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A	MORAL,	O	ESTILO	E	SUAS	PASSAGENS:	ALGUMAS	OBSERVAÇÕES	

SOBRE	ÉTICA	E	ESTÉTICA	NAS	SÁTIRAS	DE	HORÁCIO	

MORALITY,	STYLE	AND	THEIR	PASSAGES:	SOME	OBSERVATIONS	ON	

ETHICS	AND	AESTETHICS	IN	HORACE’S	SATIRES	
	

Mateus	Toledo	Gonçalves1	

	
RESUMO:	Este artigo pretende fazer uma breve reflexão sobre a relação entre moral e estilo no primeiro 
livro das Sátiras de Horário. Apesar do percurso talvez errático do artigo, há nele uma tese principal, a 
saber, a de que um certo ideal epicurista funciona nas Sátiras tanto como uma injunção ética, quanto como 
uma orientação estilística. 
Palavras-chave:	Sátiras;	ética;	estética.	
ABSTRACT:	This	paper	aims	at	presenting	a	brief	 reflection	on	 the	 relationship	between	morality	
and	 style	 in	 the	 first	 book	 of	 Horace's	 Satires.	 Its	 main	 thesis	 is	 that	 a	 certain	 Epicurean	 ideal	
operates	in	the	Satires	as	both	an	ethical	injunction	and	as	a	stylistic	orientation.	
Keywords:	Satires;	ethics;	aesthetics.	
	

	

I	

	

“A	moral	 é	 uma	 questão	 de	 travelling”2:	 com	 essa	 fórmula	 surpreendente	 Luc	

Moullet	 procurava	 defender	 o	 cinema	 de	 Samuel	 Fuller	 das	 acusações	 de	 que	 o	

cineasta	e	seus	filmes	seriam	anticomunistas.	Afinal,	dizia	ele,	se	o	cineasta	americano	

andava	fazendo	declarações	reacionárias	à	imprensa,	em	seus	filmes	apenas	os	temas	

eram	 anticomunistas:	 nem	 a	 montagem,	 os	 movimentos	 de	 câmera	 ou	 os	
                                                             
1	Mestre,	UFPR.	
2	"La	morale	est	affaire	de	travellings”	(MOULLET,	1959,	p.	14).	A	tradução	é	minha,	assim	como	todas	
as	traduções	subsequentes	não	marcadas	nas	Referências.	
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enquadramentos	 seriam	 reacionários.	 É	 verdade	 que	 os	 vilões	 de	 Pickup	 on	 South	

Street	 eram	 justamente	 os	 comunistas,	 é	 verdade	 também	 que	 Fuller	 dizia	

abertamente	ser	de	extrema-direita,	mas	interessava	para	Moullet	apontar	a	profunda	

ambivalência	 da	 encenação	 no	 cinema	 de	 Fuller:	 a	 despeito	 das	 declarações	 em	

contrário,	 ele	 não	 podia,	 em	 absoluto,	 ser	 considerado	 fascista,	 pois	 havia	 em	 seus	

filmes,	 manifesto	 em	 cada	 decisão	 sobre	 como	 filmar,	 “o	 dom	 da	 ambiguidade.”	

(MOULLET,	1959,	p.	13).	

Dois	 anos	 depois,	 Jacques	 Rivette	 usaria	 o	mesmo	 dito	 de	Moullet,	mas	 agora	

para	acusar	o	cineasta	e	homem	de	esquerda	—	como	Rivette	—	Gillo	Pontecorvo	pela	

mise	en	scène	do	filme	Kapò:	um	único	movimento	de	câmera	do	filme,	um	travelling	

para	 frente	 de	 modo	 a	 produzir	 um	 enquadramento	 bem-acabado	 do	 cadáver	 da	

personagem	Terese,	tornaria	o	filme	imoral,	revelaria	a	indecência	de	tentar	encenar	a	

tragédia	do	holocausto	melodramaticamente.	

Foi,	assim,	em	torno	dessa	fórmula	de	Moullet	—	e	com	ar	de	novidade	—	que	

no	 início	 da	 década	 de	 sessenta	 os	 jovens	 críticos	 da	 Cahiers	 du	 Cinéma	 iriam	

introduzir	 entre	a	cinefilia	a	discussão	 sobre	o	vínculo	entre	moral	e	procedimentos	

estilísticos.	(MOULLET,	1959;	RIVETTE,	1961).	

Não	 deixa	 de	 ser	 notável,	 ao	 menos	 para	 um	 leitor	 contemporâneo,	 que	 essa	

questão	dos	elos	que	unem	moral	e	estilo	apareça,	e	de	modo	reflexivo,	nas	Sátiras	de	

um	autor	 como	Horácio.	O	 surpreendente	não	 é	 tanto	o	 intervalo	 temporal	 entre	os	

dois	momentos	históricos,	mas	o	fato	de	que	em	Horácio	esses	liames	aparecem	na	sua	

obra	conscientes	de	si	mesmos.	Isto	é,	toda	a	operação	crítica	de	Moullet	e	Rivette	era	

a	 de	 explicitar	 reflexivamente	 o	 que	 supostamente	 os	 cineastas	 estavam	 fazendo	 de	

modo	 pré-reflexivo;	 se	 nos	 seus	 filmes	 opções	 de	 estilo	 denunciavam	 alternativas	

políticas	ou	morais,	essas	decisões	eram	 inconsequentes,	não	sabiam	delas	próprias.	

As	Sátiras	de	Horácio,	ao	contrário,	parecem	revelar	um	artista	plenamente	consciente	

de	que	decisões	de	estilo	têm	implicações	morais.	
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Catherine	 Schlegel,	 escrevendo	 sobre	 o	 primeiro	 livro	 das	 Sátiras,	 apresenta	

uma	oposição	entre	a	lírica	coral	e	a	sátira	que,	me	parece,	talvez	ajude	a	explicar	esse	

traço	das	Conversas	horacianas.	Lírica	coral	e	sátira	compartilhariam,	sempre	segundo	

Schlegel	(2005),	a	característica	de	ao	mesmo	tempo	tematizarem	e	se	endereçarem	a	

uma	 comunidade;	 ambas	 falariam	 para	 e	 sobre	 um	 mesmo	 grupo.	 A	 diferença,	 no	

entanto,	é	que	se	a	lírica	coral	louva	a	comunidade	e	seus	valores,	a	sátira	seria	o	lugar	

da	expressão	de	uma	hostilidade,	do	desacordo	com	a	comunidade.	Essa	diferença	de	

temperamento	nesses	dois	gêneros	teria	como	consequência	dois	modos	diferentes	de	

configurar	aquele	que	toma	a	palavra	nos	poemas:	se	o	poeta	lírico	mal	se	destacaria	

da	 comunidade	 de	 onde	 ele	 fala,	 uma	 vez	 que	 o	 louvor	 seria	 da	 ordem	 da	

harmonização	 e	 da	 identificação,	 o	 sátiro	 estaria	 destinado	 a	 se	 individualizar,	 na	

medida	em	que	ele	mantém	uma	relação	de	antagonismo	com	a	comunidade.	Estaria	

implícito,	na	censura	que	o	sátiro	endereça	aos	vícios	e	faltas	do	grupo,	que	ele	próprio	

é	 livre	desses	vícios,	que	ele	 tem	autoridade	para	censurar.	 (SCHLEGEL,	2005,	p.	05-

06).	

Haveria,	 portanto,	 algo	 no	 próprio	 gênero	 satírico	 que	 tornaria	 a	 implicação	

moral	do	poeta	decisiva.	A	questão	parece	 ser	que,	 ao	 contrário	do	que	 acontece	na	

lírica	 coral,	 o	 sátiro	 não	 pode	 pressupor	 um	 ouvinte	 benevolente.	 Aqui	 talvez	 o	

conceito	de	ethos	presente	na	Retórica	de	Aristóteles	possa	nos	auxiliar	a	entender	a	

tarefa	 do	 sátiro	 diante	 da	 plateia	 hostil:	 ciente	 de	 que	 não	 só	 de	 boas	 premissas	 e	

inferências	 se	produz	 um	discurso	eficaz,	Aristóteles	 enfatiza,	 no	 início	do	 livro	 II,	 a	

importância	de	se	preparar	a	audiência	e	construir	uma	certa	visão	de	si	(1377b20–4).	

É	 que,	 assim	 como	 o	 orador,	 o	 sátiro	 também	 terá	 que	 configurar	 uma	 persona	

retoricamente,	de	modo	a	garantir	uma	recepção	viável	de	seus	poemas.	Mobilizar	o	

conceito	de	ethos	para	pensar	a	estruturação	retórica	da	persona	no	contexto	satírico	

tem,	 a	meu	 ver,	 duas	 vantagens.	 Por	 um	 lado,	 nos	 coloca	 a	 uma	 certa	 distância	 das	

figurações	 de	 Horácio	 nas	 Conversas,	 nos	 aconselha	 a	 não	 as	 aceitar	 imediatamente	
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pelo	 seu	 valor	 de	 face,	 pois	 a	 construção	 da	 persona	 em	 seus	 poemas	 está	

provavelmente	subordinada	aos	seus	desígnios	retóricos.	Por	outro,	também	evita	que	

se	caia	na	ideia	ingênua	de	que	a	persona	nas	Sátiras	é	algo	completamente	plástico,	

que	 poderia	 ter	 sido	 moldada	 como	 se	 quisesse:	 vale	 notar	 que	 o	 ethos	 não	 é	 um	

conceito	 totalmente	discursivo3.	O	 retórico	 constrói	discursivamente	 sua	persona	—	

sua	 máscara,	 se	 preferir	 —	 mas	 está	 também	 constrangido	 pelas	 visões	 que	 sua	

audiência	tem	previamente	dele	e	pelos	vários	compromissos	que	se	tem	que	assumir	

quando	se	fala	publicamente:	sua	tarefa	é	delicada,	embutindo	riscos	e	restrições.	Ou,	

pensando	isso	no	caso	específico	de	Horácio,	como	coloca	Emily	Gowers,	o	caráter	com	

que	 ele	 se	 apresenta	 publicamente	 não	 pode	 ser	 tomado	 como	 “simplesmente	 um	

procedimento	literário.”	(GOWERS,	2005,	p.	55).	

Como	 se	 vê,	 a	 construção	 da	 persona	 do	 texto	 numa	 sátira	 tem	 uma	

dramaticidade	especial,	maior	do	que	em	outros	gêneros	poéticos.	

	
A	audiência	avalia	aquele	que	a	elogia	pela	habilidade	de	 sua	 fala,	 não	pela	 sua	
autoridade	 individual	 para	 elogiar,	 uma	 vez	 que	 o	 poeta	 dá	 voz	 aquilo	 que	 os	
ouvintes	 pretendem	 de	 antemão	 acreditar;	 a	 voz	 dissidente	 do	 sátiro,	 ao	
contrário,	atrai	a	atenção	ao	próprio	sátiro	na	medida	que	ele	 fala	contra	algum	
elemento	da	comunidade.	(SCHLEGEL,	2005,	p.	06,	grifo	meu).4	

	

Essa	oposição	entre	a	atenção	ao	discurso	versus	atenção	à	pessoa	é	feita,	claro,	

do	 ponto	 de	 vista	 da	 audiência.	 Num	 modo	 não	 propriamente	 divergente	 ao	 de	

Schlegel,	 a	 elaboração	 poderia	 ser	 reformulada,	 agora	 do	 ponto	 de	 vista	 do	 poeta	

satírico,	 não	mais	 como	 uma	 oposição,	 mas	 indicando	 que	 nas	 Sátiras	 de	 Horácio	 o	

cuidado	formal,	a	habilidade	poética	com	o	discurso,	se	manifesta,	em	larga	medida,	no	

trabalho	delicado	de	construção	da	sua	persona.	
                                                             
3	 Para	 as	 noções	 de	 ethos	 discursivo	 e	 pré-discursivo	 cf.	 AMOSSY,	 Ruth.	 L'argumentation	 dans	 le	
discours.	Paris:	Armand	Colin,	2006,	em	especial,	p.	07.	
4	 No	 original:	 “The	 audience	 evaluates	 the	 giver	 of	 praise	 for	 the	 skill	 of	 his	 speech,	 not	 for	 his	
personal	authority	 for	delivering	praise,	because	the	poet	gives	voice	to	what	 the	 listeners	already	
wish	 to	 believe;	 the	 dissenting	 voice	 of	 the	 satirist,	 by	 contrast,	 attracts	 attention	 to	 the	 satirist	
himself	as	he	speaks	against	some	element	of	the	community.”	(SCHLEGEL,	2005,	p.	06).	
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II	

	

Se	 podemos	 dizer,	 com	 algum	 risco,	 que	 Horácio	 provavelmente	 herda	 do	

gênero	 essa	 trama	 de	 preocupações	 que	 irão	 vincular	 procedimentos	 literários	 em	

torno	da	construção	da	persona	dos	poemas	e	suas	implicações	morais,	é	 importante	

notar	que	sua	relação	com	a	tradição	satírica	não	é	completamente	amistosa.	Mais	do	

que	isso,	como	sugere	Gowers,	se	fôssemos	levar	em	consideração	a	maior	parte	dos	

possíveis	 critérios	 de	 classificação,	 as	 Sátiras	 horacianas	 poderiam	 mesmo	 ser	

consideradas	“não-satíricas	[unsatirical].”	(GOWERS,	2005,	p.	48).	

Horácio,	 como	 veremos,	 explicitamente	 não	 cumpria	 as	 expectativas	 que	 a	

audiência	trazia	sobre	o	gênero.	A	explicação	mais	difundida	para	compreender	essa	

“recusa”	 é	 que	 não	 se	 trataria	 tanto	 de	 uma	 decisão	 de	 Horácio	 e	 mais	 de	 uma	

restrição	 imposta	 por	 razões	 de	 ordem	 social;	 a	 ênfase	 caindo	 seja	 na	 instabilidade	

política	do	final	da	República	de	Roma,	seja	no	status	de	Horácio,	filho	de	um	liberto,	

na	 estrutura	 social	 (cf.	 SCHLEGEL,	 2005	 p.	 14-15;	 GOWERS,	 2005	 p.	 48-49;	

FREUDENBURG,	 1993,	 p.	 86–92).	 Diferentemente	 de	 Lucílio,	 um	 aristocrata	 em	 um	

contexto	de	maior	estabilidade,	Horácio	não	dispunha	de	condições	políticas	e	sociais	

para	assumir	um	tom	propriamente	“satírico”,	de	confrontação	aberta.	

Sem	discordar,	evidentemente,	talvez	seja	o	caso	de	dizer	que	os	influxos	sociais	

restringiam	no	sentido	de	determinar	o	que	Horácio	não	podia	fazer	e,	nesse	sentido,	

explicam	apenas	de	modo	parcial	o	que	foi	feito	positivamente,	as	soluções	específicas	

(entre	outras	possíveis)	que	estão	corporificadas	nos	dois	livros	das	Sátiras.	Explicar,	

nesse	outro	caso,	significaria	não	mais	fornecer	a	causa	ou	origem,	mas	encontrar	uma	

direção,	entender	o	sentido	das	opções	tomadas.	

Um	modo	 possível	 de	 entender	 para	 onde	 apontam	 as	 soluções	 tomadas	 por	

Horácio,	modo	que	basicamente	congrega	duas	leituras	modernas	disponíveis	sobre	o	
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primeiro	livro	das	Conversas,	seria	o	de	dizer	que	as	sátiras	parecem	ter,	pelo	menos,	

duas	dimensões.	Uma	ética,	em	que	se	pretende	por	meio	dos	poemas	produzir	uma	

meditação	pessoal	de	natureza	moral	—	meditação	que	vai	mobilizar	amplo	material	

filosófico,	 com	 preeminência	 do	 epicurismo,	 em	 particular	 via	 Lucrécio	 e	 Filodemo	

(KEMP,	 2006).	 A	 outra	 dimensão	 seria	 uma	 agenda	 político-linguística,	 em	 que	 os	

poemas	 procurariam	 um	 equilíbrio	 instável	 entre	 tentar	 neutralizar	 os	 aspectos	 de	

ameaça	 e	 de	 ânsia	 por	 submeter	 o	 outro	 da	 sátira	 (produzir,	 assim,	 uma	 sátira	

“inofensiva”)	e,	ao	mesmo	tempo,	ser	um	lugar	de	apresentação	e	de	dar	visibilidade	

às	operações	de	dominação	e	de	poder	que	seriam	inerentes	e	particularmente	agudas	

ao	gênero	satírico	e,	portanto,	às	próprias	Conversas	horacianas.	(SCHLEGEL,	2005).5	

O	 interesse	 aqui	 não	 é	 o	 de	 propor	 uma	 interpretação	 geral	 do	 sentido	 do	

primeiro	 livro	 das	 Sátiras,	 nem	 mesmo	 afirmar	 com	 segurança	 que	 essas	 duas	

interpretações	sejam	compatíveis	entre	si.6	A	ideia	é	apenas	a	de	encontrar	um	quadro	

                                                             
5	Embora	Schlegel,	me	parece,	oscile	um	pouco	a	esse	respeito,	se	quisermos	ser	fieis	à	letra	do	texto,	
talvez	 seja	o	 caso	de	estender	ainda	mais	o	escopo	da	 crítica,	 e	dizer	que	para	ela	Horácio	estaria	
desnudando	e	colocando	em	cena,	com	suas	sátiras,	as	assimetrias	de	poder	e	os	jogos	de	dominação	
presentes	em	todo	o	discurso.	Cito:	“Horácio	parece	sugerir	que	a	necessária	passividade	da	escuta	(o	
que	ele	chama	de	fardo	aos	ouvidos)	é	sempre	uma	oportunidade	para	o	falante	exercer	dominância,	
sempre	uma	ameaça	ao	ouvinte	e	uma	tentação	ao	falante;	ele	parece	sugerir,	i.	e.,	que	toda	a	fala,	e,	
consequentemente,	 toda	a	poesia,	 carrega	a	ameaça	de	um	poder	desigual	 entre	 falante	e	ouvinte.	
Este	problema	será	agudo	na	 sátira,	portanto,	uma	vez	que	as	propriedades	 inventiva	e	 coercitiva	
desse	 gênero	 dependem	 da	 capacidade	 da	 fala	 de	 ameaçar,	 controlar	 e	 suplantar	 o	 ouvinte”	
(SCHLEGEL,	2005,	p.	07)	[Horace	seems	to	suggest	 that	 the	necessary	passivity	of	 listening	(what	he	
calls	the	burden	to	the	ears)	is	always	an	opportunity	for	a	speaker	to	dominate,	always	a	threat	to	the	
hearer	and	a	temptation	to	the	speaker;	he	seems	to	suggest,	that	is,	that	all	speech,	hence	all	poetry,	
entertains	the	menace	of	unequal	power	between	speaker	and	hearer.	This	problem	then	in	satire	will	
be	 acute,	 since	 the	 genre’s	 invective	 and	 coercive	 properties	 rely	 on	 the	 power	 of	 speech	 to	menace,	
control,	and	overpower	the	hearer].	
6	 No	 entanto,	 vale	 ressaltar,	 prima	 facie	 também	 não	me	 parece	 que	 haja	 contradição.	 Em	 alguns	
momentos	do	texto	de	Schlegel	parece	haver	abertura	para	articulações	entre	as	preocupações	éticas	
e	políticas.	Por	exemplo:	“Além	disso,	o	comedimento	pessoal	e	poético	praticado	por	Horácio,	com	
vista	a	ser	o	poeta	de	um	tipo	de	sátira	que	não	inspira	medo	ou	ódio,	e	que	não	está,	portanto,	sob	
suspeita	(“suspectum	genus	hoc	scribendi,”	1.4.65),	é	consistente	com	o	tema	mais	amplo	nas	Sátiras	
de	que	os	limites	que	a	natureza	impôs	à	nossa	existência	estabelecem	os	contornos	do	desejo	e	as	
condições	 para	 nossa	 felicidade.”	 (SCHLEGEL,	 2005,	 p.	 79)	 [Moreover,	 the	 personal	 and	 poetic	
restraint	Horace	practices,	with	a	view	to	being	the	poet	of	a	kind	of	satire	 that	does	not	 inspire	 fear	
and	 hatred,	 and	 that	 is	 therefore	 not	 under	 suspicion	 (“suspectum	 genus	 hoc	 scribendi,”	 1.4.65),	 is	
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de	 referência	 teórico	 que	 possa	 servir	 para	 tornar	 salientes	 aspectos	 das	Conversas	

que	nos	interessam	particularmente	nesse	trabalho,	a	saber,	as	passagens	entre	estilo	

e	moral.	A	opção	por	mobilizar	adiante	um	pano	de	fundo	interpretativo	vinculado	à	

ética	 foi,	assim,	mais	uma	escolha	relacionada	ao	escopo	desse	 texto,	um	 julgamento	

de	conveniência,	do	que	uma	avaliação	sobre	qual	modo	de	compreender	as	Conversas	

é,	em	geral,	mais	ou	menos	acertado.	

	

	

III	

	

Ao	 falar	 das	 inovações	 estilísticas	 presentes	 nas	 Sátiras,	 Gowers	 dirá	 que	

Horácio,	tendo	herdado	uma	forma	propícia	“ao	inchamento	e	à	deformidade”,	a	teria	

reinventado	 segundo	 um	 ideal	 de	 escrita	 que	 teria	 como	 horizonte	 a	 “satisfação	 e	

saber	os	limites.”	(GOWERS	in	HORACE,	2012,	p.	60).7	

Vale	notar	que	os	termos	que	Gowers	usa	para	caracterizar	o	estilo	de	Horácio	

nas	Sátiras,	 “satisfação	 e	 saber	 os	 limites”	 são,	 não	 por	 acaso,	 retirados	 de	 imagens	

presentes	 nos	 próprios	 poemas.	 Para	 ficar	 em	 apenas	 três	 exemplos,	 ambos	 da	

primeira	Sátira	(grifos	meus):	

	
Vel	dic	quid	referat	intra	
naturae	finis	uiuentis	iugera	centum	an	
mille	aret?	
	
Me	diga	qual	diferença	
tem	quem	vive	nos	lindes	segundo	a	natura,	
se	roça	jeiras	cem	ou	mil?	
(Horácio,	Sermones,	I	1.49-51).	

                                                             
consistent	 with	 the	 larger	 theme	 in	 the	 Satires	 that	 the	 limits	 nature	 has	 imposed	 on	 our	 existence	
establish	the	boundaries	to	desire	and	the	conditions	for	our	happiness].	
7	Conforme	o	comentário	crítico	de	Gowers	na	edição	de	Cambridge	das	Sátiras	de	Horácio.	
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“Nil	satis	est”	inquit	“quia	tanti	quantum	habeas	sis.”	
	
“Nada	satisfaz!	Você	não	passa	das	posses.”	
(Horácio,	Sermones,	I	1.63).	
	
est	inter	Tanain	quiddam	socerumque	Viselli,	
est	modus	in	rebus,	sunt	certi	denique	fines	
quos	ultra	citraque	nequit	consistere	rectum.	
	
há	meio	termo	entre	Tánais	e	o	sogro	do	velho	Visélio,	
há	medida	pra	tudo	e	há	um	limite	preciso,	
certo	é	não	passar	aquém	e	além	da	divisa.	
(Horácio,	Sermones,	I	1.105-107).8	

	

Como	se	sabe,	a	primeira	Sátira	tem	uma	preocupação	imediata	que	é	de	ordem	

moral,	 trata-se	 de	 um	 poema	 que	 combate	 a	 cobiça	 e	 que	 advoga	 contra	 ela	 a	

moderação,	a	vida	dentro	dos	limites.	A	inspiração	é	epicurista	(KEMP,	2006,	p.	43).9	O	

modo	como	o	poema	formula	o	que	significaria	moderação	material	deixa	isso	patente:	

	
Nescis	quo	ualeat	nummus,	quem	praebeat	usum?	
Panis	ematur,	holus,	uini	sextarius;	adde	
quis	humana	sibi	doleat	natura	negatis.	
	
Mas	não	sabe	quanto	e	como	vale	a	moeda?	
Compra-se	plantas,	pão,	uma	dose	de	vinho	—	acrescente	
tudo	que	dói	se	negado	para	a	natura	dos	homens.”	
(Horácio,	Sermones,	I	1.73-75).	

	

O	poema	não	só	mobiliza	a	noção	de	natureza	como	horizonte	normativo,	mas	

também	usa	a	 “negação	da	dor”	 como	critério	para	orientar	 as	 aspirações	materiais,	

para	 fornecer	 a	 justa	medida	 entre	 a	 cobiça	 e	 a	 abnegação	material	 total.	 Ambos	 os	

traços	 denunciam	 clara	 filiação	 epicurista.	 Deve-se	 ter	 bens	materiais	 na	 proporção	

em	que	eles	propiciem	a	satisfação	de	nossos	desejos	naturais,	i.	e.,	aqueles	orientados	
                                                             
8	Todas	as	traduções	são	inéditas	e	de	autoria	de	Guilherme	Gontijo	Flores.	
9	Apesar	de	considerar	os	poemas	superficiais	ou	desinteressantes	do	ponto	de	vista	filosófico,	Niall	
Rudd	também	sugere	a	influência	epicurista.	(2007,	p.	15-23).	 
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à	supressão	da	dor,	que	nos	livrem	dos	padecimentos	da	sede,	do	frio,	da	fome.10	Sua	

defesa	 da	 moderação	 não	 é,	 portanto,	 uma	 mobilização	 do	 bom	 senso	 ou	 de	 um	

suposto	senso	comum	(o	que	o	próprio	Horácio	reivindica,	por	vezes),	mas	se	faz	em	

bases	abstratas,	com	apoio	de	teorias	filosóficas,	por	vezes	contraintuitivas.	Me	parece,	

na	 esteira	 do	 trabalho	 de	 Kemp	 (2006),	 que	 o	 epicurismo	 é	 uma	 presença	

particularmente	 marcante	 e	 consequente,	 em	 especial	 nos	 primeiros	 poemas.11	 Por	

exemplo,	na	segundo	sátira,	quando	Horácio	vai	condenar	os	excessos	da	devassidão	

sexual,	 ele	 o	 faz	 novamente	 em	 bases	 que	 estão,	 poderíamos	 sugerir	 com	 Gerard	

Lebrun,	 a	 contrapelo	 do	 senso	 comum	 da	 época.	 O	 devasso	 que	 se	 engaja	 com	

mulheres	 casadas	 é	 reprovado	 por	 ser	 um	 insensato	 na	 sátira	 I.2,	 ou	 seja,	 por	 não	

avaliar	 bem	 as	 consequências	 de	 seus	 atos	 segundo	 seus	 próprios	 interesses.	 Isso,	

conjectura	 Lebrun,	 iria	 contra	 a	 maioria	 silenciosa,	 era	 coisa	 de	 filósofo:	 “O	 vulgar	

reprova	a	depravação	na	medida	em	que	ela	procura	o	prazer”	(LEBRUN,	1995,	p.	82);	

já	o	filósofo,	sem	receio	de	parecer	absurdo,	como	lhe	é	de	costume,	diz	justamente	o	

oposto:	o	problema	do	depravado	é	que	ele	calcula	mal	o	seu	prazer.	

                                                             
10	Cumpre	notar	que	o	prazer	epicurista	não	se	identifica	com	a	ausência	de	dor,	não	se	trata	de	um	
conceito	meramente	negativo.	 A	 ausência	 de	 dor	 não	 sendo	 o	mesmo	 que	 o	 prazer	 buscado	 pelo	
epicurista,	 ela	 deve	 ser	 melhor	 caracterizada	 apenas	 como	 a	 condição	 de	 ocorrência	 do	 prazer	
propriamente	visado.	Ao	nos	livrarmos	da	roda	infernal	e	insaciável	de	desejos	móveis	e	artificias	e	
nos	 limitando	 apenas	 a	 satisfazer	 os	 desejos	 naturais,	 de	 dissolução	 da	 dor,	 emergiria	 um	prazer	
positivo,	o	próprio	prazer	de	existir.	Cf.	LEBRUN,	Gerard.	A	neutralização	do	poder	 in	O	desejo.	Org:	
Adauto	Novaes.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras.	1995.	
Pierre	Hadot,	embora	com	interpretação	divergente,	faz	uma	bela	explicação	do	que	está	em	jogo	no	
ideal	de	prazer	epicurista	que	vale	a	pena	ser	citada:	
“Talvez	seja	admirável	ver	atribuir	 tal	 transcendência	à	simples	supressão	da	 fome	ou	da	sede	e	à	
satisfação	 das	 necessidades	 vitais.	 Porém,	 pode-se	 pensar	 que	 esse	 estado	 de	 supressão	 do	
sofrimento	do	corpo,	esse	estado	de	equilíbrio,	abre	à	consciência	um	sentimento	global,	cenestésico,	
da	 própria	 existência:	 tudo	 se	 passa	 então	 como	 se,	 suprimindo	 o	 estado	 de	 insatisfação	 que	 o	
consumia	 na	 procura	 de	 um	 objeto	 particular,	 o	 homem	 ficasse	 livre	 enfim	 para	 poder	 tomar	
consciência	de	alguma	coisa	extraordinária,	que	 já	estava	presente	nele	de	maneira	 inconsciente,	o	
prazer	de	 sua	existência,	da	 ‘identidade	da	pura	existência’,	 para	 retomar	a	expressão	de	C.	Diano	
Esse	estado	tem	alguma	analogia	com	a	‘felicidade	suficiente,	perfeita	e	plena’	de	que	fala	Rousseau	
em	Les	Reveries	du	promeneur	solitaire.”	(HADOT,	2004,	p.	173).	
11	 Para	 visão	 divergente,	 que	 vai	 acentuar	 a	 influência	 cínica	 nos	 primeiros	 poemas,	 conferir	Kirk	
Freudenburg	(1993,	p.	11).	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

GONÇALVES,	M.	T..	A	moral,	o	estilo...	 122	

Como	se	vê,	 o	 imperativo	de	 se	manter	no	 interior	dos	 limites,	 de	 encontrar	 a	

medida	 satisfatória,	 é	 ao	 mesmo	 tempo	 uma	 injunção	 ética	 e	 uma	 orientação	

estilística.	 É	 por	 sua	 desmesura	 tanto	 em	 termos	 de	 um	 tom	 agressivo	 demais,	

excessivamente	 confrontativo,	 quanto	 por	 sua	 prolixidade,	 pelo	 descuido	 com	 a	 boa	

escrita	 em	 nome	 da	 quantidade	 de	 versos,	 que	 o	 estilo	 de	 Lucílio	 será	 criticado	 na	

sátira	 I.4.	 Pelo	 fato	 das	 orientações	 moral	 e	 de	 estilo	 nas	 Conversas	 estarem	

organizadas	 em	 torno	 da	mesma	 família	 de	 imagens	 (limite,	 satisfação,	 moderação,	

medida)	 há	 um	 envio	 e	 reenvio	 constante	 entre	 as	 discussões	 ética	 e	 estética	 nos	

poemas.12	Assim,	por	exemplo,	Gowers	vai	ler	a	primeira	sátira,	claro,	como	um	poema	

que	faz	uma	meditação	moral,	“um	sermão	contra	a	avareza”,	mas	também	vai	ver	nele	

um	“programa	velado	para	a	sátira	horaciana,	em	que	o	consumo	moderado	de	coisas	

materiais	anda	de	mãos	dadas	com	o	consumo	de	palavras”	(GOWERS,	2005,	p.	51),	a	

discussão	ética	nos	enviando,	ainda	que	indiretamente,	à	questão	de	estilo.	Invertendo	

o	 sinal,	 poderíamos	dizer	 também	que	 quando	Horácio	 critica	o	 estilo	de	Lucílio	 em	

I.4,	 há	 uma	 reprovação	moral	 embutida;	 é	 como	 se	 o	 seu	 “estilo	 satírico”	 estivesse	

imediatamente	 aproximado	 dos	 outros	 vícios	 criticados	 nas	 três	 primeiras	 sátiras,	

fosse	um	mais	um	tipo	de	desmesura,	condenável	como	as	outras.	

Não	parece	haver	aqui	—	como	há	para	nós	—	um	fosso	quase	 intransponível	

entre	 fazer	uma	apreciação	 sobre	o	 estilo	de	uma	obra	 e	 censurar	moralmente	uma	

pessoa.	A	ideia	de	um	“problema	estético”	como	algo	inofensivo,	algo	que	podemos	até	

lamentar	 ou	 criticar,	 mas	 nunca	 condenar	 efetivamente,	 parece	 não	 ter	 lugar	 aqui.	

Nesse	sentido,	é	o	caso	de	dizer	que	falar	em	programa	ético	e	estilístico	como	se	se	

tratassem	de	dois	programas	análogos	é	algo	enganador.	A	verborragia	confrontativa	

do	 estilo	 de	 Lucílio	 é	 rejeitada	 por	 “passar	 dos	 limites”,	 desmesura	 que	 deve	 ser	

                                                             
12	Mesmo	em	momentos	prosaicos,	aparentemente	desligados	da	discussão	estética	ou	moral,	como	
em	 I.5	 13,	 o	 uso	 da	 palavra	 satis	 parece	 ativar	 a	 injunção	 por	 se	 “manter	 dentro	 do	 limite”.	 A	
recorrência	no	uso	da	palavra	e	sua	presença	no	próprio	nome	do	gênero	tem	o	efeito	de	tornar	essa	
problemática	pervasiva	nos	poemas.	



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

GONÇALVES,	M.	T..	A	moral,	o	estilo...	 123	

reprovada	 com	 base	 em	 um	 princípio	 de	 natureza	 ética.	 Com	 efeito,	 em	 Horácio	 o	

estilo	está	subordinado	à	moral.	

Antes	de	concluir,	talvez	seja	o	caso	de	voltar	à	comparação	inicial.	Nesse	modo	

de	 conceber	 a	 relação	 estilo	 e	 moral,	 Horácio	 se	 aproxima	 dos	 críticos	 franceses,	

contra	o	que	uma	primeira	 leitura	da	boutade	 de	Moullet	poderia	 sugerir.	 De	 fato,	 o	

interesse	da	frase	de	Moullet	era	defender	Fuller	de	um	certo	tipo	de	crítica	moral,	a	

saber,	 uma	 não	mediada	 por	 uma	 consideração	 atenta	 das	 operações	 específicas	 do	

meio	 cinematográfico.	Mas	 para	 fazer	 essa	 defesa	 ele	 teve	 que	 aproximar,	 digamos,	

perigosamente	estilo	e	ética,	o	que	acabou	abrindo	o	flanco	para	a	famosa	reversão	de	

Godard	“O	travelling	é	uma	questão	de	moral”	e	para	o	tipo	de	crítica	que	Rivette	iria	

empreender	contra	Pontecorvo.	

A	 noção	 de	 que	 se	 poderia	 insultar	 uma	 pessoa	 como	 desprezível	 por	 um	

movimento	 de	 câmera,	 como	 fez	 Rivette,	 está	 bastante	 afastada	 de	 nós.	 Pela	 sua	

evidente	desmedida,	 estaria	 também	afastada	de	Horácio.	Acho	que	ele	 se	oporia	 ao	

impulso	 satírico	 da	 confrontação	 aberta	 e	 violenta	 —	 irresistível	 para	 o	 Rivette	

polemista	 —	 e	 teria	 provavelmente	 tolerância	 com	 o	 “problema	 estético”,	 embora	

também	me	 pareça	 que	 essa	 tolerância	 portaria	 uma	 objeção	moral,	 haveria	 nela	 a	

ideia	de	que	um	“defeito	estético”	é	uma	questão	de	vício	e	não	de	apenas	mau	ou	bom	

gosto.	
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