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Resumo 

O texto que se segue visa adiantar alguns resultados da pesquisa realizada no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

de Goiás (PPGH-UFG) sob orientação da Profª. Drª. Armênia Maria de Souza. 

Nas últimas décadas os estudos históricos com foco no cotidiano tem se 

multiplicado. A publicação da coletânea organizada por Georges Duby e 

Philippe Ariès em 1985 inspirou outros trabalhos com a mesma temática em 

diversos países. Desde aquele ano, as pesquisas neste campo da História se 

tornaram cada vez mais elaboradas. Nosso trabalho se inclui neste movimento, 

pois buscamos apreender, através de cantigas satíricas produzidas no contexto 

português dos séculos XIII e XIV, aspectos referentes ao cotidiano do sexo no 

ambiente da corte. Defendemos que, para pensar as práticas sexuais 

rastreadas a partir da análise das fontes, devemos associá-las à ideia de 

matrimônio e de família, tanto do ponto de vista do clero quanto dos nobres. 
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O presente texto visa adiantar alguns resultados obtidos em nossas 

investigações em torno das práticas sexuais no triunfo da monarquia 

portuguesa2. Balizamos esse período por considerá-lo um momento de 

afirmação da instituição monárquica em Portugal, bem como de fortalecimento 

do poder régio. O corpus documental selecionado foram as cantigas satíricas 

presentes no compêndio organizado por Manuel Rodrigues Lapa3 e publicado 

em 1970, no qual se encontra facilmente as produções com evocação sexual. 

Por outro lado, a fim de comparar e criar uma teia contextual que 

sustente nossas argumentações, evocamos outras fontes documentais, como a 

Crônica de Rui de Pina4 e também o Livro das Leis e Posturas5. 

Nosso intuito, com este texto, é de apresentar alguns resultados das 

pesquisas que vem sido desenvolvidas desde o ano de 2009, quando logramos 

a primeira oportunidade de investigar a Idade Média portuguesa, no segundo 

ano da graduação em História através do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica (PIBIC). A partir daí muitas mudanças de tema e objeto se 

operaram, até chegarmos ao ponto no qual nos encontramos atualmente. A 

possibilidade de estudo acerca da vida privada é recente em nosso campo 

investigativo. 

Ao pensar o cotidiano e as práticas sexuais a partir das cantigas de 

teor satírico perseguimos um objetivo que se liga com a história da vida privada 

a partir de aspectos do cotidiano. Mattoso, evocando a Georges Duby alerta 

para a linha tênue existente entre a história da vida privada e história da vida 

cotidiana (MATTOSO, 2011:16). Esta deve auxiliar à outra, mas o historiador 

não deve se deixar levar pela tentação em fazê-la de maneira meramente 

descritiva. 

Isso significa que, do ponto de vista metodológico, o trabalho que se 

volta para a história da vida privada deve se nortear por caminhos que não 

                                                        
2 Utilizamos esta designação para fazer referência a um texto do professor José Mattoso (2001) 
no qual faz referência ao período de D. Afonso III (1248-1279) como época triunfante daquela 
monarquia. Resolvemos, por isso, estender um pouco mais esse período triunfante até 1279, 
fim do período dionisino. 
3 A fim de tornar a leitura algo mais dinâmica, citaremos as fontes a partir de referências e 
abreviaturas. No caso desta obra utilizaremos LAPA e a cantiga citada, não pela página, mas 
pelo número atribuído pelo editor. 
4 A partir daqui citaremos CRP para a Crônica de Dom Sancho II de Rui de Pina, seguida da 
página. 
5 Será usada a sigla LLP seguida da página da edição da Faculdade de Direito. 
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caiam na mera descrição das práticas cotidianas antevistas nas fontes. Isso 

converteria um trabalho histórico na mera acumulação de historietas 

desprovidas de caráter acadêmico. Portanto, apesar de pensarmos as práticas 

sexuais, não o faremos simplesmente a fim de seguir as pistas levantadas 

pelas fontes: interessa-nos a mudança. 

Le Goff (2010:177) alerta que o historiador é o especialista da 

mudança, e por isso não deve ficar insensível a ela. Sendo assim, há que se 

considerar o período dionisino como pleno de mudanças. Tanto no que se 

refere à contratação dos matrimônios, tanto à sua significação social e 

linhagística, desde o IV Concílio de Latrão de 1215 mostram-se em mudança. 

Não quer dizer que a Igreja, seus preceitos e recomendações 

fossem fielmente seguidos, mas os eventos ligados à transformação do 

matrimônio em sacramento, o acirramento da fiscalização eclesial para os 

casos de consanguinidade matrimonial6 e outros temas mostram que se trata 

de uma época de mudanças. Os câmbios se notam em todos os aspectos no 

que tange à família e suas relações. O século XIV foi crucial para a 

transformação lexical que refletia as mudanças estruturais de parentesco na 

Idade Média portuguesa. 

O abandono das linhas de transmissão cognáticas em favor das 

agnatícias refletem as mudanças que ocorriam na prática (SOUSA; PIZARRO, 

In: MATTOSO, 2011:136). A documentação abandonou7 as designações mais 

amplas para se referir aos parentes consanguíneos de troncos secundários da 

árvore genealógica em favor de uma especialização lexical significativa, voltada 

para os graus de parentesco por via paterna ou por afinidade8 (VENTURA, In: 

MATTOSO, 2011:120). 

Sendo assim, é sintomática a transição da família larga, de herança 

romano-germânica para a família nuclear, baseada na sucessão por via 

                                                        
6 Antes do referido concílio, a consanguinidade era considerada até o sétimo grau. O fracasso 
de tal postura diante das práticas matrimoniais entre parentes mais próximos levou a Igreja a 
flexibilizar a rigidez da interdição anterior, baixando a exigência de liberação de 
consanguinidade para parentes de quarto grau. Isso gerou maior rigor na ingerência 
eclesiástica sobre os casamentos entre os nobres. 
7 Processo lento que foi iniciado no século XI. 
8 Principalmente a Família Real contava com uma gama de parentes por afinidade, como 
mordomos, aias e leais servidores que, no ambiente doméstico, cumpriam suas funções. Isso 
fazia com que fossem tomados como parte da família, recebendo, muitas vezes, favores de 
seus amos. Também se incluía, muitas vezes, vassalos leais mesmo fora do ambiente 
doméstico e também os padrinhos dos filhos. 
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masculina com base no troco principal da linhagem. O abandono das práticas 

antigas de transmissão do patrimônio familiar a todos os filhos foi 

acompanhado pela fiscalização eclesiástica no que tange às práticas sexuais e 

matrimoniais. Se as estratégias nobres para a manutenção das propriedades 

nos períodos mais recuados da Idade Média era o casamento intralinhagístico, 

as proibições da Igreja, desde as reformas gregorianas no século XI, tolheram 

tais possibilidades (SOUSA; PIZARRO, In: MATTOSO, 2011:136). 

Aliás, a nobreza portuguesa, em oposição à condal9, se baseava no 

esquema da família nuclear, com sucessão agnatícia e tendência à 

preservação do patrimônio familiar através da centralização do poder da 

linhagem no tronco principal. Por outro lado, os acordos matrimoniais serviam 

como subterfúgio e estratégia paralela de estabilização do poder, bem como 

garantia de lealdade e apoio político. Em teoria essas características 

funcionavam bem, mas na prática, nem sempre eram observadas. 

Não pretendemos, neste texto, debandar para os estudos sobre a 

família, o matrimônio e as relações de linhagem. Importa salientar a 

significação que o matrimônio tomava em outros aspectos. Baseado na 

argumentação de Norbert Elias (1994:74), o ideal de cortesania – courtoisie – 

era o instrumento de diferenciação social típico da nobreza medieval. 

Esse ideal deveria – pelo menos teoricamente – fazer parte da 

vivência dos nobres, a fim de diferenciá-los dos outros estratos sociais10. 

Portanto, um dos arautos da cortesania, pelo menos até fins do século XIV era 

o chamado pelos franceses, amour courtois11. Le Goff afirma que: 
 
As noções de classe, grupo, categoria, estrato, etc..., devem ser 
reconsideradas com a inserção na estrutura e no jogo social de 
realidades e conceitos fundamentais [...]. Se há uma novidade em 
matéria de sensibilidade, cuja invenção poderíamos atribuir à Idade 
Média, ela é exactamente o amor cortês [...] (LE GOFF, 2010:170/1). 
 

                                                        
9 A chamada nobreza condal dominava o território do atual Portugal até o terceiro quartel do 
século XI. Depois, os infanções passaram a dominar os territórios e as propriedades do Norte 
português, formando o escopo nobre do reino. 
10 Os critérios de diferenciação social angariados no seio da nobreza medieval são específicos 
para cada grupo social, mesmo que este seja considerado nobre. Não se pode pensar na 
nobreza como um grupo social hermético, mas diferenciado e constantemente interessado em 
reforçar essas diferenças. Algumas cantigas satíricas demonstram esse interesse em denegrir 
a imagem de nobres de menor estirpe, na maioria das vezes metendo-os em situações 
embaraçosas. 
11 Frequentemente traduzido para nosso idioma como amor cortês. 
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Alguns itens desse amor cortês são lugar comum para os 

estudiosos, como por exemplo, a exaltação da virgindade12 da dama e o 

afastamento entre ela e seu amado – chamado nas produções pela alcunha de 

amigo. As cantigas líricas traziam, em geral, práticas e comportamentos 

considerados padrão no jogo amoroso entre o homem e a mulher. Por outro 

lado, as satíricas evocavam aspectos burlescos, quase opostos ao ditado pela 

lírica (OSÓRIO, 1998:8): 
 
Ora, é precisamente no jogo com essa ausência de traços realistas 
no retrato da dama que devemos ler o significado e a função do 
concretismo e por vezes da obscenidade e da coprologia com que é 
tratada a figura feminina nas poesias escarninhas (OSÓRIO, 
1998:33). 
 

Jorge Osório nos fala, neste trecho, sobre a obscenidade explícita e 

concretista presente nas cantigas escarninhas. É impossível não pensar na 

questão levantada por Pierre Bec (1984) do contre-texte. Em linhas gerais 

significa dizer que os aspectos burlescos e obscenos presentes nas cantigas 

satíricas eram uma maneira de propagar uma ideologia do amor cortês através 

da ideia da oposição. 

Com efeito, essas produções tinham o intuito de causar humor 

através da ridicularização de diante de algum comportamento, atitude, 

situação, etc... que dissonassem do considerado padrão de civilidade13. Se, de 

um lado, as práticas sexuais tendiam a ser cada vez mais regulamentadas, por 

outro uma profusão de exemplos contrários escoa das cantigas. É neste ponto 

que reside nossa preocupação mais central. 

A Igreja exerceu uma pressão no sentido de regular as práticas 

sexuais, pois a transformação do matrimônio em sacramento14 o exigia. Por 

outro lado, a nobreza tinha interesses na manutenção de práticas sexuais mais 

restritas, evitando a proliferação de filhos bastardos que competiriam com os 

legítimos pelas heranças parentais. Na contramão desse movimento podemos 

sugerir a existência de práticas dissidentes de ambos esforços normatizadores. 

A troça, muitas vezes humilhante, denunciava posturas sexuais com 

o intuito de levar ao riso, de criar humor, de que se pode tirar uma dupla 

                                                        
12 Só para permanecer no campo referente às práticas sexuais, tão caras a este trabalho. 
13 Evocamos, novamente, o trabalho de Elias (1994). Para o autor, a ideia que temos de 
civilização e civilidade estava ligada, no período medieval, à noção já citada de courtoisie. 
14 No IV Concílio de Latrão, 1215. 
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conclusão: a identificação com práticas reais; o afastamento relativo daquelas 

práticas por parte do trovador. Como um resumo desse duplo caráter das 

denúncias podemos concluir que a pilhéria seria muito vergonhosa – caso se 

tratasse de pessoa real, já que era cabível que os personagens fossem 

inventados – e podia acarretar uma tensão poética – se a pessoa invectivada 

fosse apta para tanto15. Além do mais, alguns tipos humanos são mais comuns 

em cantigas satíricas, como os pobres, as putas ou as velhas, bem como os 

religiosos. 

O celibato, que era obrigatório para os clérigos, foi satirizado em 

algumas cantigas satíricas, embora se tornasse, cada vez mais, o modelo a ser 

seguido (OLIVEIRA, In: MATTOSO, 2011:333). A falta da prática sexual dos 

religiosos foi motivo de piedade, pelo qual Fernando Esquio resolveu 

presentear uma abadessa a quem chama amiga minha. Vejamos: 
 
A vós, Dona abadessa, 
de mim, Don Fernand’ Esquio, 
estas doas vos envio, 
por que sei que sodes essa 
dona que as merecedes: 
quatro caralhos franceses, 
e dous aa prioressa. 
 
Pois sodes amiga minha, 
non quer’ a custa catar, 
quero-vos já esto dar, 
ca non tenho al tan aginha: 
quatro caralhos de mesa, 
que me deu ũa burguesa, 
dous e dous ena bainha. 
 
Mui ben vos semelharan, 
ca se quer levan cordões 
de senhos pares de colhões; 
agora vo-los daran: 
quatro caralhos asnaes, 
ẽmanguados en coraes, 
con que colhades o pan (LAPA, 148) 
 

Para além das questões filológicas e de transcrição e edição da 

cantiga, podemos notar a crueza com que o trovador galego do fim do século 

XIII trata o assunto sexual. Este não passa de um exemplo onde se pode 

encontrar aspectos do cotidiano do sexo. Trata-se, portanto, de uma denúncia 

                                                        
15 Lembre-se que a atividade poética era restrita aos estamentos nobres da sociedade. Mesmo 
que algumas vezes aparecessem jograis pertencentes a um grupo nobre menos importante, 
não deixavam de ser nobres. Um citadino qualquer ou um camponês não faziam parte do 
círculo dos compositores. 
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de que as religiosas, por não poderem possuir parceiros sexuais tinham a 

possibilidade de se satisfazer sexualmente com consolos. 

Caso a prática não pudesse ser identificada de nenhuma maneira, a 

cantiga fracassaria em seu intento de causar o riso. O fato de ter chegado até 

nós não parece significar o fracasso humorístico da produção. Logo, logrou a 

identificação com a plateia, e por analogia, denuncia uma prática vigente. 

De qualquer maneira, ainda que não fosse corrente a existência de 

caralhos de mesa nas habitações monásticas medievais, a união de temas que 

parecem se opor – as religiosas, teoricamente guardadas em castidade no 

mosteiro e os consolos a elas regalados – temperados com a pimenta do tabu 

acerca do sexo16 e o ritmo acelerado dos versos são características fortemente 

chistosas na composição. Por outro lado, quatro outros aspectos podem ser 

levantados neste produção: a origem, a qualidade, o tamanho e a praticidade 

dos instrumentos. 

Em primeiro lugar, o autor é bem claro que os caralhos são 

franceses. Podiam ser de qualquer outro reino, mas ele ressalta que são 

franceses, o que implica que haviam outros tipos de caralhos que podiam ser 

encontrados no mercado. Uma hipótese: se as práticas sexuais femininas eram 

fortemente regulamentadas pela Igreja, principalmente na questão da 

virgindade e da lealdade ao marido, elas podiam aceder a tais instrumentos? 

Certamente a maioria das mulheres não, até porque não deveria ser muito fácil 

encontrar um desses para comprar. Na cantiga há referência a uma burguesa, 

provavelmente referência ao ambiente urbano onde se pode encontrá-los e 

também, possivelmente trata-se de um assunto feminino, para ser tratado entre 

mulheres. 

Em segundo lugar temos uma referência à qualidade do produto. 

Fernando Esquio descreve os instrumentos e diz que são ornados de coral, o 

que denuncia um cuidado em enfeitar e embelezar a peça. Já que se trata de 

um artefato de mesa, competia que fosse belo para cumprir um outro papel, 

além do sexual. Terceiro, a referência ao tamanho pode ser outro indício de 

qualidade do produto, já que o trovador diz que eram asnaes. Da mesma 

maneira, quer dizer que havia variedade de tamanhos para a escolha da 

                                                        
16 A crescente intervenção da Igreja nos assuntos sexuais relegou-os cada vez mais ao tabu, à 
ideia de proibição. Tratar de sexo tornava-se cada vez mais escandaloso e descortês. 
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freguesa que buscasse tais peças. Para a abadessa, seu amigo faz questão de 

enviar os melhores possíveis a fim de atestar seu sentimento nobre para com a 

senhora17. 

Por fim a praticidade denunciada no último verso, seja qual for a 

opção eleita pelo editor. No caso, Rodrigues Lapa opta pela transcrição como 

con que colhades o pan, o que significaria, para ele, um manípulo contido no 

instrumento, capaz de facilitar a inserção do objeto assim como se faz com o 

pão: na boca. Lapa qualifica tal pressuposto de imagem forte e atrevida18. 

Outra possibilidade cotejada por Lapa pode referenciar a uma diferenciação do 

material com o qual seria feito o manípulo, tornando-o mais confortável à mão 

feminina e, por conseguinte, de mais fácil manuseio. 

Desta forma, por oposição, podemos rastrear algumas práticas 

cotidianas acerca da circulação de produtos eróticos na Península Ibérica 

durante a Idade Média. Escrevendo no fim do século XIII, Fernando Esquio 

parece dar testemunho da existência de diversos brinquedos eróticos, de 

variadas origens, aspectos, tamanhos e materiais. O acesso era, muito 

provavelmente restritíssimo, e os itens mais paramentados – como os que 

apresenta à abadessa – deviam ser caríssimos. 

Por outro lado, se haviam outros tipos e origens, estes podiam ser 

mais acessíveis a outras mulheres interessadas. A cantiga, citada aqui apenas 

como exemplo, traduz, então, algumas práticas dissidentes das 

regulamentadas pela Igreja. O sexo – ou, como no caso citado, sua simulação 

– podia ocorrer de formas diversas ao regulamentado e permitido pela união 

matrimonial. 

Se uma abadessa conseguiu um instrumento como este, o que 

impede que uma mulher casada também o pudesse conseguir? O 

rastreamento de outras práticas igualmente não-regulamentadas é noss 

objetivo. Para além da castidade – mesmo intra-matrimonial19 - ditadas pelos 

                                                        
17 No verso 2 o autor diz que quem enviou o presente foi ele, Dom Fernando Esquio. A 
designação Dom, mesmo que aqui pareça se tratar de uma ironia – muito comum, diga-se de 
passagem – quer reforçar a nobreza daquele que presenteia a uma amiga com um artefato tão 
distinto. 
18 A citação foi feita da nota explicativa da cantiga nº 148. 
19 A Igreja pregava que o sexo só deveria ser praticado no âmbito do casamento. Ainda assim 
a luxúria era condenada e o casal deveria manter práticas sexuais cristãs, respeitando os 
períodos corretos para a consumação do ato carnal, as posições recomendadas e as 
condições que favoreciam o pecado original. 
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clérigos, a masturbação, as posições proibidas, a sodomia e as práticas 

homossexuais – masculinas e femininas – existiam. 

A legislação civil e penal também trata de angariar o seu quinhão no 

tocante à regulamentação das práticas sexuais, a fim de proteger as redes de 

parentesco e, consequentemente, o poderio por elas representado (VENTURA, 

In: MATTOSO, 2011:108) e seus bens materiais, é claro. A barregania passou 

a ser condenada. A busca de relações extra-matrimoniais deixa de ser vista 

com naturalidade como parecia ser no período anterior ao século XIV. 

D. Dinis está no centro desse processo e suas leis incluem esses 

problemas. Desde as questões levantadas sobre a família e os limites do que 

era considerada parentela dos nobres até o soldo devido às prostitutas estão 

presentes na legislação daquele monarca. O perrengue que sofreu nos anos 

finais do reinado com os desmandos do infante herdeiro, tomado de ciúmes do 

meio-irmão reflete a missão que tem a nobreza em regulamentar algumas 

práticas já muito arraigadas20. 

D. Afonso IV pareceu compreender esta missão e não hesitou em 

publicar uma série de leis que visavam reforçar os laços linhagísticos e 

condenar a barregania e a proliferação de bastardos (VASCONCELOS; 

PIZARRO, In: MATTOSO, 2011:131). Em uma de suas leis sobre o tema, o 

monarca português diz que não houve antes lei que tolhesse os males 

causados pelo adultério. Por tanto manda, com peso de lei, que o homem pego 

em adultério deveria perder todos os seus bens, e em último caso, promete a 

pena de morte para este crime (LLP, p. 319/20). 

Não quer dizer, porém, que as práticas proibidas pela Igreja ou pelo 

poder secular fossem extintas mediante a proclamação de tal legislação, ou 

que o processo de purificação sexual empreendido pelos dois poderes foi 

contínuo e tivesse o mesmo intuito. A diversidade de interesses que permeou 

os estamentos clerical e nobre levou a grandes flutuações no que se refere à 

temática das regulamentações das práticas sexuais. A defesa da linhagem e 

                                                        
20 O infante D. Afonso, futuro Afonso IV de Portugal, filho de Dom Dinis, abriu guerra contra o 
pai por este favorecer demasiadamente um filho bastardo que teve em prejuízo do primogênito 
e herdeiro do trono. Os desmandos de D. Afonso foram reprimidos pelo papa e a guerra civil foi 
evitada, também por interseção da rainha D. Isabel (ver referência na Crônica de Dom Dinis, 
pgs 198-203). 
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dos interesses familiares impelia aos monarcas portugueses a pensarem o 

matrimônio e as relações familiares21 em outras categorias. 

O próprio discurso cronístico trabalha no sentido de unir as 

linhagens num objetivo comum, o de proteger o reino e as linhagens dos reis. 

Os casos de D. Sancho II e de D. Afonso III são exemplares no sentido de 

terem mantidos casamentos que não serviriam para a manutenção da 

linhagem. O primeiro casou-se com uma mulher viúva e que foi acusada de 

bruxaria22 (CRP, p. 2), o segundo foi excomungado por ter contraído segundas 

núpcias23. 

D. Dinis, depois de algum tempo de instabilidade no reino, foi 

evocado como um monarca muito perspicaz nos assuntos da governança. 

Entre as competências deste rei esteve a negociação muito acertada do 

casamento com D. Isabel. As crônicas trazem, em geral, uma visão bastante 

idealizada daquela rainha, afinal, foi canonizada algum tempo depois. 

Frei Francisco Brandão, diz que o caƒamento deRey D. Dinis com a 

Rainha Santa Iƒabel he julgado de todos pela acção mais acertada que elRey 

teve [...] (QVINTA PARTE DA MONARCHIA LVSYTANA, fl. 58). A partir deste 

matrimônio, muito bem sucedido, iniciou-se, segundo o discurso cronístico, um 

período de paz e prosperidade para o reino de Portugal. Para Adriana Zierer 

(2003:152), a construção da ideia de boas ou más rainhas, de bons ou maus 

matrimônios estava diretamente ligada à ideia de bom ou mau governo. 

Para concluir gostaríamos de relembrar os pilares que fundamentam 

nossa proposta de construção de uma história da vida privada: sexo, família e 

matrimônio. Ligados não só pelo discurso eclesiástico e legal, esses universos 

também estavam em constante diálogo nas cantigas. Seja através dos modelos 

construídos concretamente nas líricas ou nos contra-textos experimentados 

pelas burlas escarninhas. O intento de rastrear aspectos do cotidiano faz parte 

da proposta de construção da história da vida privada, mas não deve se 

                                                        
21 Tratamos aqui o termo família como sinônimo de linhagem e parentela, sem fazer uma 
diferenciação que foi muito clara para o período em estudo. Não ignoramos o problema, mas 
não entraremos nestas discussões, pois não é objetivo deste texto. 
22 D. Mércia Lopes de Haro, raptada durante a guerra civil de 1245. 
23 Antes de se tornar rei de Portugal, D. Afonso era casado com D. Matilde, condessa de 
Bolonha. Ao galgar o trono português, o rei negociou matrimônio com uma filha bastarda de D. 
Afonso X, o Sábio, de Leão e Castela, D. Beatriz de Guzmán. 
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confundir com ela. A mera descrição dos fatos não seria proveitosa, mas sim 

sua análise contextualizada em campos de experiência mais alargados. 

É importante ter em conta que a temática do sexo foi evocada a 

partir da mudança, pois é este o ponto que deve guiar o historiador em suas 

análises. Por outro lado, a prática sexual é algo que permanece e faz parte do 

domínio de inúmeras disciplinas além da história. No entanto, as implicações 

sociais representadas por essa constante biológica e antropológica fazem parte 

do escopo temático privilegiado da história. 

Temos caminhado, atualmente, para uma aceitação cada vez mais 

propagada de práticas sexuais diversas, devemos ter em conta que, embora a 

apreensão voltada para tal aceitação esteja tão próxima de nós, as práticas 

que buscam ser legitimadas tem datação mais recuada. A experiência 

daqueles homens e mulheres do passado deve ser analisada em seu período, 

em sua própria historicidade. Não podemos julgar os homens do passado a 

partir do que não eram, e sim tentar compreender o(s) processo(s) que 

levou(aram) à(s) mudança(s). Sem dúvidas havia pouca aceitação de práticas 

dissidentes, elas eram satirizadas com as mais crueis invectivas, no entanto, 

elas permaneciam. Mais ou menos escondidas, mais ou menos veladas, mas 

ocorriam e era de conhecimento geral que alguém praticava o sexo de maneira 

divergente do recomendado. Não podiam aceitá-las, mas elas ocorriam.  
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