora alguns traços desse culto 

sejam associados às classes populares, Oliva Neto demonstra como Priapo também 

teria relação com o ritual do casamento, com a proteção dos comerciantes e dos 

viajantes, dos marinheiros, e até mesmo um caráter psicopompo, ou seja, de levar 

as almas ao mundo dos mortos. Mas certamente, de todas as características desse 

deus, as que parecem se ressaltar, em Roma, são as de rubro guardião dos jardins 

e, sobretudo, a de um deus que intencionalmente provoca o riso. 

 Já mencionamos também que o humor, em Roma, poderia espantar o mau-

olhado, assim como os objetos sexuais o fariam. Lourdes Conde Feitosa (2005) 

aponta para a magia apotropaica como um elemento para pensar a representação 

sexual sem a amarra erótica. Oliva Neto também aponta para a magia apotropaica 

como um dos significados tanto de Priapo quanto do humor nele envolvido. Talvez, 

por esse motivo, o deus tenha ficado tão permanentemente vinculado ao território 

humorístico na literatura. 

 No início de seu papel enquanto personagem da literatura, Priapo fora 

associado à comédia: no século IV a.C., Xenarco lhe escreveu uma comédia 

intitulada Priapo. Posteriormente, o deus atinge a poesia epigramática, e até mesmo 

um tipo de verso lhe é criado: o metro priapeu, que na poesia grega está 

intimamente associada à escrita de poemas ao deus. Logo Priapo também se 

enquadra como personagem de poesia epigramática. 

 O gênero de poesia de epigramas surge na Grécia antiga, marcadamente no 

período helenístico. Epigrama significa escrita na pedra, e o estilo de poesia surge 

marcadamente como um recolho, feito por algum poeta, de textos que estariam 

anteriormente grafados. Entretanto, muito rapidamente os poetas se puseram a 

completar os livros com epigramas autorais e que se aproximavam da linguagem da 

poesia epigráfica. Como é costume da linguagem da pedra, o leitor parece ser 

interpelado: ele é o passante, a quem a pedra chama, e a quem dirige algum 

ensinamento. Assim, um epigrama também conserva essa característica de 

interpelar alguém que seria seu suposto leitor. Na poesia grega, também o tema da 

                                                                                                                                                                                     
carreira, Turcan está propondo o sincretismo enquanto fenômeno intrínseco da religião politeísta e 
enquanto um pressuposto analítico no estudo dos cultos. 
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pedra é conservado, sendo muito frequente referências funerárias – já que o epitáfio 

é um lugar marcado da poesia. 

 Mas enquanto gênero de poesia, marcadamente do período helenístico e 

alexandrino adiante, a poesia do epigrama adentra também o banquete. Para Pierre 

Laurens (1989), esse torna-se a principal função de tal gênero dentro das realidades 

imperiais grega e romana. Em um momento em que a classe alta torna-se cada vez 

mais poderosa, e tem mais tempo também para dedicar-se aos prazeres, o epigrama 

torna-se um gênero de humor. Curto e grosso, um epigrama era marcado por um 

tom direto, e pela habilidade de suspender o leitor e guia-lo até um momento de 

energia, no qual se concretiza o humor, ou a reflexão que se objetiva causar, de 

maneira intensa. Assim, Laurens (1989) defende que o epigrama ideal deve ficar 

entre o ferrão e o mel. Deve conduzir o leitor ao momento de pointe, no qual mesmo 

um humor agressivo é permitido. 

 Esse gênero, portanto, chega a Roma já com temas de humor e com forte 

influência dos desenvolvimentos gregos dessa poesia. Um dos primeiros escritores 

latinos de epigramas seria Porcius Licinius do qual nos sobraram apenas 

fragmentos, como o seguinte: 

 

Custodes ovium tenerae propaginis, agnum.  Guardiões dos rebanhos de doces ovelhas e crias. 
quaeritis ignem? Ite huc; quaeritis? ignis homost. Buscai fogo? Vinde aqui: buscai? Tem alguém em 

chamas  
Si digito attigero, incendam silvam simul omnem, Se eu tocasse com meu dedo, atearia à silva fogo 

omne pecus flammast, omnia quae video.  O rebanho todo, em chamas, tudo o que vejo. 
 

 É interessante notar como, nesse epigrama, podemos encontrar diversos 

traços que se repetem na poesia priápica. Já o tema rural surge como realidade do 

epigrama, também o assunto é aparentemente erótico e, provavelmente, humorístico 

pelo exagero.  Esse tipo de característica é frequente na Priapeia, embora não seja 

exatamente marca de toda a poesia Priápica.  

 Em termo de epigramas, Priapo aparece representado com diferentes 

significações, como bem mostra o recolho e estudo de Oliva Neto, já mencionado. 

Desde a tradição grega, as poesias apresentam um mimetismo do discurso da 

pedra. No caso desse deus, a superfície sólida que ancorava a poesia era 

normalmente uma estátua sua, com a finalidade de proteger os jardins. Como o seu 

atributo principal é o falo, as poesias normalmente fazem referência a sua estátua, 

ao seu atributo, de maneira cômica normalmente, ou a suas potências e 
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incumbências: fertilidade, proteção, etc. No entanto, se muitos autores escreveram 

epigramas, ou mesmo outros gêneros poéticos, sobre o nume de Priapo, ou tendo-o 

como personagem, o mais marcante dos escritos parece ser a Priapeia. 

 Já apresentamos a obra, explicitando seus desconhecidos autor e data de 

produção. Também comentamos que o tema da autoria é ainda muito discutido, 

enquanto que a datação é acordada no século I d.C. A essa altura, o epigrama já era 

gênero conhecido em Roma havia cerca de dois séculos, e ainda assim, nesse 

gênero, a Priapeia parece figurar obra bastante excepcional. Chegou a hora de 

buscarmos apresentar melhor o conteúdo, a forma, e os prováveis lugares de 

circulação dessa poesia. 

 A realidade por detrás de um livro sobre o qual as informações são tão raras é 

um aspecto ainda em muita discussão. Ao longo dos séculos em que a Priapeia 

circulou pelas sociedades modernas ocidentais, suscitou muita discussão, sobretudo 

nos meios envolvidos com a poesia. No entanto, para a historiografia, como talvez 

até mesmo para a filologia e para a crítica da literatura antiga, a obra ganha muito 

mais importância depois dos anos 1960 quando, fruto de mudanças na sociedade e 

muito vinculada aos movimentos por direitos civis do século XX, as práticas sexuais 

antigas tornaram-se objeto de estudo acadêmico sob perspectivas mais variadas.     

 Uma primeira sequência de interpretação que podemos traçar é aquela que, 

percebendo o riso na Priapeia, acredita esse ser fruto da falta de crença no deus. 

Vimos em Cèbe que o falicismo, na Roma Antiga, teria relegado Priapo à 

representação cômica de uma poesia já desvinculada de seu caráter religioso, e 

associada a lubricidade. Essa interpretação, em alguma medida, encontra-se 

próxima da que Montero Cartelle deu, posteriormente, nos anos 1980. O autor 

espanhol elaborou um livro contendo traduções de vários tipos diferentes de poesias 

baixas (epigramas de Ausônio, Priapeia e grafites amatórios) para a editora Gredos. 

Em suas análises sobre a Priapeia, Montero Cartelle também considera a existência 

de um arcaico culto fálico enquanto símbolos da potência criadora e elementos de 

sorte; mas esse culto não seria observado pelos escritores da Priapeia. Devido a 

maneira com que o próprio deus é ridicularizado na poesia priápica, cria-se a tese de 

que essa ridicularização do caráter divino seria a expressão de um pensamento 

romano que era descrente das potencialidades fecundantes do falo. Lendo o falo 

como elemento depreciativo, o caráter pragmático dos antigos romanos teriam dado 

a esse nume apenas a função de espantalho nos jardins (Montero Cartelle 1990, 18-
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19). Ou seja, mesmo a estátua de Priapo, para Montero Cartelle, enquanto protetora 

de jardim, não seria mais do que um elemento desprovido de significado religioso – 

um “espantalho”. 

 Certamente a interpretação do referido autor se ancora no fato de que, em 

verdade, a poesia priápica apoia seu humor na imagem fálica do deus. Por vezes, 

Priapo aparece como uma figura lúbrica, que não contém seus impulsos, tampouco 

contém sua palavra; é sabidamente feio, se coloca como menor que outros deuses – 

Priapo, como a própria poesia do epigrama e até mesmo o gênero humorístico 

poderiam ser considerados pelos antigos como menores21 - e parece ter como única 

vantagem um falo incomensurável, que é inclusive elemento de derrisão de alguns 

personagens nas poesias.  

 E, no entanto, a Priapeia ganha ainda interpretação muito distinta dessa no 

meio anglófono. Um dos primeiros trabalhos sobre Priapo, e que tem, como um de 

seus valores, lançar o deus a um lugar de maior fama na academia, é a leitura de 

Amy Richlin (1992a).  Como comentamos no primeiro capítulo, a autora emerge do 

campo feminista de estudos. Sua metodologia de análise segue uma perspectiva 

freudiana, muito próxima das discussões feministas sobre pornografia. Para a 

autora, uma piada deve seguir um determinado caminho de interação entre locutor, 

público e objeto da derrisão. Como já mencionamos no tópico em que discutimos as 

interpretações sobre o humor, haveria uma identificação entre o locutor e o público, 

que derridem do objeto do humor, B. Nessa perspectiva, normalmente, o humor é 

sentido como uma agressão dirigida ao objeto da piada, realizada pelo locutor, 

concretizada na risada do público. Assim, enquanto nas perspectivas que já 

comentamos, Priapo era o maior objeto de derrisão, nessa, Priapo é quem ri, 

juntamente com o público. 

 Richlin acredita que esta é uma literatura marcadamente masculina e de elite: 

feita por homens e para homens. Os personagens agredidos pelo humor são 

principalmente as mulheres, os passivos, enfim, quem está abaixo na sociedade. 

Sua leitura se preocupa, principalmente, com o estudo dessas personagens dentro 

da obra e, portanto, desconsidera a possibilidade de a Priapeia ser ou não fruto de 

um aspecto ritual ou religioso. O centro de sua análise, portanto, está nos poemas e 

                                                           
21 Sobre a questão do gênero menor, indicamos a leitura de Falo no Jardim, de Oliva Neto. Nessa 
obra, há uma explicação do caráter menor do deus, bem como nota explicativa sobre o caráter menor 
da poesia humorística, demonstrando, com Aristóteles, os motivos desse filósofo considerar a 
comédia um gênero menos importante de arte poética. 
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nos momentos em que a linguagem de Priapo procura, efetivamente, agredir outras 

pessoas com seu falo – o que é tópica nessa poesia, o deus figura como guardião 

dos jardins e ameaça constantemente os possíveis ladrões, mas não apenas esses. 

Embora a autora considere haver, nessa poesia, alguma agressão ao próprio nume 

do deus, às vezes representado como degradante objeto de riso, e embora ele 

também apareça como personagem simples, incapaz: 

 

Essa pose, no entanto, não pode ser uma negação da importância e do poder do 
deus, fortemente enunciada nos poemas que incorporam ameaças. Os poemas que 
riem de Priapo não o rejeitam; eles expressam domínio sobre ele, um poder superior 
sobre sua forma de madeira. Ele permanece um símbolo de domínio, especialmente 
sexual, no rico sítio de seu jardim. Sua rusticidade é como aquela dos pastores da 
poesia pastoril, que proclamam sua simplicidade em versos bem polidos. Até mesmo 
sua rusticidade é uma pose, como no 68, onde o deus começa anunciando sua 
ignorância e prossegue criando um longo (34 versos) e brilhantemente vil paródia da 
Ilíada e da Odisseia. (Richlin 1992a, 125) 22 

  

 Diferentemente da interpretação que vimos anteriormente, Richlin não 

acredita que haja verdadeira degradação do nume de Priapo e, ao contrário, 

entende esse humor como legítima expressão de um personagem cuja potência é 

inabalável. Uma interpretação da Priapeia muito próxima da de Richlin, e talvez até 

mesmo relacionada, é a da tradução americana de Richard Hooper (1999). Para 

esse autor, em Roma, como talvez fora de Roma também, “sexo é poder; e o 

narrador está, portanto, conscientemente empoderado pelo abuso sexual, e ele 

abusa todos que não podem lhe revidar”23 . Dessa forma, a agressão nos poemas 

não se refere ao deus, nem abala sua potência ou crença. Se Richlin não incluía a 

questão da religiosidade em sua análise, por não se preocupar com uma abordagem 

cultural ou antropológica, seus resultados tampouco excluíam a religiosidade: é a 

potência de Priapo enquanto protetor do jardim que, inquestionável, permite todo o 

tom do humor do livro: o humor de agressão sexual contra os mais fracos. 

 A exposição de dois lados tão distintos mostra, como comentamos, a 

dificuldade de se estabelecer uma interpretação majoritária da documentação. Na 

                                                           
22 This pose, however, cannot be a denial of the god’s importance and power, so strongly enunciated 
in the poems incorporating threats. The poems that laugh at Priapus do not reject him; they express 
dominance over him, superior power over his wooden form. He remains a symbol of mastery, 
especially sexual, in the rich setting of his garden. His rusticity is like that of the shepherds of pastoral 
poetry, who proclaim their simplicity in well-turned verses. Even his boorishness is a pose, as in 68, 
where the god begins by announcing his ignorance and goes on to create a long (34 lines) and 
brilliantly lewed travesty of the Iliad and Odyssey.  
23 Sex is power; the narrator is therefore consciously empowered by sexual abuse, and he abuses all 
those who cannot fight back. 
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discussão mais recente, ainda muitos outros fatores parecem ter sido incluídos nas 

reflexões sobre o livro. Em colóquio realizado na cidade de Lyon, em 2005, para 

debater-se a obra, diversos autores colocam questionamentos interessantes. 

Emmanuel Plantade (2008) demonstra como, no recolho, o humor se faz sobre 

todos os assuntos, e sobre o próprio deus também. Para o autor, a Priapeia é 

documentação de escrita cuidadosa, com ritmo bem elaborado e linguagem 

semelhante a popular, o que daria peso às invectivas do deus. No entanto, essa 

característica da obra não aponta para um discurso misógino, como Richlin acredita, 

mas justamente para um momento de derrisão coletiva de diversas características. 

Plantade acredita impossível a identificação entre o público e o deus, já que esse, 

enquanto personagem, tem também uma moral questionável. 

 No mesmo congresso, Regina Höschele (2008) aponta para a existência, no 

livro da Priapeia, de um jogo com a própria imagem do deus. A autora analisa a obra 

argumentando que o poema 68 retomando elementos anteriormente vistos na obra, 

aponta para um fechamento do recolho. Nesse poema, Priapo se compara aos 

heróis épicos, atingindo o ponto máximo da retórica de contar vantagens, no 

entanto, na sequência de poesias, Priapo é apresentado cada vez mais lânguido, 

vencido por mulheres na hora do sexo, reduzido à imprecação porque explorado. 

Priapo assim enfraquece conforme se fecha a sequência de poesias. Com relação a 

essa oposição entre um deus forte e ameaçador ou um deus fraco e ameaçado, 

ainda vale a pena mencionar o trabalho de Évelyne Piroux (2008). Nele, se 

argumenta que a Priapeia também é construída em referência a conceitos de 

escultura alexandrina: λεπτοτης e σεμνότης, respectivamente, leveza e 

grandiosidade. Esses dois conceitos aparecem na própria imagem feita do deus ao 

longo do recolho, que também oscila entre a simplicidade, leve, e uma imagem em 

potência e grandiosidade. 

 Quanto a oposição entre agressão realizada pelo deus – invectiva – e feita 

por ele, estamos portanto mais próximos de aceitar nisso a ambivalência do recolho. 

Mas ainda devemos discutir outras questões para a interpretação da oba: seu 

caráter religioso ou não e seu lugar de circulação. João Angelo de Oliva Neto, já 

mencionamos, considera que a Priapeia não é necessariamente obra de um ridículo 

doloroso, nem necessariamente agressiva – embora a agressão e a invectiva 

certamente figurem como parte importante dessa obra. Oliva Neto tampouco 

acredita que o enquadramento de Priapo enquanto personagem cômica possa estar 



56 
 

relacionado à completa desvinculação desse personagem de sua realidade religiosa. 

Para o autor, os poemas que abrem o livro realizam uma demonstração de seu 

caráter ritual.  Nos poemas 1 e 2, que abrem o recolho, por exemplo, Oliva Neto 

repara na existência de uma metáfora para o livro enquanto templo do deus. Segue 

o primeiro deles:  

 

Carminis incompti lusus lecture procaces,   Leitor dos jogos lúbricos de um canto inculto 
conveniens Latio pone supercilium.    Do pudor que convém ao Lácio esquece-te 
non soror hoc habitat Phoebi, non Vesta sacello,        não mora neste templo a irmã de Febo ou Vesta 
nec quae de patrio vertice nata dea est,   e a deusa que do pai nasceu, da testa 
sed ruber hortorum custos, membrosior aequo,  mas, rubro, o guarda dos jardins, de membro enorme 
qui tectum nullis uestibus inguen habet.   Que roupa nas virilhas nunca veste  
aut igitur tunicam parti praetende tegendae,   Ou leva o manto à parte que cobrir se deve, 
aut quibus hanc oculis aspicis, ista lege.   Ou co’esses olhos com que a vês lê mais. 
(Oliva Neto 2006, 209) 

  

 Assim se abre o livro. Como é comum em livros de epigramas, os dois 

primeiros poemas servem normalmente para avisar o leitor do que se encontra 

adiante. Tal tradição de prólogo duplo é comum em Roma, como se percebe 

também nos livros de Marcial. No caso dessa poesia, abre-se com um vocativo: ‘tu 

que estás para ler canto inculto de jogos lúbricos, deves esquecer do pudor’ (em 

latim, pone supercilium, torcer a sobrancelha em ar de reprovação). Ocorre, 

portanto, um aviso ao leitor, de que, diferentemente do hábito comum, não deve 

julgar a matéria dos epigramas repudiante. Na sequência, explica-se, tal matéria 

deve-se precisamente a esse ser o território de Priapo. Enquanto nesse poema, o 

autor realiza uma recusa das deusas castas (Vesta e Minerva), no poema 2, que o 

segue, ocorre uma recusa às musas tradicionais: o poeta comenta que, como não 

lhe faltou juízo, não invocou ao falo de Priapo as musas – como seria costume dos 

poetas. Para além disso, no poema que vimos, ressalta-se ser esse o território de 

Priapo: dos jogos e dos cantos lúbricos; e no poema 2 o escritor lhe consagra 

realmente poemas que diz escrever sem muito esforço. A poesia, como o território 

de Priapo, avisam ao leitor, são lúgubres, não são sérias, não apresentam tom 

elevado. 

 Além de aproximar Priapo ao tom humorístico da poesia, esses poemas 

constroem uma verdadeira metáfora do templo. Mais do que chamar a poesia de 

território do deus, o poema 2 dirige-se ao deus: id... quod otiosus templi parietibus tui 

notaui, in partem accipias bonam, rogamos (isso que escrevi, ocioso, nas paredes 
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de teu templo, rogamos, aceite de bom grado). Ora, não há parede se não as 

páginas do livro. Para Oliva Neto, os dois poemas iniciais do livro constroem uma 

verdadeira metonímia: o livro é o templo do deus, os poemas, ex-votos coerentes 

com a realidade dele. Assim, para o autor, não se deve pensar que a obscenidade 

dos poemas, ou as invectivas, significam que o poema está descolado de uma das 

realidades de Priapo, mas de que o riso e o caráter obsceno, podendo inclusive ser 

reminiscência dos caráteres religiosos do deus, integram a realidade léxica 

associada ao deus: 

 

A obscenidade dos poemas é meta e, digamos mais uma vez, corresponde bem ao 
caráter do deus, de que tropicamente os poemas obscenos são como que o culto 
reverente. Sendo meta, a obscenidade não comprova a indecência do poeta (...) mas 
materializa o decoro e a adequação da matéria ao deus Priapo... (Oliva Neto 2006, 
98)  

 

 Para Oliva Neto, portanto, o discurso da poesia obscena seria permitido e 

justificável por meio da imagem do deus. Tal interpretação sobre a linguagem da 

poesia está em oposição a outra interpretação comum na historiografia, a de 

Florence Dupont e Thierry Éloi, que mencionamos na seção 1.1.2. Para a autora, no 

mundo romano, as prática sexuais não tinham exatamente um modo de 

funcionamento estático nem prescrito, como se tem na nossa cultura. O problema 

verdadeiro repousaria em falar em público sobre esse assunto. Os autores, na 

realidade, apresentam perspectivas um pouco conflitantes em dois textos diferentes. 

Na introdução que fizeram à tradução da Priapeia (Dupont e Éloi, Les jeux de 

Priape. Anthologie d'épigrammes érotiques 1994), os autores acreditam que essa 

poesia seria escrita para acompanhar as estátuas do deus que, afim de trazer 

proteção, se localizariam nas fronteiras dos territórios rurais, servindo também como 

demarcadoras dos terrenos. Em vista de imagens chocantes como a de Priapo, a 

poesia surgiria para causar o riso e desfocar da imagem do falo grosseiramente 

representado – que seria desconcertante para um romano. Em trabalho posterior e 

mais abrangente, os autores defendem a tese de que, em Roma, haveria um 

problema grande em se falar sobre o tema da sexualidade, de modo que a mesma 

poesia teria agora a função de degradar o leitor mais que o escritor. O passante, 

curvado para ler – e em posição de submissão sexual (Dupont e Éloi 2001, 202) – 

deveria cuidar para que não pronunciasse o material obsceno da poesia, evitando 

assim que passasse vergonha publicamente e sujasse sua imagem.  
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 Se concordamos com Oliva Neto que o território priápico, ao contrário, era o 

território que permitia esse tipo de linguagem, estamos então indo contrariamente à 

hipótese de que sexo seria uma espécie de tabu na linguagem popular. Mas qual 

seria o território de Priapo? Já vimos que o epigrama tem por característica 

mimetizar a linguagem da pedra. Dupont também acredita que essas poesias 

estariam mormente vinculadas a essa superfície de amparo – o que daria ao poema 

uma circulação bastante democrática: acompanhando cada leitor que passasse 

diante de uma estátua. No entanto, na história do gênero epigramático, afirma-se 

que, na realidade romana, esse gênero de poesia tornou-se cada vez mais uma 

poesia de banquete, feita para o divertimento das elites - conforme visto acima, 

(Laurens 1989). Também para os tradutores franceses da Priapeia, o recolho parece 

ser considerado muito mais enquanto uma literatura autoral, instruída e de elite, do 

que uma literatura que teria uma circulação popular. Louis Callebat considera a 

Priapeia da seguinte maneira: 

 

Obra longamente negligenciada, rejeitada como transgressora dos bons costumes ou, 
ao contrário, artificialmente promovida como provocadora, marginal, indevidamente 
encarregada também de uma informação sociológica e moral sobre os modos 
antigos, principalmente a homossexualidade, a Priapeia permite discernir um fundo 
original e complexo no qual se amalgama, a uma tradição literária helenizante, os 
elementos diversos da tradição romana da caricatura e de uma literatura 
“carnavalizada” – materiais populares, marcadamente explorados na ocasião de 
festas tais como as Saturnais, as Floralia e mesmo os espetáculos vinculados ao 
culto de Priapo.24 (Callebat e Soubiran 2012, XLVIII)  
 

  

Assim, vê-se nessa literatura um fundo festivo ligado ao deus. Talvez esse 

seja mesmo seu território, e o humor, sua característica. Na representação de 

Priapo, além do grande falo, é frequente também como marcas o rosto barbado e 

sorridente, que chegam a lembrar aquelas representações quase grotescas das 

máscaras que se relacionam à comédia e ao drama. Também é averiguada a 

presença do deus em representação, próximo a figuras dionisíacas e relacionado ao 

                                                           
24 Œuvre longtemps négligée, rejetée comme transgressant les bienséances ou, au contraire, 
artificiellement promue comme provocante, marginale, indûment chargée aussi d'une information 
sociologique et morale sur le mœurs antiques, l'homosexualité notamment, les Priapées laissent 
discerner un fonds originel complexe dans lequel s'amalgament à une influence littéraire hellénisante 
les composantes diverses de la tradition romaine de la caricatura et d’une littérature "carnavalisée" - 
matériaux populaires notamment exploités à l'occasion  de fêtes tels que les Saturnales, les Floralia et 
les spectacles mêmes liés au culte de Priape. 
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universo do teatro (Oliva Neto 2006, 34, 60). Dessa forma, se aceitamos a presença 

de um ritual festivo, podemos imaginar a realidade do poema 47:   

 

Quicumque uestrum qui uenitis ad cenam   Se algum de vós que aqui chegais p’ra ceia 
Libare nullus sustinet mihi uersus    Resistir nem um verso oferecer-me, 
Illius uxor aut amica riualem     Que a esposa ou sua amante deixe mole, 
Lasciuiendo languidum precor reddat    Impreco, das lascivas um rival, 
Et ipse longa nocte dormiat solus    E que sozinho passe longa noite, 
Libidinosis incitatus erucis     Excitado por chás afrodisíacos. (Oliva Neto 
2006, 230) 

 

 Se um epigrama mimetiza a realidade da pedra porque pretende surgir dela, 

esse epigrama, se não foi feito para ser lido em uma cerimônia festiva, ao menos 

pretende ser essa sua proveniência. Priapo se dirige a quem quer que tenha vindo 

até a ceia da qual participa. Nesse caso, a escolha de palavras no latim é 

reveladora, o deus diz que essa pessoa teria vindo à ceia libare. A palavra, em latim, 

significa provar, pegar um pouco de algo. Mas um dos usos mais importantes para 

ela é o contexto religioso: é comum, e comumente conhecido, que os romanos 

habituavam realizar oferendas aos deuses com libações, derramando parte de um 

líquido em oferta. Ao mesmo tempo, ela aponta para a consagração de algo em 

oferta e, no entanto, nesse contexto do poema ela significa a própria participação da 

ceia, dando ao ato um caráter ritual. E, no entanto, o poema segue a mesma lógica 

que a maioria dos poemas: ele termina com uma ameaça que, no caso, não figura 

como estupro, mas como imprecação. Priapo pode fazer com que o escritor passe 

noite sozinho, embora desejando outras mulheres. 

 Podemos auferir, portanto, que a Priapo e seu corpus de poesia aparece não 

apenas vinculado à linguagem humorística, mas também ao ambiente próprio da 

festa. Seu ambiente festivo, no entanto, não necessariamente exclui que essa seja 

também uma literatura relacionada com a pedra. O poema 14 da obra, por exemplo, 

foi encontrado também gravado em uma estela: 

 

Huc huc, quisquis es, in dei salacis   Vem, vem, quem sejas tu: não julgues grave 
deverti grave ne puta sacellum.   Desviar e vir ao templo do deus lúbrico 
et si nocte fuit puella tecum,    E se à noite pegaste uma menina, 
hac re quod metuas adire, non est.   Não deverás temer te aproximar: 
istud caelitibus datur severis:    Isso é regra aos celícolas severos. 
nos uappae sumus et pusilla culti   Eu sou ralé, um mero deus em campo 
ruris numina, nos pudore pulso    Arado e sem pudor em pé eu fico 
stamus sub Ioue coleis apertis.   A céu aberto com colhões de fora. 
ergo quilibet huc licebit intret    Portanto é lícito ingressar aqui 
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nigri fornicis oblitus fauilla.    Qualquer um com o pó dos lupanares. (Oliva Neto 
2006, 215) 

 

 O poema encontra-se em uma lápide, na cidade de Cápua, no entanto, 

aparece também nos manuscritos de documentos da Priapeia. Para os autores 

franceses, trata-se provavelmente de uma adição posterior, feita pelos estudiosos do 

renascimento. No entanto, essa peça apresenta o mesmo tom dos outros poemas 

do livro. Para Oliva neto, trata-se de um poema de aretologia inversa, no qual Priapo 

se diminui e se associa a valores morais que não seriam os de uma 

poesia/pessoa/discurso sério e aretológico de fato. Se num poema Priapo se associa 

a poesia cômica, n’outro ele também se associa a uma ética menos preocupada. De 

fato, acreditamos ser essa a retórica mesmo desse livro.  

 Se voltarmos três páginas, e relermos o que comentamos sobre o segundo 

poema do recolho, veremos que o autor do livro se identifica como otiosus, ocioso. 

Em Roma, ócio era o tempo que se opunha ao negotium – negação do ócio, ou seja, 

momento produtivo do dia. No entanto, ócio não era apenas o momento de 

descanso como o entendemos hoje, e que talvez seja melhor expresso pelo termo 

lazer. Para os antigos, esse seria um momento necessariamente produtivo em 

estudos, em filosofia, em arte e reflexões. Durante o ócio, poderia se desenvolver 

muitas atividades que hoje não entendemos como descanso. Assim, o ócio era 

também um momento de produção e é muito frequente que alguns historiadores 

ressaltem esse momento como prova do valor moral dos romanos. No entanto, as 

atividades lúdicas também compunham esse momento da vida quotidiana. Para 

Catherine Connors (Connors 2000) pode-se nomear a literatura como os epigramas 

de Marcial e o Satíricon de Petrônio como literaturas de ócio, na qual, embora haja 

uma composição com vocabulário e latim simplificados, que aproximam as obras das 

realidades linguísticas populares, ao mesmo tempo há uma grande quantidade de 

referências mitológicas e a outras obras, inclusive por modo de citação. Assim, 

Connors acredita que essa literatura, de tom menos carregado de filosofia que 

outras como a de Juvenal, ainda assim permitiam ao leitor jovem que se misturasse 

em festas, e ao mesmo tempo, reforçasse sua educação que os marcariam 

enquanto romanos, mas também enquanto elite.  

 Já demonstramos haver na Priapeia a aparente intenção de ser uma obra de 

humor participante também de festas. Mas vejamos também como se pode traçar, 
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em alguma medida, o funcionamento também desse humor. Parece inquestionável 

que o humor priápico seja composto por agressividade. Mencionamos haver 

ridicularização do próprio caráter do deus. Mas há também um tom que pode ser 

bastante degradante a determinados grupos de pessoas. Esse humor normalmente 

é composto por personagens-tipo. Diferentemente dos epigramas de Marcial, por 

exemplo, onde o antroponímico ocupa lugar de relevo, na Priapeia é o deus que 

conta a história de “uma certa mais seca que uva passa” (poema 32), ou mesmo 

pode se referir a vários de uma vez, como no poema 25: 

 

Hoc sceptrum, quod ab arbore est recisum   Este cetro, cortado de uma árvore, 
nulla et iam poterit uirere fronde,    não poderá jamais reverdejar 
sceptrum, quod pathicae petunt puellae,   cetro, que as jovens putas vêm buscar. 
quod quidam cupiunt tenere reges,    que os reis desejam segurar, 
quoi dant oscula nobiles cinaedi,    em que dão beijos nobres chupadores, 
intra viscera furis ibit usque     entre as vísceras de um ladrão irá, 
ad pubem capulumque coleorum.   Até meus pelos e meu par de bagos. (Oliva 
Neto 2006, 219) 

  

 A agressão, nesse poema, se dá de modo extremamente rápido. Com um 

substantivo e um adjetivo, Priapo dá conta de rebaixar a figura das meninas que o 

desejam/cultuam (no caso, puella pode ser um eufemismo para prostituta). No 

entanto, também agride as figuras dos reis e de nobres. No caso, as duas imagens 

ocupariam um lugar de repúdio na imaginação de alguns romanos. Os reis lhes 

lembrariam um período muito retrógrado na história, em que Roma fora um reinado, 

e no qual se abriu espaço para a vasão de impulsos de personagens enlouquecidos, 

como Tarquínio o Soberbo, último rei de Roma. A nobreza também era um valor de 

significados diversos, mas ela pode estar associada aos hábitos menos romanos, e 

menos civilizados, de vasão dos impulsos individualistas e uso do poder para 

concretizar os desejos. Por isso mesmo o adjetivo cinaedi, indicando desonra. 

Nesse poema, o rebaixamento de certas figuras, associando elas também ao desejo 

pelo falo de Priapo – certamente também um elemento de feiura para os romanos 

(ver poema 10).  

  No entanto, em que pese a agressividade, que não buscamos negar de 

forma alguma, acreditamos ser útil se aperceber de outras formas de humor que 

perpassam o livro. Em primeiro lugar, a Priapeia parece ser fruto de um tipo de 

humor mais descontraído, que talvez seja elemento comum em festas. No poema 

44, Priapo ameaça de forma um pouco diferente; 
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Nolite omnia, quae loquor, putare   Tudo que falo não julgueis que é dito 

per lusum mihi per iocumque dici.   Por brincadeira ou gozação. Ladrões 
deprensos ego ter quaterque fures   Três ou quatro vezes pegue, em todos 
omnis, non dubitetis, irrumabo.    Não duvideis, na boca vou meter. (Oliva Neto 2006, 
229) 

  

 É de fato onipresente e muito variados os modos com que se constroem as 

invectivas, e os momentos de energia dos epigramas. Nesse caso, por exemplo, faz-

se uma brincadeira com o próprio modo de comportamento em um ritual festivo. 

Nolite omnia, quae loquor, putare tem um tom de aconselhamento: ‘não gaste 

energia pensando em tudo o que é dito’. O próprio riso pode ser entendido como um 

momento em que a identificação com o discurso exposto pelo comediante ultrapassa 

o pensamento objetivo sobre ele. Para Bergson, o compartilhamento dos conceitos 

sociais por meio do riso se daria justamente nesse momento em que a pessoa riria 

e, sem perceber, absorveria os conceitos e julgamentos sobre um determinado 

assunto ou caractere. No entanto, aqui, esse tipo de discurso licencioso com que 

nos deparamos na Priapeia é usado justamente para se opor a possível e, até 

eventualmente falsa, ameaça feita pelo deus. O riso pode ser causado pela imediata 

mudança de tom do personagem do deus, que inicia dizendo aconselhando a 

descontração e, súbito, finaliza carrancudo, protegendo seu território com afinco.  

 No entanto, se tal poema é prova do caráter constantemente ameaçante do 

deus, ele também faz prova da inserção do discurso em um ambiente menos tenso e 

permissível. De fato, acreditamos que a paródia, na Priapeia, é um elemento 

importante que marca a desautorização do sério no recolho e no território de Priapo. 

Já mencionamos haver uma recusa das musas, uma associação do deus com um 

determinado gênero de poesia. Também mencionamos ele ser personagem 

depreciada, ridícula eventualmente: Priapo chega a ser prova de feiura, e o próprio 

mito de seu surgimento dá, a esse caráter, uma explicação25. Essa personagem tão 

risível quanto seja, é também a que fala na Priapeia, e precisamos manter isso em 

mente quando analisamos as poesias do deus. No poema 26, por exemplo, Priapo 

se refere aos cidadãos pedindo que lhes salve das mulheres que constantemente 

vêm à noite esgotar-lhe o falo em sexo. No entanto, o vocativo aos cidadãos usado é 

                                                           
25 Priapo é mencionado como filho de Afrodite e Dionísio, quando Hera, deusa do matrimônio, soube 
dessa união infiel, resolveu punir os deuses tocando o ventre da deusa e tornando o filho deles tão 
feio que, ao fim, ele foi abandonado em alguma aldeia qualquer – em Lâmpsado provavelmente. A 
feiúra de Priapo é constitutiva do deus. 
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Quirites, “Porro – nam quis erit modus? – Quirites” (Vamos, Romanos, pois, quem 

mais será medida?). Essa mesma palavra invoca, na verdade, um padrão de 

identificação entre os romanos. Um quiris remete ao cidadão romano no sentido de 

um pertencimento a comunidade original – quirites eram os sabinos que se juntaram 

ao povo romano, depois da mitológica fusão, os romanos passam a se identificar 

com a palavra e, inclusive, ela ganha o sentido de um cidadão de classe e bem, de 

raízes nas antigas famílias (Gaffiot 1934). A palavra é frequentemente empregada 

em discurso oficial, podemos mencionar um exemplo de Catão, em seu discurso ao 

povo para que sua lei não fosse negada: 

 

facite uobis in mentem ueniat, Quirites(...) Fazei com que venha em vossa lembrança, 
Quirites(...) 
 

 Catão, que usamos como exemplo, é, na literatura latina, personagem tópico 

do discurso conservador e sério: conta-se mesmo que ele teria sido expulso de uma 

apresentação de uma comédia porque sua inquebrantável sisudez repreendia o 

divertimento do restante do público (Connors 2000). Assim, o fato de que Priapo 

invoque esses cidadãos consiste em uma paródia do discurso sério comum em 

Roma. Além disso, a sequência do poema também invoca a participação dos 

cidadãos na manutenção do culto. Priapo segue dizendo que, se não lhe deceparem 

o membro seminal, ele romperá e Roma não terá mais deus que os jardins proteja. 

Não pretendemos nos deter sobre essa poesia, que será também de interesse para 

avaliar os discursos sobre as práticas sexuais femininas. Queremos seguir na 

discussão do lugar do sério na Priapeia. 

 Outro poema que achamos interessante para a discussão é o poema 33: 

 

Naidas antiqui Dryadasque habuere Priapi,   Velhos Priapos tinham Náiades e Dríades 
  et quo tenta dei uena subiret, erat.    Onde enfiavam duras suas varas 
nunc adeo nihil est, adeo mea plena libido est,   Agora não há nada e meu desejo é tanto, 
  ut Nymphas omnis interiisse putem.    Que acho que as ninfas todas já morreram. 
turpe quidem factu, sed ne tentigine rumpar,   Azar meu, mas por não matar-me esta dureza 
  falce mihi posita fiet amica manus.    Largando a foice, a mão se faz amiga. (Oliva 
Neto 2006, 223) 

  

 Aqui a tópica é a de um deus que reclama de ter tido um passado glorioso e 

farto. Mas ao mesmo tempo, essa é a inversão de um tipo de discurso que era 

frequente na Roma do século I d.C., o da simplicitas. Talvez por ter de lidar com a 

recente instituição de um Império, que corrompia tantos valores republicanos, os 
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escritores do período augustano e da “era de ouro” da literatura latina voltaram-se 

para uma idealização do passado. Esse tempo seria um tempo em que a vida era 

simples, se passava mormente no campo, a realidade de um romano era pequena, 

porque limitada a sua propriedade rural, e também os costumes eram melhores. Tal 

perspectiva retinha-se em descrever esse passado idílico como um momento de 

simplicidade (simplicitas) material, e de antinômica grandiosidade moral, fartura nas 

plantações, uma vida ideal. Ora, o território do deus que estudamos é justamente o 

rural, e como temos viso, seu discurso é paradoxalmente o imoral, licencioso, e até 

mesmo obsceno. Isso faz com que os editores franceses mencionem ser 

característica da obra como um todo um discurso de simplicitas renversée, uma 

reversão da simplicitas.  

 O poema de que tratamos é talvez a maior marca desse discurso. Se nos 

outros poemas Priapo reverte o teor da simplicitas justamente por explorar um 

mundo rural de maneira menos idealizada e com linguagem e matéria impudica, no 

poema 33 parecemos estar diante de uma verdadeira paródia do discurso da 

simplicidade. O deus também se queixa do presente, e usa do passado “os antigos 

Priapos”, como que seus ascendentes, tinham uma vida alegre e farta. No entanto, 

essa grandiosidade da vida passada, aqui, não tem vínculo com uma grandeza de 

espírito, mas sim com a grande quantidade de opções de sexo e satisfação que 

eram disponíveis ao deus lúbrico. Assim como a pequenez do presente não seria 

uma pequenez moral, mas uma falta de fartura e satisfação. De modo que enquanto 

a crítica do discurso comum seria a crítica a destruição da moral e do que seria a 

tradição do mundo romano, na paródia, esse discurso é completamente invertido e 

utilizado por uma lógica que, evidentemente, fica no campo da obscenidade.  

 A paródia, é um estilo de humor comum na sociedade romana. Mesmo os 

grafites podem fazer prova de que o discurso sério poderia ser revertido, usado em 

uma situação de licenciosidade, para causar humor e divertir. No entanto, o fato de 

que elas estejam presentes, e com certa importância, no ambiente da Priapeia, faz-

nos acreditar que ela busca, com isso, desautorizar o sério em alguma medida. 

Enquanto um sisudo Catão profere o discurso, ele toma o tom de verdade, enquanto 

o ridículo falo o profere, toma um tom que pode mesmo tangenciar a ironia. Priapo 

está autorizado a parecer sério, e isso é engraçado porque ele não é. Talvez esse 

tipo de prática discursiva esteja relacionado com a realidade festiva na qual a própria 
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utilização de um discurso de retor, por si só, já consiste em um paradoxo gerador de 

riso.    

 Priapo está, portanto, longe do corriqueiro, desautorizando o sério, e em um 

possível contexto religioso. Seu humor é agressivo, certamente, no entanto, 

precisamos considerar que essa agressividade também não é necessariamente 

concretizada nos ouvintes. Um elemento nos chama muita atenção no livro. Priapo 

frequentemente ofende verbalmente ou ameaça de estupro as mulheres lúbricas, 

como também os homens considerados imorais: em latim, cinaedi, molles. No 

poema 64 encontramos a retórica da agressividade e depreciação de Priapo no seu 

modo mais comum: 

 

Quidam mollior anseris medulla   Mais mole que miolo de ave, um tipo 

furatum venit huc amore poenae:   Aqui vem me roubar, querendo a pena. 

furetur licet usque, non videbo.    Roube quanto quiser: eu fecho os olhos. (Oliva Neto 

2006, 239) 

  

 Além de apresentar a pessoa como mollis, o que já poderia ser ofensivo em 

Roma, Priapo segue estabelecendo comparativos, pondo o adjetivo pejorativo em 

paralelo com outros elementos de caráter repugnante, o que potencializa a ofensa. 

Tanto cinaedus quanto mollis são palavras associados ao ideal de homem passivo, 

que prefere ser penetrado pelos cidadãos. O papel de homossexual passivo, como 

visto, pode indicar a ausência de moral e tornar uma personagem degradante. De 

fato, aqui na Priapeia, ela parece degradante também. No entanto, é importante que 

se considere outros elementos e significados dessa palavra. Mollitia também é um 

ideal de poesia e um modo de comportamento26. Segundo Florence Dupont (2001), 

                                                           
26 Torpent ecce ingenia desidiosae iuventutis nec in  

unius honestae rei labore vigilatur; somnus lan- 
guorque ac somno et languore turpior malarum rerum  
industria invasit animos: cantandi saltandique obscena  
studia effeminatos tenent, [et] capillum frangere et  
ad muliebres blanditias extenuare vocem, mollitia  
corporis certare cum feminis et inmundissimis se  
excolere munditiis nostrorum adulescentium speci- 
men est. Quis aequalium vestrorum quid dicam  
satis ingeniosus, satis studiosus, immo quis satis vir  
est? Emolliti enervesque quod nati sunt in vita  
manent, expugnatores alienae pudicitiae, neglegentes  
suae. 
(Sêneca, Controversiae, 1, 8.6-9.5) 
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a mollitia é mais do que um papel sexual, ela implica em uma personagem que ela 

própria desempenhe um papel moralmente desviante. Se observarmos com atenção 

a nota número 26, perceberemos também que, para o filósofo Sêneca, parece ser 

mais moral que sexual a definição de uma pessoa mole. 

 O que é paradoxal é que Priapo esteja acusando alguém de ser mole, 

enquanto que o próprio gênero de poesia em que se encontra falando é considerado 

um gênero baixo. Mais do que isso, também o deus não seria um exemplo de 

constância nem de estoico. Ele é lúbrico, descontrolado, nervoso, ameaçador, 

violento, desnudo.... Priapo e sua poesia são moles. Assim, esse exemplo de poema 

e de invectiva configura certamente um paradoxo: a única maneira de Priapo 

parecer menos deplorável é rebaixando algum personagem, mas ele mesmo, baixo, 

teria ele lugar para acusar alguém de “defeitos” que também são seus? Acreditamos 

que esse tipo de humor nos permite redimensionar o valor da invectiva no corpus. 

Priapo, aqui, não precisa estar falando sério, e mesmo o leitor de sua invectiva não 

precisa levar a sério o que o deus diz. Seu discurso parece, por vezes, abalado na 

capacidade performativa, no valor de realidade, como pode bem ser característica 

do discurso cômico.  

 Não queremos, com esse argumento, deixar de lado a agressividade presente 

no corpus, nem sugerir que esse humor não tivesse um possível valor de controle 

social e de agressão e repulsão a determinadas práticas. Mas, retomando a ideia de 

que nem todo humor gera agressão, buscamos argumentar que não 

necessariamente ofensa seria a palavra para determinar a leitura esses poemas. 

                                                                                                                                                                                     
Eis que as qualidades inatas se estagnam com a desocupada juventude, e no labor, nem mesmo um 
quê de honestidade se vigia; o sono e o langor, e mais torpe que o sono e langor, a indústria de más 
coisas invade as almas: a diligência obscena do cantar e saltitar toma os efeminados, que frangem 
seus cabelos, que afinam a voz à brandura das mulheres, que se debatem pela moleza do corpo e se 
criam entre as mulheres e os imundos. Tal é a espécie de nossos limpos adolescentes. Quem dos 
vossos pares direi ser assaz engenhoso, assaz dedicado, melhor: quem é suficientemente homem? 
Moles e fracos, só porque nasceram, mantêm-se em vida os carrascos da honra alheia, os que 
negligenciam a sua própria. (Tradução própria). 
Nesse trecho de Sêneca, fica evidente como a noção de Mollitia está vinculada à feminilidade e a 
atitudes que ele literalmente opõe à virilidade. O interessante é que tudo isso está envolvido com os 
conceitos literários e com a ética que circundam a Priapeia. Em princípio, os poemas priápicos estão 
ou em contexto de banquete e festas, ou se relacionam com prostitutas, ou são cômicos e pouco 
severos, e Priapo até mesmo é descrito como um impotente deus de barbas lisas – característica de 
cinaedus em Roma. Isso torna mais evidente a contradição que estamos para demonstrar no corpus 
priapeorum. Priapo se dá ao direito de ridicularizar personagens que correspondem a ética que é sua. 
Saímos da leitura do texto como se o terreno discursivo fosse aquele que torna possível a 
contradição e a convivência com o fato de que se é um personagem cômico na vida também. Talvez 
a qualidade revolucionária disso só tenha sido descoberta com o movimento queer. Mas se na 
antiguidade o riso foi, em algum momento, encarado desse modo. Bem, é possível que então 
expandamos as possibilidades de interpretação desse humor.  
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Mesmo uma mulher presente no culto, um cinedo, ou alguém cujos vocabulário e 

práticas estariam, para um romano, no campo do baixo, poderiam não se ofender 

com a prática de discurso do deus. Ele não é exatamente o personagem autorizado 

para o discurso aretológico. 

 Assim, como mencionamos, estamos buscando compreender esse texto nas 

duas diversas possibilidades interpretativas, e tentamos traçar as possíveis leituras 

que um romano faria dessas poesias. Acreditamos que o humor era associado a 

personagem do deus, ao seu próprio rito, indicando que a Priapeia não é efeito de 

um humor descrente ou irreligioso. Fruto de um rir que transita entre a festa e a 

parede, Priapo e a Priapeia se enquadram em uma poesia composta para os 

momentos de ócio, mas não necessariamente de ócio produtivo. O discurso dos 

poemas é obsceno, expondo uma licenciosidade que não era aceita pelos romanos 

em todos os momentos – e obscenidade que, no caso, estaria vinculada mais à 

permissividade do território do deus que a um pudor que envergonharia todos os 

leitores. Em nossa leitura, esse texto se apresenta diferenciado, porque nele todo o 

sério está desautorizado. Basta um tipo de discurso oficial aparecer na voz de 

Priapo que ele se desautoriza. O deus é agressivo, mas também é contraditório, 

burlesco, menor. Seu moralismo não precisa ser aceito por um romano, e talvez uma 

leitura possível da obra seja mesmo a de que nenhum moralismo do deus é aceito. 

É possível que Priapo seja irônico, ou mesmo que esse tipo de humor auxilie a se 

desligar de práticas comuns a realidade séria do cotidiano e que são normalmente 

abolidas em uma festividade. Assim, acreditamos que nem todo humor priápico é 

doloroso, conforme já apontado por Oliva Neto. É com esse modus legendi que 

pretendemos passar à interpretação dos discursos sobre as práticas sexuais 

femininas no recolho. 
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4  Mulheres no âmbito do falo: práticas sexuais femininas na Priapeia. 

 

 

Antes de realizarmos nossas análises é importante retomar alguns pontos que 

esclarecemos nos capítulos anteriores. Iniciamos essa monografia explicando que 

nosso interesse pelo tema de estudo se deu por acreditarmos que tínhamos de 

buscar, no passado, uma memória mais diversificada e que atendesse aos 

interesses do nosso presente. Definimos estudar os discursos e os modos de 

significação das práticas sexuais femininas na antiguidade, por antevermos aí uma 

cultura que organizava o assunto sobre o sexo, e entendia o sexo de maneira 

diferente da nossa, possibilitando que essa História fizesse repensar práticas do 

presente. Nesse sentido, estamos nos afastando das interpretações que consideram 

a prática sexual romana regrada por uma lógica de penetrador/penetrado ou 

ativo/passivo; bem como questionando as interpretações que vêem um falo como 

unicamente agressivo e a mulher como unicamente reprimida ou agredida nessa 

lógica de humor antigo. Não que a agressão deixe de ocupar um papel importante 

na nossa interpretação, mas queremos interpretar o humor também como uma 

experiência da linguagem e um modo de pensar o mundo. Acreditamos que, com 

isso, podemos analisar o discurso da Priapeia em termos das possibilidades 

interpretativas para o mundo Romano e, assim, diversificar os papéis do feminino e 

do seu sexo. 

 Nossa leitura se preocupa, assim, tanto com a linguagem em sua dimensão 

de significação do mundo e de pensamento, quanto com as possíveis leituras que se 

pode fazer da obra. Argumentamos que a Priapeia não está descolada de seu 

contexto ritual e que o riso pode mesmo ser uma das qualidades ou dos atributos do 

deus. O próprio riso era apotropaico, o que significa dizer que ele defendia ao 

espantar o mau-olhado. Priapo aparece, assim, tanto em realidade festiva quando 

de inscrição, para causar humor. O deus é potencialmente feio e repudiável, distante 

da moral da religião oficial e, assim, a linguagem da poesia dedicada a ele é 

licenciosa, não oficial e obscena – o que não quer dizer que era necessariamente 

repudiável pelos romanos.  Priapo brinca, se afasta da seriedade, ameaça porque 

protege os jardins e nem tudo o que diz precisa ser levado a sério. Veremos a 

seguir, que ele ameaça porque se sente ameaçado, que elementos do culto podem 

aparecer de maneira cômica para as poesias, que as mulheres se comportam de 
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maneira diversa diante do falo e que, em sua relação com o feminino, nem sempre o 

falo é pura potência. Veremos que esse humor pode estar vinculado inclusive à 

aceitação de uma realidade menos oficial, na qual comporta-se diferentemente que 

no âmbito sério da interação cotidiana. Para explanar melhor todos esses aspectos, 

dividimos o capítulo em cinco tópicos diferentes, nos quais identificamos os 

discursos frente a diferentes personagens femininas, bem como modos de 

organização do discurso variados.  

 

 

4.1 Priapo violento. 
 

 

O primeiro âmbito do discurso sobre o sexo que pode envolver as mulheres é 

aquele que propõe o sexo enquanto punição. Como guardião dos jardins, Priapo 

defende o que é seu ameaçando as ladras de duas maneiras principais: ou com um 

possível estupro punitivo, ou com uma imprecação para que falte o sexo na vida das 

ladras27. No estudo de Richlin, que comentamos mais detidamente nos dois 

capítulos anteriores, esse é o tipo de discurso mais marcante na Priapeia. A autora 

acredita que a presença do estupro enquanto punição é a marca de que a cultura 

romana se constituía enquanto uma cultura de estupro que se voltava, 

majoritariamente, contra as mulheres ou os companheiros do falo de maneira geral. 

Nossa análise sobre os discursos sobre as práticas sexuais femininas não busca, 

como mencionado, desconsiderar a possível agressividade desse humor de Priapo, 

nem tampouco desconsiderar a contribuição de estudos como o de Richlin. Nosso 

foco está antes em diversificar as possibilidades de interpretação do sexo e, por 

esse motivo, incluímos aqui um tópico sobre o momento próprio em que a prática 

sexual deixa de ser sexual e torna-se prática de violência. 

 A cultura romana nunca deixou de aplicar punições. Socialmente, Roma era 

dividida entre estratos que iam dos escravos – os não livres – aos cidadãos de 

famílias nobres, ricas, e historicamente importantes para a cidade – o outro lado do 

poder. Na relação senhor-escravo, o mais poderoso, cidadão, e protegido por 

direitos e leis, enfim, o mais poderoso dentro da lógica, poderia aplicar punições aos 

                                                           
27 O sexo enquanto ameaça é frequente tanto contra as mulheres quanto contra os homens. 
Estabelecemos ladras aqui simplesmente por esse ser o tema de nossa investigação. Mas é 
importante ressaltar que, no entanto, o mesmo comportamento poderia ser descrito contra ladrões. 
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escravos. A mais comum delas era vergastar. Priapo, aparentemente, segue a 

mesma lógica dessa cultura, mas com qualquer passante (Richlin 1992a). São 

exemplos da agressão costumeiramente feita pelo deus os poemas 6, 13 e 22. No 

22, o deus avisa: 

 

Femina si furtum faciet mihi uirue puerue Se mulher, se homem, se um menino vem roubar-me 
Haec cunnum, caput hic praebet, ille nates. Em troca dão-me buça, boca ou bunda. (Oliva Neto 
2006, 219) 

 

A tópica do estupro está associada, portanto, à punição. Podemos imaginar 

que esse tipo de poesia se localizaria na base de uma herma itifálica ou mesmo de 

uma estátua do deus que protegesse o jardim. A tópica dessa agressão de Priapo é 

um tipo de poesia comum no livro: chama-se tripornéia, ou seja, as três punições, 

porque o deus ameaça três tipos de personagens sociais (mulher, jovem e homem 

adulto). Em latim o discurso é mais determinante do que na tradução: a mulher terá 

a vagina penetrada, o menino o ânus e o homem a boca. Essa divisão é, por muitos, 

considerada reveladora da sexualidade antiga e demonstraria que não se realizam 

penetrações anais em homens (leia-se, em homens do mesmo status social). Em 

contrapartida, o modelo de Dupont e Éloi (Dupont e Éloi 2001) propõe que a divisão 

seria feita, de fato, porque a boca é o órgão mais sagrado para um cidadão: é com 

ela que ele discursa, e ela lhe dá participação na sociedade política. Sendo assim, 

depravar a boca estaria como uma agressão mais importante, mas cujo sentido só 

se aplicaria a um cidadão participante e do sexo masculino. 

  Para a questão das mulheres, resta a exclusividade que as vaginas lhes 

davam. Priapo ameaça de penetração vaginal forçada. O tema da ameaça chega ao 

seu limite, no poema 6: 

 

Quod sum ligneus ut uides, Priapus   Priapo de madeira embora eu seja, 
Et falx lignea ligneusque penis,    com foice de madeira e pinto, vou 
Prendam te tamen et tenebo prensam,   prender-te e te prensar, e todo o meu 
Totamque hanc, sine fraude, quantacumqu est  pau, mais teso que amarra em catapultas, 
Tormento citharaque tensiorem    que as cordas da guitarra em ti eu vou 
Ad costam tibi septimam recondam.28   Meter até a sétima costela. (Oliva Neto 2006, 
211) 

                                                           
28 É importante ressaltar que aqui estamos usando a edição de poesia latina de Callebat e Soubiran 
(Callebat e Soubiran 2012, 4). Por uma diferença de manuscritos, a edição de João Ângelo declina o 
termo prensam como o masculino prensum. No entanto, os editores franceses avisam a forma 
feminina ser mais frequente nos manuscritos. O gênero do ameaçado só se transparece pela forma 
do particípio, e logicamente, a ameaça poderia ser feita tanto a homens quanto a mulheres. De todo 
modo, seguimos com a interpretação feminina para adicionar o poema a nosso texto.  
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Nesse exemplar, Priapo ameaça sem fazer referência alguma ao fato de ele 

ser ou não roubado. Como sabemos que esse é um tema frequente no livro, pode 

até ser que o leitor subentenda que o poema é um aviso contra os furtos. No 

entanto, ao mesmo tempo, a única coisa que parece justificar o final do epigrama é o 

fato de o deus se apresentar como personagem dura, de madeira, rubra (a cor 

vermelha era frequente para o deus). Mencionamos no segundo tópico do segundo 

capítulo a teoria de que o corpus começaria com um deus em potência, e terminaria 

com ele lânguido. Tratando-se do poema 6, podemos interpretar que a poesia está 

justamente querendo mostrar um deus se auto afirmando. Veremos adiante que o 

fato de ser de madeira, ligneus, confere a Priapo um caráter menor: o deus era feito 

desse material porque teria a função de espantalho nas plantações, função que se 

vincula com esses poemas de ameaça; no entanto, a madeira era um material muito 

menos importante que o mármore utilizado para as estátuas oficiais de outras 

divindades. Mas aqui a madeira aparece como uma metáfora que antecipa a noção 

de rigidez do falo, demonstrada com a metáfora da guitarra. Priapo ameaça com o 

único motivo de afirmar sua potência. 

É difícil dizer se essa ameaça de estupro se dá porque realmente o estupro 

punitivo poderia acontecer. No primeiro capítulo, comentamos que, para Dupont e 

Éloi, a ameaça de estupro poderia ter um sentido performático na fala. Dizer que 

alguém te serve sexualmente ou é por você violentado, tem o sentido de reafirmar 

sua potência e de rebaixar aquela da pessoa que se torna objeto do humor. Para 

esses teóricos, o estupro não necessariamente acontecia porque ser humilhado na 

fala já seria fazê-lo. Se alguém parava para ler a poesia em voz alta, já se 

encontrava com o falo na boca.  

Com efeito, o deus encontrava-se em um formato imóvel. É frequente no 

corpus que as piadas sejam feitas com a própria imagem do deus, donde podemos 

subentender que a estátua é observada aqui propriamente como uma personagem. 

Como é comum em epigrafia, faz-se referências aos suportes materiais da poesia: 

essa lápide ou essa estátua. No caso de Priapo, a referência à representação do 

deus em matéria pode significar ou uma contiguidade com o objeto, ou um bom uso 

da retórica de um epigrama para realizar poesias cômicas. Se é assim, 

consideramos que a efetivação de um estupro, aqui, pode também ser levada ou a 

um limite metonímico, ou a um niilismo absoluto. Enquanto estátua, o deus não pode 
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necessariamente estuprar, pode-se então entender essa penetração como a 

representação de que algo ruim aconteça ao ladrão ou então entende-la como um 

non sense: Priapo não pode estuprar e isso o torna ainda mais fraco e risível. 

 Não queremos, com isso, desconsiderar que exista, nesse mundo, uma 

agressividade relacionada ao falo e que pode se dirigir, eventualmente, às mulheres. 

Ainda no poema 6, Priapo afirma ser madeira, ser falo e ser foice (quod sum ligneus, 

et falx lignea ligneusque penis); percebemos que há uma associação entre o falo e 

um instrumento de trabalho agrícola. Priapo é foice e, assim, podemos entender 

que, nesse poema, o falo em si está sendo considerado um instrumento agressivo. 

Desse modo, não estamos desconsiderando completamente a interpretação de 

Richlin. Se uma cultura acha engraçado que alguém seja penetrado pelo falo, então 

podemos realmente considerar que haja, nessa literatura, a possibilidade de uma 

visão sobre o sexo enquanto agressão das mulheres. 

Mas ainda assim, uma variante do tema da ameaça desloca a questão para a 

imprecação – esta muito mais plausível de ser realizada por um deus. No 58 temos: 

  

Quicumque nostram fur feffelerit sedem,  Se algum ladrão furtar neste local 
Effeminato uerminet procul culo;   sofra a ausência de um cu afeminado. 
Quaeque haec proterua carpserit manu poma  E se com mão ousada uma menina 
Puella, nullum reperiat fututorem   colher frutas, não ache quem a foda. (Oliva 
Neto 2006, 235) 

 

 Diversos elementos remetem ao tema da tripornéia, permitindo-nos interpretar 

essa poesia como uma variação desse tema. Novamente temos a atitude do roubo 

(que funda a poesia porque justifica a ameaça); novamente a comparação entre as 

instâncias de masculino, feminino (aqui faltando apenas o jovem cuja sexualidade 

talvez seja desconsiderada ou menos importante); e, finalmente, a ameaça tornada 

imprecação. Priapo poderia jogar pragas: a história do Satíricon de Petrônio é a 

paródia de uma odisseia na qual o personagem principal, Encólpio, se encontra 

amaldiçoado pelo deus e perde a capacidade de ficar ereto. Embora a Priapeia 

tenha uma grande quantidade de poemas que parecem estar preocupados com um 

mundo mais masculino que feminino, nessa variante, os dois são postos em 

paralelo. No caso, o desejo masculino é colocado em linguagem ainda mais ridícula 

(verminar por um ‘cu afeminado’). E embora reste a imprecação do deus, considera-

se a existência do desejo feminino ao ponto de se jogar com ele: para não ficar sem 

sexo, não roube. Assim, a Priapeia parece considerar a mulher, como o homem, 
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como objetos desejantes. Mesmo nas variantes de uma linguagem violenta, que 

expressa um modo de compreender o sexo enquanto agressão, podemos perceber 

que a Priapeia não entende o sexo apenas como um estupro. Vejamos outras 

possibilidades. 

 

 

4.2 O feminino e o falo. 
 

  

 Na Priapeia, há outros modos de se referir ao sexo, como também às 

mulheres, utilizando-se de uma linguagem humorística. Nesse tópico, lidamos 

apenas com o modo como as mulheres aparecem sem que elas ocupem um papel 

de personagem tipo. Efetivamente, nos poemas anteriormente vistos, de ameaça, 

também não se trata de mulheres específicas. A relação de Priapo é com o 

feminino29 de maneira mais geral. Por esse motivo, esse tópico concernirá a maioria 

dos topoi de humor do livro. Tratamos das formas de humor sobre o sexo feminino. 

 Postas em relação com a “foice” do deus, “elas” são existentes em diversos 

sentidos. Há, por exemplo, um discurso que parece masculino, como o do poema 

18: 

 

Commoditas haec est in nostro maxima pene:  A vantagem maior que há no meu pinto é 
esta: 
Laxa quod ese mihi femina nulla potest.   Pr’a mim mulher alguma nunca é larga. (Oliva 
Neto 2006, 217) 

 

 No poema 18, como também no 48, percebemos que a mulher é utilizada 

unicamente para descrever o falo de Priapo. No exemplo 48, o deus afirma ao leitor: 

“o que vês na minha parte média, pela qual significo ser Priapo, (...) não é orvalho, 

mas o que sai espontaneamente dela quando minha mente lembra aquela 

menina/prostituta”. Podemos pensar que esses dois poemas teriam uma linguagem 

que pressupomos masculina: normalmente homens se identificariam com o deus 

que deseja mulheres. Mas não acreditamos que essa seja a única possibilidade de 

interpretação deles. Em grande parte, o humor dos dois poemas está novamente 

                                                           
29 Em alguns momentos, aparecerá o termo puella nas poesias. Não capazes de determinar se o 
termo refere-se à meninas jovens e imaturas ainda, ou a prostitutas, optamos por deixa-los nesse 
tópico e antecipar assim alguns elementos que serão retomado nas análises subsequentes do humor 
da Priapeia.  
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referindo-se à materialidade da representação do deus: de um lado, o fato de ele ter 

um pênis grande – o que é óbvio e constituinte do deus –; o segundo, mais 

específico, remete novamente à estátua e se coloca de maneira ilógica. Enquanto 

estátua, Priapo ficaria exposto ao tempo. E como se sabe, ao amanhecer, um jardim 

fica coberto de orvalho, idem para a estátua do deus! No entanto, o escritor realiza 

uma piada ao dar sentido diferente da materialidade, mas ainda assim relacionado 

com o pênis. Em lugar de orvalho, Priapo está molhado de desejo.  

 Enquanto desejo masculino, as mulheres tornam-se assunto no corpus. No 

poema 50: 

  

Quaedam, si placet hor tibi, Priape,  Priapo, por favor: brinca comigo 
Ficossissima me puella ludit   Uma menina cheia de assaduras? 
Et nec dat mihi nec negat daturam,  não me dá nem me diz que não vai dar 
Causas inuenit usque differendi,  e sempre encontra causas de adiar. 
Quae si contigerit fruenda nobis,  Mas se ocorrer que eu possa desfrutá-la, 
Totam cum paribus, Priape, nostris  teu pau inteiro e tuas bolas eu vou 
Cingemus tibi mentulam coronis.  Cingir, Priapo, de guirlandas lindas. (Oliva Neto 2006, 
231) 

 

 Novamente a mulher aparece aqui como um assunto masculino. Mas ela não 

é exatamente o objeto da troça e sim o homem, possuído de um amor enorme por 

ela. É importante, no entanto, notar que a mulher é descrita como ficossissima, quer 

dizer, cheia de assaduras sexuais. Talvez podemos observar, na escolha das 

palavras, tanto uma ofensa ao fato de essa usar em excesso seus órgãos sexuais, 

quanto um motivo que auxilia na construção dessa personagem masculina que, 

muito envolvida sentimentalmente, expressa raiva no começo, ofendendo, para 

depois expressar seu sentimentalismo. Ao final, as guirlandas com que propõe cingir 

Priapo são descritas como “nossas” (nostris ... coronis), o que permite a 

interpretação de que coroa é um eufemismo para o ânus do poeta que realiza o 

pedido a Priapo. Com efeito, a lógica do poema está realizando uma troça com a 

lógica da própria religião latina. Segundo Paul Veyne (2005), a lógica da piedade do 

paganismo é justamente a do do ut des (dou para que me dês), e a relação 

estabelecida com um deus é normalmente a de troca. Assim, aqui temos um 

exemplar de poesia na qual a troca é tanto invertida, primeiro o deus tem que 

garantir o fato, quanto levada ao limite sexual: ofereço sexo em troca de ganhar 

sexo. A sexualidade feminina aqui aparece em potência, controlando o masculino 

pela manipulação do desejo: personagem parecida é a famosa amada de Catulo, 
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Lésbia. Assim, na literatura romana, e mesmo que dentro de um assunto masculino, 

a mulher aparece como uma figura sexualmente potente e até mesmo dominadora. 

 No entanto, é sim muito recorrente que as mulheres apareçam enquanto 

objetos sexuais para engrandecer a imagem do deus. Esse discurso pode acontecer 

de duas formas diferentes: ou porque Priapo precisa exaltar seu sexo, expondo-o 

como objeto de desejo das mulheres, ou porque a presença de mulheres é, 

metaforicamente, utilizada para simbolizar fertilidade e a fartura para o deus. Nos 

poemas 39 e 65 temos exemplos do primeiro caso. No primeiro deles, o deus se 

compara a outros deuses de mais alto escalão no panteão romano. Tal tipo de 

poesia corresponde a uma coroa de epigramas (9, 20, 36, 39, 75) (Vallat 2005), na 

qual Priapo se compara com outros deuses para definir-se de maneira lúdica no 

corpus. Suas auto-definições sempre remetem ou ao caráter sexual do deus – nos 9, 

20 e 39 ele apresenta seu falo como uma arma e argumenta que isso o torna 

importante – ou expõe sua característica de maneira simples – a cada deus sua 

terra, a mim, dedicaram Lâmpsaco. No 39, encontramos um exemplar de variação30 

desse tema.  

   

Forma Mercurius potest placere,   Pela beleza agrada ver Mercúrio 
Forma conspiciendus est Apollo,   pela beleza Apolo é admirável, 
Formosus quoque pingitur Lyaeus,   belo também Lieu é figurado, 
Formosissimus omnium est Cupido,   mais belo do que todos é Cupido. 
Me pulchra fator carere forma,    Quanto a mim, sei, não tenho lindas formas, 
Uerum mentula luculenta mostra est:   porém meu pau é esplêndido e qualquer 
Hant mauult sibi quam deos priores,   menina vai querê-lo mais que àqueles 
Si qua est non fatui puella cunni.   Deus, se não for tola de boceta. (Oliva Neto 
2006, 227)  

 

 Variando o tema que, mesmo admitindo o lugar de Priapo, o coloca numa 

posição sempre menor que os outros deuses, o poema é o único a utilizar das 

mulheres para ampliar a retórica. Priapo afirma constantemente que seu falo o 

coloca em um lugar especial, diferenciado, e melhor que outros homens/deuses 

porque mais desejado pelas meninas. Esse tema, que já comentamos, aparece 

também no poema 68, no qual o deus realiza uma paródia da Odisséia. No início do 

                                                           
30 Nos referimos aqui à técnica da variatio. Na composição de livros de epigramas, era comum que 
um mesmo autor gastasse energia escrevendo poemas com a mesma temática, mas conduzindo a 
poesia de maneira levemente diferente em cada exemplar. Tais poemas representam também uma 
técnica de humor, uma variação de uma piada padrão. Para os livros de períodos mais adiantados, 
essa técnica torna-se uma obrigação, e assim, pode-se por em relação diversos epigramas que 
seguem um mesmo estilo de composição, estabelecendo assim uma coroa de epigramas (o termo 
grego para tal roda de epigramas era coroa, στεφανóς). Essas poesias sempre eram distribuídas pelo 
livro para que o leitor não se cansasse das piadas ou dos temas, lendo-os em sequência.  
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poema, ele justifica conhecer a obra porque o proprietário de sua fazenda costuma 

lê-la em voz alta perto de Priapo (aludindo ao fato de que os romanos poderiam ler, 

em seus jardins, nos momentos de ócio; a leitura era feita em voz alta). Deus 

simples, no entanto, entende erroneamente o que é lido pelo fazendeiro e resume a 

história da epopeia homérica a partir do falo: a vagina de Helena queria um pênis 

troiano, e Penélope só esperou castamente Ulisses porque não encontrou melhor 

pênis que o dele. Por fim, Priapo conclui que, se existisse à época, poderia ter 

agradado Penélope em lugar de seu marido. 

 Nos dois poemas, a temática é a que comentamos primeiro, em que a 

sexualidade feminina é objetificada unicamente para realizar uma elevação do falo e 

do próprio deus. Mas, como comentamos, existe um segundo uso para o tema das 

mulheres em torno do falo: aquele em que elas simbolizam a felicidade de Priapo. 

Na poesia de número 33, encontramos Priapo reclamando (o que é comum também 

no corpus): 

 

Naiadas antiqui Dryadasque habuere Priapi,  Velhos Priapos tinham Náiades e Dríades, 
Et quo tenta dei uena subiret erat.   Onde enfiavam duras suas varas. 
Nunc adeo nihil est, adeo mea plena libido est,  Agora não há nada e meu desejo é tanto, 
Ut nymphas omnes interiisse putem.   Que acho que as ninfas todas já morreram. 
Turpe quidem factu, sed ne tetigine rumpar.  Azar meu, mas por não matar-me esta 
dureza, 
Fale mihi fiet amica manus.     Largando a foice, a mão se faz amiga. (Oliva 
Neto 2006, 223) 

 

 Nesse poema, temos também uma paródia de discurso. Na Roma Imperial, 

era comum um tipo de pensamento, talvez algo mitológico, que via na simplicidade 

da vida campestre dos inícios da cidade uma vida ideal, centrada, moral, tranquila e 

organizada. Para esses autores, como Tito Lívio, a vida no império era cheia de 

corrupções que não estariam presente na vida dos antepassados e mais 

tradicionalmente, romanos. Esse tipo de discurso é chamado de simplicitas, pois faz-

se apologia a um momento antigo em que a vida era mais simples. Para Callebat 

(2012), no entanto, o discurso da Priapeia pode figurar como uma inversão da 

simplicitas. Toda a obra de passa no meio rural que, ao invés de figurar como a 

realidade de continência e estabilidade, figura como a realidade de lubricidade e 

violência. Nesse exemplar de poesia, no entanto, o próprio discurso parece 

revertido: as mulheres aqui figuram enquanto mitológicas “Priapos antigos tinham 
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Náiades e Dríades”, quer dizer, ninfas. Ao invés de reclamar da impureza do 

presente, o deus reclama do excesso de pudicícia.  

 O tema tem valor importante no corpus. Já mencionamos a existência da 

teoria de que a Priapeia representava a sequência oscilante que iria de um Priapo 

em grandeza e potência, até um Priapo de morte e falência (Piroux 2008). No poema 

de número 80, que fecha o corpus em algumas edições, Priapo comenta que seu 

falo enorme, embora esteja, a princípio, bem, não agrada as meninas. Mesmo um 

falo pequeno teria, segundo ele, mais importância que o seu, se desempenhasse um 

bom papel e lutasse com bravura. O poema se fecha em uma locução que parece 

de Priapo para si mesmo, dizendo que tenha paciência e espere passar esse 

momento moralista das meninas romanas. Priapo se contenta em esperar e 

aguentar esse período de carestia. Esse período pode representar, em realidade, o 

final da festa. No entanto, o que interessa é que a sexualidade feminina, até aqui, 

mostrou-se ancorada sempre no discurso do deus, que é um personagem fálico e 

masculino. Até aqui, ela vem representando unicamente a potência do falo. No 

entanto, se esse fosse o único modo de discurso do livro, nossa monografia se 

interromperia aqui para uma conclusão. 

 De maneira menos destacada, no poema 78 Priapo se mostra apaixonado por 

uma menina que, antes se deitava com ele, agora com outro homem que a lambe. A 

noção de que o homem a lambe pode configurar uma invectiva contra o parceiro 

sexual de sua amiga (muitas vezes descrito em latim como rivalis, vicinus), já que o 

uso sexual da boca, ao menos para um cidadão, poderia significar uma corrupção do 

órgão sagrado que o fazia participar da comunidade política. No poema 3, Priapo 

inverte a lógica de do ut des novamente, por meio de pedir a um menino que lhe dê 

seu ânus em favor sexual. No entanto, a graça está em suspender, até o fim da 

poesia, o pedido, por meio de eufemismos. Um deles é “poderia dizer-te 

obscuramente (...) dá-me o que uma virgem dá ao marido na primeira noite temendo 

ser ferida, inepta, em outro lugar” (obscure poteram tibi dicere: da mihi (...) quod 

uirgo prima cupido dat nocte marito, dum timet alterius uulnus, inepta, loci...). Assim, 

podemos antever a prática do sexo anal entre marido e mulher como algo 

suficientemente corriqueiro em Roma para funcionar enquanto um eufemismo 

humorístico acessível a um público consideravelmente grande.  

 No entanto, nem sempre a relação das mulheres com Priapo se dá de 

maneira tão indireta. Nesse tipo de discurso, o tema pode variar entre uma ameaça 
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à mulher, uma relação de desejo da parte dela, ou mesmo uma relação em que a 

atitude feminina é que ameaça o deus. Nos poemas 43 e 63, o deus se encontra 

com duas meninas que parecem abusar sexualmente do deus. No primeiro deles: 

 

Velle quid hanc dicas, quamuis sim ligneus, hastam   Por que achas que meninas querem 
vara, mesmo 

Oscula dat médio si qua puella mihi?          De madeira, e me beijam bem no meio? 
Augure non opus est: “in me”, mihi credite dixit,       Nem áugure é preciso ; “em mim”, disse uma 

delas 
“apertur ueris usibus hasta rudis”.           “Vai ter uso perfeito a tosca vara” (Oliva Neto 

2006, 229) 

   

 No exemplar 63, Priapo reclama de ter de aguentar coisas demais: o frio, o 

vento, ser estátua feia de madeira etc. Mas para piorar a situação, uma menina 

ainda vem deitar-se com ele e, não fazendo todas as posições que existem no livro 

de Elephantis, sai reclamando e insatisfeita. Até o momento, não podemos 

argumentar se esse humor desse tema de poesia se dá simplesmente por imaginar 

um deus que, ainda que divino, seja subjugado sexualmente pelas mulheres, ou se 

seria o próprio desejo feminino por uma personagem feia como Priapo, e por um falo 

descomunal como o dele, parecer, a um romano, excessivo e, portanto, ridículo. 

Talvez ambos elementos concorram para a formação dessa piada.  

 Priapo também ameaça as meninas porque se sente ofendido pelo humor 

delas. Nos poemas 10 e 73 temos uma temática na qual a menina ofende, ou parece 

ofender, o deus de alguma maneira antes que este as retorne com algum 

comentário sexual. No 73 temos um exemplo de tom ameaçador: 

 

Obliquis quid me, pathicae, spectatis ocellis?     Por que me dais, putinhas, torto olhar? Meu pau 
Non stat in inguinibus mentula tenta meis.     Não se ergue duro nas virilhas! Morto 
Quae tamen exanimis nunc est et inutile lignum     agora jaz, inútil lenho; vai, porém, 
Utilis haec, aram si dederitis, erit.       Ser útil se derdes vossos templos. (Oliva Neto 
2006, 245) 

 

 A linguagem é certamente uma troça. Em resposta à menina que olha torto 

para o deus, devido ao fato de este ser inutilmente rijo, Priapo diz que ele tem 

utilidade se ela lhe der altar. No entanto, aqui, altar não leva o sentido exato que se 

imagina, é uma metáfora dizendo: cultua-me servindo-me sexualmente. Sabendo 

que Priapo é deus ameaçador e que seu falo é enorme, sabendo que ele tem por 

costume ridicularizar meninas ou quem o ofenda, é fácil perceber que o poema vela 

uma ameaça também. Às meninas que lhe ridicularizam, Priapo torna-se agressivo, 
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ou usa de uma linguagem agressiva, provavelmente como uma personagem que 

precisa se auto afirmar. No poema 10, essa autoafirmação ocorre de maneira mais 

dócil: 

 

Insulsissima quid puella rides?    Menina mais sem sal, do que é que ris? 
Non me Praxiteles Scopasue fecit,   Não me ergueram Praxíteles e Escopas, 
Non sum Phidica manu politus ;    não fui da mão de Fídias esculpido, 
Sed lignum rude uilicus dolauit    porém um capataz lavrou-me em rude 
Et dixit mihi “tu Priapus esto”,    lenho e disse-me: “tu serás Priapo”.   
Spectas me tamen et subinde rides ?   Contemplas-me contudo e ainda ris? 
Nimirum tibi salsa res uidetur    Sem dúvida parece-te engraçada 
Adstans inguinibus columna nostris.   A coluna sair-me das virilhas. (Oliva Neto 
2006, 213) 

 

 O tema não chega à ameaça, mas Priapo permanece reafirmando seu falo. O 

riso da menina vem do fato de o deus ser extremamente feio, feito por mãos 

quaisquer, de maneira muito simples. Em latim, o poema é construído por uma 

oposição entre insulsíssima, sem tempero, sem sal; e a mentula de Priapo, 

considerada saligna, “salsa res uidetur”. O sal, em latim, é usado para descrever 

algo que tem senso humorístico e faz rir. A poesia é descrita como salina. Assim, 

Priapo se considera também ridículo e isso não é exatamente um problema nesse 

poema.  Em verdade, como mencionado, o riso pode ter um sentido ritual: no 

Satíricon de Petrônio, quando uma sacerdotisa a Priapo lança a praga sobre 

Encólpio, ela estoura de um riso esdrúxulo que assusta o narrador. Podemos 

considerar, assim, que a própria obra da Priapeia tira sarro de elementos tradicionais 

do culto do deus, como o riso. Se assim for, até a ameaça que vimos do poema 73 

pode ser lida como uma maneira de gerar riso por expor Priapo enquanto ainda mais 

ridículo, ou, brincando com a realidade, seu culto enquanto um rir do próprio deus. 

Nesses poemas, no entanto, a opinião das mulheres vistas é suficientemente forte 

para que um deus sinta-se ofendido e ponha-se a gritar ameaças jocosas. 

 Há, por fim, um último elemento que se coaduna com esse no humor da 

Priapeia. No poema 26, o deus clama aos cidadãos: 

 

Porro – nam quis erit modus? – Quirites,  Não mais, Romanos, haverá medida? 
Aut praecidite seminale membrum,   Ou decepais o membro seminal -  
Quod totis mihi noctis fatigante    Que vizinhas ardentes, toda noite, 
Uivinae sine fine prurientes    Sem fim, aqui vêm esgotar, mais lúbricas 
Uernis passeribus salaciores,    Que pássaros na primavera – ou eu 
Aut rumpar nec habebitis Priapum.   Me romperei e não tereis mais Priapo. 
Ipsi cernitis, ecfututus ut sim    Vede vós mesmos como estou fodido, 
Confectusque macerque pallidusque,   Depauperado, carcomido e pálido!, 
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Qui quondam ruber et ualens solebam   Eu que antes, rubro e duro, costumava 
Fures cardere quamlibet ualentes.   Foder ladrões por mais que fossem duros! 
Defecit latus et periculosam    Os flancos doem-me e quando tusso, cuspo, 
Cum tussi miser expuo saliuam.   Coitado, uma saliva perigosa. (Oliva Neto 
2006, 221) 

 

 O poema se inicia com uma invocação aos Quirites, ou seja, aos romanos. 

Mencionamos, anteriormente, que esse poema corresponde a uma paródia do 

discurso oficial. Na sequência, Priapo justifica a invocação: ele precisa da 

moralidade desses cidadãos tão tradicionais para evitar que a lubricidade das 

meninas o destrua. Com efeito, no caso 26, diversos elementos do humor 

correspondem à materialidade da representação do deus. Ele compara a destruição 

que as meninas fazem em seu pênis àquela de pássaros lúbricos na Primavera. 

Enquanto lenhoso guarda dos hortos, Priapo ficava exposto a degradação do tempo, 

mas também dos pássaros – o deus figurava talvez como espantalho! Também a 

destruição das mulheres seria materializada. Priapo é deus ereto e seu poder vem 

desse fato. Transbordando ereção, ele transborda fertilidade. O sexo das mulheres 

destrói o deus. Notemos que a palavra para a destruição dele é, em latim, ecfututus. 

Embora tenha um significado de explodir, de espalhar-se, a palavra também tem 

relação e ressoa o particípio do verbo futuere, no caso fututus, juntamente com a 

adição do prefixo ex-, que tem sentido de “de dentro para fora” ou “completamente”. 

Assim, a morte de Priapo pode ser aquela de um falo que enlanguesce após o sexo, 

representando a ausência de potência do deus. 

 Nesses casos que vimos até agora, mostramos que as mulheres também 

podem ofender o falo desse nume. Assim como Priapo pode mostrar-se poderoso 

porque enorme e desejado pelas damas, também pode figurar como vencido por 

elas, enlanguescido, ofendido por suas atitudes. Vimos como o humor de Priapo 

pode ganhar diversos formatos em relação com as mulheres: agressão, ironia, 

contar vantagem, ofender porque ofendido e, também, sentir-se vencido pelo sexo 

feminino. Vejamos agora como alguns desses temas se repetem e variam para 

personagens específicas.  

 

 

4.3 Priapo e as Matronas 
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 A primeira personagem emblemática é a Matrona, palavra latina para 

identificar as mulheres de elite, casadas com cidadãos romanos. Há várias 

interpretações sobre o que seria uma matrona e, talvez, a mais tradicional delas é a 

que identifica essas personagens com mães de família, protetoras do lar. Michel 

Meslin (1973), em seu livro O homem romano, dedica um capítulo a construir a 

imagem da Matrona e o papel da mulher nessa sociedade. O autor estuda os rituais 

do casamento, em torno da deusa Juno, bem como os textos jurídicos que apontam 

para uma existência da mulher em confinamento no lar. Para ele, passada a crise 

republicana, o Império de Augusto teria restabelecido a ordem social, na qual as 

mulheres seriam importantes por vincular famílias, garantir a educação e a 

manutenção da casa dos romanos. Com o casamento, uma mulher de elite e 

necessariamente virgem tinha o poder sobre si, manus, passado do pai para seu 

novo marido. Na nova casa, ela deveria aprender a honrar as famílias mantendo um 

pudor e uma castidade inigualáveis. Se uma matrona cometia adultério, essa era 

punida com apedrejamento. Desse modo, essas mulheres, necessariamente 

casadas, representavam para os romanos o máximo da guarda do pudor, da moral, 

da vergonha. 

 Os estudos das mulheres certamente diversificaram esse panorama. Para 

Pomeroy (1975), como mencionamos, o estabelecimento da posição da matrona na 

sociedade é bem mais complexo. Pela legislação, por exemplo, essa mulher poderia 

casar sem manus, o que significa que o poder sobre sua vida deixava de ser 

responsabilidade da nova família que encontrava e, posteriormente, ela poderia 

receber e administrar as propriedades de seu pai. Também a mulher poderia tornar-

se livre e cidadã quando tivesse três filhos, em caso de ser matrona, ou quatro 

filhos, em caso de ser liberta. Evidente que o papel de reprodutora se colocava de 

modo dominante, nessa sociedade, para uma mulher em período fértil. No entanto, 

esse era, muitas vezes, o mecanismo possível de poder.  

 Também para Marylin B. Skinner (2005), a mulher romana do começo do 

império encontrava, de fato, uma realidade muito menos limitada do que aquela 

descrita por pensadores como Meslin. Para a autora, essa abrangência financeira e 

a liberdade maior de participação política da mulher também criaram uma realidade 

em que a Matrona tinha mais possibilidades sexuais. Vê-se comentários de 

matronas que tinham relações com prostitutos e Skinner acredita mesmo que lhes 

era permitido participar de festas e ter relações sexuais com seus subordinados. Já 
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comentamos que, para a autora, a sociedade romana do principado começava a 

confundir e a diminuir as barreiras entre ao gênero masculino e o feminino, de modo 

que até mesmo a literatura de invectiva contra as mulheres seria fruto de um 

comportamento masculino que se sentia cada vez mais diminuído na presença de 

um gênero feminino cada vez mais importante. Exemplo principal disso é a poesia 

de Catulo, ainda do fim da república, em que o poeta se mostra apaixonado por uma 

mulher, Lésbia, que se acredita ser uma matrona de elite. Ela engana o poeta, o 

manipula como manipula uma diversidade de homens, tem poder social e impacto 

político. Essa imagem seria inclusive recorrente. Skinner lembra as pinturas 

parietais, as mulheres de famílias nobres com importância política, as mulheres 

imperiais e também as poetisas que lideravam escolas e criavam gêneros, como 

Sulpicia. 

 Na Priapeia, as matronas aparecem em dois poemas, e de uma maneira 

realmente muito específica. A primeira aparição é o poema de número 8: 

 

Matronae procul hinc abite castae:  Matronas castas, ide p’ra bem longe: 
Turpe est uos leger impudica uerba.  Palavras sem pudor vergonha é lerdes! 
Non assis faciunt euntque recta;  (Não dão a mínima e aqui vêm direto; 
Nimirum sapiunt uidentque magnam  Não admira, também matronas vêem, 
Matronae quoque mentulam libenter  degustam com prazer um pau enorme.) (Oliva Neto 
2006, 213) 

 

 Esse poema suscita diversas interpretações. Para os editores franceses 

(Callebat e Soubiran 2012), trata-se de um poema incontestavelmente irônico. 

Sendo as matronas o exemplo e ideal de continência, elas não poderiam participar 

do jogo de Priapo. Ao mesmo tempo, existe um paralelismo na poesia. Enquanto o 

primeiro verso termina com castae, evocando a castitas, ideal de comportamento da 

matrona; o segundo verso termina com libenter, evocando a dimensão do desejo. 

Tal interpretação, mantém a noção que se tem mais tradicionalmente de uma 

matrona. Para João Ângelo (Oliva Neto 2006), o exemplar 8 é uma poesia de 

ameaça. Se a matrona chega em seu território, é para aproveitar do falo do deus 

que, no caso, por tamanho descomunal e hábito ameaçador, não seria 

proporcionador de prazer. 

 Tal leitura parece-nos lógica também se comparado a sequência do poema 

com a do poema 66: 
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Tu qua ene uideas notam uirilem   Tu, p’ra não veres meu viril sinal, 
Hinc auerteris ut decet pudicam:   desvia-te como convém às castas. 
Nimirum, nisi quod times lidere    É claro! A menos que o que temes ver 
Intra uiscera habere concupiscis.    Desejas que te adentre até as vísceras. (Oliva 
Neto 2006, 239) 

 

 Nos dois poemas que mencionamos, temos um início que revela a pudicícia 

da leitora como um impedimento para que esta veja o falo do deus. A passagem 

para o fim do poema é dada com a palavra nimirum, que ocupa a exata mesma 

posição nos dois poemas, significando um ‘evidentemente’. No final, se considera o 

desejo das pudicas em receber o falo do deus. No entanto, enquanto no poema 8 

esse receber se dá pela palavra sapiunt, que significa tanto saber quanto degustar, 

aludindo ao sexo oral, no 66, menciona-se as vísceras. A linguagem mais crua 

certamente contribui para tornar o exemplo 66 mais aparentemente agressivo que o 

8, mas fica assim aberta a possibilidade de esse poema sobre as matronas ser uma 

ameaça. 

 No entanto, como dissemos, sapiunt também pode significar conhecer. Em 

verdade, o poema 8 compara sapiunt com uident, leem e veem esse falo. Pode-se 

compreender o poema, portanto, também como uma linguagem que aceita como 

óbvia a participação dessas matronas no culto, demonstrando que mesmo matronas 

castas têm desejo e fazem libenter questão de conhecer o deus. Assim, retornamos 

à retórica de um Priapo exibindo sua potência. O poema 47 também exibe as 

matronas como um dado na celebração priápica: 

 

Quicumque uestrum, qui uenietis ad cenam,  Se algum de vós que aqui chegais p’ra ceia 
Libare nulos sustinet mihi uersus,   resistir nem um verso oferecer-me 
Illius uxor aut amica riualem    que a esposa ou sua amante deixe mole, 
Lasciuiendo languidum, precor, reddat,   impreco, das lascívias um rival, 
Et ipse longa nocte dormiat solus   e que sozinho passe longa noite, 
Libidinosis incitatus erucis.    Excitado por chás afrodisíacos. (Oliva Neto 
2006, 231) 

 

 Priapo ameaça os poetas que não querem lhe dedicar versos, aludindo ao 

fato de que essa prática seria importante elemento do culto e da celebração festiva. 

O deus refere-se à participação na ceia enquanto libare, ato sagrado de compartilhar 

bebida com um deus. Nessa poesia, as mulheres, mesmo as esposas, parecem um 

dado na festa. Assim, acreditamos que as matronas não fossem especialmente 

repelidas porque pudicas em excesso para o humor priápico, mas que poderiam ser 
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convidadas a depor seus julgamentos e moral no momento da celebração festiva 

descontraída do deus. 

 

 

4.4 Priapo e as prostitutas.  
 

  

 Antípodas das matronas, discutidas no tópico anterior, as prostitutas também 

são personagens frequentes na Priapeia e ocupam um lugar importante na obra. 

Diferentemente de um humor sexual, essa é a primeira vez que vemos os tons de 

ex-voto surgir no corpus e de historietas sobre elas. Uma prostituta não tinha a 

necessidade de se conter moralmente. Conhecidas também como lupae, ou lobas, 

elas ocupavam um papel bastante diferente na sociedade. 

 Sobre essas personagens, Richlin (1992a) comenta que a presença delas no 

humor sexual latino reforça a noção de que essa literatura é androcêntrica, já que 

comenta as personagens que estariam postas a serviço sexual de homens. Com 

efeito, o tom de humor utilizado sobre as prostitutas é bastante específico e, talvez, 

mostre até mesmo uma melhor relação delas com Priapo. Para Callebat, a licença 

de uma profissional como essa cultuar o deus é o que justifica um tom menos 

humorístico nas poesias. Mencionemos dois exemplos de cada um dos temas. 

Como exemplo de um ex-voto, o poema 4 comenta: 

 

Obscenas rígido deo tabelas    Lálage ao duro deus desenhos dá 
Ductas ex Elephantidos libellis    obscenos, retirados aos livrinhos 
Dat donum Lalage rogatque temptes,   de Elefântida e pede que tu tentes 
Si pictas opus edat ad figuras    dar movimento às cenas lá pintadas. (Oliva 
Neto 2006, 221) 

 

 No poema 27, Quíntia, a delícia do povo, oferece ao deus sua própria dança e 

pede que o público se excite tanto quanto o deus. No 34, uma menina de preço 

baixo dedica ao deus tantos falos em ex-voto quantos aqueles com que dormiu 

numa noite. Já no exemplo 19, temos o caso de historieta: 

 

Hic quando Telethusa circulatrix   Se Teletusa, a dançarina, aqui 
Quae clunem túnica tegente nulla   vier sem roupa alguma usar nas ancas 
Extans altius altiusque motat,    e sacudir-se toda até em cima, 
Crissabit tibi fluctuante lumbo:    vai te excitar com seus quadris que ondulam. 
Haec si non modo te, Priape, possit   E não vai abalar-te a ti, Priapo, 
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Priuirfinum quoque sed mouere Phaedrae.  Só mas também de Fedra o enteado. (Oliva 
Neto 2006, 217) 

 

 Com efeito, se compararmos esses poemas com os vistos anteriormente, nos 

outros tópicos, observamos certamente um humor potencialmente menos agressivo. 

Priapo não critica nenhuma das meninas, nem tampouco existe uma troca de 

ofensas. Palavras como “pudica” não se opõe a “lúbricas” e tampouco temos uma 

descrição agressiva do modo como as meninas realizam sexo. De maneira geral, o 

mais próximo de uma ofensa pareceria ser pretio paruo puella (menina de baixo 

valor, mencionado no poema 34). É importante notar aqui que o tema das prostitutas 

está definido, de modo geral, por personagens de nomes gregos, com diferentes 

ocupações:  dançarina, corredora, tocadora de tímpano. Tais elementos têm a nos 

dizer que essas prostitutas não são necessariamente aquelas que ficam em 

lupanares ou nas ruas próximas ao Fórum. De fato, elas estão envolvidas também 

na festividade, podendo ser atração e divertimento em uma ceia.  

 No que concerne à relação do deus com as meretrizes, Oliva Neto (2006), 

demonstra que o deus estaria frequentemente associado ao mundo delas. 

Documentos diferentes mencionam que Priapo poderia estar representado em 

lupanares para trazer prosperidade aos negócios. Há mesmo registros que apontam 

para o fato de que algumas garotas poderiam começar seu trabalho oferecendo 

sexo ao deus antes de se acostumarem ao serviço. De nossa parte, acreditamos 

que o humor nessas poesias pode estar mais relacionado com o próprio modo de 

narrar. No exemplo 19, Teletusa é representada com tanto poder e beleza que excita 

até mesmo o enteado de Fedra, quer dizer, Hipólito, famoso na mitologia por ter-se 

mantido virgem por toda a vida. No poema 4, o humor está em que Lálage, antes de 

trabalhar, queira realizar todos seus desejos sexuais com o deus. O poema, 

portanto, levaria ao limite o que seria, talvez, um hábito dessas mulheres. 

 Um elemento importante é que essas prostitutas sejam representadas por 

nomes gregos. Segundo Pomeroy (1975), era comum que essas mulheres 

trabalhassem escravizadas e que sua condição de cativas fosse resultado ou de 

prisões de guerras, ou mesmo de raptos feitos por marinheiros em diversos lugares 

do mediterrâneo. Era, portanto, comum que elas fossem gregas e os nomes aqui 

são escolhidos para mostrar a proveniência distinta dessas mulheres. No entanto, 

segundo a mesma autora, a prostituição também seria um meio de conquista da 

liberdade para as escravas. No poema 40 temos um exemplo disso: 
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Nota Suburanas inter Telethusa puellas,  Primeira entre as meninas de Subura, creio, 
Quae, puto, de quaestu libera facta suo est,  Teletusa deixou aquela vida. 
Cingit inaurata penem tibi sancte corona:  Pura, envolve em teu pênis coroas douradas: 
Hunc pathicae summi numunis instar habent.  As putas o reputam deus supremo. (Oliva 
Neto 2006, 227) 
 

 Sabendo que a variatio é uma técnica de composição de corpora de 

epigramas na antiguidade, podemos facilmente imaginar que o poema 40 se propõe 

como uma peça de variação do tema da prostituta, mantendo, no nome, a mesma 

personagem que vimos na página anterior, ou no poema 19, Teletusa. Descrita 

como notável entre as suburanas, ou seja, entre aquelas que estão no bairro de 

Subura (famoso bairro em Roma onde trabalhavam prostitutas), percebemos que a 

realidade suposta do poema é a cidade de Roma. Talvez o poema esconda um 

desprezo pela atividade de prostituição, descrevendo Theletusa como pathica puella, 

menina passiva. Ela estaria a serviço dos homens e, por isso, não seria a 

personagem mais bem quista. No entanto, ainda assim estamos diante do fato de 

que a prostituição poderia ser um caminho para a liberdade e a independência em 

Roma, ou seja, uma transição entre a situação de maior clausura para aquela de 

maior independência. A opção pela prostituição podia mesmo ser feita por algumas 

escravas como uma maneira de se tornarem mais independentes de seus senhores. 

 

 

4.5 A depredação das feias.  
 

 

 Não menos importante enquanto piada é o tema do contato entre Priapo e as 

mulheres que ele considera feias. Tal tema é também estudado por Richlin como 

uma expressão do desgosto que a figura de Priapo sente por mulheres e, 

principalmente, por mulheres que ele rejeita. Priapo segue como uma figura potente 

e que ofende, agora em especial, as meninas novas e lúbricas, ou as muito velhas. 

Vejamos um exemplo do tema das idosas, o poema 12: 

 

Quaedam serior Hectoris parente,   Uma mulher mais velha do que a mãe 
Comae soror, ut puto, Sibyllae,    de Heitor – irmã, eu creio, da Sibila 
Aequalis tibi, quam domum reuertens   de Cumas, igualzinha a ti, a quem 
Theseus repperit in rogo iacentem,   Teseu voltando a casa viu na pira – 
Infirmo solet huc gradu uenire    costuma vir aqui num passo infirme 
Rugosasque manus ad astra tollens,   e, erguendo as mãos rugosas para os céus, 
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Ne desit sibi mentulam, rogare.    Só faz pedir que não lhe falte um pau. 
Hesterna quoque luce dum precatur,   E ontem mesmo durante a sua prece 
Dentum de tribos exscreauit unum,   cuspiu dos três que tinha um dente, 
“Tolle” inquam, “procul ac iube latere   “Sai daqui”, disse, “e em rotos mantos, rubras 
Scissa sub túnica stolaque rufa,    roupas, mantém – qual sói – oculta, a luz 
Ut semper solet, et timere lucem,   temendo, aquela que sem pejo se abre 
Qui tanto patet indecens hiatu,    em racha tão imensa, macerada 
Barbato macer eminente naso    contra o nariz barbudo já em riste, 
Ut credas Epicuron oscitari”.     que acharão que é o bocejo de Epicuro”. 
(Oliva Neto 2006, 215) 

 

 Parece-nos inegável que o poema trate de agredir verbalmente a feiura da 

senhora e, ao mesmo tempo, associar essa feiura com a existência de uma vagina 

indesejada e descrita em linguagem chula. A senhora é descrita em uma linguagem 

associativa, é mais velha que a mãe de Heitor e irmã da Sibila de Cumas, 

personagem mitologicamente extremamente velha que teria oferecido a Rômulo os 

livros sibilinos, que continham a previsão do futuro da cidade. Além de associar essa 

personagem com outras velhas, associa ela com um passado muito distante, a 

Sibila, por exemplo, datando do começo da cidade de Roma, o que, estando no 

século I d.C., equivaleria a dizer que a personagem teria em torno de 800 anos. A 

vagina dela também é descrita nesses termos: uma racha tão imensa que parece 

um bocejo de Epicuro. Esse personagem é, por sua vez, um filósofo grego que 

funda uma corrente filosófica importante em Roma. Epicuro, como podemos ver por 

um busto encontrado em Herculano, era magro, com traços fortes, e um nariz 

enorme. O rosto do filósofo é uma metáfora para a vagina: um clitóris grande como o 

nariz, uma cavidade enorme como um bocejo. Tais características aludem, 

pejorativamente, ao fato de que a senhora possuiria uma vagina muito laxa pelo uso 

e que, mesmo já muito fraca pela idade, ainda preocupava-se em ter relações 

sexuais. A linguagem é, portanto, bastante depreciativa, e a agressão está 

associada ao fato de que a lubricidade seria uma característica ruim. O mesmo tema 

e exercício surge no poema 46, em que uma menina aparenta usar do fato de que 

Priapo não possa amolecer para satisfazer sua vagina, descrita como cheia de 

vermes. Ainda o 32 é exemplo do discurso sobre as meninas.  

 

Vuis aridior puella passis,    Uma menina mais chupada que uva 
Buxo pallidior nouaque cera,    passa, mais pálida que buxo e cera 
Collatas sibi quae suisque membris   fresca – que se faz ver pelas formigas 
Formicas facit altiles uideri,    gordas subindo no seu corpo e membros, 
Cuiús uiscera non aperta Tuscus   cujas entranhas pode ver o arúspice 
Per pellem porerit lidere aruspex,   etrusco, pela pele, sem abri-las, 
Quae suco caret ur putrisque pumex,   que é seca como antiga pedra pomes, 
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Nemo uideris hanc ut expuentem,   que nunca ninguém viu cuspir e em cujas 
Quam pro sanguine puluerem scobemque  veias os médicos garantem que há, 
In uenis medici putant habere    em vez de sangue, pó e grãos de areia 
Ad me nocte solet uenire et affert,   costuma à noite vir a mim trazendo 
Pallorem maciemque latuarem.    palidez e esquelética magreza. 
Ductor, ferreus, insulatiaeque    Tocado, em vão (sou férreo), é como se eu 
Lanternae uideor fricare cornu.     Roçasse o gancho dos lampiões das ruas. 
(Oliva Neto 2006, 223) 

 

 Como podemos perceber, a linguagem aqui é bastante diferente do poema 

anterior, mas o tema permanece o mesmo: o da crítica agressiva da feiura. Com 

vocabulário mais direto, Priapo critica a magreza da menina que vem deitar-se com 

ele. No entanto, podemos perceber, pelo vocabulário, uma mudança fundamental no 

discurso. O poema, como os outros, de tamanho um pouco maior, tem seu humor 

baseado na rejeição de um ideal estético e, se concordamos que a descrição 

horrenda da vagina tem a ver com um repúdio ao uso demasiado do sexo, então o 

humor também está associado à rejeição do desejo sexual enquanto excesso. Mas o 

que mais chama nossa atenção é que Priapo diga que foi conduzido pela menina. 

Ductor, em latim, é a passiva do verbo conduzir, podendo ser traduzido literalmente 

para “sendo conduzido”. Diante da menina, Priapo ocupa um papel completamente 

passivo. Evidentemente que essa escolha vocabular ocupa lugar importante na 

construção do humor: ela auxilia a construir a imagem da personagem da menina, 

descrita como tão lúbrica que ela é que toma toda a atitude dos sexo; ela pode estar 

associada ao fato de que o deus recusa a menina, então também não seria lógico 

que ele realizasse as ações sexuais; mas ela, por fim, revela que, na cultura 

vocabular romana, se considerava a existência de mulheres que conduziam a 

relação sexual e que ocupavam, nela, um papel mais ativo que o próprio falo. Em 

verdade, Priapo está criticando a menina porque sua posição, diante dela, é a de 

violado, em vez de violador. Essas poesias contribuem também para remodelar a 

própria imagem do deus no corpus, mostrando-o menos capaz. 

 Por fim, um terceiro poema mostra uma outra alternativa dentro do tema da 

mulher feia. No 57: 

 

Cornix et caries uetusque bustum,   Uma gralha, um caruncho, um resto fúnebre 
Turba putida facta saeculorum,    fétida pela multidão de séculos, 
Quae forsan posuisset esse nutrix    que poderia ser talvez a ama  
Tithoni Priamque Nestorisque,     de Titono, de Príamo e Nestor 
Illis ni pueris anus fuisset,    se, em meninos, não fosse já bem velha, 
Ne desit sibi, me rogat, fututor.    Pede-me não lhe falte quem a foda. 
Quid si nunc roget ut puella fiat ?   E se pedir p’ra se tornar menina? 
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Si nummos tamen haec habet, puella est.  Será menina, se tiver dinheiro. (Oliva Neto 
2006, 235) 

 

 Tal poema consiste em uma evidente variação do tema do poema 12, visto 

acima. Vemos novamente a linguagem associativa para descrever a idade da 

senhora, também o tema é o pedido fiel dela, de que não lhe falte fodedor. Não 

encontramos, no entanto, uma descrição depreciativa da vagina, nem tampouco a 

noção de que ela seria excessivamente lúbrica. A risada se daria simplesmente no 

fato de se imaginar que uma velha consiga conquistar alguém com quem dormir. 

Entretanto, a capacidade de conquistar amantes é imediatamente associada a um 

retorno impossível à juventude. A essa mulher seria, portanto, impossível encontrar 

“quem a foda”. Tal fato só é remediável pelo dinheiro, ou seja, Priapo está sugerindo 

a possibilidade de a mulher contratar um prostituto masculino que realizará seu 

desejo. Em que pese a linguagem agressiva e cômica, temos a possibilidade de que 

as mulheres contratassem prostitutos e, inclusive, a possibilidade de que houvesse, 

na antiguidade, profissionais tanto femininos quanto masculinos para realização de 

sexo.  

 Assim, portanto, mesmo a linguagem mais agressiva pode revelar outros 

elementos interessantes sobre as práticas sexuais femininas na antiguidade. Essas 

poesias nos demonstram como o sexo feminino não era unicamente passivo, e 

abrem a possibilidade de que, pelo fato de serem ricas e, portanto, importantes 

socialmente, mulheres consigam realizar sexo de maneiras distintas das imaginadas 

quando se reduz a mulher rica da antiguidade à possibilidade de ser matrona. Com 

efeito, até o momento viemos demonstrando as mulheres nas suas diversas formas 

sociais, e também suas práticas sexuais na dimensão do que a análise do discurso 

da Priapeia nos permite antever. Chega a hora de apresentarmos considerações 

mais conclusivas. 
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5  Considerações finais  

 

 

Em nosso primeiro capítulo, partimos de duas questões de debate 

historiográfico que norteariam esse trabalho. Uma delas era o modo como o humor 

era trabalhado pelos historiadores de Roma, estando normalmente desassociado de 

seu sentido religioso, e, em contrapartida, vinculado com a manutenção de uma 

civilização – seja pelo controle moral dos costumes, seja pela liberação de impulsos 

contidos no dia-a-dia de uma sociedade de valores rígidos. Definimos que 

observaríamos o riso antes como uma maneira de se posicionar no mundo e de 

significa-lo na linguagem. Quanto a questão da sexualidade, apresentamos ser 

dominante a leitura de que os romanos regravam as práticas sexuais por meio de 

uma noção que opunha o penetrador e o penetrado. Para esse modelo, o homem 

macho ocupa o centro da importância da sexualidade romana. Os romanos seriam 

dominadores, fálicos e entenderiam que penetrar estaria vinculado com poder. 

Assim, um homem de elite poderia ter relações com quem quisesse, dentre os mais 

baixos que ele – como não cidadãos, mulheres, escravos. Enquanto que, para 

outras instâncias sociais, marcadamente a das mulheres, a sexualidade ficaria 

extremamente regrada e limitada. Apontamos como isso tem sido revisto na 

historiografia mais recente, e que estaríamos interessados em matizar o questionar 

em que medida o modelo se aplica para o discurso apontado na Priapeia sobre as 

mulheres. 

No capítulo 2, depois de discorrermos sobre algumas questões de método 

interpretativo, fizemos um estudo sobre o livro de epigramas. Mencionamos que 

Priapo é deus tópico de humor e que é personagem importante no gênero de 

epigramas desde que esse surgiu nas festas alexandrinas. Também comentamos 

que, em Roma, a Priapeia é documento datado do século I a.C. e que não sabemos 

quem a escreveu, embora possamos seguramente afirmar que o livro tenha origem 

nas elites. E se o corpus figura enquanto humorístico, não estamos de acordo que o 

humor da Priapeia seria um humor moralista. Antes, como foi demonstrado, 

acreditamos que a imagem do deus é cômica e que o próprio nume estaria para a 

representação da potência cômica e festiva. Na voz de Priapo, personagem central 

do livro, tudo vira piada: ele parodia o discurso sério, imita os retores, o discurso que 

rememora a simplicidade antiga como pureza, reclama de sua própria situação de 
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deus menor, de estátua malfeita, critica o comportamento de algumas pessoas 

escondendo a ironia de ele, deus, ser também aquilo que critica. A Priapeia e Priapo 

ocupam um lugar de fala que é desautorizado e, ainda assim, leva sempre o assunto 

sexual ao limite humorístico.  

Finalmente chegamos a questão das mulheres e, evidenciou-se, que elas 

ocupam um lugar bastante abrangente e diversificado na obra. Na sequência do que 

foi demonstrado, elas são ameaçadas de estupro ou falta de sexo caso ameacem de 

roubar-lhe o jardim. Elas também são usadas para demonstrar abundância no 

entorno do deus, ou ao contrário, para expor a falta de felicidade e a carestia. Priapo 

menciona como as mulheres lhe desejam, em caso de precisar reafirmar o 

verdadeiro valor de seu falo – dado que para a sociedade romana, essa 

característica de ter um enorme pênis o tornava ridículo. Se a ausência de mulheres 

pode demonstrar que Priapo está fraco, ou falho, o excesso de mulheres também 

parece desgastar o deus. Numa invertida da temática do estupro, Priapo figura como 

abusado pelas mulheres, depauperado, pálido, a ponto de explodir. Personagens 

específicas também ganharam temáticas de epigramas específicas: às matronas, 

prostitutas e mulheres feias.  A primeira delas consiste em uma personagem menor, 

que figura em apenas dois poemas da Priapeia. Embora os dois sejam muito 

diferentes, acreditamos que essa documentação apresenta um discurso que tende a 

envolver as matronas na festa, embora impudica, de Priapo, eventualmente 

considerando normal que ela deseje e se preocupe com o sexo – a reprodução era 

importante para uma matrona.  

No segundo e terceiro exemplos, das prostitutas e mulheres feitas, lidamos 

com realidades específicas e que nos exigem um pouco mais de debate agora. 

Vimos nessas poesias conclusões que seriam, talvez, esperadas para o mundo 

romano: prostitutas envolvidas no culto a Priapo; um humor que castiga o excesso 

de desejo sexual, natural se se entende a cultura romana como séria, controladora. 

Em contrapartida, esses poemas também nos revelam personagens distintas e 

importantes de serem consideradas. Eles mostraram que a prostituição poderia ser 

uma via de ascensão social – nem sempre a liberdade era uma boa escolha, e, 

dependendo da posição ocupada por um escravo, este poderia ter melhor condição 

de vida que um liberto, no entanto, ainda assim, vemo-la como busca de 

independência. Também para as senhoras, vimos a possibilidade de que elas, em 

sendo ricas, pudessem comprar noites de prazeres sexuais com rapazes, ou então 
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tornarem-se atraentes para outros homens dado seu poder social. Mas para além de 

identificar personagens menos esperados para essa cultura, esses poemas têm uma 

característica muito particular. Mencionamos que as prostitutas aparecem nos 

poemas 4, 19, 25, 27, 40; e a feiura feminina nos 12, 32, 46 e 47, se expandirmos o 

tópico para mulheres que Priapo rejeita, podemos incluir nesses poemas também o 

26. Nessas duas sequências, não apenas o tema dessas personagens femininas se 

repete, como também se assemelham em termos de forma e de elementos do 

humor. Em termos de análise de epigramas, eles podem formar uma coroa de 

poemas estabelecida pela variatio. O que significa que, mesmo para os escritores do 

corpus, tais assuntos representavam um tema importante de humor, que deveria ser 

marcado com um modo constante e repetitivo de poesia. Claro que, se antevemos a 

possibilidade do livro circular também como um recolho de epigramas religiosos, 

pode ser que se esteja respeitando a retórica de oferendas para as prostitutas. No 

entanto, a feiura consiste inegavelmente em um tema humorístico. Não sabemos 

ainda os motivos dessa tamanha relevância que as poesias demonstram ter essas 

personagens. Mas o tema mostra que a distinção entre o status dessas mulheres 

era relevante para estabelecer condutas de comportamento sexual.  

Um último elemento merece nossa atenção mais detida. Foi demonstrado no 

tópico 3.2 que Priapo usa as mulheres para uma retórica da abundância e da 

potência. O desejo delas enaltece seu falo, defendendo-o das agressões do humor 

de quem considere seu nume ridículo. Ao mesmo tempo, demonstramos como as 

mulheres poderiam rir do deus, e como, em oposição ao elemento de um Priapo 

ameaçando de estupro, elas poderiam figurar como as abusadoras do próprio deus. 

Se, no corpus, o tom varia de potência a impotência, podemos observar que as 

mulheres são personagens importantes para gerar essa economia da lógica do 

deus. Mas, nesse jogo, não é só o falo que importa. Em outros poemas se apresenta 

a loucura masculina gerada pelo desejo excessivo de dormir com uma mulher 

específica. Também podemos ressaltar que é frequente Priapo ser colocado em 

lugar submisso a uma mulher. Sobretudo na hora de rejeitar o sexo com as meninas, 

Priapo é descrito como “conduzido” ou “fodido”. A lógica desse humor é, portanto, de 

jogo: hora é Priapo quem agride, hora é o deus atacado e rebaixado. Nesse jogo, 

percebemos que, para os romanos, a sexualidade feminina não era unicamente vista 

como passiva e, ao invés disso, é frequentemente descrita como ativa.  



93 
 

Sabemos que, para a cultura romana, o sexo era amiúde descrito como um 

combate, e os órgãos sexuais como armas (Adams 1982); na própria Priapeia esse 

fato constitui um tema de humor quando Priapo precisa se comparar a outros 

deuses e descreve seu falo como seu atributo e arma. Também nos deparamos 

frequentemente com a associação do falo a foice. Se percebemos, de algum modo, 

constante a brincadeira que leva o sexo como agressão, o orgasmo como morte – 

Priapo parece não poder chegar ao orgasmo, que lhe tiraria o atributo de ser ereto – 

e o órgão sexual enquanto elemento desse digladio, podemos entender que o humor 

priápico leva ao limite essa experiência de linguagem antiga. Enquanto Ovídio se 

permitia comentar a militia amoris, noção que colocava a conquista amorosa e a vida 

sexual enquanto um jogo de combate, de ganhos, a Priapeia levava ao limite do 

cômico tal noção, fazendo ela atingir um ponto em que se coadune com “ilogismos” 

de que Priapo realmente morra de tanto ter sexo. A agressão, em parte, no corpus, 

pode se justificar por imperar nele essa lógica de humor. 

A análise da diversidade dessas personagens, bem como do lugar 

ambivalente que elas ocupam no discurso da Priapeia, demonstram como não se 

pode entender que a sexualidade antiga estaria regrada por uma lógica unicamente 

falocêntrica de que quem penetra é agressor, potente, dominador, correto, e de que 

quem é penetrado é subjugado, degradável e, em sendo homem de elite, também 

impuro e corrupto. Não negamos a existência de uma linguagem agressiva contra as 

mulheres, por exemplo, em seu lugar de passivas sexuais. Tampouco negamos que 

esse humor possa demonstrar um vocabulário bastante chulo e degradante para 

descrever tanto a atitude sexual feminina quanto as vaginas e o desejo das 

mulheres. No entanto, um discurso que tome como normal que elas desejem, que 

mostra matronas em festas, prostitutas libertas, mulheres ricas conquistando 

homens, e um deus ocupando papel passivo não pode vir de uma cultura que se 

ligue unicamente a um raciocínio em que o falo, enquanto agente da penetração, é o 

inquestionável centro de poder de todas as práticas sexuais. É verdade que Priapo 

ocupa o centro da Priapeia, mas aqui não temos um deus unicamente potente, nem 

mulheres unicamente restringidas ou agredidas verbalmente. Como o falo, as 

vaginas podem ser potência. E, assim, a lógica que coordena as práticas sexuais na 

cultura romana podem ser mais diversas. 
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