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PETRÓNIO, Satyricon. Versão portuguesa de Delfim F. Leão 
(Lisboa, Livros Cotovia, 2005) 245 pp. 

 
Encontra-se finalmente acessível uma excelente e fidedigna 

versão para língua portuguesa do Satyricon de Petrónio. De facto, a 
tradução feita por Delfim Leão e publicada sob a chancela dos Livros 
Cotovia vem colmatar uma lacuna que se fazia sentir – a inexistência 
em Portugal de uma tradução do Satyricon feita a partir do original 
latino. A tradução portuguesa existente – publicada pela Europa-
América – foi feita a partir de uma tradução francesa, pelo que não é, 
naturalmente, fidedigna ao original latino. 

É com satisfação que saudamos esta versão do Satyricon que, 
para além da sua qualidade intrínseca, de que falaremos mais adiante, 
seduz também pela apresentação estética do livro e pela sua qualidade 
gráfica. 

Delfim Leão, professor e investigador da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e tradutor de obras gregas e latinas de 
autores como Sólon, Heródoto, Aristóteles (a sua versão portuguesa 
da Constituição dos Atenienses foi distinguida, em 2004, com o 
Prémio de Tradução Científica e Técnica em Língua Portuguesa da 
FCT/União Latina), Plutarco e Marcial, fez a sua versão a partir do 
texto latino fixado por Konrad Müller (Petronius Satyrica, Artemis, 
Zürich, 41995). 

Em nota preliminar, Delfim Leão chama a atenção para o facto de 
o Satyricon  “ser uma obra truncada no início e no fim” e apresentar 
ao longo da obra “frequentes lacunas de pequena dimensão” que 
aparecem identificadas na tradução “com um asterisco ou, mais 
raramente, com reticências”. Esclarece ainda ter optado “por uma 
apresentação mais próxima do leitor moderno, em particular na 
indicação do discurso directo, que torna a leitura mais clara e 
agradável do que a escrita contínua do original.” Optou também – e 
bem – por dividir o texto em capítulos e estes em parágrafos 
numerados, indo ao encontro da convenção habitual para os textos 
clássicos. 

A anteceder a tradução, Delfim Leão apresenta uma breve 
introdução (pp.9-25), na qual aborda de forma sucinta e leve, como 
convém numa edição que se pretende para um público abrangente, os 
tópicos mais relevantes para a compreensão da obra e do seu autor. 
Começa por apresentar o Satyricon como “um caso especial e único” 
na literatura latina, “quer pelo tema, quer pela estrutura, quer pelo 
estilo” (p.9), salientando o interesse que, por um lado, a obra desperta 
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nos estudiosos do património cultural da Antiguidade, e a sedução 
que, por outro lado, consegue provocar no leitor comum que contacta 
pela primeira vez com o imaginário clássico. A questão dos problemas 
relativos à datação e autoria da obra é tratada de forma breve e sucinta 
ao longo de três páginas, nas quais Delfim Leão refere os vários 
elementos que sustentam a datação tradicional (séc. I) e admite 
partilhar da opinião dominante que identifica “o Petronius Arbiter dos 
códices com o elegantiae arbiter ‘árbitro das elegâncias’ da corte de 
Nero” (p.12). Aborda de seguida (pp.13-14) a questão algo 
controversa do título, controvérsia que levou o tradutor a optar - bem 
na nossa opinião - por mantê-lo no original latino, embora, em nota de 
rodapé, reconheça como defensável também uma versão mais próxima 
do português: Satíricon. Segue-se uma breve síntese da acção (pp.15-
19), na qual é dado o devido destaque ao episódio central da obra: o 
Festim de Trimalquião, “um verdadeiro microcosmos da sociedade da 
Roma imperial no séc. I da nossa Era” (p.17). Termina a introdução 
com o retrato de Petrónio feito pelo historiador Tácito nos Anais 
16.18-20.2, passo que Delfim Leão apresenta em tradução da sua 
autoria. O Petrónio retratado por Tácito aparece como alguém que 
passava os dias “mergulhado no sono e as noites nas ocupações e 
prazeres da vida. Tal como a outros o zelo, assim a ele a indolência o 
guindara à fama; e, no entanto, não era considerado um libertino nem 
um dissipador, como a maioria dos que esbanjam os bens, mas sim 
homem de gostos requintados.” 

No que diz respeito à tradução, é evidente a qualidade da versão 
feita por Delfim Leão que, uma vez mais, revela toda a sua 
competência na tradução de textos clássicos, tendo conseguido, neste 
caso particular, manter o estilo “leve e escorreito” de Petrónio, 
arranjando soluções felizes para a tradução, nem sempre fácil, de 
expressões correspondentes aos diferentes níveis de linguagem 
presentes no Satyricon. Profundo conhecedor do original latino – já 
estudara a obra de Petrónio no âmbito da sua dissertação de mestrado: 
As ironias da Fortuna. Sátira e Moralidade no Satyricon de Petrónio 
(Colibri, Coimbra e Lisboa, 1998) –, Delfim Leão conseguiu uma 
versão portuguesa clara, expressiva e fidedigna, em que procurou, 
com bastante êxito, manter a veia satírica e a diversidade e riqueza 
linguística do texto latino.  

Sem querermos, naturalmente, retirar qualquer brilho à inegável 
qualidade desta versão do Satyricon, a verdade é que numa tradução 
sempre se podem apontar algumas pequenas discordâncias, muitas 
delas de carácter subjectivo; é o que acontece, por exemplo, em 30.1, 
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onde optaríamos por ‘feixes’ em vez de ‘os feixes’ e por ‘onde estava 
escrito’ em vez de ‘onde havia esta dedicatória’; em 35.2 usaríamos 
‘pois’ em vez de ‘então’; em 38.2, traduziríamos ad summam por ‘em 
suma’ – como, aliás, Delfim Leão fez em 37.10 – em vez de ‘ou seja’; 
em 48.1, na proposição ‘se o vinho lhes não agrada’, substituiríamos o 
‘lhes’ por ‘vos’; em 49.4, 49.5 e 49.7, Delfim Leão traduziu o mesmo 
verbo latino – exinterare – sempre de maneira diferente: 
‘desentranhado’, ‘tirar as tripas’ e ‘esventrar’, quando talvez fosse 
preferível optar sempre pelo mesmo verbo, à semelhança do que 
acontece no texto latino; pensamos que, em 50.4, a versão de scilicet 
ficaria mais expressiva se tivesse sido traduzida por ‘é claro que é’, 
em vez de um simples ‘claro’. Enfim, são apenas reparos subjectivos 
de alguns passos cuja tradução nos agrada um pouco menos, mas não 
passam disso. 

O tradutor optou por não introduzir notas ao texto, embora, 
curiosamente, apareçam ao longo da tradução três notas (pp.59, 65 e 
66), cuja inclusão não se compreende, já que a opção foi, 
efectivamente, pela ausência de notas. Esta opção é, aliás, discutível, 
sobretudo se tivermos em conta que esta edição se dirige a um público 
alargado e não somente a especialistas da literatura latina. Se, por um 
lado, tal opção permite que a tradução possa ser lida sem interrupções, 
por outro, pode dificultar a compreensão do texto, já que um leitor 
menos familiarizado com a cultura clássica nem sempre terá todos os 
conhecimentos necessários para um pleno entendimento da obra, 
problema que facilmente se resolveria com algumas sucintas notas 
explicativas que fornecessem dados e elementos essenciais a uma 
melhor compreensão do texto. 

O volume encerra com uma “Bibliografia selecta”, composta por 
edições críticas, traduções e comentários, e por estudos. 

É pena que numa edição tão cuidada e com tamanha qualidade 
gráfica se tenham deixado escapar algumas gralhas (p.26: ‘lonto’ por 
‘longo’; p.33 (6.2): ‘eproveitei’ por ‘aproveitei’; p.102 (60.7): 
‘Agusto’ por ‘Augusto’; p.149 (91.2): ‘fraqueza’ por ‘franqueza’; 
p.150 (91.9): ‘amizave’ por ‘amizade’; p.159 (97.6): ‘a leitozito’ por 
‘o leitozito’; p.169 (102.15): ‘acaso’ por ‘Acaso’; p.173 (105.11): 
‘inflingido’ por ‘infligido’; p.183 (111.4): ‘colcada’ por ‘colocada’; 
p.240 (140.13): ‘manã’ por ‘maná’). Sabemos que não é fácil eliminar 
completamente as arreliadoras gralhas – há sempre alguma que 
consegue iludir a nossa atenção – mas a verdade é que, numa edição 
com a qualidade gráfica que esta apresenta, o esforço para as erradicar 
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tem de ser ainda maior do que o habitual, porque as gralhas 
sobressaem mais. 

Em suma, congratulamo-nos com o aparecimento da primeira 
versão portuguesa, feita a partir do original latino, “do romance ou 
proto-romance” Satyricon, uma obra que, não sendo certamente, como 
bem reconhece Delfim Leão, “a obra mais importante ou influente que 
nos chegou da tradição greco-romana (...), a forma como o seu autor 
soube reescrever a produção literária que lhe era anterior, inserindo-a 
num retrato da Roma imperial, simultaneamente crítico, refinado e 
divertido, faz de Petrónio, quase vinte séculos volvidos sobre a sua 
morte, um dos autores mais interessantes e modernos que a 
Antiguidade nos legou”. 

Delfim Leão termina a introdução a esta versão portuguesa do 
Satyricon dizendo que cabe ao leitor confirmar se a sua publicação foi 
em boa hora. Pois nós não temos quaisquer dúvidas, foi, 
efectivamente, em boa hora, que a Cotovia publicou esta belíssima 
tradução que permite ao leitor português, através de uma versão 
fidedigna e numa edição de inegável qualidade gráfica e científica, ter 
o prazer de conhecer o excêntrico novo-rico Trimalquião e de entrar, 
na companhia de Encólpio e de Gíton, entre outros, no mundo de 
paródia, humor e ironia que envolve esta sedutora e narrativamente 
moderna obra do séc. I. 

 
 

Aires Pereira do Couto 




