
 
PARÓDIA E IRONIA EM HISTÓRIAS VERDADEIRAS, DE LUCIANO 

DE SAMÓSATA 
 

Leandro José Freitas: (BIC/UEPG); Jane Kelly de Oliveira (Orientador), e-mail: 

Janeoliveira77@gmail.com 

 
Universidade Estadual de Ponta Grossa/Departamento de Estudos da 

Linguagem. 

 
Linguística, Letras e Artes; Letras; Teoria Literária 
Palavras-chave: Luciano de Samósata, Histórias Verdadeiras, Paródia. 

 
Resumo   

O subprojeto Paródia e Ironia em Histórias Verdadeiras, 
de Luciano de Samósata, investigou os recursos de 
paródia e de ironia contidos na obra Histórias 
Verdadeiras, de Luciano, autor que nasceu no séc.II d.C 
em Samósata, na província romana da Síria.  
Para atingir este propósito, recorremos ao estudo de 
diversos teóricos, como: D.C Muecke; Jacyntho Lins 
Brandão; Beth Brait; Lúcia Sano; dentre outros. Autores 
estes que, com um olhar atento e uma percepção 
apurada, nos deixaram mais próximos de entender o que 
havia nas entrelinhas da escrita de Luciano, que, por um 
lado, nos diverte e nos faz rir por meio de uma narrativa 
de fatos extraordinários e fantasiosos, e, por outro lado, 
deixa implícito uma forte crítica aos costumes da 
sociedade grega daquela época.  
 

Introdução 
 
Nosso estudo seguiu uma linha que buscou, 
primeiramente conhecer o autor e a obra analisada.  
Luciano, denominado por alguns críticos 
contemporâneos como “o grande satirista”, foi autor de 
mais de 80 obras que fazem parte do Corpus 
Lucianeum.  
Luciano abre Histórias Verdadeiras, justamente, 
assumindo-se mentiroso em sua narrativa e, graças a 
essa confissão, diz ser mais verdadeiro que seus 
colegas escritores (historiadores e filósofos), pois estes 
não se revelam ficcionalizadores, enquanto aquele diz a 
verdade: “que está mentindo ao escrever”.  
Histórias Verdadeiras é um livro repleto de 
invencionices, onde o leitor viaja na imaginação, junto 
com as aventuras vividas por Luciano e seus 
companheiros. Enfim, trata-se de um livro que vale a 
pena ser lido, que nos mostra que Luciano, além de 
extremamente inteligente ao criticar por meio do humor, 
da paródia e da ironia, também revela traços 
característicos da narrativa apontando que todos os 
autores utilizam-se da linguagem como forma de 
registrar ideias.  
 

Material e Métodos 
 
Além das várias leituras sobre o autor, alguns livros e 
artigos de estudiosos nos deram um suporte teórico 
muito importante, dentre os quais, destaco dois: um 
deles é Jacyntho Lins Brandão, autor do livro A Poética 
do Hipocentauro(2001). Outra autora que também muito 
ajudou foi Lúcia Sano que, em sua dissertação de  

 
mestrado defendida em 2008, além de traduzir Histórias 
Verdadeiras, fala sobre as relações intertextuais 
estabelecidas no livro e também faz várias reflexões que 
foram muito valiosas neste estudo.  
 

Resultados e Discussão 
 
A narrativa é criada em cima do mote da vaidade pois, 
movido por ela e pela ambição em deixar algo para a 
posteridade, e também pela curiosidade em descobrir 
como era o fim do oceano e os homens que habitam 
além, Luciano, aqui personagem da narrativa, reuniu 
cinquenta homens, o melhor capitão, armas, comida e 
um navio veloz e partem para a aventura no Oceano.  
Luciano deixa a imaginação fluir e vai narrando fatos 
extraordinários, com personagens de proporções 
exageradas e ricamente detalhadas.  
 

 Conclusões 
 
Ao estudar de forma investigativa e analisar trechos da 
obra Histórias Verdadeiras, percebemos que Luciano 
possui uma técnica capaz de persuadir o leitor que o 
prende e que o torna cúmplice de suas invencionices. A 
respeito dessa técnica, de conversar com o leitor, vemos 
em Machado de Assis uma semelhança, a ironia 
também é algo que os torna comuns, ambos utilizaram 
desse elemento para prender a atenção do leitor. 
Luciano pode ser considerado um dos precursores da 
prosa moderna, bem como influenciador de vários 
autores renomados, e mesmo assim sua vida e suas 
obras são pouco conhecidas. Sua importância é algo 
que devemos considerar, e se faz necessário, com 
cautela e sem pretensão alguma, torná-lo um pouco 
mais presente e constante nos estudos atuais.  
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