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Resumo: 
Nos exemplares do romance antigo são abundantes e recorrentes as cenas 
ambientadas no teatro e, em certa medida, no anfiteatro. Aí acontecem julgamentos, 
sentenças, torturas, mas especialmente relatos e narrativas. Em vários momentos do 
enredo, os personagens, mormente os protagonistas, contam suas desventuras, 
lamentações, peripécias e aventuras amorosas para um público que, ao mesmo 
tempo, assiste e julga as ações e discursos narrados. A relação encetada entre público 
e relatos, além dos efeitos retóricos engendrados, parece indicar uma busca de 
correspondência com a recepção esperável das obras. Este trabalho se propõe 
analisar cenas de relato e julgamento de alguns romances, visando dirimir e verificar 
que funções e sentidos adquirem a espetacularização das ações dos personagens, 
bem como a presença e a constituição da dramaticidade nesses textos. 
Palavras-chave:  
Romance antigo; teatro na Antiguidade; discursos retóricos 
 

Abstract: 
In the texts of the ancient novel, scenes set in the theater and, to some extent, in the 
amphitheater are countless and recurring. There are judgments, sentences, tortures, 
but especially reports and narratives. At various points in the plot, the characters, 
especially the protagonists, tell their misfortunes, lamentations, adventures and 
loving adventures to an audience that simultaneously watches and judges the actions 
and speeches narrated. The relation between public and accounts, in addition to the 
rhetorical effects engendered, seems to indicate a search for correspondence with 
the expected reception of the works. This paper aims to analyze scenes of report 
and judgment of some novels, aiming to clarify and verify which functions and 
senses acquire the spectacularization of the actions of the characters, as well as the 
presence and the constitution of the dramatic in these texts. 
Keywords: 
Ancient novel; ancient theater; rhetorical discourses. 
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Nos estudos do romance antigo a influência da retórica, em geral, e da 

Segunda Sofística, em particular, sobre o gênero romanesco é amplamente 
reconhecida (Cf. Race, 2007: 526-561; Brandão, 2005). Os inúmeros discursos dos 
personagens corroboram este emprego ubíquo do instrumental, das normativas e 
dos exercícios retóricos. Consoante a isso, as situações de julgamento e de 
deliberação são refuncionalizadas pela dinâmica romanesca, frequentemente 
ambientadas no espaço do teatro, trazendo para o espaço público questões 
vinculadas às aventuras dos protagonistas, às suas peripécias eróticas e amorosas e, 
frequentemente, adotando uma sequência ritualística das ações. Nessa encenação 
dramática, a presença do público não parece meramente acessória: os integrantes da 
multidão expressam seus sentimentos, por vezes, emitem suas opiniões, havendo, 
em algumas situações, a separação clara entre uma audiência feminina e outra 
masculina (Cf. Ipiranga Júnior, 2015: 45-65). Ademais, estas assembleias públicas são 
posicionadas em momentos de inflexão da narrativa e, por conseguinte, servem 
como marcações da estruturação narrativa.  

 
A espetacularização das ações dos personagens e das reações da audiência faz 

parte de uma estratégia narrativa para realçar e chamar a atenção para momentos 
importantes da trama. Essa remissão aos aspectos dramáticos e à teatralidade de 
modo genérico abrange quatro dimensões: 1) referências a textos dramáticos por 
alusões, citações e procedimentos intertextuais de maneira mais geral; 2) relações 
entre ritual e dramaticidade; 3) remissão a aspectos efetivos do teatro (ou do 
anfiteatro) da época romano-helenística; 4) estratégias discursivas, através de 
elementos, práticas e espaços do universo teatral, para aludir aos processos de 
avaliação, recepção e propagação da obra. Cada uma dessas dimensões recebe um 
investimento, em maior ou menor medida, nos textos supérstites dos romances e 
narrativas híbridas da Antiguidade. Vamos comentar algumas dessas obras a partir 
dessas categorias. 

 
Vou citar exemplos de três obras paradigmáticas da narrativa romanesca: 1)  

Quéreas e Calírroe, obra de Cáriton de Afrodísias, é um dos cinco romances gregos 
considerados canônicos e considerado pela maior parte dos especialistas como 
cronologicamente o primeiro romance escrito, a princípio, na primeira metade do 
séc. I d.C.; 2) as Metamorfoses ou o Asno de Ouro de Apuleio, escrito no segunda 
metade do séc II d. C., é um representante do romance latino, cujo enredo 
provavelmente se baseie numa narrativa grega, a que Luciano de Samósata teria 
igualmente utilizado para a confecção de sua obra Lúcio ou o asno, também no séc. II 
d.C.; 3) a Vida de Esopo ou o Romance de Esopo, obra híbrida em que se mesclam 
características tanto do romance quanto da biografia antiga2. 

 
2 Para uma visão mais aprofundada nos romances canônicos gregos, cf. Brandão, 2005; para os diversos 
aspectos e leituras da obra Metamorfoses de Apuleio, cf. Nagore, 2005. Para discussão sobre o gênero, sobre 
elementos estruturais, narrativos e literários do Romance de Esopo, cf. Ipiranga Júnior, 2015 e 2018. 
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Em Quéreas e Calírroe, logo depois da cena inicial de enamoramento dos 
protagonistas, que caem literalmente doentes em vista da paixão amorosa, do páthos 
erotikón, que acomete a ambos, o povo se reúne em assembleia; cito a passagem: 

 
Houve uma sessão ordinária da assembleia. Uma vez reunido, o povo 
apostou-se neste apelo, prioritário e único: “Hermócrates, homem ilustre 
e grande general que és, salva Quéreas; esse passará a ser o teu primeiro 
título de glória. A cidade reivindica, aqui e agora, o casamento desses 
jovens, que são dignos um do outro”. Quem poderia contradizer aquela 
assembleia, de que o próprio Eros era o condutor? Como homem 
devotado à pátria, Hermócrates não foi capaz de obstar à pretensão da 
cidade. A um sinal de assentimento seu, o povo inteiro abalou do teatro: 
a rapaziada em demanda de Quéreas, o conselho e os magistrados a 
escoltarem Hermócrates. Reuniram-se também as mulheres de Siracusa, 
para organizarem, até à casa do noivo, o cortejo nupcial. Cantava-se o 
himeneu pela cidade inteira, as ruas encheram-se de coroas e tochas, os 
portais inundaram-se de vinho e perfume. Com maior alegria se celebrou 
em Siracusa aquele dia que o dia da vitória. (Quéreas e Calírroe, I, 5; 
Tradução de Maria de Fátima de Souza e Silva) 

 

No período romano-helenístico, o teatro era utilizado como espaço para as 
assembleias nas cidades helenizadas. Hermócrates, o pai de Calírroe, a heroína da 
trama, é o general responsável pela célebre vitória de Siracusa contra os atenienses, 
na malograda invasão ateniense em 415-413 a.C.. Dessa forma, o romance está 
ambientado historicamente após esse evento. Embora com certo lastro histórico, a 
trama se centra nas aventuras amorosas de Calírroe, por um lado, e de Quéreas, por 
outro. O narrador não deixa de patentear e mostrar procedimentos discursivos 
próprios do gênero da história política, a começar pelo proêmio da obra que busca 
uma relação intertextual explícita com o início da obra de Tucídides: “Cáriton de 
Afrodísias, secretário de Atenágoras, o retor, uma paixão amorosa, acontecida em 
Siracusa, narrarei.”3 Compare-se com: “Tucídides de Atenas escreveu a guerra dos 
peloponésios e dos atenienses [...]”4. De uma forma ou de outra, essas falas 
orquestradas na assembleia evocam, de certa forma, tanto o clima dos discursos 
engendrados por Tucídides em sua obra, quanto exercícios retóricos, progymnásmata, 
em que se compunham discursos de personagens históricos buscando uma 
verossimilhança na composição do seu éthos, como na caracterização do 
personagem de Evágoras por Isócrates, ou seja, o exercício chamado de ethopeía. Por 
outro lado, segundo Connors, esta ambientação centrada no teatro, ambientada em 
Siracusa, seria uma estratégia do autor para especificar o caráter democrático das 

 
3 Cf. na edição da Loeb, Chariton. Callirhoe: Χαρίτων Ἀφροδισιεύς, Ἀθηναγόρου τοῦ ῥήτορος ὑπογραφεύς, 

πάθος ἐρωτικὸν ἐν Συρακούσαις γενόμενον διηγήσομαι. 
 
4   Tucídides, Histórias (1.1.1): Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ 

Ἀθηναίων. 
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práticas gregas em contraposição aos persas, que seriam subliminarmente 
identificados como os romanos (Connors, 2008: 165). 

De uma forma ou de outra, esta cena no tribunal está vinculada tanto à cena 
precedente, o encontro dos dois jovens que se apaixonam à primeira vista, como à 
cena seguinte em que são celebradas as bodas. Ou seja, participa de uma sequência 
ritualística de ações e de discursos na narrativa. Como tenho argumentado em 
outros trabalhos, o ritual é refigurado no romance de modo a se imiscuir dentro da 
dinâmica narrativa, ou seja, a festa em honra a Afrodite não é apenas um evento que 
serviria para dar oportunidade ao encontro, mas se torna um elemento de um ritual 
narrativo em que a espetacularizacão do encontro amoroso é uma espécie de ápice 
ritualístico, cujas etapas seguintes são bem demarcadas na narrativa. 

Richard Schechner (2012: 49-198) é um teórico do teatro que elaborou uma 
concepção de performance em termos mais amplos, cujo leque de alcance abarcaria: 
a) ritos e cerimônias; b) xamanismo; c) entretenimentos; d) jogos; e) processo do 
fazer artístico; f) ritualização genérica. Para nossa ótica, importa frisar as 
interrelações que ele faz entre perfomance e ritual. Inicialmente, o ato da 
performance seria baseado na ritualização de sons e gestos, representando 
comportamentos duplamente exercidos, codificados e transmissíveis. Nesse sentido, 
performance, segundo ele, seria o comportamento ritualizado condicionado e 
permeado pelo jogo. Por seu turno, o ritual seria um tipo de memória codificada em 
ações; o emprego da ritualização diria respeito à regulação de interações sentidas 
como perigosas, turbulentas ou ambivalentes. Uma das funções principais do ritual 
seria essa a de marcar passagens, transportar de uma fase para outra, demarcar a 
passagem de um estado da vida para outro. Sophie Couraud-Lalanne trata 
especificamente dessa relação entre teatralidade e ritual nos romances gregos de 
temática amorosa: a teatralidade empregada pelos romancistas, segundo ela, serviria 
como uma forma de “oferecer um quadro ritualizado aos eventos responsáveis por 
uma função particular na παιδεία (paideía) dos heróis” (Couraut-Lalanne, 1998: 7), ou 
seja, os eventos concernentes a provas, mortes aparentes, sofrimentos extremos, 
torturas, redução à servidão, que evoquem um processo ritualístico de iniciação em 
alguma de suas fases, recebem um investimento narrativo a partir de uma cenografia 
teatralizada das ações e discursos dos personagens.  

Por outro lado, na esfera dramática e teatral a ritualização é de uma outra 
ordem. No ritual efetivo, haveria três fases: a preliminar, a liminar ou margem, a 
pós-liminar. A fase central seria a liminar, em que ocorrem as transições e 
transformações em espaços especialmente demarcados; nessa fase, a finalidade seria 
dupla: despojar os envolvidos de sua identidade e de seu lugar no mundo, reduzi-los 
a um estado de vulnerabilidade, deixando-os aptos à mudança e transformação (nos 
romances, por exemplo, os protagonistas frequentemente são reduzidos à condição 
de escravos). Segundo Scherchner (2012: 63-74, 88), a performance ritual busca 
expandir este estado de liminaridade e situar os performers num “estar entre”, ou seja, 
a performance requalifica a experiência da transformação ritual em bases estéticas, 
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ainda que não desprovida de um sentido ético e existencial profundo. De forma 
similar, nos textos em questão a performance ritual, ainda que possa ter como 
referência rituais efetivos, está em função de seu enquadramento na narrativa e do 
seu papel na intriga. A partir disso, adoto a seguinte concepção de ritual narrativo 
para a análise das obras: refiguração de uma atividade ritualística, de índole religiosa 
ou de folguedo popular, numa forma estética e cultural através de sua apropriação 
pela performance ou pelo discurso literário, cujo encadeamento se dá por 
determinadas etapas que permitem um enquadramento narrativo.  

Como dito anteriormente, notam-se nestes romances várias sequências 
narrativas recorrentes que revelam seu caráter ritualístico. Uma das mais 
proeminentes diz respeito ao casamento, em que é possível divisar as seguintes 
etapas: a) algum sinal da divindade no caso, as referências são a Eros e Afrodite 
desde o início do romance Quéreas e Calírroe, por exemplo; b) a ação da fortuna e/ou 
da providência; c) encontro dos protagonistas  numa festa com paixão à primeira 
vista; d) efeitos do páthos erotikón; e) enunciação de um mito ou alguma associação 
mítica; f) pronunciamento da ou diante da comunidade ou julgamento ante a 
assembleia de cidadãos; g) cerimônia de bodas ou, pelo menos, a reunião dos 
enamorados. 

Segundo Connors, (2008: 164-167) ainda que ambientado num mundo 
supostamente pré-romano, o romance antigo, a exemplo de Quéreas e Calírroe, não 
deixava de explicitar vários aspectos do regime sócio-político imperial: o vilão 
Téron, por exemplo, é executado por crucificação, o que denota mais uma prática 
romana do que grega; Dionísio, com quem Calírroe contraíra segundas bodas, é um 
rico proprietário de terras, tendo como assistentes homens livres, situação mais 
próxima do contexto romano; as funções imperiais persas funcionariam como 
metáfora para o império romano5, enquanto as descrições dos julgamento no 
palácio do rei persa evocaria igualmente práticas romanas. Além disso, a 
representação de Eros deixaria entrever uma linguagem propriamente política, em 
que o deus se portaria como um senhor absoluto, sendo assim associado à figura do 
imperador. Dessa forma, as referências ao espetáculo público serviriam para 
distinguir, por um lado, as práticas democráticas em Siracusa, em que o povo 
expressa suas opiniões e é levado em conta, e, por outro, a monarquia absoluta 
persa, assimilada em maior ou menor medida ao regime imperial romano. De 
qualquer forma, um público, subdividido em feminino e masculino, expressa suas 
ideias e emoções também no contexto persa, o que poderemos reparar nos seguintes 
passos: 

 

 
5 A identificação dos personagens persas com os romanos pelos leitores é uma interpretação da autora a partir 
de alguns indícios na narrativa. A despeito disso, é importante salientar como o espaço de teatro é 
reambientado nos romances em vista da percepção dos leitores. 
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Durante estes trinta dias, entre os persas, homens e mulheres, não se 
falava de outra coisa senão do processo, de maneira que, para dizer a 
verdade, a Babilônia inteira se transformou num tribunal. (…) (Fala de 
Plângon) “Dirige-te ao tribunal do rei como se fosse o templo de 
Afrodite.”(…). (…) Quéreas em pessoa apareceu. Ao vê-lo, Calírroe 
gritou: Quéreas está vivo?” e fez menção de correr até ele. (…) Quem 
poderia descrever com rigor o aspecto daquele tribunal? Que poeta 
(poietés) trouxe alguma vez à cena (skenês)) uma história (mûthon) tão 
extravagante como aquela? Era como se estivesse numa representação 
teatral (théatron), em que mil sentimentos diversos se desencadeassem ao 
mesmo tempo: lágrimas, alegria, espanto, piedade, desconfiança, súplicas. 
(…) A guerra é fatal e iminente quando há rivalidades de amor. (Quéreas e 
Calírroe, V, 4-8; tradução de Maria de Fátima de Souza e Silva) 

 

Esta reaparição de Quéreas, dado como morto por Calírroe e por Dionísio 
(segundo marido de Calírroe), é um dos ápices de tensão narrativa e a descrição da 
cena como espetáculo serve também para sublinhar e intensificar a forma como a 
história teria sido aprendida pelo público  e como poderia ser sentida pelos leitores. 
Não faltam referências metatextuais e autoreferenciais nas passagens citadas: aqui 
aparecem os termos como skené, théatron, poietés, mûthos, a partir de que o narrador 
compara a composição da narrativa com a montagem de uma peça de teatro. 
Segundo Tilg (2010: 139, 168-171), com esta comparação com um compositor de 
drama, Cáriton evidenciaria uma competição entre ele, como escritor de prosa, e um 
autor de teatro, a partir de que a sua diégesis, narrativa em prosa, superaria o mûthos, 
na acepção aristotélica, enquanto história e enredo de uma peça dramática. Dessa 
forma, o uso de reportar as emoções e reações da multidão, do público no teatro ou 
visto como audiência numa representação teatral, seria uma espécie de guia de 
leitura para a sua própria recepção, como uma forma de chamar a atenção para o 
caráter inovador da obra. Acredito que isso possa ser considerado no caso de 
Cáriton; no entanto, o que se releva como mais importante é que a espetacularização 
orquestrada no romance antigo se mostrava como uma estratégia para pensar a 
recepção e criar maneiras de orientar a leitura e a interpretação esperáveis. 

Nos romances de caráter mais satírico, por outro lado, como aqueles 
relacionados ao enredo de transformação em asno, a teatralização recaptura de 
forma explícita o universo dos espetáculos romanos, mormente aqueles espetáculos 
com animais. Isso pode ser exemplificado com a grande cena dramática do livro X 
das Metamorfoses de Apuleio. Nesse ponto do enredo, na parte final do livro X, o 
Asno já tinha sido descoberto por seu dono enquanto devorava pratos de comida, 
sendo induzido a fazer e desempenhar outras habilidades alheias à natureza do 
animal, como lutar, dançar e fazer acenos de cabeça para pedir ou recusar algo; além 
disso, seu dono permite que uma mulher da aristocracia, com o devido pagamento, 
tivesse relações sexuais com o burro. Consoante a isso, em vista de apresentá-lo ao 
grande público em sua performance erótica, arregimenta uma criminosa condenada 
à morte para o papel, o que gera grande angústia e ansiedade no personagem de 
Lúcio, ainda sob a pele do burro. Dessa forma, antes de sua esperada apresentação, 
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ele descreve os episódios propriamente dramáticos encenados no teatro, como uma 
dança pírrica e uma cena representando o julgamento de Páris, em forma de 
pantomima (Perrino, 2017: 94). Vejamos o trecho: 

 
Entretanto, chegara o dia reservado aos jogos. À medida que me 
conduziam para o recinto do teatro, acompanhava-me o cortejo da 
multidão em alegre festa. Durante o prelúdio do espetáculo, dedicado a 
coreografias executadas por actores de teatro, eu ficara postado diante da 
porta e ia-me regalando a pastar a erva luxuriante que despontara mesmo 
à entrada; de tempos a tempos, lançava uns olhares curiosos através da 
porta escancarada e deliciava-me com a observação de um belíssimo 
espetáculo. De facto, havia rapazes e raparigas, em pleno viço de uma 
idade em flor, que se destacavam pela beleza e pelo brilho das roupas, 
enquanto avançavam com gestos expressivos, para executarem a dança 
pírrica dos Gregos. (Metamorfoses, X, 29, 3-4; tradução de Delfim Leão) 

 

Segundo Perrino, (2017: 95-96), há nos romances um emprego de estratégias 
dramáticas advindas, não apenas da tragédia e da comédia, mas também da 
pantomima e das várias espécies de mimos6. Ele arrola as várias similaridades de 
temática e enredo entre o mimo Moicheutria e os romances As Efesíacas de Xenofonte 
de Éfeso e As Etiópicas de Heliodoro, quais seriam: a) uma protagonista enquanto 
madrasta apaixonada pelo enteado (no caso do mimo, a personagem não tem o 
papel de madrasta, mas de adúltera apaixonada pelo escravo, de nome Esopo, que 
por sua vez está enamorado de Apolônia, sua colega serva); b) a presença de um 
marido; c) a proposta erótica explicitada para o amado; d) o fato de o personagem, 
alvo do desejo daquela, já estar apaixonado por outra; e) a vingança da mulher 
preterida como punição pela não retribuição do afeto; f) a salvação através da 
intervenção divina. No início desse mesmo livro X de Metamorfoses, é narrada uma 
história com elementos similares de enredo, sem que se possa falar de uma 
influência direta do mimo, mas simplesmente de aspectos semelhantes a partir de 
um repertório temático comum: como exemplo de diferença, o salvamento se dá aí 
pela intervenção de uma personagem humana, o médico sábio7. Não obstante, a 
história é nomeada inicialmente pelo narrador como tragédia: “E agora, benigno leitor, 
fica a saber que vais ler uma tragédia e não um simples conto (fabulam): vamos trocar os socos 

 
6 Sob a esfera do mimo recai uma abrangente gama de espetáculos dramáticos na Antiguidade, desde a 
performance de um cantor solista a espetáculos com pequeno grupos de atores. Ao contrário da pantomima, 
o ator ou atriz podia, ao mesmo tempo, dançar, cantar e representar um papel. Os mimos tiveram grande 
sucesso no período romano-helenístico, mas também angariou muitos detratores, em vista do caráter 
pretensamente indecente e por demais realista de suas apresentações. Para mais informações, cf. Hunter, 
2008: 221-242. 

7 Cf. Andreassi, 1997: 1-21. Andreassi refuta uma dependência direta entre o mimo Moicheutria e esse trecho 
inicial do livro X de Metamorfoses, mas não deixa de apontar os elementos comuns a partir de uma herança 
difusa e comum de tais tópicos. 
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rasteiros pela elevação do coturno!”8 (X, 2, 4). A referência aqui seria às tragédias 
vinculadas ao mito de Fedra (Hipólito de Euripides e Fedra de Sêneca), embora num 
contexto mais burlesco que não se furta a um final feliz, pois o filho é salvo no 
último instante e a madrasta é condenada ao exílio perpétuo. O termo latino fabula 
(no sentido de narração ou narrativa) aqui empregado ao mesmo tempo chama a 
atenção para o caráter prosaico da narrativa e para o estatuto da obra de Apuleio, 
destinada à leitura e não à encenação. Além de evocar os dramas trágicos, a ênfase 
na qualidade trágica parece, sem dúvida, cooptar o leitor para um lugar nessa 
assistência imaginária, a imaginar-se espectador e, por conseguinte, no sentido 
inversamente correspondente, converter a esfera do teatro numa estratégia para 
conduzir a recepção a partir de um quadro de perspectivas esperáveis. 

Dessa forma no romance antigo, em suas variantes grega e latina, há todo um 
repertório teatral utilizado, através de simples alusões, citações diretas, jogos 
intertextuais, remissões aos espetáculos coevos do contexto romano, relações entre 
drama e ritual, indicações metaliterárias e metateatrais, formas e procedimentos 
narrativos para implicar o leitor como partícipe imaginário do público de uma 
representação teatral. São adotadas, nos romances, intrigas próprias da Comédia 
Nova, assim como vários dos personagens cômicos estandardizados, como acontece 
em Quéreas e Calírroe; padrões e técnicas dramáticas advindos dos mimos são 
amplamente utilizados, a exemplo de Metamorfoses, do Satiricon de Petrônio e de 
Leucipe e Clitofonte de Aquiles Tácio. Como visto, a pantomima, pelo seu emprego e 
refuncionalização dos mitos, é referenciada em algumas obras, como um subsídio 
para ambientar a narrativa na perspectiva da encenação. De uma forma ou de outra, 
essas quatro dimensões da teatralidade podem ser utilizadas ademais como formas 
de acentuar determinadas injunções de uma agenda ideológica, quer de manutenção, 
quer de protesto ante as estruturas de poder e da conjuntura sócio-política da época. 
Vejamos esse aspecto numa narrativa peculiar, ainda no âmbito do romanesco mas 
com uma roupagem biográfica, a Vida de Esopo ou o Romance de Esopo: 

 
“Homens de Samos, não é razoável que um escravo explique um 
presságio a um povo livre. Daí concedam-me a dita liberdade de palavra, 
para que, se for bem sucedido, como homem livre receba as honras 
adequadas, e, se falhar, não como escravo, mas como homem livre, seja 
castigado. Se, portanto, concederem-me a liberdade de palavra 
característica da condição livre, com toda certeza farei meu discurso.” Os 
sâmios disseram para Xanto: “Pedimos a você, Xanto, liberte Esopo!” E 
o presidente do Conselho disse para Xanto: “Conceda a liberdade a 
Esopo.” E Xanto: “Não vou libertar um escravo que não está a meu 
serviço há muito tempo.” Diante da réplica de Xanto, o presidente do 
Conselho disse: “Receba o preço dele e entregue-o. Eu o farei livre em 
nome da cidade”. Refletindo que o comprara por 75 denários, para não 
parecer à massa que libertou Esopo por cobiça, Xanto pôs-se de pé no 
centro e disse: “Quando requisitado pelo povo de Samos, Xanto concede 

 
8   Iam ergo, lector optime, scito te tragoediam, non fabulam legere et a socco ad coturnum ascendere. 
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a liberdade a Esopo.” Isso tendo se passado assim, Esopo foi até o 
centro e disse: “Homens de Samos, venham em socorro próprio e 
deliberem a respeito de sua liberdade. O presságio indica cerco e 
escravização. Primeiro, vocês enfrentarão uma guerra. Gostaria que 
vocês soubessem o seguinte: a águia reina sobre os que têm asas e por ela 
mesma pode mais do que os outros. Em um rasante, capturou o anel da 
magistratura de junto das leis e o lançou no colo de um escravo 
empregado no serviço público. Arrastou a credibilidade dos homens 
livres para o jugo da falta de credibilidade que há na escravidão. A 
interpretação do presságio é então a seguinte: com certeza, um dos reis 
vai querer subjugar a sua liberdade, anular as leis e apor-lhes o selo de 
seu próprio poder.” (Vida de Esopo, 89-91/Tradução de Adriane Duarte)9 

  

Kamen (2005: 137-147) apresenta, em seu estudo sobre manumissão na 
Antiguidade, inúmeras evidências advindas de inscrições acerca do papel da pólis no 
processo de libertação formal de escravos. Têm-se a atuação da pólis em várias 
funções: como consentidora da manumissão, como instituição que consagra uma 
decisão anterior (relativa à libertação de algum escravo), como protetora ou como 
testemunha em tal processo. A função principal seria a publicização do novo 
estatuto de liberto ante o conjunto de membros da comunidade, para efeitos de 
controle e informação. Havia, ademais, categorias de deuses que forneciam sua 
proteção para os escravos na manumissão: deuses locais como Zeus em Dodona ou 
Apolo em Delfos; deuses chamados de auxiliadores como Asclépio, Apolo e 
Serápis, este último às vezes associado com Ísis; deuses estrangeiros como a Deusa 
Síria. Na segunda categoria de auxiliadores, tais deuses também se manifestam como 
deuses curadores e, por conseguinte, salvadores para aqueles que se situam numa 
situação de grande dificuldade, doença ou ameaça. Assim como Asclépio, Ísis é 
referida igualmente na cura de doenças cotidianas, como também através do 
processo de incubação. Como deusa salvadora, ela teria a virtude de trazer as 
pessoas da morte para a vida e, em consequência, tirar o escravo de sua condição de 
servidão, categorizada na época como uma morte em vida. 

Na primeira metade da obra, Esopo permanece como escravo: primeiro no 
campo, depois pertencente a um mercador de escravos e, por fim, servo do filósofo 
Xanto. No princípio, como visto, Esopo não consegue falar. A causa de sua mudez 
não é esclarecida, mas há uma alusão de que possa ter sido causada por algum 
castigo divino. Da mesma forma, seu estado de escravo é declarado como da ordem 
da fortuna, pela τύχη/tykhe, e não nascido naturalmente escravo. Há na mentalidade 
grega antiga uma relação pretendida entre liberdade e franqueza de fala, a 
impossibilidade de falar francamente, a parresía, indicaria uma condição do escravo. 
Dessa forma, cria-se uma vinculação entre a cena (no parágrafo 7) em que a fala 
(φωνή/phoné) e o dom de compor discursos (lógoi) e fábulas são concedidos a 
Esopo (na recensão G por Ísis e as Musas; na recensão W pela figura da 

 
9   Esta tradução de Adriane Duarte segue a edição de Ferrari de 1997 e foi publicada no livro Esopo. Fábulas 
seguidas do Romance de Esopo (2017). 
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Τύχη/Tykhe ou da Philoxenía) e esta cena em que lhe é conferida a liberdade. Como 
fica explícito pela cena, apenas como homem livre ele poderia se expressar com 
franqueza sem temer represálias por parte do mestre e dos outros. Segundo a ótica 
de  Kamen (2005: 160-167), o processo de manumissão está referido nos dois casos: 
no primeiro, como deusa auxiliadora e curadora, Ísis cura Esopo da mudez; no 
segundo caso, a cidade confere a liberdade num processo propriamente dito de 
manumissão, em que a publicização ante o conjunto dos cidadãos de uma pólis era 
um elemento necessário do protocolo. 

Lançando mão do recurso de ambientação no teatro, o autor chama a atenção 
para essa cena primordial da narração, que se revela como um eixo e uma marcação  
narrativa e augura uma nova fase para a vida do protagonista, o qual vai se tornar 
um sofista itinerante e um conselheiro político de soberanos. Faz-se menção aos 
procedimentos específicos e ao protocolo de manumissão de um escravo no 
contexto do império romano, além de ser uma forma (a ambientação no teatro) de 
levar os leitores a se posicionarem e tomarem o lugar do público na narrativa.  

De uma forma ou de outra, em todas essas narrativas romanescas há o 
emprego dos quatro aspectos da teatralidade segundo funções variadas. Além do 
caráter retórico subjacente aos vários discursos dos personagens, a espetacularização 
discursivamente encenada, a recorrência frequente de citações, alusões e jogos 
intertextuais com as obras dramáticas, a evocação dos espetáculos coevos romanos 
constituem os vários fios da tessitura narrativa das formas romanescas na 
Antiguidade, de uma forma tal que, ao lado de termos como plásmata (modelações, 
ficções), diegémata (histórias narradas) e diégesis (narrativa), utiliza-se o termo 
dramatikón como referência ao gênero do romance antigo que, além de evocar as 
intrigas características dos dramas, mormente da Comédia Nova, revela-se como um 
modo de referenciar a obra tendo em conta a recepção por parte dos leitores, a 
partir de sua vivência, seu imaginário, dos seus sonhos e pesadelos com julgamentos, 
tribunais e discursos ambientados no teatro. 
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