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No século II da era cristã, o Império Romano controlava uma gigantesca 

área no mediterrâneo. Trata-se do Império, estrutura de poder em que um povo governa 

outro, mais longevo da História Ocidental. Quando visualizamos o mapa que representa 

a organização política deste período nos surpreendemos com a diversidade de paisagens, 

culturas e identidades agregadas.  

Como afirmou Maurice Sartre (1994, P. 7-8) o domínio romano pode ser 

pensado a partir de sua unicidade de práticas: tais como o culto ao Imperador, da 

presença das legiões e de um corpo de funcionários ligados à Roma, de algumas 

normatizações jurídicas e legislativas. Entretanto, pode ser contemplado em sua 

duplicidade, já que dois idiomas se apresentavam como ordenadores da vida sócio-

política: no Ocidente predominou o latim e no Oriente o grego. A elite romana aprendia 

grego desde a mais tenra idade, não é de se espantar que Marco Aurélio se expresse 

melhor em grego que em latim. Entretanto, os romanos foram muito tolerantes com as  

idiossincrasias locais, que em sua multiplicidade conservou cultos, idiomas, festas e 

tradições.   

Acreditamos na relevância acadêmica da investigação desse complexo 

contexto histórico, com o intuito de compreender a maneira com a qual os indivíduos 

(sozinhos ou por meio de personagens coletivos) interagiam nesta paisagem cultural, 

mesmo que nossos questionamentos surjam de espaços e tempos tão distantes. Escrever 

                                                           
1
 Doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás. Bolsista da Universidade Federal de 

Goiás.  



a História do mundo romano no novo mundo nos afasta de disputas identitárias e 

permite colocar questões distintas daquelas postas no velho mundo. 

Cabe ao historiador questionar cada elemento presente em sua investigação, 

para compor uma imagem mais aproximada do que poderia ter sido o Império Romano, 

ou como diria Paul Veyne (2009), o Império Greco-Romano. Não podemos iludir com o 

preconceito positivista de uma verdade concreta, entretanto como afirma Luis Costa 

Lima (2006), a verdade continua como aporia ao trabalho do historiador.  

Na tentativa de ampliar o conhecimento sobre o Império Romano, no 

período dos imperadores antoninos, é que propomos estudar os escritos de Luciano de 

Samósata. Autor sírio que escreveu em grego ático, como era do gosto da elite 

helenófila. Tendo em vista a apropriação, no sentido proposto por Roger Chartier 

(1990), que Luciano faz de fragmentos da mitologia grega. Optamos pela noção de 

fragmentos, por entender que o autor dos Diálogos dos mortos não usou nos seus 

diálogos satíricos as narrativas mitológicas de maneira sistêmica. Quando os mitos 

aparecem neste gênero sua apropriação dá-se como forma de glosa burlesca, com o 

objetivo de transmitir uma mensagem direta e incisiva. No percurso desta pesquisa, 

teremos tempo para deslindar esses mecanismos. Acreditamos que o conteúdo 

mitológico seja um caminho novo para investigar a postura política de Luciano de 

Samósata. Seguindo esta trajetória evidenciaremos o percurso elaborado por ele para dar 

consistência a nossa pesquisa. Jacyntho Lins Brandão afirmou que Luciano era um 

polígrafo, não pelos oitenta e seis textos preservados que lhe são atribuídos, mas pela 

diversidade tanto na forma, quanto no conteúdo de seus escritos (BRANDÃO, 1990: 

138). Esta característica é fundamental para a compreensão dos textos deste autor. 

Luciano é um escritor extremamente flexível ao escolher os gêneros. Sua escrita, 

observada em termos estilísticos, supera as amarras de um modelo estrito. Ele dedicou a 



construção de discursos epidíticos  ̶ voltados ao elogio ou a censura ̶  e tratados voltados 

a compreensão dos gêneros literários, diálogos satíricos e romances.  

Luciano brincou com a escrita sobre a realidade, uma vez que construiu 

estórias. Cujas narrativas ele mesmo avisa ao leitor que se trata de um fruto de sua 

imaginação (As Narrativas verdadeiras). Produziu ainda, textos que comentavam fatos 

“jornalísticos”, ou que, são narrados como verdadeiros (Alexandre ou o falso profeta). 

Nos limites de sua atuação usou e abusou dos elementos tradicionais, tanto na forma 

como nos conteúdos. Ele burlou os gêneros consagrados, emulou elementos disponíveis 

na tradição, principalmente nos escritos atribuídos a Homero e Hesíodo.    

Esse trabalho nos permitirá desdobrar as questões colocadas inicialmente, 

sobre as três possibilidades de compreensão do Império Romano: uno, duplo e múltiplo. 

Neste espaço multíplice Luciano produziu seus escritos, por meio da interação entre 

inovação literária e tradição. A tessitura de sua produção foi construída sob o 

ordenamento político do Império. Ele observou os preceitos helênicos aprendidos na 

Paidéia. Em vários momentos de seus escritos  ressaltou sua origem síria assim, como 

colocou em baila a diversidade deste Império (A Deusa Síria). 

Neste sentido, colocamos a primeira grande questão historiográfica 

orientadora deste estudo. Como a elite letrada helenofila se relacionou com o 

ordenamento imperial? Para dar mais indícios que corroborem uma resposta a essa 

pergunta, propomos compreender a trajetória intelectual de Luciano como um 

“intelectual” atípico da Segunda Sofística.  

Os elementos para obtemperar essa questão são complexos, haja vista que 

Filostrato de Lemos ao construir um panorama intelectual deste período, que 

denominou de Segunda Sofística, não incluiu Luciano de Samósata entre os integrantes 

da mesma. Este fato estranha os investigadores modernos: quais seriam os motivos da 



exclusão de Luciano de Samósata?  A priori buscaremos debater essa ausência, tendo 

em vista o conceito filostratiano de sofista para tentar observar os pontos de 

aproximação e de afastamento de Luciano deste ideal.  

Entendemos que a segunda sofística é um fenômeno cultural, no qual a 

prosa se coloca como forma predominante, elaborada a partir de construções retóricas. 

Seus autores nunca se autodenominaram por esse nome. Entretanto, além do uso da 

prosa temos outras características comuns. O uso da retórica epidítica, que não pode ser 

menosprezada, haja vista que por meio do elogio o retórico poderia inserir pedidos, 

críticas e denuncias de maneira sutil. Observando assim, elementos de uma etiqueta 

social necessária que evitaria a execução física do orador e poderia favorecer a 

comunidade. Tais especialistas da palavra eram fundamentais para que os moradores 

das cidades dialogassem com o poder imperial.  

O constructo histórico filostratiano da segunda sofística reverberou em toda 

uma historiografia contemporânea que tentou entender o espaço de leitura e escrita 

grega no Império Romano, neste ponto faz-se mister refletir sobre as características 

básicas desta historiografia. Para seguir esse trajeto devemos observar os seguintes 

pontos: como os autores contemporâneos compreenderam a Segunda Sofística, qual o 

estatuto que os mesmos dão a este período da história da cultura antiga e, finalmente, 

como estes autores estariam vinculados ao poder imperial. 

Tais questões voltam para Luciano e a questão afunila em seus escritos. 

Podendo ser formulada explicitamente assim: Qual a relação de Luciano de Samósata 

com o poder imperial? Para tanto, abordaremos como a historiografia do século XX 

respondeu essa questão. Duas correntes historiográficas destacam-se, de um lado 

aqueles que vêem o samosatense como um alienado de seu tempo, preso a um trabalho 



estético literário descompromissado com a realidade imperial, por outro temos aqueles 

que defendem o engajamento político contra o Império Romano.   

A Hipótese que nos orientará observa que nenhuma das duas respostas estão 

corretas em sua totalidade, seguindo Paul Veyne, acreditamos que o lugar destes 

intelectuais, especificamente de Luciano, evidencia uma profunda ambiguidade entre o 

apoio ao Imperador (os laços que legitimam o poder imperial não se dão a uma ordem 

imaginada, mas por meio de relações pessoais entre cidades e figuras proeminentes ao 

Imperador). A certeza da superioridade intelectual helenófila e uma certa arrogância em 

relação a  cultura latina.  

Em seguida analisaremos a escrita luciânica. Como o autor produziu textos 

literários, que não tinham pretensão de representar a realidade “como ela é”. Seu 

objetivo é construir uma peça literária que comunique por si só e, que o insira no 

mundo. Tanto por meio da forma inovadora e criativa, quanto pelo uso dos conteúdos 

presentes na tradição clássica. Entender a escrita luciânica em sua construção formal 

permite a compreensão de como tais registros podem dialogar com a realidade histórica. 

Entender as regras de composição literária e a proposta presente em cada opúsculo 

orienta a interpretação do texto luciânico aferido com a cultura imperial. Nossa proposta 

não é fazer uma história social dos textos luciânicos, mas apresentar a história literária 

do império romano. Ou seja, investigar os textos do samosatense buscando, em seus 

limites estéticos e literários, entender aspectos da dinâmica cultural do império.  

As explicações e análises historiográficas serão cotejadas com nossas 

próprias conclusões diante das fontes disponíveis para a construção de uma trajetória 

para a vida de Luciano. Ele nasceu na Síria, na cidade de Samósata. Uma cidade que 

estava a sombra da XVI Legião Flávia. Um espaço em que a sociabilidade imperial era 

catalisada pela presença de soldados.  



Em seguida analisaremos elementos da escrita luciânica. Como ele constrói 

um gênero literário que mescla o diálogo filosófico, à moda de Platão, e a comédia. 

Neste sentido, o diálogo satírico age como veículo de ideias que produzem o riso.  

Numa tradição estudada por Bakthin como o cômico-sério, ou seja, o riso tem a função 

de fazer o leitor ou ouvinte a pensar. O riso desarma, numa sociedade em que na qual a 

crítica mordaz podia significar a morte do escritor e a desaparição de seus escritos. O 

riso coloca-se como ponte privilegiada entre a reflexão de um grupo e a realidade. 

Num primeiro momento capítulo refletiremos sobre a trajetória de Luciano 

de Samósata, tendo em vista o que se desprende da documentação e as colocações 

historiográficas. O cenário cultural da Segunda Sofística e da presença do Império 

Romano. Sempre observando as características estilísticas do texto literário, uma vez 

que estas colocam as fronteiras para a tessitura da prosa artística. O desafio para o 

historiador que se ocupa com esses textos é justamente encontrar os limites para 

expressão de ideias e sentimentos, do mundo que o cerca, mediante aos seus escritos.  

A nosso ver há em Luciano um modo de construir seu argumento que se 

aproxima da paressia socrática. O samosatense se coloca em seus escritos como aquele 

que detém a coragem da verdade. Orienta-nos a ideia de que Luciano escreve sobre essa 

modalidade de produzir o dizer verdadeiro, tendo em vista a possibilidade de repressão. 

Finalizaremos esse capítulo Nos pautaremos na análise justamente dessa imagem do 

parasiasta que o próprio escritor evidencia. Entretanto, tal imagem deve ser construída 

com cautela. Um dos tópicos comuns no aprendizado da retórica, presente por exemplo 

em Sobre o estilo de Demétrio é a maneira de falar ao tirano. O topos pode ser útil para 

entender os mecanismos utilizados para falar ao Imperador. Se por um lado Luciano se 

coloca como o sincero, essa palavra franca precisa ser pensada na especificidade dos 

mecanismos de poder presentes no ordenamento imperial. Dion Cassio, senador e 



historiador romano, conta que Cícero teve a língua arrancada e pregada na porta do 

senado (pegar a referência com a Ana). Tais punições eram amplamente divulgadas, 

com o intuito de servir de exemplo. Logo, os autores tinham consciência dos limites de 

sua ação e de sua franqueza diante do poder. Trata-se de um tema capital.   

Tal procedimento metodológico é fundamental para avançar nas questões 

que colocamos sobre a obra de Luciano. Já que os cânones estilísticos e literários, assim 

como o gênero são elementos que orientam a escrita. Como nos ensina Tzvetan 

Todorov o gênero literário é um elemento histórico, que serve de veículo para 

determinadas posturas políticas (TODOROV, 1980).  

Logo, para enfrentar a clássica questão da postura política do autor do 

Diálogo dos Mortos, propomos que tal atitude seja investigada por meio dos fragmentos 

míticos apresentados em seus escritos, principalmente dos diálogos. A escolha da 

mitologia se justifica em primeiro lugar por uma constatação elaborada por Maurizio 

Bettini (2011), em um texto intitulado As reescritas do mito. Este autor afirma que na 

literatura clássica não há o gosto pela inovação, mas um contínuo trabalho de reescrita 

do mito. Ou seja, existe um enorme número de narrativas disponíveis que podem ser 

recontadas infinitamente. 

Luciano ao recontar como Paris escolheu a mais bela das deusas, no diálogo 

o Juízo das deusas, não deixa de ser criativo, apenas apresenta sua criação em um 

modelo definido, o que facilitava que o leitor/ouvinte decifrasse outros elementos 

disponíveis. Certamente, seria uma leviandade acusar o sírio de falta de criatividade. 

Antes de publicar um texto era costume o autor participar de leituras públicas, como 

forma de sentir a recepção do texto e verificar a viabilidade de desprender recursos para 

sua publicação. Acompanhar uma estória conhecida é mais fácil, mesmo quando o autor 

altera algum elemento tradicional. Logo, recontar narrativas conhecidas é uma estratégia 



para desviar o ouvido da estória em si para outros componentes, como por exemplo, a 

beleza de sua linguagem.   

É o próprio Bettini que nos dá mais um elemento para avançar na análise 

que propomos. Ele afirma que: “Existem pelo menos dois gêneros literários antigos de 

que o mito está ausente como ‘tema’, como plot: a comédia e o romance” (Bettini, 

2010: 24). Esta colocação lança dois elementos que justificam a escolha em analisar os 

diálogos luciânicos. Os diálogos luciânicos apresentam uma forma híbrida, que une o 

diálogo filosófico platônico com a comédia (buscar referência dupla acusação).  

Os diálogos satíricos estão em um entre lugar estilístico. No qual o mito 

aparece com a função de comunicar ideias e valores. Num segundo momento  segundo 

capítulo deslindaremos a maneira com a qual os mitos estão expressos nos diálogos de 

Luciano. Para isso, teremos de questionar o próprio conceito de mito, na tradição antiga 

e na obra deste autor. Em seguida, cotejar essa proposta com os debates encaminhados 

pela historiografia antiga.  

Posteriormente indagaremos como a elite intelectual antiga pensou os mitos, 

a partir das diferentes correntes filosóficas, focando principalmente no estoicismo. 

Neste ponto, chegamos a um passo importante a relação do autor dos Diálogos dos 

deuses com essas correntes filosóficas. O samosatense escreveu durante o governo de 

Marco Aurélio, o imperador filósofo. A Hipótese que levantamos é de que os 

fragmentos mitológicos evidenciados por Luciano reverberam sua postura diante da 

proposta intelectual dominante do estoicismo.  

Como sabemos que o estoicismo romano apresenta uma diversidade impar 

por essa razão dialogaremos principalmente com Lucio Aneo Cornuto, que escreveu o 

pequeno Epítome das tradições teológicas dos gregos. Este documento apresenta uma 

análise alegórica dos mitos gregos a partir de elementos da tradição estóica. Tal escolha 



será pensada no segundo capítulo posteriormente, entretanto gostaríamos de ressaltar 

que a mesma se justifica pelo caráter escolar deste texto, um epítome voltado a 

educação de grupos estóicos da Cidade de Roma. Como se trata de um texto voltado 

para a aproximação do leitor na concepção estóica dos mitos, o mesmo foge de 

colocações espinhosas e contestáveis e orienta sua exposição em elementos mais 

assentes a tradição da Stoa. Assumimos uma perspectiva de história cruzada, e não 

comparada, o Epitome nos interessa a partir dos elementos que podem auxiliar a 

compreensão da crítica de Luciano a cultura imperial.  

Outro elemento importante que iremos debater nesta pesquisa e passo da 

tese é a concepção que adotamos do mito como uma memória coletiva. Os mitos gregos 

são construídos em um terreno no qual as ações dos deuses e dos homens se mesclam.  

Como afirma Ken Dowden:  

[...] a mitologia grega é fundamentalmente sobre homens e mulheres, 
é uma mitologia ‘histórica’. Em sua maior parte, não é a participação 
dos deuses, animais falantes ou mágicos, que torna mítico o mito 
grego: é antes a participação de homens e mulheres que viveram em 
illo tempore (tempos remotos), os tempos anteriores ao início do 
registro histórico e para além da tradição oral confiável, na para-
história ou proto-história (DOWDEN, 1994: 34).         

 

A ideia que o mito grego pertence a um tempo remoto, illo tempore foi 

cunhada por Miceia Eliade (1981) em seu livro O mito do eterno retorno. Essa 

concepção coaduna com a forma como entendemos o mito grego. Não interessa a sua 

existência factual, mas que ele era sentido pelas populações como um passado comum. 

Neste caminho as apropriações das narrativas míticas são construções memorialísticas. 

Os usos do passado são instrumentos eficazes para do poder. Como afirma 

George Orwell, em seu famoso 1984, sobre o controle político do passado. Ou seja, ao 

brincar com fragmentos da mitologia grega Luciano estaria manipulando um importante 

componente da identidade helenófila. Tal trabalho não visa somente o passado mítico, 



mais constrói em uma bi-dimensionalidade, o passado desejado ou sonhado que 

reverbera em um futuro almejado.  

A própria escrita literária luciânica permite que personagens de uma história 

recente transitem neste entre lugar com personagens míticos. Observem que no ateliê do 

escritor mito e passado não se diferenciam. Por exemplo, Luciano coloca Menipo e 

Héracles em um mesmo diálogo. Neste sentido aprofundaremos estes aspectos no 

segundo capítulo.  

Propomos mais dois capítulos para essa tese. No terceiro investigaremos os 

vínculos entre poder e mitologia. Focaremos nos recortes míticos que tratem justamente 

de práticas de poder. Entendemos poder como ação de fazer com que os outros ajam da 

maneira como queremos. Focaremos basicamente dois pontos 1) Zeus e os limites da 

ação do deus supremo do Olimpo. Neste sentido, a reflexão estóica sobre o destino 

retorna e permite o diálogo entre a proposta estóica, representada por Cornuto, e os 

diálogos luciânicos. Outra situação que entendemos como apropriada são aquelas 

relacionadas a 2) manutenção do poder. As preocupações das personagens sobre a 

possibilidade de serem pegas em condutas questionáveis ou ainda os perigos da queda. 

Analisaremos neste ponto as relações entre Zeus e Prometeu nos Diálogos dos Deuses e 

as outras aparições deste Titã.  

Esse capítulo será confeccionado tendo Temos como fio condutor de nosso 

estudo, a figura de Zeus. Neste sentido, analisaremos Os diálogos dos deuses, Zeus 

Trágico, Zeus confundido e a Assembléia dos deuses.  

Neste ponto gostaríamos de fazer uma ressalva teórica. Quando usamos os 

termos autor e obra, usamos no sentido fraco dos termos. Em momento nenhum 

assumimos Luciano como um autor, no sentido moderno. A noção de autor é uma 

construção do futuro ao passado, chamamos de autores nomes consagrados da literatura 



(mais uma noção questionável). Entretanto, no mundo greco-romano os escritores não 

tinham o status que outorgamos aos nossos autores. Com o mesmo fito, não 

consideramos que Luciano tenha uma obra, entendemos que este conceito expressa uma 

organicidade e uma intencionalidade que não existe nos escritos de Luciano. Nossa tese 

pesquisa se constrói neste lugar contraditório que busca entender os escritos luciânicos, 

sem pensar os mesmos em uma unicidade. Trata-se, muito mais, de um trabalho de 

intertextualidade e de diálogo, que permite entender os discursos luciânicos como uma 

formação discursiva. Tais colocações não são hipertrofiadas na morte do autor, como 

propõe uma filosofia foucaultiana. Defendemos que a escrita nunca é livre de 

orientações metanarrativas, os chamados regimes de escrita, mas que dentro dos limites 

estabelecidos os autores inventam, criam. Ressaltemos sempre, o texto de caráter 

literário tem o fito de ideais estéticos.   

No quarto e último capítulo Para findar, nos propomos analisar a relação das 

personagens míticas com os homens. O objetivo é compreender como Luciano 

representou relações entre hierarquias existenciais dispares, no caso homens, heróis e 

deuses. Neste ponto as barreiras entre a vida e a morte, a posse do próprio corpo ou o 

controle dos seus desejos, as conturbadas relações amorosas dos deuses, vistas aqui 

sempre como relações construídas em situações de poder, assim como a inversão 

controlada ordem. Neste passo analisaremos os seguintes diálogos O juízo das deusas, 

As saturnálias, Caronte ou os contempladores, Diálogos dos deuses marinhos e Os 

diálogos dos mortos. Dois textos que apresentam temáticas calcadas na mitologia não 

foram elencados, são as prolálias à Héracles e a Dioniso. Para a compreensão do 

primeiro remetemos a nossa dissertação de mestrado, naquele momento elaboramos 

uma minuciosa investigação deste texto. Assim como a dissertação de mestrado de 



Flávia Freitas Moreira intitulada Héracles de Luciano de Samósata: O herói 

multifacetado. Sempre que necessário for recorreremos ao texto sobre Dioniso.  

Fazer um recorte de prioridades analíticas não encerram este trabalho apenas 

nestes escritos, apenas foca com mais ênfase nossa proposta. Sempre que for viável 

recorreremos aos outros textos luciânicos a fim de buscar elementos que corroborem 

nossa tese.  
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