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Faversani, F., A pobreza no Satyricon de Petrônio. Ouro Preto, M.G.:
Ed. UFOP, 1999, 169p.

Este livro de Fábio Faversani, publicado recentemente pela Editora
da Universidade Federal de Ouro Preto, é o resultado de sua pesquisa
para obtenção do título de Mestre em História e leva-nos a uma viagem
pelos setores subalternos da sociedade romana do início do principado.

Logo nas primeiras páginas percebemos que o historiador desen-
volve um estudo no campo da História Social e tem como fonte principal
uma obra literária, o Satyricon de Petrônio. Escrito de uma maneira clara
e objetiva, este trabalho permite ao leitor compreender algumas polêmi-
cas presentes no estudo da Antigüidade Clássica. Tais polêmicas são
analisadas com seriedade e compreendem não só aspectos literários
da fonte como também as que envolvem a construção de seu objeto de
pesquisa.

Assim, para cumprir estes objetivos, Faversani divide seu estudo em
três capítulos. O primeiro — Satyricon — é centrado na fonte. De manei-
ra ordenada, somos introduzidos ao universo do romance por meio de
um resumo de seus principais episódios e, em seguida, o historiador
discute sua datação, os problemas com relação à autoria, a provável
origem de seu título, os locais em que se ambientam as aventuras dos
protagonistas, a preservação do texto ao longo dos séculos e encerra
comentando o estilo literário e as intenções de Petrônio ao escrevê-lo.

Já no segundo capítulo — Relações de Poder na Análise da Pobre-
za —, estabelece o quadro conceitual que vai empregar ao analisar a
fonte. Para tanto, inicialmente, realiza um balanço teórico no qual proble-
matiza o lugar da pobreza dentro dos estudos clássicos. De acordo com
Faversani, até a década de 60 muitos historiadores afirmavam que não
havia necessidade de se pesquisar este tema; eram poucos os que con-
sideravam sua importância e, quando o faziam, acabavam tomando vié-
ses analíticos que tinham como pressupostos preconceitos desvaloriza-
dores: criou-se uma tradição que demonstrava um quadro falso da po-
breza em que os pobres seriam alimentados e divertidos pelo Estado ou
por homens ricos, tendo uma vida sem grandes esforços, seriam, enfim,
tratados a “pão e circo”.

Ao questionar esta postura conservadora, Faversani apresenta-nos
uma outra realidade na qual os pobres não se comportavam como para-
sitas do Estado. Considerando que somente os cidadãos romanos po-
deriam participar da distribuição do trigo, o estudioso afirma que haveria
necessidade de se estabelecer, entre os demais agentes, outras estraté-
gias de sobrevivência que não se restringissem às doações. Recuperá-
las e descobrir quem eram os pobres romanos e como viviam seria, por-
tanto, uma tarefa do historiador clássico.
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Antes de estabelecer os instrumentos analíticos para compreender
melhor este mundo, Faversani examina dois conceitos desenvolvidos
pela História Social e empregados acriticamente no estudo da Antigüi-
dade Clássica: classe e estamento. Analisando estes conceitos, e con-
frontando-os com as características do personagem Trimalcião1 , descri-
tas por Petrônio, o historiador considera a insuficiência de tais instru-
mentos analíticos e acaba por concluir que as deficiências de análise
podem ser supridas se forem consideradas as relações diretas de po-
der2 . Tais relações foram propostas por Faversani com base nos traba-
lhos de Garnsey e Saller, primeiros a mencionar esta possibilidade de
estudo do Mundo Antigo, e são concebidas como sendo interações es-
tabelecidas entre os agentes, pressupondo os seguintes elementos: pre-
tensão de longa duração, inexistência de regulação legal, ocorrência de
troca de bens e serviços, flexibilidade, isto é, possibilidade de promo-
ção social de um dos agentes e, por último, existência de uma estimativa
recíproca da posição de cada agente.

Assim, sob este ponto de vista, o pobre seria aquele que ocupava
uma posição inferior nas relações de poder sem que esta posição seja
uma categoria jurídica como o caso dos escravos, por exemplo. O pobre
seria, então, “( ... ) uma noção antes de tudo, relativa. Alguém pode ser
pobre do ponto de vista de um agente social, mas não para um outro,
colocando em ponto diverso da escala social. Faz parte do próprio jogo
de manutenção da ordem social esta relatividade e permissividade do
conceito de pobre”(pp. 87-88).

No terceiro e último capítulo — Relações de Poder no Satyricon —,
temos a análise das ações dos protagonistas (Ascilto, Gíton, Encólpio e
Eumulpo) e suas estratégias de sobrevivência, além da interpretação do

1 Trimalcião é um liberto rico que, ao longo do romance, oferece um banquete extraordinário. A riqueza de
detalhes presente neste episódio gerou inúmeras polêmicas entre os classicistas e fez com que este persona-
gem fosse o centro de longos debates. Muitos estudiosos da Antigüidade discutiram o papel que este liberto
representaria na sociedade romana. O próprio Faversani apresenta os artigos de Veyne e Rostovtzeff e os
questiona apoiado em outros pesquisadores. – Para abordagens recentes sobre a famosa Cena seria interes-
sante, por exemplo, conferir também:
- Aquati, C., “Uma história arrepiante no Satíricon”, Clássica (suplemento 2), Araraquara, SBEC, 1993, pp. 55-61.
- ________, “O narrador da Cena Trimalchionis: ironia e omissão”, texto base para a comunicação - SBEC, R.J.,
1995, pp. 2-11 (Ensaio)
- _________, “Linguagem e caracterização na Cena Trimalchionis: Hermerote”, in: Glotta, S.J. Rio Preto, 16: 47-
63, 1994/95.
- Gonçalves, C.R., A cultura dos libertos no Satyricon: uma leitura, Dissertação apresentada ao curso de
Mestrado em História da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da UNESP/Assis, S.P., 1996.
- Rosen, K., “Römische Freigelassene als Aufsteiger und Petrons Cena Trimalchionis”, in: Gymnasium, 102,
Bonn, 1995, pp.79-92.

2 De acordo com suas próprias palavras: “neste sentido, parece-nos proveitoso – obviamente, aos pesquisado-
res preocupados em compreender a história social antiga em uma perspectiva transformadora – procurar
mecanismos alternativos àqueles estabelecidos pelo conceito de classe social para a compreensão de gru-
pos sociais. Assim, é promissora uma perspectiva de análise fundada nas relações diretas de poder. Essa
propicia, por um lado, possíveis soluções às críticas levantadas ao conceito de classe e, por outro, garante,
se empregada de forma múltipla, como as redes de relações, a definição de grupos sociais que permitam a
compreensão das ações coletivas.” (p.61)
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episódio de Quartila, da Cena Trimalchionis, da viagem à Crotona e da
farsa que se desenvolve nesta cidade sob a ótica das relações de po-
der. A partir destas considerações, o historiador conclui que a imagem
que Petrônio nos fornece em sua obra é que as relações diretas de po-
der são elementos que ordenam e estruturam a sociedade romana; a
posição social dos agentes seria, portanto, relativa e determinada pela
sua inserção nas redes de relações de poder.

Esta conclusão é, na verdade, uma confirmação da hipótese levan-
tada logo na introdução de seu trabalho (pp.11-12), o que explicita a
posição teórica que o autor assume: apresenta ao leitor um questiona-
mento das falhas dos conceitos existentes e desenvolve um modelo mais
completo para testá-lo tomando por base o Satyricon de Petrônio.

O conceito adotado por Faversani foi, inicialmente, desenvolvido por
Garnsey e Saller para interpretar as relações estabelecidas entre os
membros da elite. Ao reelaborar este conceito, Faversani o expande e
abre a possibilidade de utilizá-lo para uma maior compreensão dos sub-
mundos da Antigüidade. Embora seja uma categoria analítica mais con-
vincente que classe ou estamento, pois proporciona uma visão mais ampla
e diversificada do mundo pobre, a essência de ambos ainda continua
presente, uma vez que propõe um conceito baseado na ordenação das
relações sociais. Neste sentido, cada personagem representaria um pa-
pel específico dentro da trama do Satyricon e, mais genericamente, na
sociedade romana.

A partir destas considerações, percebemos que a base de seu ar-
gumento é a ordem e, conseqüentemente, o estabelecimento de hierar-
quias: quem não possui uma boa posição nas redes de relações de po-
der sempre estará submetido à vontade de outrem. Este tipo de postura
proporciona uma análise totalizante da sociedade e permite ao autor
transitar da obra literária para o cotidiano romano, pois assim como as
relações expressas no romance ordenam as atitudes dos personagens,
elas seriam, também, elementos estruturadores da sociedade em que
Petrônio vivera3 .

Tendo ressaltado estes pontos, percebemos que o autor procura
estabelecer os padrões sociais de maneira globalizante e, ao optar por
este modelo de análise, acaba deixando de lado alguns aspectos mais
particulares da composição do discurso petroniano, como por exemplo
os exageros e os recursos lingüísticos e literários empregados para ca-
racterizar a presença das diferenças entre os personagens. Tais aspec-
tos poderiam revelar não somente estruturas sociais, mas também a vi-

3 Esta postura é clara em sua conclusão: “essa análise totalizante, fundada em um quadro conceitual adequa-
do, confirmou nossa hipótese de que as relações diretas de poder são elemento ordenador e estruturador da
sociedade, ao menos daquela cuja imagem Petrônio nos transmite” (p.160).
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são de mundo de um membro da elite romana sobre a sociedade de seu
tempo. No entanto, esta pequena ressalva não tira o principal mérito de
seu livro: a preocupação política em dar voz e procurar alternativas para
compreender um segmento da sociedade que foi, durante muito tempo,
apagado ou menosprezado pela grande maioria dos historiadores clás-
sicos.
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