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Resumo - Através dos mitos gregos e dos do próximo Oriente, fonte fértil de exemplos de voyeurs castigados pela ousadia de ver o que lhes é, por princípio, vedado,
pretende-se ilustrar a temática do voyeurismo na Antiguidade Clássica. Exploraremos
o pendor voyeurista de uma série de personagens estruturantes do imaginário da
Antiguidade, nunca sem castigo, expressando uma ânsia tão actual: o domínio da
intimidade do outro, medindo-se com entidades ou realidades que transcendem o
indivíduo.
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Abstract - Through the myths from Greece and Near Eastern cultures, rich in
examples of punished voyeurs, which have seen what they weren’t supposed to see, we
intend to illustrate the subject of voyeurism in Antiquity. We’ll explore the voyeurist
tendencies of a series of important characters of Antiquity, never without a punishment, expressing such a modern will: the domain of the intimacy of the other.
Keywords - Curiosity, voyeurism, scopophilia, classical mythology, blindness.

Assentando primeiramente em passos bem expressivos da tragédia de
Eurípides, como Bacantes1, pretende-se com esta intervenção ilustrar a temática
do voyeurismo – mais precisamente, o topos da proibição de ver o que está
vedado, o que é proibido, que normalmente constitui algo de sagrado ou mesmo
a própria divindade. Além disso, este trespasse das normas acarreta sempre
consigo um castigo.
Incluimos na nossa reflexão os mitos do próximo Oriente por, como sabemos, o mundo grego ser, na Antiguidade, um misto cultural que se expandia
além fronteiras, culturas e credos. Contudo, este topos parece perpassar, ainda
que a meia-luz, as estruturas básicas de muitos temas mitológicos, como veremos.
Por agora, importa que nos detenhamos, por pouco, na distinção de alguns
conceitos. Começo pela curiositas, a que me tem guiado neste percurso, traço de
personalidade de qualquer ser humano (Manguel 2015: 10), parte integrante
de um sistema de imaginação que sustenta a sobrevivência da espécie humana,
em Darwin 2 . O que nos interessa, aqui, é uma curiosidade levada aos limites
1
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A tradução citada é de Rocha Pereira (2011).
Vide Dawkins, R. (1974), The Selfish Gene. Oxford, Oxford University Press: 63-65.
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