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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a comentar aspectos métricos no prólogo e na primeira 
sátira de Aulo Pérsio Flaco, autor romano do primeiro século depois de Cristo. 
Explica-se o funcionamento de coliambos e hexâmetros datílicos, com destaque 
para elisões e cesuras, e analisam-se certos efeitos obtidos pelo poeta com a 
variação do metro. Em anexo, produziram-se escansão e tradução literal do prólogo 
e da primeira sátira.  
 

  

Palavras-chave: Sátira romana. Aulo Pérsio Flaco. Métrica Latina. Hexâmetro 
Datílico. Coliambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work will analyse metrical aspects of the prologue and the first satire of Aulus 
Persius Flaccus, a Roman author from the first century A.D. We first aim to explain 
the Coliambs and the dactylic hexameter, with especial attention to elision and 
caesura;  we then analyse some effects achieved by the poet with metrical variation. 
We also offer a full scansion and a Portuguese translation of the prologue and the 
first satire.  
 

  

Key-words: Roman Satire. Aulus Persius Flaccus. Latin Metre. Dactylic Hexameter 

Choliamb. 
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1. Introdução. 

 

Este trabalho iniciará com uma explanação sobre métrica da poesia latina 

clássica, detalhando o hexâmetro datílico e o coliambo e, depois, fará uma breve 

análise de alguns aspectos métricos do hexâmetro como utilizado na primeira sátira 

de Pérsio.  

Uma diferença fundamental entre a poesia de língua portuguesa e a poesia 

latina clássica reside no ritmo, que deve ser entendido neste trabalho não como 

cadência simétrica, mas como um fluxo, uma certa ordem no movimento e sucessão 

de sons das frases1. 

Na poesia de língua portuguesa, a base rítmica é a quantidade de sílabas e 

o lugar do acento tônico na frase. Na poesia latina o ritmo está ligado à alternância 

entre sílabas longas e breves.  

Portanto, o esquema métrico da poesia latina envolve uma alternância 

regular entre posições longas e breves. Nos dois metros empregados por Pérsio 

existe regularidade nesta alternância entre posições, a tal ponto que nos permite 

dividir o metro em séries menores de unidades equivalentes, chamadas pés2.  

Exemplifiquemos tais conceitos com o hexâmetro datílico, o principal ritmo 

empregado por Pérsio, para depois falarmos mais a respeito desse metro.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CRUSIUS, F. Iniciación em la métrica latina. p. 9. 

2
 “Em alguns tipos de verso o ritmo do período é regular o suficiente para admitir sua divisão em uma 

série de unidades idênticas ou equivalentes que tem entre três e seis sílabas. Essas unidades são 

chamadas metra (...) O pé é uma antiga unidade alternativa de análise. Em alguns ritmos não há 

diferença entre pé e metron. Em outros (jâmbico, trocaico, anapéstico) há dois pés para cada metron 

(...) Nós analisamos os ritmos em termos de metra; mas o pé é conveniente como um meio de 

especificar um lugar específico do verso onde algum fenômeno acontece”. (WEST, M.L. Introduction 

to Greek Metre. p. 5) 
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2. Hexâmetro datílico.  

 

Um pé dátilo é uma unidade métrica composta de uma posição longa 

seguida de duas breves, isto é, um pé trissilábico (– ᴗ ᴗ). Um hexâmetro datílico é 

composto de seis pés dátilos, com duas peculiaridades. Primeiramente, a maioria 

das seções  de duas breves pode ser substituída por uma posição longa, formando 

um pé dissilábico, chamado de espondeu (– –). Vale destacar que a primeira longa 

do pé não pode ser substituída por duas breves no hexâmetro datílico. Em segundo 

lugar, o hexâmetro datílico é um verso cataléptico, o que significa dizer que o último 

pé é menor do que os demais em uma sílaba (– ᴗ)3.  

Convém notar que, segundo alguns especialistas, costuma-se marcar a 

última sílaba de todos os versos como longa, o que em termos práticos acaba por 

igualar o último pé do hexâmetro a um pé espondaico4. Assim, a última sílaba do 

verso pode ser, por natureza, longa ou breve, sendo por isso denominada sílaba 

anceps (– ᴗ)5, mas ocupa uma posição longa, por causa da pausa do final do verso. 

Essa sílaba anceps não pode ser dissolvida em duas breves6.  

Outra característica que convém apontar desde logo, é o fato de que a 

substituição das duas breves por uma longa é rara no quinto pé. Assim, existe a 

possibilidade de o quinto pé ser espondeu, mas é de rarríssima ocorrência, o que 

nos leva a apresentá-lo graficamente como não ocorrendo. Na primeira sátira de 

Pérsio haverá apenas um verso com quinto pé espondaico, o que será 

detalhadamente explanado na seção relativa à análise dessa sátira. 

                                                           
3
 “Com frequência o último metron é mais curto do que os outros por uma ou duas sílabas, 

enfatizando a pausa que marca o fim de período. Diz-se que o verso mostra catalexis, ou que é um 

verso catalético. Onde não há este encurtamento o verso é chamado de acatalético” (WEST, M. L. 

idem. p. 5). 

4
 “Em alguns metros o padrão rítmico nos levaria a esperar uma longa na última posição: quando a 

sílaba é, na verdade, breve, e é conhecida como brevis in longo, (por extenso: syllaba brevis in 

elemento longo). A extensão faltante é compensada por tempo vago. Em esquemas métricos é usual 

mostrar a posição final como longa em todos os casos (quer o padrão peça por uma longa, quer não 

o peça)” (WEST, M. idem. p. 4). 

5
 Nos afastamos da maneira usual de representar a sílaba anceps, X, e o último pé,  –  X. 

6
 “A última sílaba de um verso pode ser larga; mas nunca pode dissolver-se em duas breves”. 

(CRUSIUS, F. idem. p. 45). 
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Portanto, poderíamos assim representar graficamente  o hexâmetro, com o 

sublinhado das breves representando a possibilidade de substituição por uma sílaba 

longa, e as barras a separação de pés: 

 

– ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ 

 

Exemplifiquemos com os três primeiros versos da primeira sátira de Pérsio: 

 

Ō cū- | rās hŏ-mĭ- | n(um)! Ō ⁞ quān- | t(um) ēst īn | rē-bŭs ĭ- | nā-nē!  

Ó preocupações dos homens! Ó quanto vazio há no mundo!  

 

‘quīs lĕ-gĕt | hǣc’? mīn | t(u) īs-tŭd ⁞ ă- | īs? Nē- | m(o) hēr-cŭ-lĕ. | ‘nē-

mō?’ 

“Quem lerá isso?” A mim tu perguntas isso? Ninguém, por Hércules. 

“Ninguém?” 

 

uēl dŭ-ŏ | uēl nē- | mō. ⁞ ‘tūr- | p(e) ēt  mĭ-sĕ- | rā-bĭ-lĕ’. | quā-rē? (3) 

Ou dois ou ninguém. “Que coisa embaraçosa e lamentável”. Por quê? 

 

Duas características da métrica latina muito empregadas no hexâmetro 

ainda merecem explicação: elisões e cesura.  
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2.1. Elisões. 

 

O leitor atento rapidamente percebeu nos exemplos vogais entre parênteses. 

Trata-se de marcações de elisão7, uma vez que, quando do encontro de duas vogais 

em palavras distintas, uma vogal terminando a primeira palavra, e outra iniciando a 

segunda palavra, postula-se, de maneira genérica, que a primeira vogal era omitida 

na pronunciação. Poderá ocorrer elisão se a primeira palavra terminar em –m, pois 

entende-se que havia a realização de uma vogal nasalizada, como em português, 

ou, de igual maneira, também há elisão se a segunda palavra começar com –h.  

Não se olvida que tratar qualquer um desses encontros como elisão é uma 

simplificação posterior à época em que Pérsio escreveu. Os romanos da época 

clássica provavelmente não elidiam os encontros vocálicos, mas tratavam a primeira 

vogal como breve, conforme ensina Crusius. 

Em que pese este tema não possa ser adequamente abordado neste 

trabalho, vale destacar, apesar da longa citação, os ensinamentos de William Allen: 

 

A elisão ocorreria apenas quando a primeira vogal fosse breve. Quando 

ocorrem as vogais longas ī e ū, espera-se o encontro por meio de sinizese; 

por exemplo, odī et amo seria realizado como [ōdyet-], e aspectū obmutuit 

como [aspektwob-]. As demais vogais longas, bem como os ditongos, se 

contrairiam com as vogais iniciais para formar uma única vogal nasal ou um 

único ditongo, apesar de que os detalhes desse processo podem ser 

apenas conjecturados; no caso de vogais nasais no fim de palavra, 

provavelmente ocorreria uma contração nasalizada. Contudo, na poesia ao 

menos, a elisão podia ser estendida para vogais longas e ditongos onde o 

                                                           
7
 “Na língua espanhola corrente não se costuma dizer “dame el sombrero”, mas sim “dam el 

sombrero”; nem se diz “habla al maestro”, mas “habl al maestro”. A sensação desgradável do choque 

de vogais estava, entre gregos e romanos, ainda mais fortemente desenvolvido do que entre nós; por 

isso se permite na poesia e na prosa rítmica latinas a regra de que deve ocorrer elisão da primeira 

vogal no choque de uma vogal final de palavra com outra inicial. Se a elisão não ocorresse, o 

defeituoso choque de vogais originaria o chamado hiato (a abertura que se produz no encontro 

brusco entre duas vogais) (...) Também deve ter lugar a elisão se uma palavra termina em vogal e a 

seguinte começa com h (...) Por fim, ocorre a elisão se uma palavra termina em –m e a seguinte 

começa com vogal; neste caso omitem-se as duas últimas letras da primeira palavra (...) Os romanos 

da época clássica provavelmente não elidian por completo a primeira de duas vogais que se 

encontram, mas a avaliaram como breve; ficam, portanto, em sinalefa (fusão, mescla) ambas as 

vogais (...) Já no século III d.C. aperfeiçoou-se o uso atual de suprimir um hiato por meio da elisão” 

(CRUSIUS, F. idem. p. 24-26). 
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contexto métrico permitia, e não havia qualquer objeção à realização de 

elisão em certas classes de palavras, como conjunções e advérbios, assim 

como em palavras consideradas conexas. Não obstante, não está excluída 

a possibilidade de que sinizese e contração pudessem ser aplicadas a 

vogais breves, desde que o ritmo não impedisse esta realização
8
. 

 

Em resumo, tal citação serve para realçar que apesar de se reconhecer a 

possibilidade de que a elisão não seja o tratamento mais correto a ser dado a todos 

os encontros vocálicos, neste trabalho eles serão marcados como elisões, 

postulando-se, de maneira simplificada, a omissão da primeira vogal de qualquer 

encontro vocálico.  

Tendo visto a elisão, vejamos outra característica da poesia, as cesuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Tradução nossa, salvo indicação em contrário. ALLEN, W. S. Vox Latina. A guide to the 

pronunciation of classical Latin. p. 81-82. 
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2.2. Cesura.  

 

A cesura pode ser entendida como uma pausa, um corte que ocorre dentro 

do verso. Entre os autores consultados para o trabalho muitos dizem haver uma 

categoria genérica de pausas no verso, que coincidem com o final das palavras, e 

que podem ser chamadas diérese, se acontecem após o fim de um pé, ou cesura, 

se ocorrem dentro de um pé9-10-11.  

Nenhum desses autores chega a dizer que todos os finais de palavra são 

pausas que podem ser classificadas em cesuras ou diéreses, porém, ao fazerem a 

cesura e a diérese coincidirem com os finais de palavras sem explicar qual a 

especificidade que faz com que os demais finais de palavra não sejam cesuras ou 

diéreses, permitem essa inferência. Contudo, essa extensão do conceito de cesura 

seria improdutiva como explicação do metro, e serviria apenas para inchar o verso 

de pausas, sem aumentar a compreensão do verso latino. 

Portanto, não estaremos interessados no conceito de cesura “silábica”, 

enquanto fim de palavra, mas no conceito de cesura no verso, que coincide com um 

fim de palavra, mas não se resume a isso.  

Esses autores, a nosso ver, nos deixam com um conceito insatisfatório e 

deficiente de cesura e passam, de imediato, à classificação. 

A questão, portanto, é entender, a partir da observação do metro, qual é 

essa especificidade existente que faz com que, com regularidade, exista uma pausa 

coincidente com um final de palavra no mesmo lugar do metro. Tomemos um 

exemplo de Pérsio: 

                                                           
9
 “Todo bom verso latino que tem mais de dez sílabas, como o trímetro jâmbico, apresenta no interior 

do verso uma pausa ou mais. Se ocorre uma pausa depois do fim de um pé ou metro, dizemos que 

há diérese; ao contrário, se há uma pausa que divide um pé, metro ou colon, utiliza-se o nome de 

cesura” (CRUSIUS, idem. p. 42). 

10
 “Além de exibir uma sequência regular de sílabas longas e breves, o ritmo poético em latim (bem 

como em grego) é determinado pelo fato de que, em certos lugares dentro de cada período, fins-de-

palavra são ora proibidos (ou evitados) ora exigidos (ou recomendados). Fins-de-palavra proibidos 

são chamados de ponte. O lugar onde o fim-de-palavra é requerido é chamado cesura se a pausa 

ocorre dentro de um metron ou pé, e diérese se a pausa ocorre na junção de dois metra” (HALPORN, 

J.W et alii. The meters of Greek and Latin Poetry. p. 67). 

11
 “Cesura é uma pausa ou corte que ocorre no interior de dois versos de certa extensão e que 

coincide sempre com o final de uma palavra, mas não com o final de um pé” (LOIZAGA, M. R, 

HERRERO, V.J.  Virgílio, Bucólicas. p. 47). 
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ād- sēn- | sē-rĕ uĭ- | rī : ⁞ nūnc | nōn cĭ-nĭs | īl- lĕ pŏ- | ē-tǣ (36) 

Aplaudiram os homens: agora aquelas cinzas do poeta 

 

fē-līx? | nōn lĕ-uĭ- | ōr ⁞ cīp- | pūs nūnc | īn-prĭ-mĭt | ōs-sā? (37) 

não são felizes? A pedra do sepulcro agora não pressiona mais levemente 

os ossos? 

 

lāu-dānt | cōn-uī- | uǣ : ⁞ nūnc | nōn ē | mā-nĭ-bŭs | īl-līs, (38)                                            

Os convidados elogiam: agora desde os manes deles, 

 

nūnc nōn | ē tŭ-mŭ- | lō ⁞ fōr- | tū-nā- | tā-quĕ fă- | vīl-lā (39) 

agora desde o túmulo e da brasa afortunada 

 

nās-cēn- | tūr vĭ-ŏ- | lǣ? ⁞ ‘rī- | dēs’ ă-ĭt | ‘ēt nĭ-mĭs | ūn-cīs (40) 

não nascerão violetas? “Tu ris” ele diz “e em excesso ao franzir de 

 

nā-rĭ-bŭs | īn-dūl- | gēs. ⁞  Ăn ĕ- | rīt quī | uēl-lĕ rĕ- | cū-sēt (41) 

narizes te entregas. Acaso haverá quem recuse querer ... 

 

Ao observarmos esses seis versos latinos notamos que após a primeira 

longa do terceiro pé há sempre um final de palavra. Os demais finais de palavra de 

qualquer um dos versos – que eventualmente poderiam ser pausas – não se 

repetem nos demais versos. A regularidade existe apenas nesse terceiro pé, e se 

reproduz ao longo das sátiras. 

Mais do que apenas um final de palavra, no trecho selecionado há uma 

pausa forte o suficiente para ter sido graficamente marcada pelos editores do texto 

moderno em latim. Há dois pontos, ponto de exclamação ou ponto final exatamente 

nesse lugar em quatro dos seis versos. Sabe-se das inúmeras divergências na 

colocação de vírgulas na edição de textos latinos, pois estas sofrem forte influência 

da língua nativa do editor e, justamente por isso, buscamos um trecho em que os 

cortes não fossem marcados por vírgula.  

A cesura não coincidirá sempre com um final de frase ou de período, nem 

corresponde a um fechamento semântico ou sintático, mas esse trecho, 
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especialmente selecionado para nossos propósitos, serve para ilustrar a existência 

de um corte no verso, que frequentemente ocorre nesse mesmo lugar, e esta 

regularidade clama por alguma justificação. 

Essa justificação, a nosso ver, não pode ser encontrada no conceito de 

pausas, cortes ou mudança de sentido. Nunca teremos a enunciação latina para 

sabermos se, de fato, os romanos recitavam tais trechos com uma breve pausa 

respiratória. Por outro lado, mesmo um conceito de pausa sintática encontra 

dificuldades de ser fundamentado, pois inúmeros são os exemplos que o invalidam. 

Mesmo no trecho selecionado anteriormente, em que vários recortes sintáticos 

aparecem graficamente marcados pelos editores modernos, o verso 37 parece 

destituído de qualquer recorte sintático coincidente com a cesura que permita a 

identificação entre cesura e pausa sintática. Hexâmetros como esse, ao contrário do 

que sugere nosso recorte adrede preparado, são a maioria nesta primeira sátira e, 

ousaríamos generalizar, na poesia latina.  

Portanto, em que pese a cesura só possa se realizar onde há pausa, ou 

melhor, onde há final de palavra dentro do pé, e a diérese só possa se realizar onde 

há final de palavra entre pés, cesuras e diéreses não são apenas pausas ou finais 

de palavras, pois outros inúmeros finais de palavras ocorrem dentro do verso, e não 

se pode dizer que cada um desses finais de palavras constitua uma cesura do verso. 

Por outro lado, entender a cesura como corte de sentido no verso, embora muitas 

vezes possa ser válido e mostre uma forte correspondência entre o elemento 

métrico e o semântico, ainda assim não explica as demais vezes em que esse 

recorte não ocorre, e que não são poucas para poderem ser tratadas como simples 

exceções. 

Uma das tentativas de explicar essa regularidade parte da criação de uma 

unidade de análise maior do que um pé dátilo (– ᴗ ᴗ), mas inferior ao verso 

hexamétrico. Essa unidade intermediária é chamada colon, e é assim explicada: 

 

“O período é a unidade fundamental e independente em composições 

métricas. Ele é análogo à sentença no discurso: a sentença é um segmento 

dentro do qual há continuidade sintática e no final do qual a continuidade 

sintática é interrompida, o período no metro é um segmento dentro do qual 

há continuação prosódica e ao final do qual a conexão prosódica é 

interrompida. (...) Um colon é uma única frase métrica de não mais do que 

doze sílabas. Alguns tipos de colon podem ser usados como versos 
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(períodos curtos), mas em geral um colon é a subdivisão de um período. O 

que dá a eles sua identidade é principalmente seu reaparacimento em 

outros contextos (...) Algumas vezes o próprio poeta marca os cola com 

finais de palavra regulares (cesura), e frequentemente com divisão sintática; 

em outros casos os integra discretamente na estrutura maior do período”
12

 

 

Na análise de West, as verdadeiras unidades da poesia são os cola, e a 

poesia grega estaria baseada num estoque de diversos tipos deles. Teria sido a 

combinação de diversos desses cola que originou os versos maiores, como o 

hexâmetro datílico13. 

Por estar de posse de um conceito intermediário entre o pé e o verso é que 

é possível a West criticar a definição tradicional a respeito da cesura. A espeficidade 

da cesura, da pausa, do corte que se faz ao verso decorre do fato de a cesura ser 

uma fronteira entre os cola que, pela tradição de poetas ainda mais antigos que os 

chegaram escritos até nós, foram unidos para formar o hexâmetro datílico: 

 

“Em alguns ritmos, novamente, os metros são separados por fins de palavra 

regulares, enquanto em outros não são separados. Em dois dos tipos de 

verso mais comuns, o hexâmetro datílico e o trímetro jâmbico, a cesura 

regular ocorre dentro de um metron – uma indicação de que aqui, a análise 

por metra não reflete a estrutura real. A distinção realizada com frequência 

entre cesura (final de palavra dentro de um metro) e diérese (final de 

palavra coincidente com o final do metro) é baseada num erro de 

interpretação de uma doutrina da antiguidade (...). Finais de palavra 

ocorrendo com regularidade em um lugar específico do período 

normalmente marcam ou uma fronteira do colon, ou uma deliberada 

sobreposição de fronteiras entre cola por uma sílaba”
14

 

 

                                                           
12

 WEST, M. L. Greek metre. p. 6. 

13
 Vale notar que os cola, enquanto conceitos métricos abstratos, em parte coincidem com as 

fórmulas orais, conforme trabalho hoje famoso de Milman Parry  explanando as repetições no 

hexâmetro da épica homérica. Uma vez que a sátira não tem fórmulas, não nos deteremos no 

conceito. Para maiores informações ver PARRY, Adam. The Making of Homeric Verse: The Collected 

Papers of Milman Parry. Oxford University Press, 1971. 

14
 WEST, M. L. idem. p. 7. 
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Na proposta de West, o hexâmetro pode ser considerado a junção de um 

hemiepes (– ᴗ ᴗ – ᴗ ᴗ –) com um paroemíaco (ᴗ ᴗ – ᴗ ᴗ – ᴗ ᴗ – –), os quais 

aparecem em outros lugares da lírica grega e não apenas no hexâmetro. Ou, de 

maneira ainda mais sintética, a essência do hexâmetro pode ser encontrada na 

fórmula D ⁞ ᴗ ⁞ ᴗ D – ||. Nessa fórmula, D vale por um hemiepes, e ⁞ marca a 

possibilidade de cesura15.  

Não nos estenderemos neste trabalho sobre o colon e seu relacionamento 

com o hexâmetro datílico. Porém, achamos relevante apontar aquilo que pode ser o 

verdadeiro significado da cesura. Não é uma pausa qualquer, um final de palavra 

que acontece de estar em algum do verso por capricho do poeta. A cesura marca 

fronteiras entre cola, e o uso pelo poeta de cesuras diferentes implica efeitos 

distintos ao verso. 

Vale adiantar uma crítica, no entanto, ante a dificuldade que encontramos 

para adotar o conceito de West e poder justificar a cesura triemímera. Em que pese 

a cesura heptemímera possa ser explicada pela ideia de West de sobreposição 

deliberada de fronteiras entre cola, não vemos como a cesura que ocorre após a 

primeira longa do segundo pé possa ser explicada como deliberada antecipação da 

cesura. Uma vez que West não menciona a cesura triemímera em suas explanações 

sobre o hexâmetro ou no apêndice sobre poesia latina não podemos contar com 

ideias desse autor para buscar a acomodação da teoria com o que encontramos na 

poesia de Pérsio.  

Apesar de West não destacar este ponto, o local do metro em que ocorre a 

cesura triemímera frequentemente isola, no início do hexâmetro, fórmulas 

importantes na épica grega arcaica, como ἠ’ οἵη (um espondeu no primeiro pé, mais 

uma longa iniciando o segundo pé), expressão característica do Catálogo hesiódico. 

Isso seria uma razão, na história do metro, para a frequência de final de palavra 

nessa posição. Em que medida isso é relevante para o hexâmetro datílico latino, 

contudo, não pode ser adequadamente abordado neste trabalho. 

Assim, em síntese, entendemos que a cesura métrica carece de uma 

definição apropriada, pois dizer ser apenas uma pausa respiratória ou um corte de 

sentido no verso não explica sua localização no metro, nem ajuda a explanar seu 

                                                           
15

 WEST, M. L. Greek metre. p. 35. 
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funcionamento nem as vezes em que sofre deliberada variação pelos poetas. A 

teoria de West, conquanto excelente ao definir cesura como fronteira entre cola, 

carece de maiores aprofundamentos, em especial por ser parte de um livro 

destinado à poesia grega, para que possa ser adotada aqui. 

Contudo, como aqui não é o lugar de buscarmos uma redefinição de cesura, 

ficaremos com um conceito prático. Cesura será um fim de palavra que ocorre 

dentro de um pé métrico, entre a primeira e a segunda unidade16, e pode ocorrer no 

2º, no 3º ou no 4º pés do hexâmetro datílico, ao passo que a diérese é o fim de 

palavra que ocorre entre o 4º e o 5º pés do hexâmetro. Esses seriam os lugares do 

hexâmetro em que o final de palavra é exigido (ou recomendado), para usar a 

formulação de Halporn et al. (ver supra nota 3). Passemos então a nomear essas 

ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 Alguns se referem à primeira unidade, que é sempre longa, como arsis, e à segunda unidade, que 

pode conter uma longa ou duas breves, como thesis (CRUSIUS, idem. p. 39). 
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2.2.1. Classificação das cesuras. 

 

Quanto à classificação, a cesura é denominada de acordo com o lugar em 

que ocorre no verso. No caso do hexâmetro datílico, a cesura usualmente ocorre 

após a primeira longa do terceiro pé, sendo denominada cesura pentemímera. 

Segue ilustração, com a cesura marcada por ( ⁞ ), como no primeiro verso da sátira 

citada como exemplo: 

 

– ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ⁞ ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ 

 

Vale destacar que o nome pentemímera deve-se ao fato de que as duas 

breves são contadas como uma unidade, e assim, são realizadas cinco unidades até 

a ocorrência da cesura17. 

Outra cesura comum em hexâmetro datílico da sátira, em que pese um 

pouco rara na poesia latina, sobretudo na época imperial, aconteceu na segunda 

linha da primeira sátira, já citada, e ocorre após a primeira breve do terceiro pé, 

impedindo, por consequência, a substituição por longa. É chamada de cesura 

trocaica, e é também classificada como cesura feminina, ao passo que a cesura 

após a  longa é chamada de masculina:  

 

– ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ ⁞ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ ᴗ | – ᴗ 

 

                                                           
17

 A posição da primeira longa é chamada princeps por West, e a posição da segunda longa, que 

pode ser resolvida em duas breves, é chamada biceps, mas apesar de esclarecedora, não 

procuramos seguir essa terminologia, assim como a anterior, que falava em arsis e thesis. (WEST, 

M.L. Introduction do Greek Metre. p. 6). 
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De modo semelhante à cesura pentemímera, há também a cesura 

heptemímera, que ocorre no quarto pé métrico, entre a longa e a primeira breve ou 

segunda longa. É frequente que esta cesura seja acompanhada da cesura 

triemímera, após a longa do segundo pé. Como exemplo: 

 

hīc ă-lĭ- | quīs, ⁞  cuī | cīr-c(um) ŭ-mĕ- | rōs ⁞ h  -ă- | cīn-thĭ-nă | lǣ-n(a) 

ēst (32) 

Um indivíduo, sobre o qual, ao redor dos ombros, há um manto de cor 

púrpura.  

 

A diérese bucólica será para nós um fim de palavra que ocorre entre o 4º e o 

5º pé do hexâmetro. Se o único critério para esta diérese for o fim de palavra, 

veremos que é uma ocorrência frequente na primeira sátira, e inclusive ocorrerá no 

mesmo verso em que há a cesura pentemímera. Veja-se o exemplo, onde a diérese 

é marcada por ( ¦ ), em razão de coincidir com a marcação de pés: 

 
Ō cū- | rās hŏ-mĭ- | n(um)! ō ⁞ quān- | t(um) ēst īn ¦ rē-bŭs ĭ- | nā-nē! (01)  
Ó preocupações dos homens! Ó quanto vazio há no mundo! 
 

Com certa frequência, porém, a diérese bucólica ocorre acompanhada de 

uma pausa no sentido da frase, razão pela qual melhor exemplo seria o do verso 40: 

 

nās-cēn- | tūr vĭ-ŏ- | lǣ? ⁞ ‘rī- | dēs’ ă-ĭt ¦ ‘ēt nĭ-mĭs | ūn-cīs (40) 
não nascerão violetas? “Tu ris” ele diz “e em excesso ao franzir de 
 
 
nā-rĭ-bŭs | īn-dūl- | gēs. ⁞  Ăn ĕ- | rīt quī ¦ uēl-lĕ rĕ- | cū-sēt (41) 
narizes te entregas. Acaso haverá quem recuse querer 
 

No verso 40, observamos que a continuação do diálogo inicia a partir da 

cesura bucólica e, portanto, é possível também afirmar que a diérese pode ser ou 

não acompanhada de um corte no sentido do verso. A cesura bucólica costuma ser 

marcada pelo fato de que os romanos com frequência viam o quinto e o sexto pé 

como um metro a parte, chamado de adônio, e o encontravam na estrofe sáfica18. 

                                                           
18

 “Em outras palavras, nos dois últimos pés do hexâmetro datílico, o acento de intensidade e o ritmo 

do verso geralmente coincidem. Foi provavelmente a consciência desse fato que levou os poetas 
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Se de fato fosse essa a compreensão romana do hexâmetro datílico, haveria aí mais 

um problema para a adaptação da teoria de West ao metro latino, na medida em que 

o comentário de Halpborn e outros leva-nos a crer que os romanos tratavam o quinto 

e o sexto pés como um cólon.  

Graficamente serão essas as possibilidades de cesura e diérese 

encontradas na sátira de Pérsio. No segundo pé ocorre a cesura triemímera; no 

terceiro pé há possibilidade da pentemímera, que é a cesura mais usual em toda a 

sátira, ou da cesura trocaica; no quarto pé haverá cesura heptemímera; e entre o 

quarto e quinto pé há a possibilidade de diérese bucólica.  

 

– ᴗ ᴗ | – ⁞ ᴗ ᴗ | – ⁞  ᴗ ⁞ ᴗ | – ⁞ ᴗ ᴗ ¦ – ᴗ ᴗ | – ᴗ   

 

Em nossa escansão ao final do trabalho, optamos por marcar com prioridade 

a cesura pentemímera, ainda que outros finais de palavras coincidam com lugares 

em que são possíveis as outras cesuras e a diérese, e ainda que nesses lugares 

haja algo que pudesse mais facilmente ser apontado como corte de sentido. Só não 

marcamos a cesura pentemímera quando o poeta deliberadamente realiza uma 

elisão nesta posição, fazendo com que não exista fim de palavra. 

Explanado o funcionamento do hexâmetro datílico, com cesuras e elisões,  

convém uma breve explanação histórica de suas origens até sua adoção na sátira 

latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
romanos a tratarem os dois últimos pés do hexâmetro latino como independentes o suficiente para 

formarem uma nova unidade métrica, o chamado adônio, e a reconhecê-lo no final da estrofe sáfica” 

(HALPORN, J. W. et alii. Idem. p. 70). 
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2.3. O hexâmetro datílico em outros poetas latinos. 

 

O hexâmetro datílico é um verso de criação grega, utilizado por Homero e 

Hesíodo, e que com o passar do tempo foi adaptado ao latim. 

Boa parte dos manuais de latim ensina que essa língua possuía acento de 

intensidade, e, portanto, tem-se por minoritária a teoria de que o acento seria de 

musicalidade ou melódico, indicativo de mudança de tom. Esse acento de 

intensidade, em resumo, com exceção das monossílabas, recairá na penúltima 

sílaba, paroxítona, a menos que ela seja uma sílaba breve, quando então o acento 

recairá na sílaba anterior, a sílaba proparoxítona.  

A existência de um acento de intensidade no latim, entretanto, causa uma 

série de dificuldades no estudo da adaptação dos ritmos gregos à língua latina, pois 

o grego não possuía esse tipo de acento: 

 

“Exatamente como uma língua com esse tipo de acento conseguiu emular 

os ritmos de uma outra língua sem essa marca é uma das questões mais 

controversas da filologia clássica (...) É certo que o latim modelou a 

estrutura de seus versos em metros gregos e parece que ao fazê-lo não 

encontrou dificuldades iguais à que o inglês encontra, por exemplo, quando 

tenta imitar o hexâmetro grego (e latino)”
19

.  

 

O poeta Ênio (239-169 a.C) foi o primeiro a escrever poesia em latim no 

hexâmetro grego homérico.  

                                                           
19

 “Exatamente como uma língua com este tipo de acento foi capaz de basear sua poesia nos metros 

de uma língua totalmente diferente é uma das questões mais controversas da filologia clássica (...) 

Porém, é certo que o latim modelou as estruturas de seus versos em metros gregos, e parece que, ao 

fazê-lo, não encontrou nenhuma das dificuldades que o inglês encontra, por exemplo, quando tenta 

imitar o hexâmetro grego (e o latino)” (HALPORN, J. W. et alli. idem. p. 59). 
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Duas eram as dificuldades que Ênio teve de enfrentar para adaptar o metro 

estrangeiro para a poesia latina20. Em primeiro lugar, o ritmo do verso acabava em 

contradição com o acento das palavras quando se deveriam encaixar palavras 

jâmbicas ( ᴗ  – ; cănō), anapésticas (ᴗ ᴗ  – ; ălĭūs) ou coriâmbicas (– ᴗ ᴗ  – ; 

pērcĭpĭēs), especialmente quando estas palavras não terminavam em vogal ou –m, e 

assim, não eram sucetíveis de elisão ou abreviação jâmbica, fenômeno comum na 

conversação diária pelo qual uma palavra jâmbica, como mĭhī, era usada em forma 

pírrica ( ᴗ ᴗ ; mĭhĭ).  

A segunda dificuldade consistiu em evitar os versos em que o fim de pé 

coincide com o fim da palavra, pois esta concordância acaba por gerar versos que 

parecem isolados em compartimentos. Crusius cita dois exemplos da Sátira 10 de 

Ênio: 

Lātī | cāmpī | quōs gĕrĭt | Āfrĭcă | tērră pŏ- | lītōs. 

 

Cuī pār | īmbĕr ĕt | īgnīs | spīrĭtŭs | ēt grăvĭ ’ |  tērrā. 

 

Tomando-se as palavras jâmbicas como exemplo, vemos de pronto que não 

foram empregados por Ênio nesses dois trechos. Vemos também que, à exceção de 

politos, as palavras utilizadas iniciam e terminam dentro do mesmo pé métrico. 

Ainda, podemos notar, seguindo os negritos, que, à exceção dos pés formados com 

mais de uma palavra, o acento tônico – que, relembrando,  deve ocorrer na sílaba 

paroxítona, se longa, ou se esta for breve, na proparoxítona – coincide quase 

sempre com a primeira longa do pé dátilo.  

A primeira linha de Eneida de Virgílio serve para apontar o quanto o 

hexâmetro latino afastou-se da prática de Ênio retratada nesses dois exemplos, com 

os negritos destacando o acento tônico das palavras: 

 

Ār-mă vĭ- | rūm-quĕ că- | nō ⁞ Trŏ-ĭ- | ǣ quī ¦ prī-mŭs ăb | ō-rīs  

 

                                                           
20

 O trecho que segue sobre Ênio é adaptação de CRUSIUS, idem, p. 58-60. 
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Atentando-se a vĭrūm, cănō, Trŏĭǣ vemos que são três palavras com finais 

jâmbicos; que terminam no pé dátilo posterior àquele em que foram iniciadas; e que 

possuem acento tônico não coincidente com o a primeira longa do pé dátilo. 

Exemplos dessa prática não são completamente inexistentes em Ênio, como 

Crusius aponta, citando um fragmento dos Anais: 

 

Nūnc ēst | īllĕ dĭ- | ēs ⁞ cūm | glō-rĭ-ă ¦ mā-xĭ-mă | sē-sē. 

 

Contudo, o exemplo de Virgílio mostra o quanto esse poeta radicaliza o que 

os fragmentos de Ênio levam a crer ser uma prática comedida para inclusão de 

palavras cuja prosódia as tornava de difícil adaptação no pé datílico.  

É de se notar que a transição entre um pé na forma datílica e outro pé é o 

lugar possível para a inclusão de palavras jâmbicas e anapésticas. Não fica 

evidente, contudo, que os poetas latinos tinham especial predileção por colocar tais 

palavras entre os quatro primeiros pés do hexâmetro, evitando colocá-las nos dois 

últimos pés. No entanto, os poetas latinos agiam assim de maneira consciente, e é 

essa prática que faz com que o acento esteja em contradição com a primeira longa 

do dátilo no começo do hexâmetro e passe a coincidir com o ritmo datílico a partir do 

quinto pé. 

Em nossa escansão de Pérsio não apontamos os lugares em que o acento 

tônico está em contradição com o ritmo datílico. Mas se nos detivermos em nosso 

exemplo dos versos 36-41, veremos que Pérsio utiliza palavras jâmbicas e 

anapésticas justamente antes da cesura, tal como vĭrī, tŭmŭlō e lĕvĭōr. 

Tais esforços pioneiros de Ênio foram tratados com desdém pelos poetas 

clássicos, especialmente por Horácio21, e, dessa maneira, seu exemplo não se 

tornou tão importante e tão seguido quanto Homero foi seguido na poesia grega, 

razão pela qual diversas modificações foram gradualmente introduzidas no verso 

hexamétrico latino, até o advento de Virgílio, ainda na antiguidade clássica 

considerado o maior poeta latino. Infelizmente é impraticável em um trabalho deste 

porte uma análise da evolução da técnica do hexâmetro datílico. Cumpre apenas 

mencionar que, após Virgílio, Ovídio seria o responsável por novos avanços, tendo 
                                                           
21

 “Os esforços pioneiros de Ênio foram, com frequência, visto com um certo desdém, transportado da 

atitude de poetas romanos posteriores, especialmente Horácio” (HALPORN, J. W. et alii. Idem. p. 68). 
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como uma de suas principais características o uso de rimas entre a cesura e o final 

do verso22. 

Ainda que aqui não falemos das particularidades da técnica do hexâmetro 

datílico, é necessário ter presente que a epopéia, a lírica, a poesia bucólica, a sátira, 

a elegia e o epigrama puderam ser escritos em hexâmetros datílicos, e gêneros tão 

diversos implicaram exigências diferentes ao hexâmetro. Destes gêneros, 

comparando o hexâmetro na lírica e na sátira, nos resume Crusius: 

 

O hexâmetro lírico (por exemplo, nas Odes e Epodos de Horácio), era 

construído muito rigorosamente; a cesura é em sua maioria pentemímera; 

evita-se a elisão quase totalmente; as palavras monossilábicas em fim de 

versos e o quinto pé espondaico são raros. Em rude contraste com este, o 

hexâmetro da sátira mostra, principalmente em Lucílio, todas as cesuras 

permitidas, além de muitas elisões, inclusive no último pé; palavras 

monossilábicas em finais de versos e a união de frase com o verso seguinte 

ocorrem com frequência
23

.  

 

Tendo selecionado o que queríamos realçar dos hexâmetros, vejamos o 

coliambo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 “O hexâmetro das Sátiras de Horácio seguem o mesmo padrão de Vergílio, apesar de que seu 

relaxado tom de conversação permite algumas variações. Foi Ovídio quem foi além, e deu ao 

hexâmetro sua excelência refinada (e alguma monotonia) que ele manteve em latim deste tempo em 

diante. Um desenvolvimento interessante em Ovídio é o uso espirituoso de rimas entre a cesura e o 

final do verso” (HALPORN, J. W. et alli. Idem. p. 71). 

23
 CRUSIUS, idem. p. 67 
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3. Coliambo. 

 

O coliambo, também chamado jambo manco ou escazonte, tem esse nome 

curioso em razão de que o final do verso sempre foi sentido como se estivesse fora 

de lugar, como se lentamente se arrastasse24, e, por causa disso, foi usado 

largamente em invectivas e sátiras. 

Sua construção é uma variação do trímetro jâmbico. Atente-se que nos 

ritmos derivados do pé dátilo (  – ᴗ ᴗ ) é possível afirmar que um pé equivale a um 

metro, e, em razão disso, o hexâmetro datílico tem seis dessas unidades. Nos ritmos 

derivados de pés jâmbicos ( ᴗ – ) ou trocaicos ( –  ᴗ ), um metro equivaleria a dois 

pés. Em razão disso, o trímetro jâmbico terá seis pés jambos, com a possibilidade de 

a primeira sílaba do metro ser anceps, ou seja, longa ou breve. Vale notar que, ao 

contrário do hexâmetro, a primeira sílaba longa dos metros admitirá resolução em 

duas breves. Veja-se o trímetro jâmbico: 

 

ᴗ  –  ᴗ  – | ᴗ  –  ᴗ  – | ᴗ  –  ᴗ  – 

 

O coliambo tem uma pequena variação no último metro:  

 

ᴗ  –  ᴗ  – | ᴗ  –  ᴗ  – | ᴗ  –   –   – 

 

                                                           
24

 “Deu-se a este verso o nome de jambo coxo porque, em razão da larga da última thesis, parece 

que se arrasta lentamente” (CRUSIUS, idem. p. 76). 
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Veja-se como exemplo o primeiro verso do prefácio de Pérsio: 

 

Nēc fōn-tĕ lā- | bră prō-lŭ-ī | că-bāl-lī-nō 

Nem lavei os lábios na fonte do cavalo, 

 

Esse ritmo foi primeiramente usado por Hipônax (século VI a.C.), para 

realização de poesias injuriosas. Os poetas helenísticos se interessaram pelo ritmo e 

de certa forma o ressuscitaram, especialmente com Calímaco e Herondas (século III 

a.C.), este último, autor de mimiambos, pequenas cenas da vida diária. Por meio 

desses autores os coliambos chegam até Roma, sendo empregados especialmente 

por Catulo, mas também por Marcial, Virgílio, Petrônio e Pérsio. O caráter das obras 

compostas em coliambos é em sua maior parte cômico ou satírico, e, portanto, seu 

emprego por Pérsio como prólogo às suas sátiras é muito apropriado.  
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4. Biografia de Pérsio. 

 

Aulo Pérsio Flaco (Aulus Persius Flaccus) foi um autor romano que, de 

acordo com a única fonte biográfica (Vita de Valerius Probus), teria vivido entre 34 e 

62 d.C., período da história romana mais reconhecido pelo governo do imperador 

Nero. Morreu jovem e escreveu um único livro, contendo seis sátiras e um curto 

prólogo, livro que só se tornou público após sua morte, graças ao trabalho, e 

possível complementação, realizados por dois de seus amigos, o filósofo estoico 

Aneu Cornuto e o poeta lírico Césio Basso. A citada biografia nos conta, ainda, que 

o autor alcançou imediato reconhecimento e estima do público, tendo sido, também, 

muito lido ao longo da Idade Média, em que pese tenha sido considerado obscuro 

por boa parte da crítica. 

A crítica25 costuma afirmar que as sátiras de Pérsio possuem um material 

limitado em comparação com as de Horácio e Lucílio. Há algumas discussões sobre 

poesia e sua audiência, entretida em jantares, recitais e teatros. Há muitas 

passagens sobre estudantes e referências a habilidades especiais, como olaria, 

agricultura, navegação e especialmente medicina. São feitos ataques ao preconceito 

contra os Gregos e às concepções equivocadas da religião. São vistas algumas 

cenas da vida romana, em tribunais, em cerimônias de manumissão, em triunfos e 

em espetáculos. Existe alguma variedade, mas é muito menor do que a que aparece 

em Horácio e em Lucílio.  
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Em especial, não há qualquer episódio militar, nenhum perigo no mar, 

nenhuma aventura comercial ou amorosa. Essa pequena variedade nas referências 

não é prova de que Pérsio tenha vivido uma vida tranquila, mas aliada à biografia de 

Pérsio, passa essa impressão, especialmente quando comparada com outros 

autores da época e com a biografia de Pérsio, a qual nos diz, ainda, que Pérsio tinha 

uma disposição gentil e modesta. Ele era bom, bonito e devotado a suas parentes 

femininas. Muito da sua curta vida parece ter sido gasta falando e pensando sobre 

filosofia. Ao morrer, Pérsio deixou a Cornuto 700 volumes sobre o estoicismo.  

Assim, apesar de Pérsio não ter uma extensa gama de experiências, não é 

possível dizer que a totalidade de sua vida tenha sido segura. Ele correu riscos 

consideráveis ao escrever as sátiras, ainda que só tenham sido publicadas após sua 

morte. Nesse ponto, vejamos as evidências apontadas por Niall Ruud.26 

Em primeiro lugar, as conexões familiares de Pérsio. Nosso poeta tinha 

parentesco com Árria, cujo marido, Cecina Peto, tomara parte numa rebelião 

infrutífera contra o imperador Cláudio. Quando Cecina foi sentenciado à morte, Árria 

apunhalou-se, e depois passou-lhe o punhal, dizendo que não doía. Mais tarde, ela 

própria cometeu suicídio por não suportar viver sem seu marido. Sabemos que, 

quando garoto, Pérsio escreveu versos sobre a bravura de Árria.  

Em segundo lugar, Pérsio foi amigo de Trásea Peto, o qual foi casado com a 

Árria que é filha da homônina já mencionada. A biografia nos diz que Pérsio e 

Trásea foram amigos por dez anos, e ocasionalmente Pérsio o acompanhava em 

viagens e excursões para fora de Roma. Trásea era um estoico de família rica, que 

chegou a ser cônsul no período de Nero, mas foi ficando cada vez mais 

desencantado com a vida pública, da qual se retirou em 62 d.C. Ainda assim, foi 

executado em 66 d.C, acusado de traição.  

Em 65 d.C, quase três anos depois da morte de Pérsio, houve uma rebelião 

contra Nero, a qual também não obteve êxito. No expurgo que se seguiu à rebelião 

fracassada pessoas conhecidas de Pérsio morreram, como Sêneca e Lucano, 

colega de Pérsio da época de estudante. Outros foram encaminhados ao exílio, 

como os antigos professores de Pérsio, Vergínio Flavo e Cornuto. Estivesse Pérsio 

vivo, dificilmente teria escapado de Nero. 
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É em parte em razão desse contexto que grande parte da crítica via as obras 

de Pérsio como ataques ocultos a Nero e seus asseclas, e achamos relevante 

evidenciá-los para o leitor. Contudo, não queremos aqui produzir uma interpretação 

de Pérsio, mas queremos antes de tudo nos precaver dessa visão da crítica, a qual 

empobrece a riqueza de material que pode ser encontrada em Pérsio.  

Não obstante, vemos que Pérsio tem pouca repercussão em português, 

tendo se encontrado apenas traduções poéticas do século XIX e uma tradução 

literal, tese de mestrado do ano de 1980, realizada por Haroldo Bruno. Talvez 

contribua com esta parca tradição a obscuridade de sua linguagem, talvez o fato de 

não se prestar ao riso fácil, como outros satiristas, em especial Juvenal e Horácio. 

Vale lembrar, contudo, que a data da primeira edição da obra moderna de Pérsio 

(Roma, 1470) a coloca entre as primeiras obras impressas27.  
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5. Resumo da Primeira Sátira  

 

Um mito grego antigo, utilizado por Ovídio, nos conta que o barbeiro do rei 

Midas descobriu que o rei tinha orelhas de burro e sussurrou este segredo num 

buraco no chão28. O segredo de Pérsio é que todos em Roma têm orelha de burro, 

mas, ao invés de enterrar seu segredo, ele o confina em seu livro.  

No mito, o rei grego recebeu as orelhas como punição por sua 

incompetência, já que julgou Pã superior a Apolo num concurso musical. De modo 

equivalente, a burrice dos romanos aparece em Pérsio como sinal de seu gosto 

literário corrompido. Os poetas ficam populares e na moda sem passarem por um 

aprendizado, e seus recitais são ocasião de simples afetação e auto-propaganda, 

pois seu propósito principal é receber aplauso. As obras são ruins por várias razões. 

Algumas são grandiosas, como a épica e a tragédia, outras são sentimentais, como 

as pastorais e elegias, e outras são uma mistura das duas coisas, como os epílios, 

mas todas são artificiais, uma vez que não estão baseadas numa profunda 

experiência e não oferecem nenhuma interpretação da vida. A poesia virou um 

simples passatempo social.  

Apesar de a sátira ser, a princípio, sobre literatura e gosto literário, aqui e ali 

aparece uma condenação maior, pois um gosto literário degenerado aparece como 

sinal de um caráter degenerado. Em resumo, os romanos perderam sua virilidade. 
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Mais tarde na primeira sátira, após construir uma cena báquica, em que o 

vocabulário é marcadamente grego e os efeitos musicais são excessivos, Pérsio é 

alertado sobre o perigo de escrever sátira, uma vez que recursos exóticos como 

esse haviam sido empregado por Nero e seu grupo. Pérsio, contudo, de maneira 

irônica, afirma que não vai falar a ninguém sobre a estupidez romana, mas vai 

apenas confiá-la a seu livro.  Ali, ela vai ser lida apenas pelos poucos com 

discernimento, já que o vulgo pode encontrar entretenimento em outro lugar.  

Vale lembrar o tipo de poesia que estava sendo escrito à época de Pérsio. 

Havia versos em latim da Ilíada, tragédias (Sêneca), pastorais (Calpúrnio), elegia 

(Coceio Nerva), e composições variadas por Lucano. Tácito diz que alguns dos 

talentos menores tinham jantares com o imperador e, então, passavam a noite lendo 

poesia e improvisando versos juntos. As composições do próprio Nero incluem uma 

épica sobre Troia, uma peça sobre Átis e outra sobre As Bacanais, a qual ele recitou 

acompanhado por lira.  

Na primeira sátira de Pérsio, nós encontraremos comentários adversos 

sobre as versões em latim da Ilíada, sobre tragédia, elegia, epílios e épica. Há 

desprezo também em relação a recitações e improvisações de romanos ricos à 

mesa de jantar. E há uma referência particular sobre as baboseiras escritas sobre 

Átis e As Bacanais. É claro, portanto, que o imperador Nero e seus amigos estavam 

incluídos na condenação que Pérsio faz. Contudo, não parece apropriado dizer que 

a sátira tenha sido escrita com o principal intuito de ridicularizar o próprio Nero. 

Pérsio é um dos mais doutrinários satiristas romanos, no sentido de que ele 

ateve-se a uma única escola filosófica e deixou-se influenciar por ela. Os estoicos 

compartilhavam a opinião de que a poesia deve ter uma função moral, ao mesmo 

tempo em que acreditavam que se um homem tem um vício ele afeta toda a sua 

natureza. Apesar de formulada por Sêneca, permeia a primeira sátira a ideia de que 

o estilo é um espelho do caráter. 

Contudo, o leitor moderno não tem tanto interesse em Pérsio como um 

expositor de ideias éticas. As ideias presentes em Pérsio são tradicionais. É a forma 

em que elas são apresentadas que prende nossa atenção.  
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6. Análise e Comentários  

6.1 Prólogo. 

 

O objetivo desta seção é analisar alguns aspectos do estilo poético de 

Pérsio no prólogo e na primeira sátira. 

Relembremos que o prólogo é escrito em coliambos, os quais têm a seguinte 

estrutura: ᴗ  –  ᴗ  – | ᴗ  –  ᴗ  – | ᴗ  –   –   – . Vale notar que a primeira breve do 

primeiro pé só é realizada como breve em um dos versos de Pérsio, sendo que em 

todos os demais versos haverá sua substituição por uma longa, ou a resolução de 

uma longa em duas breves. Segue o único verso em que a primeira breve do 

primeiro pé foi realizada.  

 
mă-gīs-tĕr ār- | tĭs īn-gĕ-nī- | quĕ lār-gī-tōr 

Aquele professor das artes e doador da genialidade, 

 

A primeira breve do segundo pé ocorre como breve em apenas 3 dos 14 

versos, sofrendo substituição nos demais. 

No restante do verso, quer no primeiro quer no segundo metron, notamos 

existir regularidade. O esquema –  ᴗ  –, que se segue à primeira sílaba, é realizado 

sem modificação, o que leva alguns a reescrever o metron como x –  ᴗ  – , onde o x 

representa a possibilidade de  uma breve, duas breves, ou uma longa. Do mesmo 

modo, o terceiro metron, ᴗ  –   –   – , não sofre variação.  
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Haverá, no prólogo, apenas um lugar em que essa regularidade será 

quebrada: 

 

nēc īn bĭ-cĭ-pĭ- | tī sōm-nĭ-ā- | ssĕ Pār-nā-sō 

nem me lembro de ter sonhado no Parnaso de dois cumes, 

 

No primeiro metron desse verso, notamos que a segunda longa foi resolvida 

em duas breves: –  –  ᴗ ᴗ ᴗ .  A nosso ver, essa mudança do ritmo não acontece, de 

maneira geral em Pérsio, de modo desinteressado. Essa única resolução da 

segunda longa do pé jâmbico em duas breves serve como um recurso estético que 

reproduz, no ritmo, os dois cumes do monte Parnaso. Sem termos a reprodução 

sonora, nunca poderemos saber, de fato, quão estranho soava esse recurso aos 

ouvidos romanos. Mas acreditamos que isso, tão só pela raridade, tão só por ser o 

único lugar em que esse recurso é utilizado, ainda que num breve poema de 14 

versos, é o suficiente para darmos destaque às possibilidades existentes. 

Precisaríamos de uma amostragem muito maior e, acima de tudo, 

precisaríamos de critérios rígidos de análise do ritmo para que pudessemos afimar 

que a razão de Pérsio ter usado duas breves é recriar os dois cumes do Parnaso. E 

de qualquer modo, seria infrutífero buscar a razão de o poeta ter escrito o que quer 

que seja. Basta-nos apontar para essa possibilidade de interpretação, para a 

possibilidade de que ritmo e semântica estejam ligados a tal ponto que mudanças 

sutis do ritmo dialoguem com ideias e palavras da poesia. Aqui, neste trecho do 

prólogo, é o único lugar em que vemos isso ocorrer com clareza suficiente para 

poder ser destacada, mas tais efeitos ocorrerão com mais frequência nos 

hexâmetros.  

Queremos apontar, ainda, para certas escolhas de vocábulos do prólogo, 

que revelam parte do estilo poético adotado por Pérsio ao longo das sátiras. Na 

primeira linha diz o poeta29: 

 

Nēc fōn-tĕ lā- | bră prō-lŭ-ī | că-bāl-lī-nō 

                                                           
29

 ‘Pérsio’ e ‘o poeta’ são utilizados por convenção para designar a voz poética principal que se 

manifesta na sátira analisada, sem com isso se desejar dar a entender que se trata da personagem 

histórica Aulo Pérsio Flaco.  
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Nem banhei os lábios na fonte do cavalo 

 

nēc īn bĭ-cĭ-pĭ- | tī  sōm-nĭ-ā- | ssĕ Pār-nā-sō 

nem me lembro de ter sonhado no Parnaso de dois cumes, 

   

mĕ-mĭ- n(i), ūt rĕ-pēn-| tĕ sīc pŏ-ē-| tă prō-dī-rēm; 

para revelar-me de repente como poeta; 

 

A fonte do cavalo recria em latim o grego Hippocrene, que se refere a uma 

fonte existente no monte Hélicon, que se acreditava ter sido formada pelo casco de 

Pégaso. O mito grego de Pégaso, que mesmo hoje em dia mantém um certo status 

entre os mitos gregos populares em nossa cultura, sofre um procedimento derrisório. 

Contribui para esse efeito a escolha em latim do étimo caballus, que é a palavra em 

latim vulgar para cavalo, implicando montarias de qualidade inferior30, diversamente 

da palavra equus, usada para cavalos de qualidade, e chegando ao ponto de 

designar uma classe social  em Roma. 

Já nas primeiras linhas, ao rejeitar ser poeta, Pérsio mistura a irreverência 

da descrição da fonte de Pégaso, com deboche a respeito da fonte de inspiração 

poética, a qual é proveniente de um simples sonho ou do beber da água de uma 

fonte. Assim segue o poeta: 

 

Hĕ-lĭ-cō-nĭ-dās- | quĕ pāl-lĭ-dām- | quĕ Pī-rē-nēn 

as Helicônidas e a a pálida Pirene 

 

īl-līs rĕmīt- | tō, quō-r(um) ĭ-mā- | gĭ-nēs lām-būnt 

eu deixo para aqueles que têm as heras trepadeiras  

 

hĕ-dĕ-rǣ sĕ-quā- | cēs : īp-sĕ sē- | mĭ-pā-gā-nūs 

lambendo seus bustos : eu mesmo apenas um meio-poeta 

  

ād sā-cră uā- | tūm cār-mĕn ād- | fĕ-rō nōs-trūm. 

                                                           
30

 RUUD, N. The Satires of Horace and Persius, p. 19. 



29 

 

trago meu canto para o lugar sagrado dos vates. 

 

O poeta não bebeu da fonte da inspiração poética, no monte da inspiração 

poética (Hélicon). As musas desse monte ele deixa para outros, pois não se 

considera inteiramente parte desse mundo, desse grupo, e ao falar desse não-

pertencimento cria uma palavra de complicada tradução: semipaganus. 

O poeta não é um membro por inteiro da fraternidade dos poetas. Não por 

modéstia ou falta de habilidade, mas por convicção ética, o poeta não quer pertencer 

a esse grupo. Paganus, aqui, ainda está destituído das associações que o 

cristianismo se encarregará de fornecer a “pagão”, é dizer, aquele que é sectário de 

religiões não cristãs. Paganus é apenas um aldeão, um camponês, um indivíduo 

pertencente a uma certa comunidade rural, comunidade esta designada por pagus, 

palavra que dá origem ao adjetivo paganus. Assim, ao mesmo tempo em que o 

poeta se insere apenas em parte nessa comunidade, ele a associa ao passado 

tradicional romano, correspondente àquela imagem de vida campestre e rural.  

É interessante notar, agora que essa ideia de não-pertencimento foi 

inteiramente expressa pelo poeta, o quanto o lugar desses versos, e o ritmo do 

coliambo ressaltam essa ideia.  

Primeiramente, deve-se ressaltar que não há unanimidade da crítica quanto 

ao papel desses coliambos. Parte da tradição os insere como prólogo e parte como 

epílogo às sátiras. É suficiente notar como entre os autores mais utilizados na 

composição dessa monografia, Dolç os apresenta como epílogo, e o livro de Lee e 

Barr os apresenta como prólogo. Dolç ainda lembra que, entre os estudiosos, há 

quem o considere um ensaio da juventude do poeta (Cartault), ou mesmo 

contaminação de epigramas de terceiro (Thomas)31. 

É possível dizer que, se a própria crítica não consegue chegar a um 

consenso sobre o lugar desses coliambos, se são prólogo ou epílogo, é porque há 

algo neles de estranho, há algo neles fora de lugar que impossibilita sua correlação 

com os hexâmetros.  
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Esse senso de não-pertencimento que o leitor tem ao se deparar com um 

prólogo que não parece ligado com o resto do livro de poemas, é, ainda, reforçado 

pelo escolha métrica dos coliambos.  

Apesar de sátiras no ritmo jâmbico existirem nos fragmentos de Lucílio, 

nenhum outro poeta de sátira além de Pérsio utilizou o coliambo. Esse ritmo, no 

entanto, tem uma sutil ligação com a a sátira, por ter sido empregado por Hipônax, 

um grego do século VI a.C., que teria escrito versos de agressão e escárnio contra 

pessoas da época.  

Esse ritmo um tanto estranho que é o coliambo, pelo contexto em que está 

inserido, reforça a ideia de não-pertencimento, “(...) porque os jambos mancos 

orgulhosamente anunciam sua feiúra rítmica ao galopar estranhamente para uma 

parada ao fim de cada verso, estão adequadamente inseridos no objetivo do poeta, 

que teimosamente recusa os sons ritmados da poesia inspirada pelo agradável fluir 

da fonte sacrada” 32.  

Portanto, tanto pela aparente desconexão temática com os hexâmetros, 

quanto pela escolha do coliambo, o prólogo reforça a afirmativa do poeta de não 

pertencimento a uma tradição.  

Prosseguindo no prólogo, após rejeitar a inspiração poética, marcada por 

ideias e imagens da poesia grega, e após rejeitar seu integral pertencimento ao 

mundo dos vates e das tradições rurais romanas, o poeta nos leva por suas 

perguntas retóricas a questionar a fonte da poesia.  

 

quīs ēx-pĕ-dī- | uīt psīt-tă-cō | sŭ-ūm ‘chǣrē’ 

Quem explicou ao papagaio o seu ‘olá’ 

 

pī-cām-quĕ dō- | cŭ-ĭt vēr-bă nōs-| tră cō-nā-rī?   

e ensinou a pêga a tentar nossa fala? 

 

mă-gīs-tĕr ār- | tĭs īn-gĕ-nī- | quĕ lār-gī-tōr 

Aquele professor das artes e doador da genialidade, 
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vēn-tēr, nĕ-gā- | tās ār-tĭ-fēx | sĕ-quī uō-cēs. 

o estômago, hábil em perseguir vozes negadas pela natureza. 

 

quōd sī dŏ-lō-| sī spēs rĕ-fūl- | sĕ-rīt nūm-mī, 

Pois, se brilhar a esperança de dinheiro enganador,  

 

cōr-uōs pŏ-ē- | tās ēt pŏ-ē- | trĭ-dās pī-cās 

acreditarias que corvos-poetas e poetisas-pêgas 

 

cān-tā-rĕ crē- | dās Pē-gă-sē- | ĭ-ūm nēc-tār. 

cantam o néctar de Pégasus.  

 

A pergunta retórica envolve o porquê de papagaios e pegas cantarem, e a 

resposta é o estômago: a fome que ainda hoje nos faz recompensá-los com 

biscoitos.  

A presença do estômago é uma imagem corporal que, ao mesmo tempo, 

aponta para uma característica da alma, ou espiritual, e é um procedimento bastante 

comum no restante das sátiras de Pérsio. Ao mesmo tempo em que Pérsio traz a 

sátira para dentro do indivíduo, e parcialmente faz de seu tema os vícios da alma, a 

sátira é também permeada por várias imagens corporais que, muitas vezes, 

representam esses vícios. Assim a presença do estômago aqui no prólogo deve 

servir de alerta ao leitor, quanto à forte presença de imagens corporais num poeta 

que se costuma dizer querer discutir vícios da alma, pois o estômago será 

acompanhado ao longo das sátiras de outras imagens de barrigas, sim, mas 

também de bile, saliva, escarro, mijo e fezes.   

O que poderia resumir-se a um vício dos animais, a fome que os faz 

aprender truques de fala, é transferido aos humanos por meio das imagens de 

corvos-poetas e poetisas-pêgas – pêga sendo uma ave da família do corvo. A fome 

dos poetas aparece como fome por dinheiro, e faz os poetas cantarem nectar, frase 

esta reveladora do procedimento poético de Pérsio, bem elucidado por Rudd: 

 

Teócrito falara da Musa deixando mel cair na boca do poeta. Um crítico de 

Horácio o acusou de acreditar que apenas ele emana o mel da poesia. Foi 

necessário Pérsio para que alguém falasse em cantar mel. Além disso, ao 
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invés da palavra em latim mel ou mella, o poeta usa nectar, com suas 

associações com as divindades. Finalmente, Pérsio usa a forma 

Pegaseium, encontrada em nenhum outro lugar da poesia latina, querendo 

indicar pertencente a Pegasus, e, portanto, inspirado pelas Musas
33

. 

 

Há, portanto, duas das várias características que a crítica aponta como 

particulares a Pérsio. Primeiramente, o poeta mastiga ideias de outros, 

especialmente de Horácio, mas também de outros poetas gregos, e as recria de 

uma maneira compacta.  

Em segundo lugar, há o uso de palavras raras e não encontradas em outros 

lugares da poesia latina. No caso específico de Pegaseium, não é nenhuma 

invenção de Pérsio, pois, a se acreditar em Dolç34, trata-se apenas da transcrição 

latina da forma jônica desta palavra. Tal qual essa, no entanto, há inúmeras palavras 

raras, como semipaganus, cujas dificuldades de tradução já foram apontadas, sendo 

do gosto do poeta sua utilização.  

É esse estilo comprimido, alusivo, com imagens arrojadas que faz o autor 

continuar interessante e merecedor de estudo após quase dois mil anos, ao mesmo 

tempo em que contribui para a dificuldade de leitura da qual muitas vezes se acusa 

Pérsio.  
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6.2. Primeira Sátira. 

 

Quanto à primeira sátira, queremos comentar alguns dos trechos em que o 

uso da cesura no hexâmetro aparece como recurso poético, além dos recursos 

usados nos trechos em que Pérsio emula alguns dos versos que seu interlocutor 

considera boa poesia.  

Logo no segundo verso aparece uma cesura trocaica: 

 

Ō cū- | rās hŏ-mĭ- | n(um)! ō ⁞ quān- | t(um) ēst īn | rē-bŭs ĭ- | nā-nē!  

Ó preocupações dos homens! Ó quanto vazio há no mundo! 

 

‘quīs lĕ-gĕt | hǣc’? ⁞ mīn | t(u) īs-tŭd ⁞ ă- | īs? nē- | m(o) hēr-cŭ-lĕ. | ‘nē-

mō?’(2)  

“Quem lerá isso?” É pra mim que tu perguntas isso? Ninguém, por Hércules. 

“Ninguém?” 

 

O primeiro verso tem um certo caráter grandioso, com o poeta preparando-

se para reclamar dos vícios e defeitos dos homens, com ecos de Cícero (De oratore, 

III, 2, 7) e Lucrécio (II, 14) e, fora da poesia latina, na Bíblia (Eclesiastes 1:2)35. A 

intromissão do interlocutor, na forma dialogada, é, até certo  ponto, cômica, pois 

quebra toda a expectativa gerada pelo primeiro verso, e traz o assunto para a 
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questão mais rasteira sobre a quantidade de leitores. Ao mesmo tempo, antecipa 

parte da discussão da sátira, pois o vício posto em questão na sátira I será 

justamente o fato de que a poesia virou um simples passatempo, uma atividade 

recreativa em busca de fama e notoriedade, em busca do número de leitores, 

deixando de ter qualquer correspondência ética, ou mesmo transmissão de 

ensinamento e experiências. 

Devemos notar também a presença de quatro elisões nesses dois primeiros 

versos, uma das quais, inclusive, no quinto pé do segundo verso. Além disso, é de 

se notar que o pronome pessoal que se destina ao interlocutor aparece elidido. Ao 

longo da sátira se revelará que o interlocutor talvez seja apenas imaginado, 

tratando-se de um possível monólogo interior do poeta, ou uma conversa direta com 

o leitor. Aqui, para o trecho funcionar, é preciso que se acredite na intervenção de 

um interlocutor. Contudo, acho válido notar que o pronome destinado a interpelar 

esse interlocutor aparece justamente apagado pela elisão, como se de certa maneira 

já revelasse o caráter de imaginário. 

Assim, é possível dizer que cesura trocaica no segundo verso, aliada à 

forma dialogada e à grande quantidade de elisões, é uma escolha que ajuda a expor 

para o leitor latino que se trata do gênero sátira. Este leitor, que se deparava com 

um texto sem título, sem capa e folha de rosto, sem parágrafos e espaços, 

necessitava de outras indicações quanto à espécie de leitura que se iniciava. 

Lembremos que o hexâmetro satírico mostra uma imensa variedade de tipos de 

cesura em contraste com os demais gêneros poéticos. Portanto, a realização da 

cesura trocaica logo no segundo verso cria uma certa expectativa no leitor, pois se 

trata de uma cesura rara na poesia latina, em que pese seja a cesura mais comum 

da poesia grega, como já mencionado. Assim, muito embora a cesura trocaica não 

seja típica da sátira, nesse caso, somada às elisões e ao diálogo, ajuda a revelar 

para o leitor que se inicia a leitura de uma sátira.  

Podemos até dizer que esta escolha já antecipa parte dos argumentos do 

poeta. Nas sátiras há trechos de crítica à excessiva utilização de características da 

poesia grega por parte de poetas latinos, mas também há trechos de valorização e 

emulação de autores gregos. Colocar-se lado a lado a principal cesura da poesia 

latina e da poesia grega é revelador dessa espécie de ambiguidade que envolve a 

relação dos grandes poetas latinos com a cultura e a poesia grega. 

Outro efeito para o qual contribui a cesura ocorre no verso 14: 
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Scrī-bĭ-mŭs | īn-clū- | sī, ⁞ nŭ-mĕ- | rōs īl- | l(e), hīc pĕ-dĕ | lī-bēr, (13) 

Escrevemos fechados, aquele em versos, este livre de medida,  

 

grān-d(e) ă-lĭ- | quīd, ⁞ quōd | pūl-m(o) ă-nĭ- | mǣ ⁞ prǣ- | lār-gŭs ăn- | hē-

lēt. (14)                       

qualquer coisa grandiosa, que um pulmão já bem largo de ar, exala com 

dificuldade. 

 

Aqui no verso 14, a ausência da cesura pentemímera recria a dificuldade de 

o recitador respirar durante a recitação da poesia. Em especial, vemos a existência 

de uma união sintática entre animae e praelargus que impede falarmos em pausa ou 

corte na posição heptemímera. A pausa se ajustaria apenas na posição triemímera, 

o que implica uma pequena dificuldade de o recitador enunciar este verso.  

 A continuação do poema permite consolidar essa visão, na medida em que 

Pérsio irá descrever uma cena de recitação de poemas. Portanto, é possível concluir 

que o poeta não tinha em mente apenas alguém que fosse ler sua poesia, mas um 

recitador. Não se quer aqui entrar na polêmica a respeito da forma de composição 

de poesia, nesse período e em toda a antiguidade, se era escrita para ser lida em 

voz alta, ou se já havia uma tradição consolidada de leitura silenciosa da poesia. 

Entretanto, parece-nos certo que Pérsio – ainda que, eventualmente, não esperasse 

a leitura oral de suas sátiras – tinha em mente um leitor com conhecimento profundo 

desse tipo de situação, uma vez que toda a ironia dos verso 15 a 21 desenvolve-se 

tendo em vista as expectativas de um recitador, impaciente por finalmente poder 

recitar no aniversário, e os efeitos dessa recitação sobre a audiência36. 
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 “Um autor em Roma que buscasse atenção pública normalmente faria uma leitura pública, ou 

recitatio. É difícil para um poeta tornar-se famoso, diz M. Aper nos Diálogos de Tácito, pois em que 
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de Plutarco e Plínio.  (HARRIS, W. Ancient Literacy. p. 225-226). 
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A cesura trocaica aparece novamente no verso 20: 

 

tūnc nĕ-quĕ | mō-rĕ prŏ- | bō ⁞ uĭ-dĕ- | ās nēc | uō-cĕ sĕ- | rē-nā (19) 

Então, poderás ver, não de uma maneira decorosa, nem com voz serena,  

 

īn-gēn- | tīs trĕ-pĭ- | dā-rĕ ⁞ Tĭ- | tōs, cūm | cār-mĭ-nă | lūm-būm (20)  

os Titos corpulentos tremendo agitadamente, quando os poemas entram  

 

īn-trānt | ēt trĕ-mŭ- | lō ⁞ scāl- | pūn- tŭr ŭ- | b(i) īn-tĭ-mă | uēr-sū. (21) 

nas genitais e fazem cócegas nas partes íntimas, por meio de um verso 

trêmulo. 

 

Pérsio está satirizando os efeitos gerados pela recitação pública da poesia. 

O uso da cesura trocaica serve como reforço da agitação, do trepidar que abala “os 

Titos corpulentos” e causa até um pequeno abalo rítmico, o que é ainda mais crível 

pelo fato de a palavra que desloca o ritmo ser justamente trepidare. Por outro lado, 

tendo-se em vista a crítica que se faz às influências gregas e ao uso de recursos 

gregos por certos poetas romanos, o uso da cesura trocaica, tipicamente grega, 

usada num contexto de deboche com forte conotação sexual, é uma forma de 

ridicularizar tais poetas.  

Outro exemplo dos recursos utilizados pelo poeta ocorre no verso 48: 

 

Quīs-quīs | ēs, ŏ mŏ- | dō ⁞ qu(em) ēx | ād-uĕrsŏ | dī-cĕ-rĕ | fēcī, (44) 

Quem quer que sejas, ó tu a quem acabo, agora mesmo, de outorgar contra 

mim a palavra, 

 

n(on) ē-gō | cūm scrī- | bō, ⁞ sī | fōr-tĕ quĭd | āp-tĭ-ŭs | ē-xīt, (45) 

eu não, quando escrevo, se, por acidente, algo sai mais satisfatório, 

 

quān-dŏ hŏc | rā-r(a) ă-uĭs | ēst, ⁞ sī | quīd tă-mĕn | āp-tĭ-ŭs | ē-xīt, (46) 

pois isto é ave rara, se algo, não obstante, sai mais satisfatório, 

 

lāu-dā- | rī mĕ-tŭ- | ām; ⁞ nĕ-qu(e) ĕ- | nīm mĭ-hĭ | cōr-nĕ-ă | fī-br(a) ēst. 

(47) 
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ser louvado não temerei, pois não tenho fibra de chifre. 

 

sēd rēc- | tī ⁞ fī- | nēm-qu(e) ēx- | trē-mūm- | qu(e) ēs-sĕ rĕ | cū-sō (48) 

Mas não aceito que a finalidade e o limite do que é retidão  

 

‘ēu-gĕ’ tŭ- | ūm ĕt ‘bĕl- | lē’. ⁞ nām | ‘bēl-  l(e)’ hōc | ēx-cŭ-tĕ | tō-tūm:  

(49)                                      

sejam o teu “bravo” e “belo”. Pois chacoalha na totalidade este “belo”:  

 

quīd nōn | īn-tŭs hă- | bēt? ⁞ nōn | hīc ēst | Ī-lĭ-ăs | Āt-tī (50) 

o que não há dentro dele? Não está aí a Ilíada de Ácio 

 

O verso 48 concentra o centro da argumentação de Pérsio nesse trecho 

citado, e tal qual no prólogo, contém uma recusa, dessa vez recusa aos critérios 

artísticos de seu interlocutor. 

Enquanto em outros lugares a cesura triemímera havia aparecido 

acompanhada da cesura heptemímera, aqui ela aparece sozinha; no lugar da cesura 

pentemímera há elisão, no lugar da cesura heptemímera não há final de palavra, e 

mesmo no quinto pé ocorre elisão. 

Outra característica que acompanha essa cesura e essas elisões é o fato de 

que todos os quatro primeiro pés compõem-se de espondeus. O quinto e o sexto pé, 

que constituem a cláusula hexamétrica, raramente são modificados do padrão 

dátilo/espondeu. Nos quatro primeiros pés, contudo, o poeta tem grande liberdade 

de manuseio do verso. 

Há quem tenha calculado os percentuais de distribuição dos 16 padrões 

possíveis de organização entre dátilos e espondeus nos quatro primeiros pés. Em 

Pérsio, o padrão de quatro espondeus é o oitavo mais frequente37.  

Em parênteses, é interessante notar o quanto essa análise métrica em 

percentuais pode servir de reforço para certas análises da crítica. Em especial, 

vemos Dolç afirmar que, apesar de Pérsio ser um mosaico de lembranças de 
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Horácio, eles seriam centros independentes, sem pontos de contato38. E tal análise é 

reforçada pelas conclusões feitas por Duckworth, para o qual não há evidências 

métricas a indicar a devoção de Pérsio a Horácio ou a Lucílio39. 

Mas quanto aos versos com caráter espondaico, ou seja, com os quatro 

primeiros pés em espondeu, Duckworth afirma que a preponderância de espondeus, 

ao contrário dos dátilos, que são leves, graciosos e rápidos, forma um verso lento, 

majestoso e solene40. 

Essa análise sobre o caráter dos espondeus pode ser reforçada com outros 

exemplos da sátira I. Vemos o caráter espondaico no verso 8, justamente no verso 

em que Pérsio afirma ter um segredo, que acabará sendo revelado apenas ao final 

da primeira sátira: 

 

nām Rō- | mǣ quīs | nōn ⁞ - ā, | sī fās | dī-cĕ-rĕ | - sēd fās: (8) 

Pois em Roma há quem não... oh, se fosse lícito dizer – mas é: 

 

Ocorre também quando o interlocutor defende a ideia da importância de ser 

reconhecido e de influenciar a juventude: 

 

tēn cīr- | rā-tō- | rūm ⁞ cēn- | tūm dīc- | tā-tă fŭ- | īs-sē (29) 

Tu, haver sido o ditado de cem jovens de cachinhos 

 

Reaparece quando se fala das poesias faladas em banquetes e dos manes: 
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 “A obra de Pérsio é, com frequência, como se verá no comentário, um mosaico de reminiscências 

de Horácio, desde o assunto inteiro de uma sátira ou da figura de toda uma cena, até meros 

conceitos, motivos, ecos e frases repetidas das mesmas palavras (...) Contudo, apesar das inúmeras 
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variedade parece Vergílio e especialmente Horácio”. (DUCKWORTH, G. E. idem. p. 116). 
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lāu-dānt | cōn-uī- | uǣ : ⁞ nūnc | nōn ē | mā-nĭ-bŭs | īl-līs, (38)                                         

Os convidados elogiam: agora desde os manes deles, 

 

Quando se fala de Ácio Briseu: 

 

ēst nūnc | Brī-sǣ- | ī ⁞ quēm | uē-nō- | sūs lĭ-bĕr | Āc-cī, (76) 

Hoje há alguns a quem deleite o livro de veias salientes de Ácio Briseu,  

 

E ao se criticar a apreciação dos discursos jurídicos: 

 

lāu-dā- | tūr: ‘bēl- | l(um)  hōc!’ ⁞ hōc | bēl-l(um)? ān, | Rō-mŭ-lĕ, | cē-

uēs? (87) 

é louvado: “Isto é belo!” Belo, isto? Acaso, Rômulo, tu rebolas? 

  

A partir dessa série de exemplos, podemos concordar com Duckworth 

quanto ao tom formal e de seriedade envolvido na elaboração de hexâmetros com 

os quatro primeiros pés em espondeu. Portanto, no verso 48, podemos ver também 

o uso de espondeus para reforçar o tom de seriedade e solenidade envolvidos na 

recusa dos critérios do interlocutor como limites da retidão poética.  

 

Outro recurso aparece no verso 65: 

Quīs pŏ-pŭ- | lī sēr- | m(o) ēst? ⁞ quĭs ĕn- | īm, nĭ-sĭ | cār-mĭ-nă | mōl-lī 

(63)   

Que pensa o público disto? O que, enfim, senão que o canto  

 

nūnc dē- | mūm nŭ-mĕ- | rō ⁞ flŭ-ĕ- | r(e), ūt pēr | lē-uĕ sĕ- | uē-rōs (64)            

agora, finalmente, flui em versos suaves, de tal maneira que a junção  

 

ēf-fūn- | dāt ⁞ iūnc- | tū-r(a) ūn- | guīs? ⁞ ‘scīt | tēn-dĕ-rĕ | uēr-sūm. (65)  

deixa correr unhas exigentes por uma superfície lisa? “Ele sabe delinear o 

verso 

 

nōn sĕ-cŭs | āc s(i) ŏ-cŭ- | lō ⁞ rū- | brī-cām | dē-rĭ-găt | ū-nō. (66) 
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não menos do que alguém que com um olho só conduz em linha reta o giz 

vermelho. 

 

No verso 65, justamente onde o leitor elogia a junção de versos suaves, 

Pérsio utiliza dois procedimentos. Novamente, é um verso composto exclusivamente 

por espondeus nos quatro primeiro pés, ressaltando o tom de solenidade, mas além 

disso, o uso de cesura triemímera e heptemímera causa uma fissura no suave 

delinear de versos que ocorrem com as cesuras pentemímeras.  

Na interpretação proposta por Freudenburg, o  ataque de Pérsio é sobretudo 

à falta de crítica literária, pois a crítica e a auto-crítica enamoradas do populus e de 

seus elogios, veem a poesia da época como perfeita, com o tipo de perfeição 

reservada aos sábios estoicos. Dessa forma, o trabalho de Pérsio, ao criar uma 

poesia com uma iunctura acri, tanto no metro como nas imagens, tem por objetivo 

esquadrinhar a superfície lisa de sociedades e indíviduos seguros de si, e 

chacoalhar esses valores. 

Outro exemplo do uso da cesura como recurso estético ocorre em 77: 

 

ēst nūnc | Brī-sǣ- | ī ⁞ quēm | uē-nō- | sūs lĭ-bĕr | Āc-cī, (76) 

Hoje há alguns a quem deleite o livro de veias salientes de Ácio Briseu,  

 

sūnt quōs | Pā-cŭ-uĭ- | ūs-qu(e) ēt | uēr-rū- | cō-să mŏ- | rē-tūr (77)  

existem outros aos quais agrade a verrugosa Antíope de Pacúvio 

 

Ān-tĭ-ŏ-| p(a), ǣ-rūm- | nīs ⁞ cōr | lūc-tĭ-fĭ- | cā-bĭ-lĕ | fūl-tā? (78) 

e seu coração aflito que suporta as atribulações? 

 

Aqui pensamos que o efeito é de imitação  do estilo de Ênio e, seu sobrinho, 

Pacúvio, que era escritor de tragédias, tendo sobrevivido até nós apenas em 

fragmentos. Ao falarmos dos princípios do hexâmetro neste trabalho, citando 

Crusius, falamos das dificuldades enfrentadas por Ênio para a adaptação do 

hexâmetro ao latim. Entre estas dificuldades estava a de fazer com que o fim de 

palavras não coincidisse com o fim do pé, de modo a não criar compartimentos 

isolados. Não obstante, essa dificuldade só foi contornada por Ênio no decorrer de 

seu trabalho, existindo vários exemplos de versos em que isso não ocorreu. No 
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verso 77, Pérsio recria Pacúvio e Ênio, ao produzir um metro quase sem qualquer 

final de palavra dentro do pé, ou seja sem cesuras. 

Outro ponto de destaque, embora não diga respeito diretamente à cesura é 

o seguinte trecho:  

 

‘Sēd nŭ-mĕ- | rīs dĕ-cŏr | ēst ⁞ ēt | īunc-tū | r(a) ād-dĭ-tă | crū-dīs. (92) 

“Mas beleza e articulação foram acrescidas a versos ainda crus. 

 

clāu-dĕ-rĕ | sīc uēr- | sūm ⁞ dĭ-dĭ- | cīt <<Bĕ-rĕ- | cȳn-tĭ-ŭs | Āt-tīs>> (93) 

Aprendeu a fechar assim o verso “Berecíntio Átis” 

 

Ēt <<quī | cǣ-rŭ-lĕ- | ūm ⁞ dĭ-rĭ- | mē-bāt | Nē-rĕ-ă | dēl-phīn>>, (94) 

e “o delfim que separava Nereu cerúleo” 

 

Sīc <<cōs- | tām lōn- | gō ⁞ sūb- | dū-xĭ-mŭs | Āp-pēn- | nī-nō>>. (95)  

da mesma forma “retiramos uma costela do longo Apenino”.  

 

<<Ār-mă vĭ- | rūm>>, nōn- | n(e) hōc ⁞ spū- | mō-s(um)  ēt | cōr-tĭ-cĕ | pīn-

guī,  (96) 

“Armas e varões”, acaso isto não é espumoso e de pele grossa, 

 

ūt rā- | mā-lĕ uĕ- | tūs ⁞ uē- | grān-dī | sū-bĕ-rĕ | cōc-tūm?’ (97) 

como um ramo velho que foi secado pelo carvalho imenso?” 

 

Aqui o poeta concedeu a voz a seu interlocutor e ele cita trechos da poesia 

contemporânea que considera bons, aproveitando para criticar Virgílio. Pérsio, 

evidentemente não gosta da poesia citada pelo interlocutor, como os versos 103-106 

deixarão claro.  

O que há nos versos apresentados pelo interlocutor que pode ser objeto de 

desgosto pelo poeta?  

Na intepretação de Dolç, apesar de estes versos serem de métrica clássica, 

são compostos com a técnica alexandrina, com helenismos, andamentos 
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espondaicos e sonoridade rebuscada, o que representaria uma crítica direta aos 

poetas neotéricos41. 

Em 93 vemos em Berecyntius Attis algo condenável, pois a nosso poeta não 

agradariam adjetivos polissilábicos gregos nessa posição, além do som da letra ‘y’ 

grega, a qual já aparecera em contextos de zombaria em 32 e 34. O uso excessivo 

de palavras gregas já fora condenado por Horácio (Sátiras I, 10), como nos lembra 

Barr42. Como lembra Dolç, o tema de Átis era muito usado na poesia alexandrina.  

Em 94 não há muita coisa que chame a atenção além de, novamente, duas 

palavras gregas encerrando o verso. É em razão dessa percepção que traduzimos 

no verso 93, claudere versum por “fechar o verso”, ao invés da escolha, igualmente 

correta, mas um pouco menos reveladora, de “compor versos”, sugerida por Dolç.  

Em 95, no entanto, há muita coisa diferente acontecendo. De imediato nota-

se que é um verso espondaico, ou seja, o quinto pé é um espondeu, sendo o único 

exemplo na sátira I. Há eco entre o final do verso (Appennino) e a palavra que 

precede a cesura (longo)43. Na medida em que o uso de quintos pés espondaicos na 

poesia latina é atributo proeminente em Catulo, o mais famoso dos poetas 

neotéricos, parece haver argumentos a favor da tese de que a crítica de Pérsio, no 

plano estético, é dirigida àqueles que adotam a técnica alexandrina.  Mas o que mais 

chama atenção é o fato de ser um verso rebuscado, porém de difícil interpretação, 

ainda que se leve em conta tratar-se de um mero fragmento: 

 

Apesar de sua feição clássica (cf. QUINT, IX 4, 65), este verso, espondaico, 

é evidentemente estrambótico e ininteligível. Entende-se que Lívio fale do 

dorsum Appennini, mas chegar a perceber suas costelas e arrancar uma 

delas, é uma particularidade grotesca. Além disso, a que aludiria esta 

expressão? Gramaticalmente, a locução é suscetível de todas as 

interpretações propostas: a) “Percorremos o Apenino em toda sua 

longitude” (subducere = rapere, cf. rapere viam; costa = dorsum, vertex, 

fauces); b) “Retiramos um promontório de mármore do Apenino” (alusão a 

Carrara); c) “Separamos uma costela [Sicília] da espinha dorsal do Apenino 

continental”; d) “Levamos nosso navio às abas do grande Apenino”. O 
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escoliasta emite um interpretação personalíssima: “Retirar uma sílaba do 

verso” para fazer quadrissilábico o final do hexâmetro, como ocorre com a 

palavra Appennino
44

. 

 

Parece ser certo, portanto, que Pérsio, ao colocar a técnica alexandrina do 

hexâmetro na voz do interlocutor e depois ridicularizá-la, está em desacordo com a 

utilização de palavras e sons gregos na composição da poesia. Não devemos nos 

esquecer, no entanto, que Pérsio afirmará ter forte influência dos comediógrafos 

gregos, os quais são citados nominalmente nos versos 123-124.  

Para um último trecho gostaríamos de chamar a atenção: 

 

quīd-n(am) ĭ-gĭ- | tūr tĕ-nĕ- | r(um) ēt ⁞ lā- | xā cēr- | uī-cĕ lĕ- | gēn-dūm?  

(98) 

Então, qual passagem delicada deve ser lida com o pescoço relaxado? 

 

<<tōr-vă Mĭ- | māl-lŏ-nĕ- | īs ⁞ īn- | plē- rūnt | cōr-nŭ-ă | bōm-bīs, (99) 

“Encheram a trompa feroz com estrépitos Mimalôneos,  

 

ēt rāp- | tūm uĭ-tŭ- | lō ⁞ că-pŭt | ā-blā- | tū-ră sŭ- | pēr-bō (100) 

e a Bassárida, carregando a cabeça decepada de um novilho soberbo, 

 

Bās-să-rĭs | ēt lȳn- | cēm ⁞ Mǣ- | nās flē- | xū-ră cŏ- | rȳm-bīs (101) 

e Mênade, dirigindo o lince com guirlandas de hera, 

 

ēu-hĭ-ŏn | īn-gĕ-mĭ- | nāt, ⁞ rĕ-pă- | rā-bĭ-lĭs | ād-sŏ-năt | ē-chō.>> (102) 

Repetem: Evoé!; e ressoando ressoa o eco”.  

 

hǣc fiē- | rēnt, sī | tēs- ⁞ tĭ-cŭ- | lī uē- | n(a) ūl-lă pă- | tēr-nī (103) 

Ocorreriam essas coisas se alguma veia do testículo paterno 

 

uī-uĕ-rĕt | īn nō- | bīs? ⁞ sūm- | mā dē- | lūm-bĕ să- | lī-uā (104) 

vivesse em nós? Essa coisinha frouxa  

                                                           
44

 DOLÇ, M. idem. p. 103. 
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hōc nă-tăt | īn lā- | brīs, ⁞ ĕt ĭn | ū- d(o) ēst | Mǣnăs ĕt | Āt-tīs, (105) 

nada na saliva por todo o lábio, e na umidade estão Mênade e Átis -  

  

Entre os versos 99-102 notamos que o interlocutor recria versos daquilo que 

considera boa poesia. O escoliasta de Pérsio chega ao ponto de atribuir esses 

versos a Nero, algo sobre o que dificilmente teremos certeza algum dia, mas de que 

boa parte da crítica discorda. 

Estes quatro versos possuem proporções áureas, i.e., adj.1, adj. 2, verbo, 

subs. 1, subs. 2, ou abVAB. À construção, já rebuscada, é adicionada outra figura de 

linguagem, chamada hipálage. O adjetivo 1, que gramaticalmente se atribui ao 

substantivo 1, logicamente só pode ser atribuído ao substantivo 2. Assim, 

literalmente, feroz (adj 1), das Mimalôneos (adj 2), encheram (verbo), trompa (subs 

1), gritos (subs 2). Enquanto o pertencimento às Mimálones pode ser atribuído à 

trompa ou aos gritos, faz mais sentido que a ferocidade seja dos gritos, e não da 

trompa, em que pese gramaticalmente esteja indicado o oposto. 

Há rimas entre versos, algo alheio à boa poesia romana (bombis, corymbis; 

superbo, echo). Há rimas internas entre o final de verso e a palavra anterior à cesura 

(bombis, Mimalloneis; superbo, vitulo). Há excessivos substantivos e adjetivos 

derivados de palavras gregas (Mimalloneis, bombis, Bassaris, lyncem, corymbis, 

euhion, echo).  

Há todo um rebuscamento nestes versos, que é exponencializado pela 

utilização de sons e expressões de origem grega. 

O que não há neste trecho, e em nenhum dos demais trechos recriados na 

voz do interlocutor, em contraste marcante com os momentos de fala do poeta, são 

as elisões. Barr, ao comentar o verso 96, diz que a falta de elisões é a única 

característica que não encontra paralelo em Virgílio, pois todos os demais aspectos 

métricos utilizados têm algum correpondente na Eneida. Afirma ainda que Pérsio, 

Horácio e Virgílio possuem números muito aproximados de uso de elisões, em 

contrase com a prática do primeiro século depois de Cristo.  

Inclusive, Barr interpreta a imagem do verso 97 a partir dessa característica:  

 

“Elisão, especialmente na escala utilizada por Virgílio, é algo que pelos 

padrões do interlocutor tiraria a Eneida de qualquer pretensão quanto à 
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iunctura para a qual ele dá tanta importância e, ao mesmo tempo, encheria 

o verso com excrescências silábicas, expandindo-o e enchendo-o de uma 

maneira enferma e inconsistente. Por isso a Eneida é comparada a um 

velho ramo em um carvalho de crescimento monstruoso”.
45

 

 

Portanto, vemos que a compreensão do funcionamento do metro, com suas 

cesuras e elisões, é de fundamental valia para a interpetação da sátira I, não apenas 

em passagens isoladas, mas em toda a sua estrutura.  Se a estética é parte 

fundamental e reveladora da ética, como acreditavam os estoicos, uma estética 

degenerada, aos olhos do poeta, era reveladora de uma sociedade degenerada. 

Dessa forma, o problema dos versos citados pelo poeta não está em qualquer 

característica particular dos gregos, mas está nos romanos, que se utilizavam de 

palavras gregas como forma de encher seus versos de rebuscamento estéril. Ao 

levantarmos os momentos em que o poeta se utiliza das cesuras para realçar o 

sentido do que está dizendo, e os pontos de contraste com aquilo que considera 

degenerado na estética contemporânea, tentamos evidenciar o quanto Pérsio, sem 

deixar de ser difícil, à sua maneira rebuscado, cheio de imagens concisas e duras, é 

um exímio analisador da sociedade de seu tempo, e merecedor de leitura e estudo 

ainda nos dias de hoje.  
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46 

 

 

 

 

 

 

 

7. Considerações Finais. 

O objetivo inicial deste trabalho era apenas fazer um breve estudo a respeito 

das cesuras no hexâmetro datílico. A escolha de Pérsio deve-se ao fato de se ter 

acreditado possível, àquela altura inicial, realizar a escansão completa de suas seis 

sátiras.  

O trabalho desviu-se muito do plano inicial. Em primeiro lugar, entendeu-se 

imprescindível traduzir as sátiras – o que não estava no plano inicial – e acabou por 

restringir a escansão à primeira sátira e ao prólogo. Em segundo lugar, a escansão 

acompanhada da tradução acabou por me revelar todo um universo de efeitos 

poéticos desconhecidos, e que envolvem a compreensão do verso como um todo, 

do ritmo e do sentido em harmonia. 

Ainda que os efeitos apontados sejam pequenos, referentes a pequenos 

momentos de colocação da cesura e de elisões, sem envolver toda uma 

sensibilidade do ritmo que talvez possa estar por trás do poema, o estudante de 

latim vai encontrar farto material para poder aprofundar seus estudos e passar ele 

próprio a prestar atenção no metro da poesia antiga. 

Em terceiro lugar, o estudo revelou a quase inexistência de estudos deste 

gênero em língua portuguesa, o que é um fato que só pode ser lamentado, pois 

parece-me claro, agora, que a compreensão da poesia latina necessita da 

compreensão do ritmo. 

Por fim, é de se notar a dificuldade do tema, cujos indícios estão na própria 

divergência entre os autores e sua terminologia de análise, mas também no fato de 

que nós temos apenas conjecturas quanto a prosódia. Se os especialistas tem 

receios em realizar afirmações mais genéricas quanto aos temas propostos, que se 

dirá de um estudo incipiente como este. 
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Portanto, para além de fazer um fechamento do estudo, que este tópico sirva 

de incentivo para o autor e para o leitor aprofundarem seus estudos.   
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Anexo I – Escansão e tradução do prólogo e da Sátira I de Pérsio46. 

 

Prólogo: 

Nēc fōn-tĕ lā- | bră prō-lŭ-ī | că-bāl-lī-nō47 
Nem banhei os lábios na fonte do cavalinho 
 
nēc īn bĭ-cĭ-pĭ- | tī  sōm-nĭ-ā- | ssĕ Pār-nā-sō 
nem me lembro de ter sonhado com o Parnaso de dois cumes, 
  
mĕ-mĭ- n(i), ūt rĕ-pēn-| tĕ sīc pŏ-ē-| tă prō-dī-rēm; 
para revelar-me de repente como poeta; 
 
Hĕ-lĭ-cō-nĭ-dās- | quĕ pāl-lĭ-dām- | quĕ Pī-rē-nēn 
as Helicônidas48 e a a pálida Pirene49 
 
īl-līs rĕmīt- | tō, quō-r(um) ĭ-mā- | gĭ-nēs lām-būnt 
eu deixo para aqueles que têm as heras trepadeiras  
 
hĕ-dĕ-rǣ sĕ-quā- | cēs : īp-sĕ sē- | mĭ-pā-gā-nūs 
lambendo seus bustos50 : eu mesmo apenas um meio-poeta51 
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 A apresentação do texto latino procura seguir a versão de CLAUSEN, a menos quando indicado 

em nota de rodapé. 

47
 Latinização sarcástica do grego Hippocrene, a fonte de Pegasus, fonte de inspiração poética que 

se localiza no monte Hélicon.  

48
 Musas que habitavam o monte Hélicon. 

49
 Pirene é uma fonte na acrópole de Corinto,  que, numa das versões do mito, foi criada por uma 

patada de Pégasus no chão.  

50
 Era costume colocar bustos de poetas em bibliotecas públicas e privadas, os quais eram 

adornados com heras, dedicadas a Baco (BARR, idem. p. 65).  

http://www.jstor.org.stable/41812944


50 

 

  
ād sā-cră uā- | tūm cār-mĕn ād- | fĕ-rō nōs-trūm. 
trago meu canto para o lugar sagrado dos vates. 
 
quīs ēx-pĕ-dī- | uīt psīt-tă-cō | sŭ-ūm ‘chǣrē’ 
Quem explicou ao papagaio o seu ‘Hello’52 
pī-cām-quĕ dō- | cŭ-ĭt vēr-bă nōs-| tră cō-nā-rī?   
e ensinou a pêga53 a tentar nossa fala? 
 
mă-gīs-tĕr ār- | tĭs īn-gĕ-nī- | quĕ lār-gī-tōr 
Aquele professor das artes e doador da genialidade, 
 
vēn-tēr, nĕ-gā- | tās ār-tĭ-fēx | sĕ-quī uō-cēs. 
o estômago, hábil em perseguir vozes negadas.  
 
quōd sī dŏ-lō-| sī spēs rĕ-fūl- | sĕ-rīt nūm-mī, 
Pois, se brilhar a esperança de dinheiro enganador,  
 
cōr-uōs pŏ-ē- | tās ēt pŏ-ē- | trĭ-dās pī-cās 
acreditarás que corvos-poetas e poetisas-pêgas 
 
cān-tā-rĕ crē- | dās Pē-gă-sē | ĭ-ūm nēc-tār. 
cantam o néctar de Pégasus.  

Sátira I  

Ō cū- | rās hŏ-mĭ- | n(um)! ō ⁞ quān- | t(um) ēst īn | rē-bŭs ĭ- | nā-nē!54  
Ó preocupações dos homens! Ó quanto vazio há no mundo! 

 
‘quīs lĕ-gĕt | hǣc’? mīn | t(u) īs-tŭd ⁞ ă- | īs? nē- | m(o) hēr-cŭ-lĕ. | ‘nē-mō?’(2)  
“Quem lerá isso?” É pra mim que tu perguntas isso? Ninguém, por Hércules. 
“Ninguém?” 
 
uēl dŭ-ŏ | uēl nē- | mō. ⁞ ‘tūr- | p(e) ēt  mĭ-sĕ- | rā-bĭ-lĕ’. | quā-rē? (3) 
Ou dois ou ninguém. “Que coisa embaraçosa e lamentável”. Por quê? 
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 Pagus designa uma comunidade rural. Havia uma festa sagrada, conhecida como Paganalia, que 

unia os habitantes de um mesmo pagus. Semipaganus é uma criação de Pérsio, querendo indicar 

que não pertencia totalmente a um pagus: “Por tanto, el sentido es: <Yo no pertenezco más que a 

medias a la cofradía poética>”. (DOLÇ, idem. p. 265-266). 

52
 Chaere é saudação grega aos que chegam em casa, ressaltando a grecomania dos poetas da 

época (DOLÇ, idem. p. 266). Será que o inglês já é o outro linguístico do português, como o grego 

era do latim, ou esse lugar ainda pertence ao espanhol?. 

53
 Pêga: ave da família dos corvos.  

54
 Verso com correspondência na Bíblia (vanitas vanitatum et omnia vanitas), Cícero (De or. III,  2, 7) 

e Lucrécio (II, 14). 
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nē mĭ-hĭ | Pō-l  -dă- | mās ⁞ ēt | Trō-ĭ-ă- | dēs Lă-bĕ- | ō-nēm (4)   
Polidamante e as Troianas55 não preferirão 
 
prǣ-tŭ-lĕ- | rīnt? nū- | gǣ. ⁞ nōn, | sī  quīd | tūr-bĭ-dă | Rō-mā (5) 
Labeão56 a mim? Ninharias. Não, se algo a tumultuosa Roma    
 
ē-lĕ-uĕt, | āc-cē- | dās ⁞ ē- | xā-mēn- | (ue) īn-prŏ-b(um) ĭn | īl-lā (6) 
abaixar, aceitarás, nem o fiel ímprobo naquela 
 
cās-tī- | gēs trŭ-tĭ- | nā ⁞ nēc | tē quǣ- | sī-uĕ-rĭs | ēx-trā. (7) 
balança castigarás, nem procurarás fora de ti. 
 
nām Rō- | mǣ quīs | nōn ⁞ - ā, | sī fās | dī-cĕ-rĕ | - sēd fās: (8) 
Pois em Roma há quem não... oh, se fosse lícito dizer – mas é: 
 
tūnc c(um) ād | cā-nĭ-tĭ- | (em)  ēt ⁞ nōs- | tr(um) īs-  tūd | uī-uĕ-rĕ | trīs-tē (9) 
então, toda vez que, para nossa velhice precoce e este nosso viver triste57 
 
 
ās-pē- | x(i) āc nŭ-cĭ- | būs ⁞ fă-cĭ- | mūs quǣ- | cūm-quĕ rĕ- | līc-tīs, (10) 
olho e o que quer que façamos, largadas as nozes58, 
 
cūm să-pĭ- | mūs pă-trŭ- | ōs, ⁞ tūnc | tūnc – īg- | nōs-cĭ-tĕ | (nō-lō (11) 
quando temos o sabor de tios59, então, então, - perdoai (não quero, 
  
quīd fă-cĭ- | ām?) sēd | sūm ⁞ pĕ-tŭ- | lān-tī | splē-nĕ că- | chīn-nō. (12)                                                         
mas o que farei?)60 Sou de baço petulante, gargalho61. 

                                                           
55

 Na Ilíada, XXII 100-105, Heitor, tendo perdido a esperança, reluta em entrar nas muralhas de Tróia 

por temor de Polidamante e dos Troianos e Troianas, os quais viraram proverbiais como censores 

temíveis. Pérsio não menciona os Troianos, mas apenas as Troianas, considerando os aristocratas 

romanos corrompidos e efeminados (DOLÇ, idem p. 73-74). 

56
 Attius Labeo, contemporâneo de Pérsio, traduziu a Ilíada e a Odisseia para o latim. 

57
 O uso de infinitivo como substantivo era comum na conversação diária, encontrando-se exemplos 

nas cartas e tratados filosóficos de Cícero, mas não em seus discursos. Pérsio é, ao que se sabe, o 

primeiro a juntar o infinitivo com adjetivo qualificativo: vivere triste. (DOLÇ, M. idem. p. 75). 

58
 As nozes eram o jogo preferido das crianças romanas. LEE traduz por marbles, que, entre tantos 

nomes em português, poderia ser traduzido por bola de gude. 

59
 Patruus é o tio paterno, protótipo de austeridade (DOLÇ, idem. p. 76) 

60
 A passagem, que no texto latino não tem qualquer marca ignoscite nolo quid faciam? tem sido 

interpretada de duas maneiras: a) com intervenção do interlocutor: ignoscite ‘nolo’ quid faciam? / 

Perdoai. ‘Não quero’. O que farei? b) como pergunta retórica: ignoscite (nolo, quid faciam)? / Perdoai 

(não quero, mas o que farei)? Aqui seguimos a alternativa `b`, discordando de Dolç, em razão de que 

tanto a edição de Clausen quanto de Kissel seguem essa linha. Kissel, no entanto, discorda de 

Clausen, ao fechar os parêntes apenas mais a frente: (nolo – quid faciam? –, sed sum petulanti 

splene). 
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Scrī-bĭ-mŭs | īn-clū- | sī, ⁞ nŭ-mĕ- | rōs īl- | l(e), hīc pĕ-dĕ | lī-bēr, (13) 
Escrevemos fechados, aquele em versos, este livre de medida,  

 
grān-d(e) ă-lĭ- | quīd, ⁞ quōd | pūl-m(o) ă-nĭ- | mǣ ⁞ prǣ- | lār-gŭs ăn- | hē-lēt. (14)                       
qualquer coisa grandiosa,  que um pulmão já bem largo de ar, exala com dificuldade. 
 
scī-lĭ-cĕt | hǣc pŏ-pŭ- | lō ⁞ pē- | xūs-quĕ tŏ- | gā-quĕ rĕ- | cēn-tī (15)                    
Evidentemente, essas coisas, tu, penteado, em toga nova 
 
ēt nā- | tā-lĭ-cĭ- | ā ⁞ tān- | dēm cūm | sār-dŏ-n  - | ch(e)  āl-būs (16)  
e finalmente, com a sardônica natalícia62 e a branca toga, 
 
sē-dĕ lĕ- | gēs cēl- | sā, ⁞ lĭ-quĭ- | dō cūm | plās-mă-tĕ | gūt-tūr (17)  
lerás de uma cadeira alta, tendo enxaguado a garganta móvel 
 
mō-bĭ-lĕ | cōn-lŭ-ĕ- | rīs, ⁞ pā- | trān-tī | frāc-tŭs ŏ- | cēl-lō. (18) 
com um líquido colutório, enfraquecido no olho que teve um orgasmo.  
 
tūnc nĕ-quĕ | mō-rĕ prŏ- | bō ⁞ uĭ-dĕ- | ās nēc | uō-cĕ sĕ- | rē-nā (19) 
Então, poderás ver, não de uma maneira decorosa, nem com voz serena,  
 
īn-gēn- | tīs trĕ-pĭ- | dā-rĕ ⁞ Tĭ- | tōs, cūm | cār-mĭ-nă | lūm-būm (20)  
os Titos63 corpulentos tremendo agitadamente, quando os poemas entram nas 
 
īn-trānt | ēt trĕ-mŭ- | lō ⁞ scāl- | pūn- tŭr ŭ- | b(i) īn-tĭ-mă | uēr-sū. (21) 
genitais e fazem cócegas nas partes íntimas, por meio de um verso trêmulo. 
 
tūn, uĕ-tŭ- | l(e), āu-rĭ-cŭ- | līs ⁞ ă-lĭ- | ē-nīs | cōl-lĭ-gĭs | ēs-cās, (22)  
És tu, jovem envelhecido, que reúnes iscas para as orelhinhas alheias, 
 
āu-rĭ-cŭ- | līs64 quī- | būs ⁞  ĕt dĭ- | cās cŭ-tĕ | pēr-dĭ-tŭs | ‘ō-hē’? (23) 
orelhinhas às quais também dizes, inchado quanto à pele65, “chega?” 
 
‘quō dĭ-dĭ- | cīs-sĕ, nĭ- | s(i) hōc ⁞ fēr- | mēn-t(um) ēt | quǣ sĕ-mĕl | īn-tūs (24) 

                                                                                                                                                                                     
61

 Há quem interprete cachinno como substantivo: sou um gargalhador de baço petulante. Os antigos 

consideravam o baço como sede do riso.  

62
 Sardônica é uma pedra utilizada em anéis, os quais estavam entre os principais presentes de 

aniversário (DOLÇ, idem. p. 78).  

63
 Os nobres romanos são chamados de Titi pela frequência com que esse prenome aparece nas 

famílias nobres. (DOLÇ, idem. p. 79) 

64
 Auriculis, com Dolç, apesar de Clausen e Kissel optarem por articulis.  

65
 Cute perditus não é expressão clara, e talvez remonte a Horácio, Sátiras II, 5, 96. O declamador 

está tão inflado pelos aplausos que sua pele está a ponto de explodir e, assim, impõe silêncio à 

platéia (DOLÇ, idem. p. 80).   
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“De que serve ter aprendido, a não ser para que este fermento, e esta figueira  
 
īn-nā- | t(a) ēst rūp- | tō ⁞ iĕ-cŏ- | r(e) ē-xĭ-ĕ-| rīt că-prĭ- | fī-cūs?’  (25)               
selvagem, uma vez tendo nascido dentro, saia rompendo o fígado?” 
 
ēn pāl- | lōr ⁞ sĕ-nĭ- | ūm- qu(e)! ō | mō-rēs! | ūs-qu(e) ă-dĕ- | ō-nē (26) 
Eis a palidez66 e a velhice! Ó costumes! Até tal ponto  
 
scī-rĕ tŭ- | ūm nĭ-hĭl | ēst, ⁞ nĭ-sĭ | tē scī- | r(e) hōc scĭ-ăt | āl-tēr? (27) 
o saber teu não é nada, a não ser que outro saiba que tu sabes isto?  
 
‘āt pūl- | chr(um) ēst dĭ-gĭ- | tō ⁞ mōns- | trā-r(i) ēt | dī-cĭ-ĕr | “hīc ēst”; (28) 
“Mas é belo pelo dedo ser apontado e ser dito67 ‘é ele’; 
 
tēn cīr- | rā-tō- | rūm ⁞ cēn- | tūm dīc- | tā-tă fŭ- | īs-sē (29) 
Tu, haver sido o ditado de cem jovens de cachinhos68 
 
prō nĭ-hĭ- | lō pēn- | dēs?’ ⁞  ēc- | c(e) īn-tēr | pō-cŭ-lă | quǣ-rūnt (30) 
contas como nada?” Eis69, entre os copos procuram  
 
Rō-mŭ-lĭ- | dǣ să-tŭ- | rī, ⁞ quīd | dī-ă pŏ- | ē-mă-tă | nār-rēnt. (31)                                                   
os filhos de Rômulo, saturados, o que dizem os poemas divinos. 
  
hīc ă-lĭ- | quīs, ⁞ cuī | cīr-c(um) ŭ-mĕ- | rōs ⁞ h  -ă- | cīn-thĭ-nă | lǣ-n(a) ēst, (32)  
Então, um indivíduo que tem ao redor dos ombros um manto70 de cor purpúrea,  
 
rān-cĭ-dŭ- | lūm quīd- | dām ⁞ bāl- | bā dē | nā-rĕ lŏ- | cū-tūs (33) 
tendo declamado qualquer coisa desagradável, pelo nariz gaguejante71,  
 
Phȳl-lĭdăs, | Hȳ-psĭ-p  - | lās, ⁞ uā- | t(um) ēt  plō- | rā-bĭ-lĕ | sī-quīd, (34)  
Fílidas72, Hipsípila73 e qualquer outra coisa dos poetas, digna de ser chorada74,  
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 A palidez pelas preocupações decorrentes do desejo desmensurado de triunfar. (DOLÇ, idem. p. 

81). 

67
 Dicier: infinitivo arcaico passivo. 

68
 Cirratorum: cabeças com cabelos encaracolados, designando as crianças.  

69
 O poeta não responde diretamente à questão de seu interlocutor, mas inicia uma paródia do estilo 

épico, com ecce, Romulidae e dia poemata, locuções pomposas e em contraste com as expressões 

vulgares inter pocula e saturi. Saturi, aqui, parece ser de estômago cheio (DOLÇ, idem. p. 83)  

70
 Laena: pequeno manto quadrado que os sacerdotes flâmines usavam sobre a toga. Com o tempo o 

luxo os fez de uso comum, sendo utilizados especialmente nos banquetes. (DOLÇ, idem. p. 83). 

71
 Note-se a figura de linguagem chamada hipálage, com atribuição do gaguejar ao nariz. DOLÇ, p. 

83, comenta, ainda, que além da pronunciação nasal haveria recitação em tom pedantesco, 

exagerado, sentido especializado da palavra rancidus, na nossa tradução vertida por desagradável 
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ē-lĭ-quăt | āc tĕ-nĕ- | rō ⁞ sūb- | plān-tāt | uēr-bă pă- | lā-tō. (35) 
recita lentamente75 e, com paladar delicado, derruba76 as palavras. 
 
ād- sēn- | sē-rĕ uĭ- | rī : ⁞ nūnc | nōn cĭ-nĭs | īl- lĕ pŏ- | ē-tǣ (36) 
Aplaudiram os homens: agora aquelas cinzas do poeta 
 
fē-līx? | nōn lĕ-uĭ- | ōr ⁞ cīp- | pūs nūnc | īn-prĭ-mĭt | ōs-sā? (37) 
não são felizes? A pedra77 do sepulcro agora não pressiona mais levemente78 os 
ossos? 
 
lāu-dānt | cōn-uī- | uǣ : ⁞ nūnc | nōn ē | mā-nĭ-bŭs | īl-līs, (38)                                             
Os convidados elogiam: agora desde os manes79 deles, 
 
nūnc nōn | ē tŭ-mŭ- | lō ⁞ fōr- | tū-nā- | tā-quĕ fă- | vīl-lā (39) 
agora desde o túmulo e da brasa80 afortunada 
 
nās-cēn- | tūr vĭ-ŏ- | lǣ? ⁞ ‘rī- | dēs’ ă-ĭt | ‘ēt nĭ-mĭs | ūn-cīs (40) 
não nascerão violetas? “Tu ris” ele diz81 “e em excesso ao franzir de 
 
 
nā-rĭ-bŭs | īn-dūl- | gēs. ⁞  Ăn ĕ- | rīt quī | uēl-lĕ rĕ- | cū-sēt (41) 
narizes82 te entregas. Acaso haverá quem recuse querer 
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 Phylidas, filha de Licurgo, mulher de Demofonte, julgando-se desprezada por seu amado não voltar 

da guerra de Tróia na data combinada, enforcou-se numa amendoeira, que secou. Quando 

Demofonte chegou ao lugar e abraçou a árvore, esta reverdeceu. 

73
 Hypsipylas, filha de Toante, rei de Lemnos, ilha cujas mulheres mataram todos os homens. Salvou 

seu pai, enviando-o para a Ilha de Colchos. Amada por Jasão, dele teve Toante e Eveno. Ambas são 

personagens de tragédias sentimentais, elegias e épicas. 

74
 Plorabile: primeiro indício escrito da existência em latim vulgar do verbo plorare.  

75
 Eliquat: recitar lentamente ou sem energia; fazer fluir claramente; destilar (Dolç, Haroldo Bruno); 

alambica (Bastos). 

76
 Subplantat: se diz do lutador que passa a rasteira no adversário (DOLÇ, idem. p.84), estropia 

(Haroldo Bruno), encurta (João Mendes da Fonseca), tripping words (Lee). 

77
 Cippus: é a columa ou pedra colocada em cima do sepulcro (DOLÇ, idem. p. 84) 

78
 Levis: relembrando a fórmula de epitáfios: S.T.T.L : Sit tibi terra levis. 

79
 Manes: os espíritos ou as sombras dos mortos. 

80
 Fortunata favilla equivale a cinis felix. Favilla são as cinzas ainda quentes, o âmbar.  

81
 O que começara como um diálogo entre o poeta e um interlocutor que abruptamente interveio e 

interrompeu o discurso, vai progressivamente se revelando como um interlocutor imaginado – aqui o 

próprio poeta explicita ter tomado a voz do interlocutor – o que se aparece inteiramente no verso 44. 



55 

 

 
ōs pŏ-pŭ | lī ⁞ mĕ-rŭ- | īs-s(e) ēt | cē-drō | dīg-nă lŏ- | cū-tūs (42) 
merecer a boca do povo e dizer coisas dignas de óleo de cedro83 -   
 
līn-quĕ-rĕ | nēc scōm- | brōs ⁞ mē- | tuēn-tĭ-ă | cār-mĭnă | nēc tūs?’ (43) 
poemas que não temem ser abandonados nem à cavala84 nem ao incenso85?” 
 

Quīs-quīs | ēs, ŏ mŏ- | dō ⁞ qu(em) ēx | ād-uĕrsŏ | dī-cĕ-rĕ | fēcī, (44) 
Quem quer que sejas, ó tu a quem acabo, agora mesmo, de outorgar contra 
mim a palavra86, 

 
n(on) ē-gō | cūm scrī- | bō, ⁞ sī | fōr-tĕ quĭd | āp-tĭ-ŭs | ē-xīt, (45) 
eu não, quando escrevo, se, por acidente, algo sai mais satisfatório, 
 
quān-dŏ hŏc | rā-r(a) ă-uĭs | ēst, ⁞ sī | quīd tă-mĕn | āp-tĭ-ŭs | ē-xīt, (46) 
pois isto é ave rara, se algo, não obstante, sai mais satisfatório, 
 
lāu-dā- | rī mĕ-tŭ- | ām; ⁞ nĕ-qu(e) ĕ- | nīm mĭ-hĭ | cōr-nĕ-ă | fī-br(a) ēst. (47) 
ser louvado não temerei, pois não tenho fibra de chifre87. 
 
sēd rēc- | tī ⁞ fī- | nēm-qu(e) ēx- | trē-mūm- | qu(e) ēs-sĕ rĕ | cū-sō (48) 
Mas não aceito que a finalidade e o limite do que é retidão 
 
‘ēu-gĕ’ tŭ- | ūm ĕt ‘bĕl- | lē’. ⁞ nām | ‘bēl-  l(e)’ hōc | ēx-cŭ-tĕ | tō-tūm:  (49)                                                       
sejam o teu “bravo” e “belo”. Pois chacoalha88 na totalidade este “belo”:  
 
quīd nōn | īn-tŭs hă- | bēt? ⁞ nōn | hīc ēst | Ī-lĭ-ăs | Āt-tī (50) 
o que não há dentro dele? Não está aí a Ilíada de Ácio 
 
ē-brĭ-ă | uē-rā- | trō? ⁞ nōn | sī-qu(a) ĕ-lĕ- | gī-dĭ-ă | crū-dī (51) 
intoxicada de heléboro89? Não está qualquer umas das elegiazinhas  
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 O franzir de narizes designa o escárnio. Os antigos já haviam observado que o nariz é a parte do 

rosto onde mais se manifesta o desagrado, o escárnio e o desdém (DOLÇ, idem. p. 85).  

83
 Dizer coisas dignas de imortalidade, pois com óleo de cedro se preservavam os livros.  

84
 Cavala é uma espécie de peixe. 

85
 Se embrulhavam mercadorias diversas, como peixe, incenso e pimenta com as chartae em que se 

escreveram obras literárias sem valor (BRUNO, H. idem. p. 101). 

86
 O verso demonstra claramente que o interlocutor é imaginado.  

87
 “Fibra de chifre” equivaleria a “coração de pedra”. Fibrae eram as extremidades do fígado, sede da 

alma (DOLÇ, idem. p. 87). 

88
 Excutere na filosofia do estoicismo tinha o sentido de escrutar, examinar (DOLÇ, idem. p. 87). 

89
 Veratrum é o nome latino para o heléboro, nome de origem grega. Refere-se à substância utilizada 

pelos antigos, o heléboro negro, com poderes para despertar o cérebro, e que se acreditava originário 

do monte Hélicon, o monte da inspiração poética. Dolç compara seus efeitos com o café. A planta é 
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dīc-tā- | rūnt prŏ-cĕ- | rēs? ⁞ nōn | quīd-quīd | dē-nĭ-quĕ | lēc- tīs (52) 
ditadas por nobres cheios de indigestão? Não está, em suma, o que quer que em  
leito 
 
scrī-bŭn-tŭr | īn cī- | tr(e)-īs? ⁞ că-lĭ- | dūm scīs | pō-nĕ-rĕ | sū-mēn, (53) 
de cidreira tenha sido escrito? Tu sabes servir à mesa teta de porca quente90,  
 
scīs cŏ-mĭ- | t(em) hōr- rĭ-dŭ- | lūm ⁞ trī- | tā dō- | nā-rĕ lă- | cēr-nā, (54) 
tu sabes premiar um cliente que treme de frio com um manto gasto, 
 
ēt ‘uē- | r(um)’ īn- quĭs ‘ă- | mō, ⁞  uē | rūm mĭ-hĭ | dī-cĭ-tĕ | dē mē’. (55)                                                    
e “amo” dizes “a verdade, dizei para mim a verdade a meu respeito”. 
 
quī pŏ-tĕ? | uīs dī- | cām? ⁞ nū- | gā-rīs, | cūm tĭ-bĭ, | cāl-uē, (56) 
Como é possível? Queres que eu diga? Falas baboseira, careca, 
 
pīn-guĭs ă- | quā-lĭ-cŭ- | lūs ⁞  prō- | pēn-sō | sēs-quĭ-pĕ- | d(e) ēx-tēt. (57) 
e avulta uma barriguinha91 gorda de um pé e meio de comprimento. 
 
ō Iā- | n(e), ā tēr- | gō ⁞ quēm | nūl-lă cĭ- | cō-nĭ-ă | pīn-sīt, (58)             
Ó Jánus92, a quem nenhuma cegonha bicou93 pelas costas, 
 
nēc mă-nŭs | āu-rĭ-cŭ- | lās ⁞ ĭ-mĭ- | tā-rī | mō-bĭ-lĭs | āl-bās, (59)                                 
nem mãos agéis imitaram orelhas brancas94, 
 
nēc līn- | guǣ, quān- | tūm ⁞ sĭ-tĭ- | āt că-nĭs | Ā-pŭ-lă, | tān-tǣ! (60) 
nem línguas tão compridas, quanto uma cadela sedenta da Apúlia! 
 
uōs, ō |  pā-trĭ-cĭ- | ūs ⁞ sān- | guīs, quōs | uī-uĕ-rĕ | fās ēst (61) 

                                                                                                                                                                                     
venenosa e pode matar por taquicardia, mas era usada como remédio contra a loucura (DOLÇ, idem. 

p. 88). 

90
 Prato da culinária romana. Em sua preparação dava-se preferência a porcas primíparas, 

sacrificadas um dia após o parto, de modo que as tetas estivessem cheias de leite (DOLÇ, idem. p. 

89). 

91
 Pérsio é o primeiro a usar aqualiculus na linguagem literária. (DOLÇ, idem. p. 89). 

92
 Jano Bifronte via pelos dois lados, e, portanto, não podia ser fustigado pelas costas. 

93
 A tergo quem nulla ciconia pinsit, literalmente, às costas de quem nenhuma cegonha bicou. Mas 

ciconia pinses seria um gesto de zombaria, que consistiria em levantar o braço e agitar o punho com 

os dedos da mão alargados e unidos, imitando a curva do pescoço de uma cegonha e o movimento 

de seu bico; ou então tal gesto consistiria em dobrar o dedo indicador como um pescoço de cegonha  

e dirigi-lo à pessoa caçoada, abaixando e levantando rapidamente as duas articulações superiores. 

(DOLÇ, idem. p. 90-91). 

94
 Orelhas brancas são as orelhas de asno. (DOLÇ, idem. p. 91).  
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Vós, ó sangues patrícios, a quem é lícito viver 
 
ōc-cĭ-pĭ- | tī cǣ- | cō, ⁞ pōs- | tī-c(ae) ōc- | cūr- rĭ-tĕ | sān-nǣ.  (62) 
com a nuca cega, surpreendei as caretas feitas pelas costas. 
 

Quīs pŏ-pŭ- | lī sēr- | m(o) ēst95? ⁞ quĭs ĕn- | īm, nĭ-sĭ | cār-mĭ-nă | mōl-lī 
(63)   

Que pensa o público disto? O quê, enfim, senão que o canto  
 
nūnc dē- | mūm nŭ-mĕ- | rō ⁞ flŭ-ĕ- | r(e), ūt pēr | lē-uĕ sĕ- | uē-rōs (64)            
agora, finalmente, flui em versos suaves, de tal maneira que a junção  
 
 
ēf-fūn- | dāt ⁞ iūnc- | tū-r(a) ūn- | guīs? ⁞ ‘scīt | tēn-dĕ-rĕ | uēr-sūm. (65)  
deixa correr unhas exigentes por uma superfície lisa96? “Ele sabe delinear o verso 
 
nōn sĕ-cŭs | āc s(i) ŏ-cŭ- | lō ⁞ rū- | brī-cām | dē-rĭ-găt | ū-nō. (66) 
não menos do que alguém que com um olho só conduz em linha reta o giz 
vermelho97. 
 
sī-u(e) ŏ-pŭs | īn mō- | rēs, ⁞ īn | lū-x(um), īn | prān-dĭ-ă | rē-gūm (67) 
Se há necessidade de, contra os costumes, o luxo, o banquete real 
 
dī-cĕ-rĕ, | rēs grān- | dēs ⁞ nōs- | trō dāt | Mū-să pŏ- | ē-tǣ’. (68) 
falar, a Musa dá ao nosso poeta assuntos grandes”. 
 
ēc-cĕ mŏ- | d(o) hē-rō- | ās ⁞ sēn- | sūs ād- | fēr-rĕ dŏ- | cē-mūs (69) 
Eis, agora ensinamos a apresentar sentimentos heroicos 
 
nū-gā- | rī sŏ-lĭ- | tōs ⁞ Grǣ- | cē, nēc | pō-nĕ-rĕ | lū-cūm (70) 
aprendizes acostumados a dizer ninharias em grego, incapazes de descrever um 
bosque sagrado 
 
ār-tĭ-fĭ- | cēs nēc | rūs ⁞ să-tŭ- | rūm lāu- | dā-r(e): ŭ-bĭ | cōr-bēs, (71)                                             
ou de louvar a terra fértil, onde há cestas 
 
ēt fŏ-cŭs | ēt pōr- | c(i) ēt ⁞ fū- | mō-să Pă- | lī-lĭ-ă | fǣ-nō, (72) 

                                                           
95

 CLAUSEN vê a intervenção do locutor já a partir de quis populi sermo est?, Kissel e Dolç, seguidos 

aqui, só a partir de scit tendere versum. 

96
 Metáfora de marmoaria, profissão na qual se comprovava a perfeita união das peças passando-se 

por cima o dorso da unha (DOLÇ, idem. p. 93). 

97
 Outra imagem derivada de trabalhos manuais, o artesão traça uma linha reta com giz vermelho a 

olho nu. (DOLÇ, idem. p. 93). 
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e lareira e porcos e as festas de Pales enfumaçadas pelo feno98, 
 
ūn-dĕ Rĕ- | mūs sŭl-cŏ- | quē ⁞ tē- | rēns dēn- | tā-lĭ-ă, | Quī-ntī, (73) 
de onde veio Rêmulo99 e tu, Quinto100, que raspava os dentes do arado no sulco 
cūm trĕ-pĭ- | d(a) ān-  tĕ bŏ- | vēs ⁞ dīc- | tā-tō- | r(em) īn-dŭ-ĭt | ū-xōr (74) 
quando a esposa, agitada, diante dos bois, vestiu-te de ditador 
 
ēt tŭ-(a) ă- | rā-tră dŏ- | mūm ⁞ līc- | tōr tŭ-lĭt | - ēu-gĕ pŏ- | ē-tā! (75) 
e o litor101 levou teu arado para casa - muito bem, poeta! 
 
ēst nūnc102 | Brī-sǣ- | ī ⁞ quēm | uē-nō- | sūs lĭ-bĕr | Āc-cī, (76)  
Hoje há alguns a quem deleite o livro de veias salientes de Ácio Briseu103,  
 
sūnt quōs | Pā-cŭ-uĭ- | ūs-qu(e) ēt | uēr-rū- | cō-să mŏ- | rē-tūr104 (77)  
existem outros aos quais agrade a verrugosa Antíope de Pacúvio105 
 
Ān-tĭ-ŏ-| p(a), ǣ-rūm- | nīs ⁞ cōr | lūc-tĭ-fĭ- | cā-bĭ-lĕ | fūl-tā? (78) 
e seu coração aflito que suporta as atribulações? 
 
hōs pŭ-ĕ- | rīs mŏ-nĭ- | tūs ⁞ pā- | trēs īn- | fūn-dĕ-rĕ | līp-pōs (79) 
Ao veres pais de olhos doentes infundir nos filhos conselhos de tal natureza, 
 
cūm uĭ-dĕ- | ās, ⁞ quǣ- | rīs-n(e) ūn- | d(e) hǣc ⁞ sār- | tā-gŏ lŏ- | quēn-dī (80) 
procurarás acaso de onde este falar de frigideira106  

                                                           
98

 As festas de Pales, deus dos pastores e do rebanho de ovelhas, eram comemoradas em 21 de 

abril. Entre os muitos rituais, faziam-se fogueiras de palha ou feno, pelas quais se pulava por três 

vezes em um ritual de purificação. (BRUNO, H., idem. p. 103).  

99
 Rômulo e Rêmulo eram célebres como símbolo de vida rural e, além disso, teriam fundado Roma 

em 21 de abril, dia das Palílias. (DOLÇ, idem. p. 95). 

100
 Quinto Cincinato, senador e político romano, teria sido escolhido como ditador e recebido a notícia 

enquanto arava seu campo. Além disso, logo depois de vencer a batalha contra as tribos que 

ameaçavam Roma, teria largado a ditadura, quando, por lei, teria direito a mais seis meses no cargo.  

101
 Os litores são uma classe especial de servidor civil que atendia e fazia a segurança dos servidores 

que  detinham imperium, como por exemplo magistrados e o ditador.  

102
 Os versos 76-78 Clausen marca como intervenção do locutor (do qual discordamos, seguindo Dolç 

e Kissel). 

103
 Trata-se de Lúcio Ácio, tragediógrafo do século II a.C. O nome Briseu refere-se a Baco, e pode ter 

sido empregado em razão da conexão da tragédia com o culto de Dioniso (DOLÇ, idem. p. 96). 

104
 Confirmando nossa análise, o site de escansão como pede certo: metrica latine digitale, também 

não aponta cesura neste verso. <http://www.pedecerto.eu/>. Acesso em: 11 jul 2014. 

105
 Pacúvio, sobrinho de Ênio, século II a.C, antecessor de Ácio, e como ele escritor de tragédias. Sua 

principal obra seria Antíope, emulação de obra homônina de Eurípides (DOLÇ, idem. p. 96).  
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uē-nĕ-rĭt | īn līn- | guās, ⁞ ūn- | d(e) īs-tūd | dē-dĕ-cŭs,| īn quō (81) 
teria vindo à língua, de onde esta desgraça na qual 
 
Trōs-sŭ-lŭs | ē-xūl- | tāt ⁞ tĭ-bĭ | pēr sūb- | sēl-lĭ-ă | lē-uīs? (82) 
teu Trossulus107 sem pelos108 treme no assento de leitura pública? 

Nīl-nĕ109 pŭ- | dēt că-pĭ- | tī ⁞ nōn | pōs-sĕ pĕ- | rī-cŭ-lă | cā-nō (83) 
Acaso não envergonha não poder afastar o perigo de uma cabeça 

 
pēl-lĕ-rĕ,| quīn tĕ-pĭ- | dūm ⁞ hōc | ōp-tĕs ău- | dī-rĕ ‘dĕ- | cēn-tēr’? (84) 
envelhecida sem tentar ouvir esse morno “muito bom”110? 
 
‘fūr ēs’ | āit Pĕ-dĭ- | ō. ⁞ Pĕ-dĭ- | ūs quīd? | crī-mĭ-nă | rā-sīs (85) 
“És ladrão”, diz-se de Pedio111. Que faz Pédio? Pesa as acusações 
 
lī-brăt ĭn | ān-tĭ-thĕ- | sīs, ⁞ dōc- | tās pŏs-sŭ- | īs-sĕ fĭ- | gū-rās (86) 
em antíteses limadas e, por criar figuras doutas,  
 
lāu-dā- | tūr: ‘bēl- | l(um)  hōc!’ ⁞ hōc | bēl-l(um)? ān, | Rō-mŭ-lĕ, | cē-uēs? (87) 
é louvado: “Isto é belo!” Belo, isto? Acaso, Rômulo, tu rebolas? 
 
mēn mŏ-uĕ- | āt? quīp- | p(e), ēt, ⁞  cān- | tēt sī | nāu-fră-gŭs, | ās-sēm  (88) 
A mim comoveria? Claro que, se um náufrago cantasse, um asse112 

                                                                                                                                                                                     
106

 Sartago loquendi: falar de frigideira. O comentário do escoliasta de Pérsio é sartago metaphora pro 

garrulitatis ardore et argutiae sine sensu, qualis est strepitus sartaginis [frigideira é uma metáfora em 

razão do ardor da tagarelice e da argúcia sem sentido, tal qual o barulho da frigideira]. Dolç comenta 

ser alusão ao estilo contemporâneo (DOLÇ, idem. p. 98). “Possivelmente é uma onomatopéia, 

baseada no som produzido pelo óleo ao ferver na frigideira, para indicar frases empoladas, 

altissonantes” (BRUNO, H. idem. p. 103). 

107
 Trossulus era um nome de família equestre, dado aos cavaleiros que, sem ajuda da infantaria, 

capturaram a cidade de Trossulum em 308 a.C. Já na época de Varrão teria recebido um sentido 

pejorativo, próximo ao nosso “juventude transviada” (DOLÇ, idem. p. 98). BRUNO o traduz por “janota 

imberbe”.  

108
 Levis pode ser apenas imberbe ou sem pelo em qualquer parte do corpo. Barr traduz por smoothie 

Trossulus e acrescenta “levis refere-se à prática da depilação evidentemente comum entre os 

pervertidos” (BARR, W. idem. p. 78). 

109
 A inclusão de parágrafo aqui é de Kissel. 

110
 A discussão salta dos gostos literários para a oratória judicial.  

6
111

 Pode ser Pédio Bleso, expulso do Senado em 59 d.C, na época que Pérsio escrevia sua sátira, 

por violação ao tesouro do templo de Esculápio. Contudo, uma vez que em nenhum outro lugar 

Pérsio satiriza figuras nomeadas e identificáveis, alguns editores pensam tratar-se de Pédio 

Publícola, empréstimo de Horácio (S 1.10.28), com a usual modificação de Pérsio (BARR, W. idem. p. 

78).  

112
 Moeda romana de bronze. 
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prō-tŭ-lĕ- | rīm? cān- | tās, ⁞ cūm | frāc- tā | t(e) īn tră-bĕ | pīc-tūm (89) 
eu daria? Cantas quando uma pintura, de ti, numa madeira quebrada  
 
ēx ŭ-mĕ- | rō pōr- | tēs? ⁞ vē- | rūm nēc | nōc-tĕ pă- | rā-tūm (90) 
levas nas costas113? Lágrimas verdadeiras, e não preparadas na noite anterior, 
 
plō-rā- | bīt quī | mē ⁞ uŏ-lĕt | īn-cūr- | uās-sĕ quĕ- | rēl-lā. (91)  
deve chorar aquele que quiser me dobrar com o pedido.  
 

‘Sēd nŭ-mĕ- | rīs dĕ-cŏr | ēst ⁞ ēt | īunc-tū | r(a) ād-dĭ-tă | crū-dīs. (92) 
“Mas beleza e articulação foram acrescidas a versos ainda crus114. 

 
clāu-dĕ-rĕ115 | sīc uēr- | sūm ⁞ dĭ-dĭ- | cīt <<Bĕ-rĕ- | cȳn-tĭ-ŭs | Āt-tīs>> (93) 
Aprendeu a compor assim o verso “Berecíntio Átis116” 
 
Ēt <<quī | cǣ-rŭ-lĕ- | ūm ⁞ dĭ-rĭ- | mē-bāt | Nē-rĕ-ă | dēl-phīn>>, (94) 
e “o delfim que separava Nereu cerúleo” 
 
Sīc <<cōs- | tām lōn- | gō ⁞ sūb- | dū-xĭ-mŭs | Āp-pēn- | nī-nō>>. (95)  
da mesma forma “retiramos uma costela do longo Apenino”.  
 
<<Ār-mă vĭ- | rūm>>, nōn- | n(e) hōc ⁞ spū- | mō-s(um)  ēt | cōr-tĭ-cĕ | pīn-guī,  
(96) 
“Armas e varões”, acaso isto não é espumoso117 e de pele grossa, 
 
ūt rā- | mā-lĕ uĕ- | tūs ⁞ uē- | grān-dī | sū-bĕ-rĕ | cōc-tūm?’ (97) 
como um ramo velho que foi secado pelo carvalho imenso?” 
 
quīd-n(am) ĭ-gĭ- | tūr tĕ-nĕ- | r(um) ēt ⁞ lā- | xā cēr- | uī-cĕ lĕ- | gēn-dūm?  (98) 
Então, qual passagem delicada deve ser lida com o pescoço relaxado? 
 
<<tōr-vă Mĭ- | māl-lŏ-nĕ- | īs ⁞ īn- | plē- rūnt | cōr-nŭ-ă | bōm-bīs, (99) 
“Encheram a trompa feroz com estrépitos Mimalôneos118,  

                                                           
113

 Refere-se à prática dos náufragos de pedir caridade pública exibindo um quadro da cena do 

naufrágio numa madeira quebrada, supostamente do próprio navio naufragado (DOLÇ, idem. p. 101). 

114
 O interlocutor retoma a crítica literária até o verso 97. 

115
 Cludere em Clausen.  

116
 Pérsio, por meio do interlocutor, apresenta vários exemplos da métrica que lhe era 

contemporânea, com sonoridades rebuscadas, frases feitas, mas com características clássicas. 

Pérsio tenta satirizar os neoteroi, sua harmonia ruim, seus helenismos, a busca de versos 

espondaicos, em resumo a técnica alexandrina (DOLÇ, idem. p. 102). 

117
 Spumosum: aplicado à superfície rugosa (DOLÇ, idem. p. 103). 

118
 Mimálones é um nome macedônico para as Bacantes, sacerdotisas de Dioniso / Baco. 
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ēt rāp- | tūm uĭ-tŭ- | lō ⁞ că-pŭt | ā-blā- | tū-ră sŭ- | pēr-bō (100) 
e a Bassárida, carregando a cabeça decepada de um novilho soberbo, 
 
Bās-să-rĭs | ēt lȳn- | cēm ⁞ Mǣ- | nās flē- | xū-ră cŏ- | rȳm-bīs (101) 
e Mênade119, dirigindo o lince120 com guirlandas de hera, 
 
ēu-hĭ-ŏn | īn-gĕ-mĭ- | nāt, ⁞ rĕ-pă- | rā-bĭ-lĭs | ād-sŏ-năt | ē-chō.>> (102) 
Repetem: Evoé!121; e ressoando ressoa o eco”122.  
hǣc fiē- | rēnt, sī | tēs- ⁞ tĭ-cŭ- | lī uē- | n(a) ūl-lă pă- | tēr-nī (103) 
Ocorreriam essas coisas se alguma veia do testículo paterno 
 
uī-uĕ-rĕt | īn nō- | bīs? ⁞ sūm- | mā dē- | lūm-bĕ să- | lī-uā (104) 
vivesse em nós? Essa coisinha frouxa  
 
hōc nă-tăt | īn lā- | brīs, ⁞ ĕt ĭn | ū- d(o) ēst | Mǣnăs ĕt | Āt-tīs, (105) 
nada na saliva por todo o lábio, e na umidade estão Mênade e Átis -  
 
nēc plŭ-tĕ- | ūm cǣ-| dīt, ⁞ nēc | dē-mōr- | sōs să-pĭt | ūn-guīs. (106) 
não martela as tábuas123, nem saboreia unhas roídas124. 
 

‘Sēd quĭd ŏ- | pūs tĕ-nĕ- | rās ⁞ mōr- | dā-cī | rā-dĕ-rĕ | uē-rō (107) 
“Mas qual a necessidade de arranhar os delicados ouvidos com a verdade  

 
āu-rĭ-cŭ- | lās? uĭ-dĕ | sīs ⁞ nē | māi-ō- | rūm tĭ-bĭ | fōr-tē (108)  
mordaz? Cuida para que as portas dos grandes não fiquem  
 
lī-mĭ-nă | frī-gēs- | cānt: ⁞ sŏ-năt | hīc dē | nā-rĕ că- | nī-nā (109) 
frias para ti: ressoa aqui, pelo nariz, a letra canina”125. 
 
līt-tĕ-ră’. | pēr m(e) ĕ-quĭ- | dēm ⁞ sīnt | ōm-nĭ-ă | prō-tĭ-nŭs | āl-bā. (110) 
Por mim, todas as coisas serão igualmente brancas daqui pra frente.  
 

                                                           
119

 Bassárida e Mênade são nomes de Bacantes.  

120
 Animal consagrado a Baco, em razão de suas perambulações na Índia, e que costumava ser 

representado puxando sua carruagem. 

121
 Epíteto de Baco e grito ritual do culto que lhe era destinado. 

122
 Nos escólios a Pérsio esses versos são atribuídos a Nero. Os estudiosos modernos acreditam se 

tratar de uma recriação por parte de Pérsio, imitando a poesia de seu tempo (DOLÇ, idem. p. 104). 

123
 Pluteum: tudo que é feito de tábuas, mas, em sentido particular, almofada da parte superior do 

leito, espaldar do leito, ou o próprio leito. Haroldo Bruno o traduz por divã. 

124
 Marcas de impaciência e fadiga na composição do trabalho literário. 

125
 R é a letra canina, à imitação do rosnado dos cães. “Pelo nariz” seria em razão de os antigos 

acreditarem ser aí a sede da cólera (DOLÇ, idem. p. 106-107).  
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nīl mŏ-rŏr. | ēu-g(e) ōm- | nēs, ⁞ ōm- | nēs bĕ-nĕ, | mī-r(ae) ĕ-rĭ- | tīs rēs. (111) 
Nada oporei. Bravo todos, todos muito bem, vós todos sereis maravilhosos.  
 
hōc iŭ-văt? | ‘hīc’ īn- | quīs ⁞ ‘uĕ-tŏ | quīs-quām | fā-xĭt ŏ- | lē-tūm’. (112) 
Isso agrada? “Aqui”, dizes, “veto que qualquer um dê uma cagada”. 
 
pīn-gĕ dŭ- | ōs ān- | guīs: ⁞ ‘pŭ-ĕ- | rī, să-cĕr | ēst lŏ-cŭs |, ēx-trā (113) 
Pinta duas serpentes126: “meninos, o lugar é sagrado, longe 
 
mēi-ĭ-tĕ’: | dīs-cē- | dō. ⁞ sĕ-cŭ- | īt Lū- | cī-lĭ-ŭs | ūr-bēm,  (114) 
urinai”: eu me afasto. Lucílio satirizou a cidade,  
 
tē Lŭ-pĕ, | tē Mū- | c(i), ēt ⁞ gĕ-nŭ- | ī-nūm | frē-gĭt ĭn | īl-līs. (115) 
você, Lupo, você, Múcio, e neles fraturou as gengivas. 
 
ōm-nĕ uă- | fēr uĭ-tĭ- | ūm ⁞ rī- | dēn-tī | Flāc-cŭs ă- | mī-cō (116) 
Flacco sagaz toca todos os vícios para o amigo que ri 
 
tān-gĭt ĕt | ād-mīs- | sūs ⁞ cīr- | cūm prǣ- | cōr-dĭ-ă | lū-dīt, (117) 
e, admitido ao redor do coração, diverte-se, 
 
cāl-lĭ-dŭs | ēx-cūs- | sō ⁞ pŏ-pŭ- | lūm sūs- | pēn-dĕ-rĕ | nā-sō. (118) 
astutamente hábil em suspender o povo de seu nariz de bom olfato.  
 
mē mūt- | tī-rĕ nĕ- | fās? ⁞ nēc | clām? nēc | cūm scrŏ-bĕ? | nūs-quām? (119) 
Para mim sussurrar será proibido? Nem secretamente? Nem em um buraco? Em 
nenhum lugar? 
 
hīc tă-mĕn | īn-fŏ-dĭ- | ām. ⁞ uī- | dī, uī- | d(i) īp-sĕ, lĭ- | bēl-lē: (120) 
Aqui, portanto, enterrarei. Eu vi, eu mesmo vi, livrinho:  
 
āu-rĭ-cŭ- | lās ă-sĭ- | nī  ⁞ quīs | nōn hă-bĕt? | hōc ĕ-g(o) ŏ- | pēr-tūm, (121) 
Orelhas de burro, quem não tem127? Este segredo, 
 
hōc rĭ-dĕ- | rē mē- | ūm, ⁞ tām | nīl, nūl- | lā tĭ-bĭ | uēn-dō (122) 
Este meu rir, embora não seja nada, não te venderei por nenhuma  
 
Ī-lĭ-ă- | d(e). āu-dā- | cī ⁞ quī- | cūm-qu(e) ād- | flā-tĕ Cră- | tī- nō (123) 
Ilíada. Quem quer que sejas tu, tocado por Cratino audaz, 
 
Ī-rā- | t(um) Ēu-pŏ-lĭ- | dēm ⁞ prǣ- | grān-dī | cūm sĕ-nĕ | pāl-lēs, (124) 

                                                           
126

 Em lugares onde estava proibido fazer as necessidades, costumava-se pintar duas serpentes, 

como gênios do lugar, acompanhadas de expressões análogas à que Pérsio recria. (DOLÇ, idem. p. 

107)  

127
 Na Vita de Pérsio, comenta-se que Pérsio teria escrito Auriculas asini Mida rex habet, “o rei Midas 

tem orelhas de burro”, frase que representaria um ataque mais direto a Nero, e teria sido editada por 

Cornuto.  
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que empalideces sobre o furioso Eupólide, e com o grande velho128, 
 
ās-pĭ-c(e) ĕt | hǣc, ⁞ sī | fōr- t(e) ă-lĭ- | quīd ⁞ dē | cōc-tĭ-ŭs | āu-dīs. (125) 
vê também isto, se por acaso ouves qualquer coisa mais cuidadosamente 
elaborada.  
 
īn-dĕ uă- | pō-rā- | tā ⁞ lēc- | tōr mĭ-hĭ | fēr-uĕ-ăt | āu-rē; (126) 
Assim, que ferva para mim o leitor com orelhas que foram vaporizadas129;  
 
nōn hīc, | qu(i) īn crĕ-pĭ- | dās ⁞ Grāi- | ō-rūm | lū-dĕ-rĕ | gēs-tīt (127)  
Não aquele, sujo, que se delicia em rir das sandálias dos gregos  
 
sōr-dĭ-dŭs, | ēt lūs- | cō ⁞ quī | pōs-sīt | dī-cĕ-rĕ | ‘lūs-cē’, (128) 
e para um caolho, pode dizer “ô caolho”, 
 
sē-s(e) ă-lĭ- | quēm crē- | dēns, ⁞ Ĭ-tă- | lō quŏd hŏ- | nō-rĕ sŭ- | pī-nūs (129)   
crendo a si mesmo ser alguém, porque ensoberbado  por uma magistratura na Itália, 
 
frē-gĕ-rĭt | hē-mī- | nās ⁞ Ār- | rē-t(i) ǣ- | dī-lĭs ĭ- | nī-quās, (130) 
quebrou umas medidas falsas, sendo edil130 em Arezzo, 
 
nēc qu(i) ă-bă- | cō nŭ-mĕ- | rōs ⁞ ēt | sēc-t(o) īn | pūl-uĕ-rĕ | mē-tās (131) 
nem aquele, malandro, que dos números no ábaco e dos cones e pirâmides 
desenhados na areia131 
 
scīt rī- | sīs-sĕ uă- | fēr, ⁞ mūl- | tūm gāu- | dē-rĕ pă- | rā-tūs (132) 

sabe rir, preparado para divertir-se muito, 
 
sī c  -nĭ- | cō bār- | bām ⁞ pĕ-tŭ- | lāns nō- | nā-rĭ-ă | uēl-lāt. (133) 
se a nonária132, atrevida, puxa a barba de um cínico. 
 
hīs mā- | n(e) ē-dīc- | tūm, ⁞ pōst | prān-dĭ-ă | Cāl-lĭr-hŏ- | ēn dō.  (134) 
para esses, dou o edito pela manhã e, após o almoço, Calírroe.  
 
 
 

                                                           
128

 Cratino, Eupólide e o grande velho, Aristófanes, são autores da comédia grega antiga.  

129
 Porque as orelhas eram limpas com a evaraporação de líquidos (DOLÇ, idem. p. 112). 

130
 Os edis  cuidavam dos municípios e entre suas atribuições estava inspecionar os mercados, onde 

podia suceder de encontrarem e quebrarem medidas falsas. Aqui a medida especificamente é uma 

hemina, utilizada para medição de líquidos e correspondente a 0,27 litros (DOLÇ, idem. p. 112). 

131
 Para ensinar geometria utilizava-se uma tábua coberta de areia, onde se traçavam as figuras com 

um bastão. (DOLÇ, idem. p. 113). 

132
 Meretriz que só podia permitir-se ser vista após a nona hora do dia, por volta das três da tarde, de 

modo a não afastar os jovens das práticas desportivas no campo de Marte (DOLÇ, idem. p. 113). 
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Anexo II – Glossário133 

 
Colon – é uma unidade alternativa, proposta por WEST, que consiste numa 

frase métrica de não mais do que doze sílabas, e cuja identidade está baseada em 

seu reaparecimento em outros contextos, quer no mesmo poema, quer em outras 

composições. Crusius, de modo diverso do que adotado neste trabalho, usa o termo 

para analisar versos que não se deixam decompor em pés ou metros iguais, e 

afirma que só ocorrem na lírica ou nas partes líricas do drama. 

Elisão – é a supressão da pronúncia de uma vogal quando ocorre um 

encontro vocálico entre palavras, não dentro da mesma palavra. É elidida a vogal 

que termina a primeira palavra. As consoantes –m e –h não impedem a ocorrência 

de elisão. 

Hiato – é a manutenção do encontro vocálico entre palavras como duas 

vogais independentes. 

Metro – é uma esquema rítmico específico. O ritmo é uma cadência 

indeterminada, qualquer fluxo e ordem na alternância. O metro é um fluxo 

determinado e específico. Por exemplo, o hexâmetro datílico é um metro, bem como 

o trímetro jâmbico. Às vezes é usado como sinônimo de metron, às vezes de verso, 

às vezes ritmo é usado como seu sinônimo. 

                                                           
133

 Não se pretende realizar uma síntese compreensiva dos termos encontrados nos estudiosos do 

tema, mas apenas sintetizar aqueles mais empregados neste trabalho de modo a evitar algumas 

dúvidas, sem deixar de perceber a existência de divergências entre os próprios autores utilizados.  
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Metron – em alguns versos, o ritmo é regular o suficiente para admitir sua 

divisão em uma série de unidades idênticas ou equivalentes, que tem entre três e 

seis sílabas. O coliambo é composto por três metra irregulares. Os dois primeiros 

sequem o padrão x –  ᴗ  –  (o X indica sílaba anceps, que pode ser longa ou breve), 

enquanto o terceiro segue o padrão ᴗ  –   –   – . Como grande parte dos metros 

envolve repetição de metra é de se ver a proximidade entre os dois conceitos.  

Pé – é uma unidade de análise que consiste na subdivisão do metro, tal qual 

o metron, e que é a mais conhecida por ter sido usada desde a antiguidade. Nos 

ritmos datílicos (–  ᴗ ᴗ) um pé é igual a um metron . Em todos os demais, como 

jâmbicos, trocaicos e anapésticos, um metron é composto de dois pés. O primeiro 

metron do coliambo x  –  ᴗ  – , tem dois pés jâmbicos (ᴗ  –) . O fato de que a 

primeira posição admite variação, ao passo que a segunda breve raramente varia, 

revela porque o pé não serviria como unidade de análise do verso, pois a variação 

ocorre aos pares de jambos.  

Ritmo – não deve ser entendido como cadência simétrica, mas como um 

fluxo, uma certa ordem no movimento e sucessão de sons das frases. Na poesia de 

língua portuguesa, a base rítmica é a quantidade de sílabas e o lugar do acento 

tônico na frase. Na poesia latina o ritmo está ligado à alternância entre sílabas 

longas e breves. 

Sinizese – fenômeno pelo qual a primeira vogal do encontro vocálico entre 

palavras é vista como semivogal, e assim, pode ser pronunciada num único tempo 

prosódico com a vogal da próxima palavra. West usa o termo como sinônimo de 

sinalefa e crase. 

Verso – um conjunto de sílabas com continuidade prosódica e métrica. 

Usualmente coincide com uma linha na página, porque nossas edições modernas 

separam a poesia em versos. O verso é feito de sílabas, o metro é feito de posições.  

 


