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 Matrona Ephesi e Puer Pergami são dois relatos presentes no Satyricon de 
Petrônio e constituem digressões do enredo principal. Esta obra de Petrônio foi 
escrita no século I de nossa era, provavelmente quando Nero era imperador de 
Roma (54-68), e oferece um importante quadro da vida romana na época. Entre 
as várias interpretações a que se presta, Satyricon assemelha-se às sátiras 
menipéias – de Mênipos de Gádara (séc. III a.C.), cujas obras, atualmente 
perdidas, foram imitadas por Varro (séc. I a.C.) e Lucianos (séc. II) – , em que 
se misturam prosa e verso, divertidas, com esboços críticos da sociedade, e uma 
variedade de assuntos. A Matrona de Éfeso e O Garoto de Pérgamo, por sua 
vez, se enquadram dentro de um gênero literário conhecido como “conto 
milésio”, que se caracteriza pela presença de trama erótica em relatos curtos, 
com desenvolvimentos complexos e aventureiros, e com um final gracioso. Em 
Satyricon aparecem cinco destes contos. O “conto milésio” deriva seu nome de 
Mileto, o centro principal da cultura jônica, onde se produz a novela milésia. 
Contos Milésios era o título de uma coletânea de contos atribuídos a Aristides 
de Mileto, escritos por volta do ano 100 a.C.. Cornélio Sisena (séc. I a.C.) os 
traduziu do grego para o latim, mas não chegaram até nós. No entanto, estas 
histórias parecem ter sido precursoras de coleções medievais de contos como as 
Gesta Romanorum, do Decameron de Boccaccio e do Heptameron de 
Margarida de Navarra. 
 A tradução dessas narrativas foi feita por Mauri Furlan, em 2004. 
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CX. Ceterum Eumolpos, et 
periclitantium advocatus et praesentis 
concordiae auctor, ne sileret sine 
fabulis hilaritas, multa in muliebrem 
levitatem coepit iactare: quam facile 
adamarent, quam cito etiam filiorum 
obliviscerentur, nullamque esse 
feminam tam pudicam, quae non 
peregrina libidine usque ad furorem 
averteretur. Nec se tragoedias veteres 
curare aut nomina saeculis nota, sed 
rem sua memoria factam, quam 
expositurum se esse, si vellemus 
audire. Conversis igitur omnium in se 
vultibus auribusque sic orsus est: 

 

 Entrementes, Eumolpo, defensor 
do arriscar-se e autor da presente 
reconciliação, para não deixar o riso 
silenciar por falta de histórias, 
começou a dizer muitas coisas sobre a 
leviandade das mulheres: quão 
facilmente se apaixonariam, quão 
rápido também se esqueceriam dos 
filhos, que não haveria nenhuma 
mulher tão pudica que não pudesse ser 
levada de um desejo passageiro a uma 
paixão arrebatadora. Não se serviria 
das tragédias antigas ou de nomes 
ilustres desde séculos, mas de um fato 
produzido em sua época, que nos seria 
apresentado se quiséssemos escutá-lo. 
Com os olhos e os ouvidos de todos a 
ele dirigidos, começou a narrar: 

 
CXI. Matrona quaedam Ephesi 

tam notae erat pudicitiae, ut vicinarum 
quoque gentium feminas ad 
spectaculum sui evocaret. Haec ergo 
cum virum extulisset, non contenta 
vulgari more funus passis prosequi 
crinibus aut nudatum pectus in 
conspectu frequentiae plangere, in 
conditorium etiam prosecuta est 
defunctum, positumque in hypogaeo 
Graeco more corpus custodire ac flere 
totis noctibus diebusque coepit. Sic 
adflictantem se ac mortem inedia 
persequentem non parentes potuerunt 
abducere, non propinqui; magistratus 
ultimo repulsi abierunt, complorataque 
singularis exempli femina ab omnibus 
quintum iam diem sine alimento 
trahebat. Adsidebat aegrae fidissima 
ancilla, simulque et lacrimas 
commodabat lugenti, et 
quotienscumque defecerat positum in 
monumento lumen renovabat. Una 
igitur in tota civitate fabula erat: solum 
illud adfulsisse verum pudicitiae 

“Certa matrona de Éfeso possuía 
tanta reputação por sua pudicícia que 
mesmo as mulheres de povos vizinhos 
acorriam até ela para admirá-la. 
Aconteceu, pois, que esta mulher, 
tendo que enterrar o marido, e não 
satisfeita com a tradição popular de 
acompanhar o enterro com os cabelos 
desgrenhados ou bater no peito 
descoberto em presença da multidão, 
ainda acompanhou o defunto até o 
sepulcro, e tendo sido depositado num 
jazigo subterrâneo, conforme a tradição 
grega, pôs-se a guardar e chorar o 
corpo noites e dias inteiros. Assim 
permaneceu torturando-se e buscando a 
morte na abstenção de alimentos, e 
nem familiares nem amigos 
conseguiram apartá-la de lá; por fim, 
mesmo as autoridades públicas 
acabaram derrotadas e retiraram-se. 
Deste modo, lamentada por todos, 
aquela mulher de exemplo ímpar 
chegava já ao quinto dia sem comida. 
Acompanhava a infeliz uma fidelíssima 
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amorisque exemplum omnis ordinis 
homines confitebantur, cum interim 
imperator provinciae latrones iussit 
crucibus affigi secundum illam 
casulam, in qua recens cadaver 
matrona deflebat. 

escrava, que lhe emprestava suas 
lágrimas de luto, ao mesmo tempo em 
que também renovava a candeia 
colocada no túmulo todas as vezes que 
arrefecia. Apenas um e mesmo assunto 
era, assim, comentado em toda a 
cidade: de que se havia manifestado o 
único verdadeiro exemplo de pudicícia 
e de amor, e reconheciam-no homens 
de todas as classes. Neste ínterim, o 
governador da província ordenou que 
alguns ladrões fossem crucificados nas 
proximidades do túmulo em que a 
matrona chorava o recente defunto. 

 
Proxima ergo nocte, cum miles, 

qui cruces asservabat, ne quis ad 
sepulturam corpus detraheret, notasset 
sibi lumen inter monumenta clarius 
fulgens et gemitum lugentis audisset, 
vitio gentis humanae concupiit scire 
quis aut quid faceret. Descendit igitur 
in conditorium, visaque pulcherrima 
muliere, primo quasi quodam monstro 
infernisque imaginibus turbatus 
substitit; deinde ut et corpus iacentis 
conspexit et lacrimas consideravit 
faciemque unguibus sectam, ratus 
(scilicet id quod erat) desiderium 
extincti non posse feminam pati, attulit 
in monumentum cenulam suam, 
coepitque hortari lugentem ne 
perseveraret in dolore supervacuo, ac 
nihil profuturo gemitu pectus 
diduceret: “Omnium eumdem esse 
exitum et idem domicilium” et cetera 
quibus exulceratae mentes ad sanitatem 
revocantur. 

 

Na noite seguinte, o soldado, que 
vigiava as cruzes para que ninguém 
pudesse retirar algum corpo e sepultá-
lo, notou uma luz que brilhava mais 
forte entre as tumbas e ouviu um 
gemido lastimoso. Por um defeito da 
espécie humana desejou saber quem ou 
o quê os produzia. Desceu, pois, até o 
sepulcro, e tendo se deparado com uma 
belíssima mulher, primeiramente ficou 
perturbado, como se diante de algo 
sobrenatural ou de imagens infernais; 
em seguida, vendo também o corpo 
que jazia e considerando as lágrimas e 
o rosto machucado pelas unhas, 
convenceu-se (evidentemente, do que 
se tratava) de que a mulher não podia 
suportar a perda do falecido. Levou 
então para o sepulcro o seu parco jantar 
e começou a exortar aquela mulher em 
prantos a não permanecer numa dor 
inútil, não partir o coração em gemidos 
vãos: “A todos cabe o mesmo fim e a 
mesma morada”, e outras coisas que 
são ditas para a saúde de espíritos 
enfermos. 

 
At illa ignota consolatione 

percussa laceravit vehementius pectus, 
ruptosque crines super corpus iacentis 
imposuit. Non recessit tamen miles, 
sed eadem exhortatione temptavit dare 
mulierculae cibum, donec ancilla, vini 
odore corrupta, primum ipsa porrexit 
ad humanitatem invitantis victam 

Ela, porém, tocada por aquele 
consolo obscuro, feriu mais duramente 
o peito e arrancando cabelos lançou-os 
sobre o corpo que jazia. O soldado, no 
entanto, não recuou, mas com a mesma 
exortação tentou dar algum alimento à 
pobre mulher, até que a escrava, 
seduzida pelo aroma do vinho, 
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manum, deinde retecta potione et cibo 
expugnare dominae pertinaciam coepit 
et: “Quid proderit, inquit, hoc tibi, si 
soluta inedia fueris, si te vivam 
sepelieris, si antequam fata poscant 
indemnatum spiritum effuderis? Id 
cinerem aut manes credis sentire 
sepultos? Vis tu reviviscere! Vis 
discusso muliebri errore! Quam diu 
licuerit, lucis commodis frui! Ipsum te 
iacentis corpus admonere debet ut 
vivas”. Nemo invitus audit, cum 
cogitur aut cibum sumere aut vivere. 
Itaque mulier aliquot dierum 
abstinentia sicca passa est frangi 
pertinaciam suam, nec minus avide 
replevit se cibo quam ancilla, quae 
prior victa est. 

 

primeiro estendeu a mão vencida à 
humanidade daquele tentador, em 
seguida, reanimada pela bebida e pelo 
alimento, começou a lutar contra a 
obstinação de sua senhora: “De que te 
servirá tudo isso, disse ela, se te 
deixares consumir pela inanição, se te 
sepultares viva, se entregares teu 
espírito inocente antes que o destino o 
deseje? Crês que entendem isso as 
cinzas ou as almas sepultas? [Eneida, 
IV, 35] Volta a viver! Libera-te desta 
ilusão feminina! Por todo o tempo que 
te for concedido, goza o privilégio da 
luz! O corpo mesmo deste que jaz deve 
te incitar a viver”. Ninguém ouve de 
má vontade quando é instigado a tomar 
alimentos ou a viver. Por isso, a 
mulher, extenuada pelos vários dias em 
jejum, consentiu em acabar com sua 
obstinação, e não menos voraz que sua 
escrava, que fora a primeira a ceder, 
saciou-se com o alimento. 

 
CXII. Ceterum, scitis quid 

plerumque soleat temptare humanam 
satietatem. Quibus blanditiis 
impetraverat miles ut matrona vellet 
vivere, iisdem etiam pudicitiam eius 
aggressus est. Nec deformis aut 
infacundus iuvenis castae videbatur, 
conciliante gratiam ancilla ac subinde 
dicente: Placitone etiam pugnabis 
amori? 

 

Mas, já sabeis o que a saciedade 
humana geralmente costuma provocar. 
Da mesma forma carinhosa com que o 
soldado conseguira que a matrona 
desejasse viver, assim também foi seu 
ataque à pudicícia desta. E à casta 
senhora o jovem não lhe parecia em 
nada feio nem pouco expressivo; e a 
escrava, intervindo em seu favor, 
repetia freqüentemente: Lutarás 
também contra um amor desejado? 
[Eneida, IV, 38]  

 
Quid diutius moror? ne <in> 

hanc quidem partem [corporis] mulier 
abstinuit, victorque miles utrumque 
persuasit. Jacuerunt ergo una non 
tantum illa nocte, qua nuptias fecerunt, 
sed postero etiam ac tertio die, 
praeclusis videlicet conditorii foribus, 
ut quisquis ex notis ignotisque ad 
monumentum venisset, putasset 
expirasse super corpus viri 
pudicissimam uxorem. 

 

Por que retardo por mais tempo? 
A mulher, na verdade, também não se 
absteve naquela parte [do corpo], e o 
soldado vitorioso ganhou uma e outra. 
Deitaram-se, pois, juntos não só essa 
noite, que a fizeram de núpcias, mas a 
seguinte e a terceira também, com a 
porta do sepulcro trancada, 
evidentemente, de forma que se alguém 
tivesse ido ao túmulo, conhecidos ou 
desconhecidos, teria pensado que a 
pudicíssima esposa havia expirado 
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 sobre o corpo do marido. 
 

Ceterum, delectatus miles et 
forma mulieris et secreto, quicquid 
boni per facultates poterat coemebat et, 
prima statim nocte, in monumentum 
ferebat. Itaque unius cruciarii parentes 
ut viderunt laxatam custodiam, 
detraxere nocte pendentem supremoque 
mandaverunt officio. At miles 
circumscriptus dum desidet, ut postero 
die vidit unam sine cadavere crucem, 
veritus supplicium, mulieri quid 
accidisset exponit: nec se expectaturum 
iudicis sententiam, sed gladio ius 
dicturum ignaviae suae. Commodaret 
ergo illa perituro locum, et fatale 
conditorium familiari ac viro faceret. 
Mulier non minus misericors quam 
pudica: “Ne istud, inquit, dii sinant, ut 
eodem tempore duorum mihi 
carissimorum hominum duo funera 
spectem. Malo mortuum impendere 
quam vivum occidere.” Secundum 
hanc orationem iubet ex arca corpus 
mariti sui tolli atque illi, quae vacabat, 
cruci affigi. 

Entrementes, o soldado, 
encantado tanto com a beleza da 
mulher como com seu próprio segredo, 
comprava tudo aquilo que de bom 
podia conforme suas possibilidades e, 
logo ao cair da noite, levava para o 
sepulcro. Assim, os familiares de um 
dos crucificados, vendo a vigilância 
descuidada, subtraíram durante a noite 
o condenado e lhe prestaram as últimas 
homenagens. Ora, o soldado foi 
enganado enquanto se corrompia. No 
dia seguinte, viu a cruz sem seu 
cadáver e, temendo a punição, expôs à 
mulher o que tinha acontecido: não 
esperaria a sentença do juiz, mas com a 
própria espada prescreveria a justiça à 
sua negligência. Que ela, pois, lhe 
obsequiasse um lugar onde morrer, 
cedendo aquele sepulcro fatal ao 
amante e ao esposo. A mulher, não 
menos compassiva que pudica, 
respondeu: “Isto os deuses não hão de 
consentir, deixar-me ver ao mesmo 
tempo os funerais dos dois homens 
mais amados para mim. Prefiro 
crucificar um morto que dar a morte a 
um vivo”. Depois destas palavras 
ordenou que o corpo do seu marido 
fosse retirado do ataúde e preso à cruz 
que estava vazia. 

 
Usus est miles ingenio 

prudentissimae feminae, posteroque die 
populus miratus est qua ratione 
mortuus isset in crucem.” 

 

O soldado serviu-se do engenho 
daquela sapientíssima mulher, e no dia 
seguinte o povo se admirava de que 
forma o morto tinha voltado à cruz.”  
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