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RESUMO 

 

 

FURTADO, F. M. F. Declamações maiores I e II de Pseudo-Quintiliano: tradução e estudo. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, Brasil, 2019. 

 

Esta Dissertação tem como objetivo a tradução de duas declamações das 19 compreendidas nas 

Declamationes Maiores tradicionalmente atribuídas a Quintiliano, as Declamações 1, A Parede 

com Marcas de Mão (Paries Palmatus), e II, O Cego na Soleira da Porta (Caecus in limine), 

para o Português Brasileiro, assim como um estudo das duas personagens principais das obras, 

o Cego e a Madrasta. 

 

Palavras-chave: Retórica. Retórica latina. Declamação. Declamação latina. Declamações 

Maiores. Pseudo-Quintiliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

FURTADO, F. M. F. Major Declamations I e II of Pseudo-Quintilian: translation and study. 

Dissertation (Master’s). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, Brazil, 2019. 

 

The goals of this Dissertation are the translation into Brazilian Portuguese of two of the 

declamations of the 19 comprised in the Declamationes Maiores traditionally attributed to 

Quintilian, Declamation I, The Wall with Hand Prints (Paries palmatus), and Declamation II, 

The Blind Man at the Doorstep (Caecus in limine), as well as a study of the two mains characters 

of both texts, the Blind Man and the Stepmother. 

 

Keywords: Rhetoric. Latin Rhetoric. Declamation. Latin Declamation. Major Declamations. 

Pseudo-Quintilian. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho compreende a tradução e o estudo de duas declamações, Paries palmatus 

e Caecus in limine. Mas o que seria afinal uma declamação? Declamações eram, em princípio, 

um tipo de exercício usado pelos rétores em suas escolas. Consistiam na composição de um 

discurso sobre um tema ficcional; fosse um discurso judicial, seria chamado de controuersia, 

fosse deliberativo, era chamado suasoria. As suas origens podem ser encontradas na Grécia do 

século IV a.C.1, mas, levado à Roma, progressivamente ganha espaço nas escolas – a ponto de 

alguns acharem bastar a declamação como o único exercício no ensino de retórica (Quint. Inst. 

II.10.2)2 – e se transforma, para além de exercício escolar ou um meio de burilar as próprias 

habilidades retóricas, em uma atividade social à qual mesmo o imperador se digna a 

comparecer3.  

 O corpus das declamações latinas é constituído de 4 textos. A obra de Sêneca, o velho, 

Oratorum et Rhetorum Sententiae, Diuisiones, Colores, parece ter como terminus ante quem o 

ano de 37 d.C.4, sendo a obra mais antiga das quatro. Tratando dos motivos que o teriam levado 

a compô-la, Sêneca diz, dirigindo-se a seus filhos (Sen. Controv. I Praef. 1): 

 
1 Sobre a história das declamações, cf. BONNER 1949: 1-50, FAIRWEATHER 1981: 104-147, RUSSEL 1983: 

1-21, FEDDERN 2013: 7-35. 
2 As referências antigas são feitas de acordo com The Oxford Classical Dictionary (2012), à escessão das 

Declamações maiores e menores e a obra de Calpúrnio Flacco, que não constam na lista de abreviações. 
3 Schul-, Hobby- e Schaudeklamationen (i.e. declamações escolares, declamações por hobby e declamações de 

exibição) segundo a tipologia de funções da declamação em Feddern (2013: 36-59) – o autor lembra, no entanto, 

que os termos “são termos estabelecidos na literatura” (“sind etablierte Termini in der Forschungsliteratur.” 

(FEDDERN 2013: 3, n.11)). Stramaglia (2016) argumenta contra a existência de categorias estanques e limites 

rígidos entre elas. Na antiguidade, no entanto, a divisão encontrada é entre declamações para treino e para exibição: 

em Inst. II.10.9-12, Quintiliano escreve da declamação profectus gratia e da in ostentationem. Também Sêneca, o 

velho, em Contr. IX Praef. 1 comenta que Votieno Montano não declamava nem ostentationis causa nem 

exercitationis. 
4 BORNECQUE 1902: 24-5. 
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[...]: iubetis enim quid de his declamatoribus sentiam qui in aetatem meam inciderunt 

indicare, et si qua memoriae meae nondum elapsa sunt ab illis dicta colligere, ut, 

quamvis notitiae vestrae subducti sint, tamen non credatis tantum de illis sed et 

iudicetis. 

[...]: vocês pedem que eu informe o que penso sobre estes declamadores que viveram 

em meu tempo e, se ainda não desapareceram de minha memória, que eu reúna coisas 

ditas por eles, de modo que, embora não tenham podido conhecê-los, vocês entretanto 

não acreditem apenas no que dizem sobre eles, mas também possam julgá-los5. 

 

O texto de Sêneca constitui-se então, após o título e o thema, as circunstâncias do caso a ser 

discutido, do elenco das sententiae, das divisões e das cores6 utilizadas por vários declamadores 

que teria ouvido discursar, por vezes as comentando e sancionando. O segundo integrante do 

corpus são as concisas 53 declamações de Calpúrnio Flacco. São compostas de thema e 

desenvolvimento sucinto. Pouco se sabe sobre o autor e, quanto à sua datação, Santorelli (2017), 

tomando por base os estudos de clausula métrica de Håkanson sobre as declamações maiores, 

chega à conclusão de que seria obra da segunda metade do século 2 d.C. Se a obra de Sêneca 

aponta para situações que nos levam a crer que os excertos ali trazidos seriam de declamações 

de exibição, o texto de Flacco por sua vez apresenta poucos dados que nos permitam dizer algo 

sobre seu contexto original de composição. 

 As declamações menores atribuídas a Pseudo Quintiliano compreendem 145 themata de 

originais 388, dotados de título, desenvolvimento e o sermo, comentários acerca da elaboração 

da peça pelo Rétor que teria composto a obra. O desenvolvimento varia da declamação quase 

completa ao excerto e por vezes o thema é acompanhado tão somente do sermo. Quanto a sua 

autoria, na introdução de sua edição do texto latino, Winterbottom (1984: xii-xv) argumenta 

que o autor das Decl. min. estava familiarizado com a Institutio de Quintiliano, ainda que não 

 
5 Todos as traduções são nossas, salvo indicação em contrário. 
6 Na explicação de Bonner (1949: 55-6), “elas eram argumentos, muitas vezes expressos concisamente, que lançam 

uma luz diferente sobre as ações do réu ou do acusador”, “com uma ligeira mudança do argumento, com uma 

insinuação adicional, com um apelo sincero, eles [os declamadores] atenuam a culpa ou a representam em cores 

mais gritantes” (“they were arguments, often pithily expressed, which threw a different light on the actions of the 

defendant or accuser”, “by a slight shift of argument, by an added insinuation, by a guileless plea, they tone down 

the guilt or represent it in even more glaring colours”).  
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seja possível atribuir com qualquer certeza a autoria a ele. A datação a que chega Winterbottom 

também é incerta, afirmando que a obra seria posterior à Institutio (cerca de 90 d.C.), situando-

a no primeiro século, ainda que algumas características linguísticas apontem para uma datação 

do segundo século d.C. São exemplo, por sua vez, de Declamações Escolares. 

 A coleção que conhecemos como Declamationes Maiores data de fins do século 4 d.C., 

tendo sido aparentemente feita para ser utilizada em uma escola de retórica por um Dracontius7. 

As 19 declamações maiores são os únicos exemplos que temos de declamações desenvolvidas 

completamente8; se compõem de título, thema e a declamação em si. Foram compostas por 

vários autores e são datadas de entre os fins do século I d.C. e meados do século III d.C9. Apesar 

de sua relativa complexidade, Stramaglia (2016) aponta vários elementos meta-retóricos que 

testemunhariam a favor de uma origem escolar para as peças, compostas para o ensino, mas o 

autor assevera que as barreiras entre declamações entre Schau- e Schuldeklamationen seriam 

relativamente permeáveis. 

Uma pergunta mais importante, no entanto, é como devemos ler as declamações. A 

crítica moderna por vezes afirmou que, no que diz respeito aos antigos, elas seriam testemunhas 

da corrupção da eloquência romana (Quint. Inst. II.10.2) e uma mostra do “latim de prata”, a 

eloquência diminuída pelas circunstâncias do império, as ruínas de tempos melhores. Obra 

destes homens que, abrigados na escuridão das escolas, impróprios para o verdadeiro teste dos 

tribunais (Sen. Controv. IX Praef. 5), discutiam infinitamente sobre tiranos e piratas, sobre os 

prêmios dos heróis e as escolhas das vítimas de estupro. Contudo, as obras usualmente citadas 

por sua crítica das declamações (o Satyricon de Petrônio, o Dialogus de Tácito, a Institutio de 

Quintiliano) não são simples condenações da prática. 

 
7 Ritter (1967: 204-9) e Stramaglia (2006) 
8 A declamação 16 está incompleta. 
9 Håkanson 2014. 
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A admoestação mais famosa de Quintiliano aparece em Inst. II.10, quando o rétor 

discute o que o tradutor da Loeb rotula como “usos e métodos da declamação”10. Não é raro ver 

citada a declaração de Quintiliano em Inst. II.10, 5 de que “procuraremos em vão em 

consignações e éditos por magos e pragas e previsões e madrastas mais cruéis do que as da 

tragédia e outras coisas ainda mais fabulosas11”. Os themata usados nas declamações 

(escolares) estariam muito distantes da realidade e uma maior proximidade com a prática 

forense seria preferível. Esta seria a solução ideal, mas não a solução proposta (Inst. II.10, 5ss). 

Quintiliano não se restringe a aconselhar a utilização de temas mais realistas em detrimento dos 

irreais ou poéticos, mas sim que se tome cuidado para evitar que, além de grandes e exagerados, 

sejam "stulta etiam et acrioribus oculis intuenti ridicula12", que se declame sobre tais temas 

apenas ocasionalmente e que o declamador tenha em mente sua diferença em relação à prática 

do orador no fórum. 

Quintiliano coloca então a declamação em uma espécie de encruzilhada, mesmo que 

contra seus próprios desejos: ele quer casos mais complexos em que se utilize nomes próprios 

(Inst. II.2, 9) e temas mais desenvolvidos (Inst. II.2, 14-5), mas ele também leva em 

consideração o lado mais poético e exuberante das declamações (ainda mais se for para 

exibição, o que parece ser o caso para a maior parte do corpus). A crítica de Quintiliano é mais 

uma sugestão de que se deve conciliar a utilidade pedagógica da declamação com seu lado mais 

epidídico.  

Não é o caso na Institutio, mas também nem o Dialogus de Tácito (GOLDBERG 1999) 

nem o Satyricon de Petrônio (GUNDERSON 2003: 9-12) são simples condenações da 

declamação ou da retórica imperial. A condenação no Satyricon é, como Gunderson aponta, 

 
10  “Uses and methods of declamations”. 
11 Nam magos et pestilentiam et responsa et saeuiores tragicis nouercas aliaeque magis adhuc fabulosa frustra 

inter sponsiones et interdicta quaeremus. 
12 [t]ambém estúpidos e ridículos ao que examina com olhos sagazes. 
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uma declamação sobre a declamação proferida a um homem que pouco antes ensinava outros 

a declamar e é complicado entendê-lo como uma crítica pura e simplesmente Já a condenação 

em Tácito é apenas parcial. Solicitado a dar uma opinião sobre a decadência da eloquência, ele 

não apoia nenhum lado em seu prooemium e, em vez disso, "cita" uma discussão in utramque 

partem. Por mais que seja argumentado que há uma decadência advinda do ensino nas escolas 

retóricas e da criação dos filhos por escravos, também se argumenta que uma mudança nas 

circunstâncias levou a uma mudança na oratória produzido, que uma maior disseminação do 

conhecimento retórico fez da exuberância uma necessidade, que a pressa dos juízes deve ser 

acompanhada por discursos mais curtos e diretos e que a eloquência não tem apenas um rosto. 

Como Van Der Berg (2014) argumenta, os discursos parecem apresentar declarações que 

muitas vezes minam seu objetivo e são apresentadas em um cenário não muito diferente daquele 

em que as declamações teriam sido. O comentário desses textos sobre declamação e retórica 

imperial parece ser muito mais complexo do que simples acusação. 

Para nós, no entanto, mesmo que tivesse havido uma decadência, dificilmente 

beneficiaria nossa análise. Queremos ler declamações como declamações, e parece haver pouco 

benefício em lamentar quão distantes se situam de Cícero, ou procurar em vão por Túlio nos 

Excerpta de Calpúrnio. Junto de Gunderson (2003: 6), cremos que a"[d]eclamação não está 

'falhando' em ser Cícero [...]13". 

Das abordagens mais recentes, a linha mais profícua parece ser a mitológica e 

sociológica. Mary Beard (1993), escrevendo sobre a religião romana, mostra uma nova maneira 

de ver estes textos. Ela argumenta que as declamações desempenhariam uma função mitológica 

em Roma e que nelas e por elas a sociedade romana delinearia continuamente o que é romano 

 
13 “Declamation is not ‘failing’ to be Cicero, [...]”. 
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e o que não é, os limites do próprio e do impróprio14. Bloomer, por outro lado, analisa as 

declamações sob o ponto de vista sociológico, tentando entender a lógica da prática da 

declamação, seja nas escolas (1997a), como mecanismo de inculcação de valores sociais, seja 

em sua prática por homens adultos (1997b), em que os romanos se provavam como membros 

da aristocracia ao demonstrar suas capacidades retóricas15. Parece-nos, no entanto, que também 

aqui, se lê através da declamação – se com um entendimento menos negativo do gênero – para 

analisar algo outro, a sociedade romana, seus mecanismos, seus valores. 

 Nossa abordagem será, por outro lado, literária. Nisso, somos precedidos principalmente 

pelo trabalho de dois estudiosos, Gunderson 2003 e Van Mal-Maeder 2007. Por leitura literária, 

Gunderson quer dizer que ele busca “por temas, por motivos, por alusões, e pelo que não foi 

dito ou é deixado implícito entre tanta verbosidade16”, utilizando-se de um arsenal teórico 

psicanalítico; Van Mal-Maeder, por outro lado, lançando mão da terminologia de Genette, 

almeja “trazer à luz a literariedade desses discursos, seu caráter ficcional e sua relação coma a 

literatura narrativa de ficção17”. O escopo, os objetivos e os meios de análise de nosso trabalho 

são mais modestos, mas compartilhamos a premissa da qual partimos, entender a declamação 

como literatura. 

 Apresentaremos em primeiro lugar as traduções com notas das declamações maiores I 

(Paries palmatus) e II (Caecus in limine), seguido de análise da constituição das personagens 

principais das peças, o Cego e a Madrasta. Optamos por realizar nossa análise seguindo as 

 
14 Cappello (2016) análise, a partir da semiótica, a 12ª declamação maior sob esse viés. 
15 Outros exemplos seriam Corbeil 2007 e Kaster 2001. 
16 GUNDERSON 2003: 5. [...] for themes, for motifs, for allusions, and for what goes unsaid or is left implied 

amidst so much verbosity. 
17 VAN MAL-MAEDER 2007: viii. [...]; mettre en lumière la littérarité de ces discours, leur caractère fictionnel e 

leurs rapports avec la littérature narrative fictive. 
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partes da oração; analisamos, portanto, primeiramente os exordia, seguido das narrationes e, 

por fim, as argumentationes juntamente com as perorationes.  
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2. TRADUÇÕES 

 

2.1. DECLAMAÇÃO MAIOR I: Paries palmatus 

 

Utilizamo-nos em nossa tradução do texto estabelecido por Håkanson (1982) e 

quaisquer alterações receberam nota. Utilizamo-nos também das traduções de DuTeil (1659), 

Warr (1686) Sussman (1987), Stramaglia (2008) e Santorelli (2017). A divisão dos capítulos 

segue a de Stramaglia (2008). Håkanson (2014), em estudo póstumo, analisando as cláusulas 

métricas das declamações, afirma que Paries palmatus teria sido composta no primeiro quarto 

do segundo século d.C., datação com que concorda Santorelli (2017:30-6). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

I.  PARIES PALMATVS 

 

     [Quidam, cui erat filius caecus, 

quem heredem instituerat, induxit illi 

nouercam iuuenemque in secreta 

domus parte seposuit. Is noctu, dum in 

cubiculo cum uxore iaceret, occisus est 

inuentusque postero die habens 

gladium filii defixum in uulnere, 

pariete ab ipsius ad filii cubiculum 

uestigiis palmae cruentato. Accusant se 

inuicem caecus et nouerca.] 

 

 

     [1.1] Si iuuenis innocentissimus, 

iudices, uti uellet ambitu tristissimae 

calamitatis, poterat allegare uobis 

amissam cum oculis cogitationum 

omnium temeritatem; sed, cum 

ostendere innocentiam suam moribus 

malit quam aduersis, neque pietatis 

neque conscientiae suae grauem ferre 

contumeliam potest, ut parricidium non 

fecisse uideatur beneficio caecitatis. 

[1.2] Quare igitur non petit, ut illum 

miserum putetis, nisi et innocens fuerit; 

non petit, ut adflictum alleuetis, nisi et 

probauerit esse se infeliciorem quod 

patrem amisit, quam quod oculos. 

Aestimate iuuenem his moribus, quibus 

uidentem aestimaretis: uita, pudore, 

pietate. Quae si omnia sibi, ut erant 

 1. A Parede com Marcas de Mão 

 

     [Um homem que tinha um filho cego que 

tinha feito herdeiro trouxe para ele uma madrasta 

e enclausurou o jovem em uma parte afastada da 

casa. Numa noite, enquanto estava deitado no 

quarto com a esposa, foi morto e encontrado no 

dia seguinte trazendo cravada na ferida a espada 

do filho, a parede que ia de seu quarto ao de seu 

filho manchada com marcas de mão em sangue. 

Acusam-se mutuamente o cego e a madrasta18.] 

 

 

     [1.1] Se este jovem inocentíssimo, juízes, 

quisesse de algum modo aproveitar-se das 

circunstâncias de sua tristíssima tragédia, ele 

poderia afirmar-lhes ter sido perdida, junto da 

visão, a ousadia em todos os pensamentos; mas, 

como prefere demonstrar sua inocência com seu 

caráter mais do que com seu infortúnio, não pode 

suportar este grave insulto a sua devoção filial e 

a sua consciência, isto é, que pareça não ter 

cometido parricídio apenas em razão de sua 

cegueira. [1.2] Por isso então não pede que o 

considerem desgraçado, se não tiver sido 

também julgado inocente; não pede que aliviem 

sua chaga, se não tiver também sido provado ser 

ele mais infeliz porque perdeu o pai do que 

porque perdeu os olhos. Julguem o jovem pela 

conduta segundo a qual julgariam alguém que 

vê: por sua vida, sua modéstia, sua devoção filial. 

Se elas todas – como foram estabelecidas – 

 
18 Thema escrito por Lorenzo Valla. Cf. Håkanson 1982: 1.  
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promissa, constiterint, nullo terrebitur 

crimine. [1.3] Nec quod sceleratissima 

feminarum calamitatem nostram 

cruentato pariete imitata est, 

expauescimus: quo diligentia sollicitior 

fuit, ne deprehenderetur, hoc magis 

indicauit sibi oculos non defuisse. [1.4] 

Gratias agimus, quod nimium auide 

suspiciones in nostram transtulit 

partem: non esse caeci scelus difficilius 

probaretur, nisi omnia sic acta essent, 

ut fecisse caecus uideretur. 

 

     [2.1] Quare igitur, iudices, non 

inprobe sperauerim futurum, ut 

suspecta sint uobis quae tam 

inconsiderate ficta sunt contra miseram 

caecitatem: primum quod spatium illud 

ingens domus, quod in medio fuit, ita 

digesto cruore satiatum est usque ad 

cubiculum miserrimi iuuenis, tamquam 

plane timuerit parricida, ne non 

deprehenderetur. [2.2] Deinde sceleri 

nox potissimum electa, quo tempore 

inueniri maritus sine uxore non posset. 

Tum <in> caede, in qua nemo utitur suo 

ferro, nisi <aufert, nemo relinquit nisi> 

alienum, gladius adulescentis, ne 

argumentum deesset nouercae, relictus. 

Postremo peractum uulnere uno scelus, 

quod obiceretur manibus errantis. [2.3] 

Et tamen contra tam multa incredibilia 

tiverem permanecido fiéis a si mesmas, nenhuma 

acusação lhe fará medo. [1.3] Nem nos 

apavoramos por ter a mais terrível entre as 

mulheres reproduzido a nossa deficiência com a 

parede ensanguentada: quão mais cuidadosa foi 

sua diligência, para que não fosse descoberta, 

mais isto indicou não lhe terem faltado olhos. 

[1.4] Agradecemos por ter muito avidamente 

imputado à nossa parte as suspeitas: seria mais 

difícil provar que não é um crime de cego, se 

todas as evidências não fossem tais que 

parecesse tê-lo cometido um cego19. 

 

     [2.1] Deste modo então, juízes, esperaria não 

sem razão que lhes pareça suspeito o que tão 

impensadamente foi armado contra a infeliz 

cegueira: Primeiramente, que aquele grande 

espaço da casa entre os quartos foi saturado de 

sangue de tal modo distribuído até o quarto deste 

jovem miserável, tal como se claramente o 

parricida temesse não ser descoberto. [2.2] Além 

disso, foi escolhida para cometer o crime 

especificamente a noite, hora em que não pode 

um marido ser encontrado sem sua esposa. 

Ademais, <em> um assassinato no qual ninguém 

usa a própria arma, se não <a leva consigo e 

ninguém a deixa para trás se não> usa a alheia, 

para que não faltasse argumento à madrasta, a 

espada do rapaz foi deixada. Por último, a 

consumação do crime com um único golpe, o 

qual foi imputado a mãos errantes. [2.3] E, no 

entanto, diante de tamanha multidão de 

 
19 Fim do Exordium [1.1-1.4] e início da Narratio [2.1-5.3]. 
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solum aduocat nouerca testamentum, 

uultque illud esse pretium parricidii, ut 

rerum intellectu in diuersum coacto 

occisum eo probet patrem, quod non 

meruit occidi. [2.4] Nos uero istud, si 

crimen putatis, agnoscimus: iuuenis hic 

patris sui heres solus est. Hoc 

testamentum si uiuente adhuc 

miserrimo sene notum esse in domo 

potuit, scitis, quis illi debuerit irasci.  

 

      [2.5] Nam quod inuisum fuisse 

filium patri iactat, crimen nouercae 

erat, si confiteremur; idque probari ex 

hoc putat, quod secretum non filius 

accepit a patre, sed caecitas. Quo loco 

dissimulare satis callide conatur 

inuidiam suam: pater, qui filium 

caecum in semota penatium parte 

seposuit, eripuit nouercae oculis 

uoluptatem. [2.6] Namque ista cum 

inuasisse uacuos penates uideretur, 

cum patri filium caecum hoc esse 

crederet quod orbitatem, excogitauit 

indulgentissimus senex, 

quemadmodum hic miser patri suo in 

eadem domo esset, nouercae in alia: 

accepit secretum quod erat petiturus. 

Quo sit animo senis factum, potestis 

interrogare testamentum. [2.7] Neque 

ego grauissimum patrem suprema sua 

iuueni iactasse crediderim; ut heredem 

filium scriberet, non est res quae 

absurdidades, a madrasta pretexta somente o 

testamento e quer que isto seja a paga do 

parricídio, de tal forma que – pervertendo a 

interpretação dos fatos – com isso prove que o 

pai foi morto porque não mereceu morrer. [2.4] 

Se os senhores acham que isso é um crime, nós, 

no entanto, o reconhecemos: este jovem é o 

único herdeiro de seu pai. Este testamento, se 

pôde ser conhecido na casa enquanto o pobre 

velho ainda vivia, os senhores sabem quem 

deverá ter se enfurecido com ele.  

 

      [2.5] Pois, com efeito, ela alardeia que o filho 

era odiado pelo pai (se o concedêssemos, isso 

teria sido culpa da madrasta) e julga ficar 

comprovado a partir do fato que não foi o filho 

que aceitou o enclausuramento pelo pai, mas a 

cegueira. Com tal argumento ela tenta com 

grande engenhosidade dissimular o próprio ódio: 

o pai que enclausurou o filho cego em uma parte 

separada da casa tirou da frente dos olhos da 

madrasta uma fonte de prazer. [2.6] Pois como 

parecia para esta daí ter adentrado um lar vazio, 

como acreditava que este filho cego era para o 

pai o mesmo que não ter filhos, o velho, 

indulgentíssimo, concebeu então um jeito de que 

este infeliz de alguma forma estivesse na mesma 

casa para seu pai e numa outra para a madrasta: 

aceitou o enclausuramento que havia de pedir. 

Com que intenção o velho fez isso, os senhores 

podem perguntar ao testamento. [2.7] E eu não 

poderia crer que um pai tão sério tenha se gabado 

de seus últimos desejos diante o jovem; instituir 
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inputetur. Istam magis oportet uel 

aliquo indicio uel suspicione muliebri 

arcana mariti deprehendisse et statim 

omnibus nuptiarum renuntiasse 

pignoribus. Nam cum propter 

pecuniam ames, idem amoris et spei 

finis est. 

 

     [3.1] Habuerat adulescens gladium 

in cubiculo suo semper, siue antequam 

in hanc fortunam incideret, paratum, 

siue quia caecitatis miserae solacium 

est habere rem uidentium. Certe 

numquam illum pater timuerat, 

numquam nouerca obiecerat; palam 

positum est, sub oculis omnium tota 

domo notissimum ferrum. [3.2] Scitis, 

quanto neglegentius custodiat ferrum 

bona conscientia, quam etiam extra 

suspicionem sit res sine usu. Innocentia 

facit, ut ferrum subtrahi possit etiam 

uidenti. [3.3] Siue igitur aliquis ex 

seruulis corruptus est, praesertim [e] 

tam facili occasione, siue ipsi nouercae 

non defuit audacia ad ferendum, quod 

facere poterat etiam praesente priuigno, 

utique (quod dubitari non potest, quod 

facit certum sceleris auctorem) mauult 

in caede alieno uti quam suo gladio 

quisquis illum relicturus est.  

 

    [3.4] Reliqua, iudices, si fieri 

possunt, facta aestimate: dicitur caecus 

o filho como herdeiro não é coisa de que se possa 

vangloriar. É mais provável esta aí ter 

descoberto, ou por qualquer indício ou pela 

desconfiança própria das mulheres, os segredos 

do marido e de pronto ter renunciado a todos os 

deveres do matrimônio. Porque quando você 

ama por dinheiro, acabam juntos o amor e a 

esperança de lucro. 

 

     [3.1] O rapaz sempre tivera a espada em seu 

quarto, seja porque conseguida antes de sobrevir-

lhe este infortúnio, seja porque é um consolo à 

infeliz cegueira ter um objeto próprio dos que 

veem. De fato, nunca o pai a temera, nunca a 

madrasta se tinha oposto; familiar a toda a casa, 

sob os olhos de todos, a arma estava disposta 

abertamente. [3.2] Os senhores sabem o quão 

mais negligentemente um homem de consciência 

tranquila guarda sua arma e também o quão 

insuspeito é aquilo que não tem uso algum. A 

inocência faz com que uma arma possa ser 

tomada mesmo dos que veem. [3.3] Ou um dos 

escravos foi subornado, especialmente em 

ocasião tão propícia, ou não faltou audácia à 

própria madrasta para tomar a espada, o que 

poderia fazer mesmo com o enteado presente; de 

qualquer forma (algo de que não se pode duvidar 

e que torna patente o autor do crime) quem quer 

que planeje abandonar a espada prefere usar no 

assassinato a alheia e não a sua própria.  

 

    [3.4] Julguem, juízes, os fatos restantes, se são 

críveis: afirma-se que o cego perambulou com 



 
 

24 
 

sine rectore, sine duce ex illa penatium 

parte secreta et paene ex alia domo per 

inane longum, per tot offensa limina, 

per excubantes seruulos errasse cum 

ferro; cubiculum deinde patris 

ingressum in neutram deflexisse 

partem, sed recto gradu, sicut ducere 

oculi solent, ad lectulum accessisse 

leuiter, non in torum incidisse, non ante 

peruenisse, quam crederet. [4.1] Vos, 

iudices, criminum tumultum ex rerum 

fide ducite. Dormiens senex, quem 

caecus percussor quaereret, excitatus 

ante esset quam inueniretur. Iungunt 

his multo incredibiliora, ut occiderit 

patrem, pepercerit nouercae, 

parricidium autem uno ictu explicuerit, 

quod fere uix etiam his contingere 

solet, qui oculos manu sequuntur. [4.2] 

Nulla ergo luminum uirtus, sed homo 

ferrum missurus in casum, satis felix, si 

percussisset quamcumque corporis 

partem, in ipsam protinus animam 

incidit et, an morti satisfecisset, 

intellexit? Officium, iudices, oculorum 

est renuntiare manibus, quid actum sit. 

Caeci percussoris una securitas fuerat 

saepius ferire. [4.3] Negat praeterea 

quicquam se ex his nouerca sensisse, 

cum iuxta iaceret, nec explicat, unde 

illud acciderit maximae signum 

uma arma, sem guia, sem apoio, desde aquela 

parte separada da residência e quase como se de 

uma outra casa, por um grande vazio, por tantas 

soleiras tropeçantes20, pelos jovens escravos de 

guarda; que depois, tendo adentrado o quarto do 

pai, não desviou para lado algum, mas 

diretamente, tal como os olhos costumam guiar, 

aproximou-se do leito sorrateiramente, não bateu 

na cama, não chegou antes do que imaginava. 

[4.1] Deduzam os senhores mesmos, juízes, da 

credibilidade dos fatos, que algazarra de 

acusações. Um velho dormindo a quem buscasse 

um assassino cego teria acordado antes de ser 

encontrado. A estas, ajuntam acusações muito 

mais inacreditáveis, que matou o pai, mas 

poupou a madrasta, que, além disso, cometeu o 

parricídio com um único golpe, o que 

dificilmente conseguem aqueles cuja mão 

obedece aos olhos. [4.2] Seria nulo, então, o 

valor dos olhos, mas um homem que haveria de 

golpear a esmo, que teria sido bem-afortunado se 

tivesse conseguido trespassar qualquer parte do 

corpo, infligiu um golpe mortal e percebeu se 

tinha sido suficiente para matar? O papel dos 

olhos, juízes, é reportar às mãos o que se fez. Ao 

assassino cego, a única segurança teria sido 

golpear repetidamente. [4.3] Ademais, a 

madrasta afirma não ter percebido nada, embora 

estivesse deitada ao lado do marido, e não 

explica de onde se deu este sinal21 de tremenda 

perturbação, se o pai por sua vez tinha sido morto 

 
20 A ideia é claramente de que o cego poderia ter incorrido em algum acidente em relação às portas ou às soleiras 

das portas. Entretanto, traduzi-lo assim seria omitir uma figura, mais precisamente, uma hipálage. 
21 I.e. gladium in uulnere relinquere. 
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trepidationis, si et pater uno ictu 

peri[er]it neque ista uigilabat: 

numquam gladium reliquit percussor 

securus. 

 

     [5.1] Reliqua, iudices, nimium 

suspecta, inprobe adsimulata: 

spatiosissimus paries et longissimum 

domus latus habuit notas sanguinis, 

quas reliquisse uideretur manus 

reuertentis. O quam bene, quicquid 

uolunt, imitantur oculi! [5.2] Stupeo, si 

qua est fides. Omnia priuignus illa 

nocte fecisse dicitur ad uotum 

nouercae: gladium in uulnere 

reliquisse, quem suum negare non 

posset, deinde per totum parietem quid 

aliud inscripsisse quam se parricidam? 

Sanguinem patris usque ad cubiculum 

suum perduxisse et uiam sequentibus 

reliquisse. [5.3] Haec fecit aliquis 

negaturus? Gratulor tibi, adulescens; si 

non potuisti parricidium illud 

admittere, nisi ut relinqueres 

argumentum caecitatis, habuisti 

innocentiae necessitatem.  

 

      [5.4] Causam igitur miserrimi 

adulescentis sic apud uos agere 

proposui, ut primum ipsum defendam, 

quasi reus tantum sit, deinde cum esse 

securus de huius innocentia coepero, 

com um só golpe e esta mulher não estava 

acordada: um assassino sem receios nunca 

abandona a sua espada. 

 

     [5.1]  Perversamente forjados, juízes, os 

muitos indícios restantes: a ampla parede, o lado 

mais longo da casa, tinha marcas de sangue, que 

pareciam ter sido deixadas por mãos retornando 

ao quarto do filho. Oh! Quão bem os olhos 

imitam tudo quanto quiserem! [5.2] Eu vou ficar 

admirado, se alguém acreditar nisso. Naquela 

noite o enteado fez tudo, afirma-se, segundo a 

vontade da Madrasta: deixou na ferida uma 

espada que não poderia negar ser sua e depois, o 

que mais gravou por toda a parede, se não que 

era um parricida? Levou o sangue do pai por todo 

o caminho até seu próprio quarto e deixou assim 

uma trilha para seguirem. [5.3] Alguém que agiu 

assim negará ter culpa? Agradeço-lhe, meu 

jovem; se não pôde levar a cabo aquele 

parricídio, a menos que deixando evidência de 

sua cegueira, você é inevitavelmente inocente22.  

 

      [5.4] Assim sendo, decidi conduzir o caso 

deste jovem miserável diante dos senhores da 

seguinte maneira: primeiro, o defenderei como 

se fosse apenas um réu; depois, quando tiver 

começado a me sentir seguro de sua inocência, 

vou começar a acusação da madrasta. Julgarão 

cada um segundo seus comportamentos e suas 

motivações; será mais fácil o caminho de sua 

diligência: ainda que as evidências abarquem a 

 
22 Fim da Narratio [2.1-5.3] e início da Argumentatio [5.4-17.6]. 
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tunc ingrediar nouercae accusationem. 

Spectabitis utrumque suis moribus, suis 

causis; erit facilior uia uestrae 

religionis: quamquam duos indicia 

complexa sint, uos tamen tamquam de 

singulis cognoueritis. 

 

     [6.1] Et primum sic agam tamquam 

iuuenis habeat oculos, tamquam 

impetus eius nulla corporis debilitate 

frangantur. Interrogabo, quid ante 

perdite, quid flagitiose, quid impie 

fecerit, per quae se parricidam scelera 

promiserit. [6.2] Innocentia per gradus 

certos ab homine discedit, et, ne in 

maximis trepidet audacia, diu uires in 

minoribus colligit. Nemo inde coepit, 

quo incredibile est peruenisse. [6.3] 

Dicas necesse est, quae huic cum patre 

odia fuerint, quam uiolenta dissensio 

inter sacrorum infinita nominum 

pignora, crede, mulier, etiam tua causa: 

nam si facile est patrem filio occidere, 

facilius est uxori maritum.  

 

     [6.4] Loquar nunc de infirmitate 

miserae caecitatis. Temeritas omnis 

animorum calamitate corporum 

frangitur, et frigescunt impetus 

mentium, quos non explicant ministeria 

membrorum; ad solum se alligat 

destituta maerorem. [6.5] Vultus ille 

perpetua nocte coopertus ac timidus 

dois, os senhores, porém, como que julgarão de 

cada um separadamente. 

 

     [6.1] Assim, primeiramente, vou conduzir o 

caso tal como se o jovem enxergasse, como se 

seu vigor não tivesse sido quebrantado por 

nenhuma deficiência física. Vou inquirir o que 

terá feito de indecente, o que de vergonhoso, o 

que de ímpio, por quais perversidades ele se terá 

anunciado como um parricida. [6.2] É a passos 

certos que a inocência se afasta do homem e, para 

que a audácia não titubeie nos maiores feitos, por 

muito tempo reúne forças nos menores. Ninguém 

começa do lugar ao qual é inacreditável se ter 

chegado. [6.3] É preciso que se diga que ódios 

terão existido entre este jovem e seu pai, o quão 

violenta terá sido a discórdia entre os penhores 

infindos destes nomes sagrados, pai e filho; 

creia-me, mulher, isso interessa também à sua 

defesa: pois se é fácil para um filho matar um pai, 

é ainda mais fácil a esposa matar o marido.  

 

     [6.4] Falarei agora sobre a lastimável 

debilidade que é cegueira. Todo o atrevimento 

do espírito é solapado pela calamidade do corpo 

e a força da mente, que o trabalho dos membros 

não desenvolve, arrefece; a mente, abandonada, 

se acerca tão somente da tristeza. [6.5] Aquele 

rosto temeroso e coberto em noite perpétua não 

concebe crimes aos quais se chega guiado pelos 

olhos. Tem em mente sempre perder-se e 

tropeçar, tem em mente a dificuldade de ir e de 

voltar. A inocência tem grande necessidade de 
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non concipit nefas, ad quod ducibus 

oculis peruenitur. Cogitat semper 

errare et offendere, cogitat eundi 

redeundique difficultatem. Magna 

innocentiae necessitas est neminem 

facilius posse deprehendi. [6 .6] 

Semper sibi custodiunt miseri, ne esse 

miserabiles desinant, et quisquis amisit 

oculos, laborat, ne merito perdiderit. 

Quid aliud caecitas discit quam rogare, 

blandiri? [6.7] Odium omne adiuuant 

oculi, et hunc in pectoribus humanis 

furorem lumina accendunt, nec leuis 

animis accedit insania, quotiens quem 

execreris, aspicias. Caecus miserior est, 

quam ut inuisus sit, timidior est, quam 

ut oderit. [6.8] Praeterea nocentibus 

liberis frequentissimas ad parricidium 

causas suggessit illud quod uidebant. 

Vitiis enim nostris in animum per 

oculos uia est. Aliis tradidit in 

parentum sanguinem luxuria ferrum: 

luxuria uidentium crimen; aliis 

meretriculae amor inmodica poscentis: 

amor, cui renuntiant oculi. [6.9] Caecus 

infelix patrem occidit? Deinde cui 

manum porriget securior? Cuius 

humeris leuior incumbet? Quis 

contumelias seruorum castigabit 

seuerius? Quis calamitatem tam 

obnoxiam maiore reuerentia proteget? 

não se deixar apanhar com muita facilidade. [6.6] 

Os desgraçados sempre se cuidam para que não 

deixem de ser dignos de pena e quem quer que 

perca os olhos se esforça para que não os tenha 

perdido com razão. O que ensina a cegueira, 

além de implorar e bajular? [6.7] Os olhos 

sustêm todo ódio, as vistas despertam este furor 

no peito dos homens, nem é leve a loucura que 

chega ao espírito quando se vê quem se execra. 

O cego é miserável demais para ser malquerido, 

é temeroso demais para odiar. [6.8] Ademais, aos 

filhos criminosos, muitas vezes foi aquilo que 

eles viram que lhes deu frequentes motivos para 

o parricídio. De fato, para os nossos vícios, o 

acesso ao nosso espírito é pelos olhos. Para uns, 

a devassidão entregou à espada o sangue dos 

pais: a luxúria é crime dos que veem; para outros, 

o amor de uma prostituta qualquer de apetite 

insaciável: amor ao qual nos levam os olhos. 

[6.9] Um cego desafortunado matou seu pai? 

Depois disso, a quem estenderá a mão sem 

medo? Em que ombros se apoiará mais leve? 

Quem castigará com maior severidade as 

afrontas dos escravos? Quem protegerá com 

maior respeito flagelo tão propenso à 

exploração? Entre os bem-afortunados, as 

súplicas são de outra ordem23: um filho cego 

prefere que o pai lhe sobreviva. 

 

     [7.1] Quero agora saber, que diga, de que jeito 

ele cometeu tão difícil façanha? Um cego 

 
23 SARAIVA 2006: 826. “Ordem, logar occupado segundo a opinião. Si omnes uno ordine habetis Achivos. Virg. 

Se pondes todos os Gregos na mesma ordem, se fazeis de todos os Gregos o mesmo juizo. Liv. Modo de contar 

um facto, modo de o encarar”. 
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Inter felices alius est ordo uotorum; 

caecus filius optat superstitem patrem.  

 

     [7.1] Volo nunc scire, 

quemadmodum dicat explicitum tam 

difficile facinus. Caecus parricidium 

cogitauit? Cum quo? Cuius se 

commisit oculis? Iturus per domum 

totam quem ducem elegit? [7.2] Ille, 

qui erat in cubiculo suo solus, secum, 

opinor, secum deliberat, sufficit sibi: 

cum homine expeditissimo loquitur. 

Cur enim socium conscientiae quaerat? 

Omnia potest scire. Primum, nox 

quando sit. Deinde prospicere sollicite, 

an omnis familia dormiat, gradu 

suspenso ponere certa uestigia et in 

omnem timoris sui partem sollicitum 

circumagere uultum. [7.3] O quam 

parum est in metu ipsos etiam oculos 

habere! Ita non iste sibi dixit: "occidere 

quidem patrem uolo, sed quem 

sequentur hae manus? Nocte solus 

egrediar, sed quando perueniam?" [7.4] 

Putes nos iunctis habitare liminibus? 

Domus inter patrem filiumque media; 

quantum erroris, quantum morae! 

Spatium ingens et uix metiendum. [7.5] 

Caecitas inconsulta, quid agis? Nox 

ante deficiet. Quid, si deinde uterque 

uigilauerint? Quid, si nouerca? [7.6] 

"Age limen inueniam, cardinem sine 

strepitu mouebo, dormientis cubiculum 

planejou um parricídio? Com quem? Confiou-se 

aos olhos de quem? Que guia escolheu, prestes a 

atravessar a casa toda? [7.2] Ele, que vivia 

sozinho em seu quarto, é consigo mesmo, bem 

sei, consigo mesmo que conspira, se basta a si 

mesmo: afinal, fala com homem sem qualquer 

impedimento. Por que então procuraria um 

aliado na trama? Tudo ele pode adivinhar. 

Primeiro, quando chega a noite. Saberá, depois, 

divisar cautelosamente se a casa toda está 

dormindo, deixar pegadas visíveis andando na 

ponta dos pés e voltear seu rosto cauteloso para 

toda parte que dê ocasião ao medo. [7.3] Oh! 

quão pouco é, no medo, ainda ter os olhos! Ele, 

então, não falou para si mesmo: “quero, de fato, 

matar meu pai, mas quem guiará estas mãos?  

Sairei, de noite, sozinho, mas quando chegarei?” 

[7.4] Ou se acha que nós habitamos soleiras 

vizinhas? Uma casa inteira se interpõe entre pai 

e filho: quantos descaminhos, quantas demoras! 

Uma distância gigantesca e de difícil travessia. 

[7.5] A cegueira, sem auxílio, o que faz? A noite 

se retirará antes do esperado. O que fazer, se 

então os dois estiverem acordados? O que, se for 

a madrasta? [7.6] “Ânimo! Encontrarei a soleira, 

moverei sem barulho as dobradiças, entrarei no 

quarto enquanto dormem, golpearei meu pai 

enquanto repousa, uma vez só será o bastante, e 

minha madrasta não estará acordada; sairei do 

cômodo tranquilo e, sem que se perceba nada, 

voltarei para meus aposentos. São estas sim as 
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intrabo, quiescentem feriam patrem, 

semel satis erit, nec nouerca uigilabit; 

securus egrediar, sciente nullo 

reuertar." Vota sunt ista, sed oculorum; 

caecus desperaret, etiamsi tam multa 

nox polliceretur. 

 

     [8.1] Hoc loco quaeram necesse est, 

quae ratio fuerit, ut iuuenis ad 

parricidium suo potissimum gladio 

uteretur. Nimirum illud in mentem 

uenit, quia erat relicturus. Nam si 

alienum et ignotum in uulnere patris 

gladium reliquisset, potuerat de 

percussore dubitari. Hic attulit suum, 

ut, etiamsi euasisset, tamen ferro suo 

teneretur. [8.2] "Cur ergo", inquis, 

"gladium in cubiculo tuo habebas?" 

Quia habueram semper, quia usurus illo 

non eram. [8.3] Ferrum ego parricidio 

meo tot ante annos praeparaui et 

secundum illum, quem minabar patri, 

<gladium> tamdiu innocens fui? Ego 

eram ferro ac mente paratus, et tot 

abiere noctes? [8.4] Ante gladium illum 

familiarem oculis tuis feci, ante 

omnibus seruulis notum? Pependit in 

expectativas, mas dos que veem24; um cego se 

desesperaria, ainda se a noite muito lhe 

prometesse. 

 

     [8.1] Agora, é preciso que eu pergunte, que 

razão pode ter havido para que o jovem tenha 

usado especificamente a sua própria espada para 

o parricídio. Certamente isso lhe veio à cabeça 

porque havia de deixá-la para trás. Sim, porque 

se tivesse deixado uma espada alheia e 

desconhecida no corpo do pai, era possível restar 

dúvidas sobre quem tinha sido o agressor. Ele 

trouxe consigo a própria espada para que, ainda 

que escapasse, sua arma, porém, o incriminasse. 

[8.2] “Por que então”, você pergunta25, “você 

tinha no seu quarto uma espada?” “Porque 

sempre a tive, porque não havia de usá-la para 

nada. [8.3] Arranjei eu mesmo tantos anos antes 

uma arma para meu parricídio e, estando à mão26 

a <espada> que destinava a meu pai, por tanto 

tempo ainda permaneci inocente? Estava eu de 

espírito e arma aprestados27, e tantas noites me 

fugiram? [8.4] Tratei de antes familiarizar aquela 

espada aos seus olhos, de antes fazê-la conhecida 

a todos os escravos? Estava pendurada no quarto 

assim como uma testemunha da minha 

consciência, diante de todos, no meio de todos, 

 
24 Bernstein (2013: 123) afirma, como evidência da não atribuição de personhood ao cego em I e II, o uso de 

caecitas metonimicamente significando caecus. Aqui acontece, creio, o mesmo que com o caecitas = caecus, 

uidentes = oculi. 
25 Stramaglia (2008: 222, n.42) defende que o sujeito de inquis seria a madrasta, o que explicaria também o fato 

de a resposta ser feita em ethopoiia. 
26 Em Burman (1720: 21), Secundum illum.] Secundum illum. Obr. sed secundum illum, est post illum; postquam 

illum praeparavi, & quem minabar, tamdiu non usus fui, sed innocens adhuc fui, ita secundum pro post, uti [?] 

Cicero, Livius, Justinus, & alii. Mas, segundo Stramaglia (2008: 222, n.43), secundum equivaleria a iuxta. 
27 HÅKANSON 1982: 8. ac : hac π δ ferro ac mente paratus: an versum alicuius poetae adhibet?. 
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cubiculo tamquam testis conscientiae 

meae, palam, in medio, neglegenter, sic 

ut subtrahi posset. Non illum 

conscientia trepida uelauit; tam notus 

in cubiculo fuit quam caecitas domini. 

[8.5] Quisquis ferrum praeparat sceleri, 

sic illud habet, ut possit suum negare. 

 

     [9.1] Ponite nunc ante oculos actum 

parricidii; deprehendetis difficultatem. 

Dono illud: dum a suo limine egreditur, 

dum illos quos accepit a patre, seruulos 

fallit, ecce cubiculum senis inuenit 

aliquando, ecce paries ille defecit et 

percussoris manus subito destituit, 

cessere fores sine strepitu; [9.2] quid 

postea agit? Vtrum ipsum cubiculi 

parietem circumit, an se committit in 

medium et per spatia tenebrarum 

armatam manum iactat? [9.3] Ecce 

patris lectulum tenet et iam 

dormientium anhelitus imminens audit; 

unde sciet, quo dirigat ferrum, quem 

potius feriat ex duobus? Temptabit 

ergo uultus et pectus obiectum, 

breuissimam periturae animae uiam 

quaeret? Et quantus erit sopor, qui ista 

non sentiat? [9.4] Dices: "neque ego 

sensi". Ideo intellegis, quam malam 

causam habeas, cuius et una et 

incredibilis defensio est. [9.5] Ita 

negligentemente, de tal modo que pudesse ser 

subtraída28. Uma consciência receosa não a 

escondeu: era tão conhecida no quarto quanto a 

cegueira do dono. [8.5] Quem quer que arranje 

uma arma para um crime, guarda-a de modo que 

possa negar que seja sua.  

 

     [9.1] Ponham agora diante dos olhos o 

próprio ato do parricídio; entenderão a 

dificuldade. Concedo-lhes isso: agora ele sai29 de 

seu quarto, agora engana os escravos que 

recebeu do Pai, eis que em algum momento 

encontra o quarto do velho, eis que a parede lhe 

falta e desampara subitamente a mão do 

agressor, as portas se abrem sem ruído: [9.2] o 

que faz depois? Circunda a parede mesma do 

quarto, ou se confia ao meio e arroja pelas trevas 

a mão armada? [9.3] Eis que chega à cama do pai 

e, curvando-se sobre o leito, já ouve a respiração 

dos que nele dormem; como saberá para onde 

direcionar sua arma, contra qual dos dois 

investir? Tateará então o rosto e o peito a sua 

frente, buscará o caminho mais rápido até a alma 

morredoura? E quão pesado terá sido este sono 

no qual não se sente nada disso? [9.4] Você vai 

me dizer: “e de fato não senti”. Você entende, 

portanto, quão ruim é a causa que você tem, cuja 

defesa é uma só e implausível. [9.5] Ora, seu 

marido é atacado nos seus braços e você não 

sente nada? Ao seu lado, o destino de um homem 

chega ao fim; você segue deitada, como se o seu 

 
28 Fim da ethopoiia/ sermocinatio. 
29 O efeito de presença em Dum... dum... ecce... ecce... é melhor traduzido como presente. 
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feritur in sinu tuo maritus, et tu nihil 

sentis? Ad latus tuum fata hominis 

peraguntur; tu iaces, tamquam te 

priuignus occiderit priorem. Ita non ille 

percussus est, homo quem caecus 

occidit? [9.6] Te uero, si nihil aliud, 

calens ille denique cruor suscitasset. 

Sed quam manifesta est conscientia, 

quae te ad hanc conpellit necessitatem, 

ut, cum occisum a priuigno tuo patrem 

uideri uelis, cogaris dicere nihil 

sensisse! [9.7] Sufficit, uicimus, 

innocentes sumus! Cum in eodem 

lectulo fueris, cum amplexa sis forsitan 

illum, qui occisus est, tam incredibilem 

profiteris soporem? Cur ergo tu 

incolumis es? Quae tam iratis manibus 

sanguinem tuum fortuna subtraxit? 

[9.8] Certe dormiebas, certe nihil 

senseras; ita priuignus te reliquit, qui 

deprehendi non timebat? [10.1] Occidit 

ergo aliquis patrem et nouercae 

pepercit? Maximum omnium nefas 

fortiter fecit, minori sceleri statim par 

non fuit? Omnia humana sacra 

confudit, uiolare non ausus est pectus 

odiosum? Incredibile est, sine fide est 

enteado a tivesse matado primeiro. Acaso não foi 

golpeado, o homem que o cego matou? [9.6] De 

fato, se mais nada, ao menos o correr do sangue 

ainda quente a teria acordado. Mas quão patente 

é o raciocínio que a obriga a tal alegação, que 

você, como quer que o pai pareça ter sido morto 

pelo seu enteado, é forçada a dizer que nada 

sentiu! [9.7] Basta, vencemos, somos inocentes! 

Ainda que estivesse na mesma cama, ainda que 

– quiçá – estivesse abraçada ao homem que 

morreu, você alega um estupor tão inconcebível? 

Por que então você está intacta? Que acaso 

furtou seu sangue de mão tão irada? [9.8] 

Certamente estava dormindo, certamente não 

tinha sentido nada: daí o enteado a deixa viva, ele 

que não temia ser descoberto? [10.1] Alguém 

então matou o pai e poupou a madrasta? 

Cometeu sem pestanejar o maior de todos os 

crimes e não foi de imediato capaz de um crime 

menor? Transtornou tudo que é sagrado para os 

homens e não ousou trespassar um peito 

odioso30? É inacreditável, é implausível não 

matar a madrasta aquele que você acusa de matar 

o pai. [10.2] O que me diz, jovem? Acaso você 

se acovardou diante do sangue? Ela implorou, 

persuasiva, a você, aquela alma31? Ela nada tinha 

percebido, era de noite, não houve barulho 

 
30 Confudit (perturbar, espalhar, confundir) e uiolare (desonrar, ultrajar, violar, lidar com violência física ou 

mentalmente) estão em paralelo, sintatica e semanticamente. 
31 (i) Há duas interpretações desse trecho, uma que julga que a nouerca de fato implorou uiua uoce e outra em que 

se acredita que aqui vai mais uma das impossibilidades elencadas pelo declamator, como entende Stramaglia 

(2008: 209), ao traduzir como “você sentiu ser implorado por aquela outra vida de modo muito persuasivo?” (“[d]a 

quell’altra vita ti sei sentito implorare in modo più suadente?”) Cf. STRAMAGLIA. 2008: 223, n.53. Traduzo 

anima por alma, nesse caso, exatamente na malfadada tentativa de não ter que escolher uma interpretação. (ii) 

‘estrutura em anel’, i.e. ‘estrutura em quiasmo’: a-b-c-b-a: (illa [te {blandius} rogauit] anima). A ordem SOV seria 

illa anima te blandius rogauit. A tentativa de tradução reflete tal estrutura. 
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non occidere nouercam cui inputes 

quod patrem occidat. [10.2] Quid ais, 

adulescens? Tune circa illum 

sanguinem defecisti? Illa te blandius 

rogauit anima? Perdidisti ergo illud, 

quod nihil senserat, quod nox, quod 

silentium, quod tempus supererat 

sceleris alterius? [10.3] Tu si facere 

parricidium posses, ideo patrem tantum 

occidisses, ut tibi et nouercam liceret 

occidere.  

 

    [10.4] Non uideo, cur uideri uelint 

relictam mulierem ideo tantum, ut 

uideretur illud nefas illa fecisse. Callide 

satis, sed hoc alio protinus argumento 

subuertetur: non est eiusdem consilii 

nouercae parcere, ut substituat ream, et 

gladium relinquere, quo ipse 

deprehendatur.  

 

    [10.5] Saepius uti necesse habeo 

argumento caecitatis, et hoc etiam loco, 

quo de illo uulnere disputandum est. 

<Si> mehercule percussor intrasset, qui 

uideret, qui lumen prae se tulisset, non 

tamen tam feliciter librasset ictum, 

quem, etiamsi nullae fallerent tenebrae, 

metus et conscientia incertum magni 

sceleris tremore fecissent. [10.6] Raro 

contigit semel ferire carnifici, quamuis 

algum, restava tempo para um outro crime: tudo 

isso você desperdiçou? [10.3] Se você fosse 

capaz de cometer parricídio, mataria seu pai tão 

somente para que lhe fosse possível matar 

também a sua madrasta.  

 

    [10.4] Não vejo porque querem32 que pareça 

que a mulher foi poupada apenas a fim de que 

parecesse ter cometido o crime. Bastante astuto, 

mas isto será subsequentemente invalidado por 

este outro argumento: não são conciliáveis 

poupar a madrasta para que ela o substitua como 

ré e deixar uma espada para trás pela qual o 

próprio jovem seja apanhado. 

 

    [10.5] Frequentemente tenho necessidade de 

me utilizar do argumento da cegueira, e também 

aqui, quando se faz necessário investigar o golpe 

em si. <Se>, por Hércules, tivesse adentrado um 

assassino que enxergasse, que estivesse 

carregando um lume diante de si, ainda assim, 

não teria desferido um golpe tão exitoso, o qual, 

ainda que treva nenhuma tornasse impreciso, o 

medo e a consciência teriam feito incerto, pelo 

tremor devido a crime tão grave. [10.6] 

Raramente acontece ao carrasco executar com 

um só golpe, ainda que seja ele mesmo a 

posicionar o pescoço do condenado e sua mão 

experiente pratique afinal o homicídio tal como 

uma espécie de arte33. Então um cego desferiu 

um golpe de tal modo que de imediato ferisse um 

 
32 STRAMAGLIA 2008: 223, n. 55. “Sc. os adverários no julgamento e notavelmente a madrinha e seu advogado” 

(“sc. gli avversari in giudizio, e segnatamente la matrigna ed il suo avvocato”). 
33 Sobre o executor como um artista do homicídio, cf. STRAMAGLIA 2008: 223, n. 56. 
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conponat ipse ceruicem, et spectata 

manus homicidium nouissime uelut 

quoddam genus artis exerceat. Sic ergo 

librauit manum caecus, ut ipsam 

protinus feriret animam? Ego 

mehercules etiam illud admiror, quod, 

cum patrem uellet, non nouercam 

percussit. Praeter animum nil uirium 

habet parricidae primus ictus; ille 

trepidat, ille cogitat, ille erubescit, ille 

est ab innocentia proximus, ille praestat 

hoc solum, ut sequens fortius feriat. 

 

     [11.1] Interrogare nunc uolo, quae 

iuueni causa fuerit, ut reliquerit 

gladium. Scilicet noluit nouercam 

suam infamari, abstulit sibi omnem 

defensionem et se parricidam confessus 

est. [11.2] Ferrum in uulnere reliquit: si 

nondum occiderat, iterum feriret, si iam 

perfectum nefas intellegebat, auferret 

indicium. [11.3] Sed quid ego rem 

manifestissimam colligo? Si uultis, 

iudices, scire, a quo sit relictus gladius, 

cogitate, cui expedierit, ut inueniretur.  

 

      [11.4] "Sed paries usque ad 

cubiculum priuigni uestigio manus 

ponto vital? Por Hércules, eu mesmo ainda me 

surpreendo que, embora mirasse o pai, não 

golpeou a madrasta. Para além da intenção, o 

primeiro golpe de um parricida carece de forças; 

ele hesita, ele duvida34, ele se envergonha, ele 

está o mais próximo da inocência35, ele se 

incumbe disto apenas: que em seguida golpeie 

mais forte.  

 

     [11.1] Quero agora investigar que causa terá 

existido para o jovem ter deixado sua espada 

para trás. Mas é claro! Por certo não quis difamar 

sua madrasta, roubou de si toda defesa e se 

confessou um parricida. [11.2] Deixou a arma no 

corpo: se ainda não tinha matado, golpearia mais 

de uma vez, se percebia o crime concluído, 

levaria consigo a evidência. [11.3] Mas por que 

deduzo em pormenores conclusão tão óbvia? Se 

desejam saber, juízes, quem deixou a espada ali, 

considerem a quem foi útil que ela tenha sido 

encontrada.  

 

      [11.4] “Mas a parede estava suja com marcas 

de mão em sangue até o quarto de meu enteado”. 

Considerem, juízes, antes de tudo, que não há 

homem tão ingênuo nem de juízo tão laxo que, 

cego, tente cometer um crime já difícil para os 

 
34 Stramaglia (2008: 209): “é então que ele reflete” (“è lì che riflette”). Sussman (1987: 7): “ele reflete” (“he 

reflects”). Warr (1686: 14): “ele está pensativo” (“he is thoughtful”). Du Teil (1659: 17) “ele está irresoluto, ele 

ainda não perdeu toda a vergonha, nem toda a inocência” (“il est irresolu, il n’a pas encore perdu toute la honte, 

ny toute l’innocence”). Traduzo, entretanto, por uma ideia de dúvida, que me parece se aproximar do objetivo, 

“ele está imerso em pensamento”, “ele está pensivo”, como se depreende mais facilmente de Warr do que de seus 

pares, me aproximando de Du Teil. Além do que acho estranho traduzir cogito tão literalmente, mas verter 

erubesco como se envergonhar. 
35 Possivelmente de uma passagem em Sêneca (cf. STRAMAGLIA 2008: 223, n.57). 
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cruentatus est". Cogitate, iudices, ante 

omnia non esse incallidum hominem 

neque consilii iacentis, qui caecus 

explicare conetur facinus etiam oculis 

difficile. Ille ergo non aestimat, cum 

manum cruentam parieti adplicat, 

uestigium a se parricidii sui relinqui? 

[11.5] Cum dexteram, qua duce 

utebatur, ueste tegere atque ita abire 

sine uestigio posset, totum parietem 

cruentabat et ubique aliquid de patre 

misero relinquebat. Quid futurum esset 

postero die, quantam exspectaret 

inuidiam luce, non cogitabat, sed 

disponebat indicium certum, 

indubitatum, sine errore quod nouerca 

sequeretur usque ad cubiculum suum, 

usque ad limen ipsum. O admirabilem 

casum! Nec cruor ante defecit? [11.6] 

Vtar hoc loco natura ipsius rei: 

palmatus sanguine paries inuentus sic 

est: totam manum explicuit, omnes 

digitos diligenter expressit. Totum ergo 

sanguinem consumet intra prima 

uestigia. [11.7] Pone enim manum 

cruentatam atque adeo, ut istis etiam 

blandiar, madentem, pone mensuram 

itineris, spatium parietis (diu enim in 

secretam domus partem reuertendum 

est): debet proxima pars a cubiculo 

patris habere plurimum sanguinis, 

sequens minimum, ultima nihil. [12.1] 

que veem36. Acaso ele não pensa que deixa 

evidência de seu parricídio quando encosta a 

mão ensanguentada na parede? [11.5] Embora 

pudesse esconder na roupa a mão direita, que 

usava como guia, e assim sair sem deixar rastros, 

no entanto sujava de sangue toda a parede e 

deixava em todo lugar um pouco do seu pobre 

pai. Não se perguntava o que iria acontecer no 

dia seguinte, por quanto ódio esperar com o 

nascer do sol, mas sim ajeitava evidência 

certeira, inquestionável, que a madrasta seguiria 

sem erro justo até o seu quarto, até a própria 

soleira da porta. Que caso admirável! E o sangue 

não acabou antes? [11.6] Passemos agora aos 

aspectos materiais do crime. Assim foi 

encontrada a parede com marcas de mão em 

sangue: estampou-se uma mão inteira, 

cuidadosamente imprimiu-se todos os dedos. 

Assim sendo, o sangue todo seria gasto nas 

primeiras marcas. [11.7] De fato, imagine uma 

mão ensanguentada e de tal forma encharcada de 

modo a também agradar estes aí, imagine o 

tamanho do caminho, a dimensão da parede 

(posto que havia de gastar bastante tempo 

voltando àquela parte separada da casa): o trecho 

mais próximo do quarto do pai deve ter a maior 

quantidade de sangue, o seguinte a menor, o mais 

distante nada. [12.1] Porque o sangue, sempre 

que é levado para junto à parede, para ali se 

transfere, ou seca devagar na mão do que se 

arrasta. [12.2] O que então dizer disto, que perto 

de ambos os quartos o rastro de sangue quase que 

 
36 Novamente, um oculus que atua mais ou menos como um vicário de uidens. Cf. n.13. 
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Nam cruor, quotiens admotus est, 

transit, aut in manu tarde reptantis 

arescit. [12.2] Hoc quid esse dicamus, 

quod circa cubiculum utrumque 

sanguinis istius uestigium quasi incipit, 

hinc est paries palmatus et illinc? 

Quomodo pertulit manus quod 

relinquebat? [12.3] Nouerca istud, 

nouerca securis conposuit oculis, illa 

miserum dextra sanguinem tulit et 

manum subinde renouauit. Palmatus 

est paries, habet distantiam, uacat 

aliquid loci, integrum ubique uestigium 

est; caecus manus traxisset. [12.4] 

Quaero nunc, unde tantum sanguinis in 

manu; tunc enim ex omni uulnere cruor 

profluit et effunditur, cum ferri 

recentem uiam sequitur. At quotiens 

eodem, quo factum est, cluditur telo, 

latet tota mortis inuidia. [12.5] 

Praeterea cum manus ex parte, qua 

palmare uestigium potest, plicetur in 

capulo et se, dum telum occupat, 

claudat, necesse est exteriore ut parte 

respersa sit. Tuus autem qui palmatus 

est paries? Vestigium eius partis 

ostendit, ad quam cruor peruenire non 

potuit! [12.6] Vestrum est nunc omnia 

ista conparare, perpendere. Cur 

prudentior sit iudex in deprehendendo 

scelere quam reus in admittendo, hoc 

esse in causa puto, quod alter tantum 

pro se cogitat, alter pro parte utraque. 

começa, que a parede foi manchada com marcas 

de mão partindo dos dois lados? Como a mão 

carregou por todo o percurso aquilo que deixava 

para trás? [12.3] A madrasta é responsável, a 

madrasta forjou isso tudo com olhos serenos, ela 

espalhou o sangue miserável com a direita e de 

quando em quando renovou a marca de mão. A 

parede foi marcada com impressões de mãos 

inteiras, há espaço entre elas, alguns lugares não 

têm marcas, e as impressões são iguais em toda 

a extensão da parede: um cego teria arrastado a 

mão. [12.4] Investigo agora de onde pode ter 

saído tanto sangue nessa mão; sempre que o 

sangue corre e se espalha de uma ferida, ele 

acompanha o talho recente da lâmina. E sempre 

que se obstrui o ferimento com a mesma arma 

que o infligiu, encobre-se toda a ignominia da 

morte. [12.5] Além disso, quando a parte da mão 

que pode deixar impressões recobre o punho da 

espada e se oculta enquanto se empunha a arma, 

é necessariamente a parte de fora que fica 

ensanguentada. Mas que parede é essa sua que 

está manchada com marcas de mão? Mostra a 

marca daquela parte da mão à qual o sangue não 

pode chegar! [12.6] Cabe aos senhores agora 

comparar e pesar tudo isso. Por que o juiz é mais 

prudente em julgar um crime do que o réu em 

cometê-lo, isso eu julgo ser porque um só pensa 

na sua causa, o outro, na de ambas as partes. 

 

     [13.1] Defendi a causa deste jovem infeliz. 

Quero agora examinar por quão mais sólidos 

argumentos a madrasta está implicada. [13.2] 
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     [13.1] Tuitus sum adulescentis 

miserrimi causam. Nunc inspicere 

uolo, quanto certioribus argumentis 

nouerca teneatur. [13.] Transeo illum 

uulgarem et omnibus notum de 

conparatione personarum locum. Alius 

diceret maritum et uxorem, nisi liberis 

initiarentur, non fortissimis corporum 

uinculis inhaerere. Ego illud potius 

dicam: decepta est, mulier, exspectatio 

tua. [13.3] Veneras quasi in uacuam 

domum et sine herede, exspectaueras, 

ut infelix iste iuuenis ab ipsis protinus 

nuptiarum tuarum expelleretur 

auspiciis, extorrem et inopem 

summoueret pater blando corruptus 

amplexu et ominosum calamitate 

corporis occurrere delicatis uxoris 

oculis uetaret. Inuenisti pium et 

deuotum unico senem, et de omnibus 

coniugis tui desperasti obiter 

affectibus. [13.4] Miserrimus est 

maritus, quisquis inducit filio 

nouercam, quod uxori non uidetur 

posse utrumque amare. [13.5] Quaero 

igitur ante omnia: ubi occisus est 

maritus? In cubiculo suo. Hoc paulo 

ante priuigno defendendum non fuit. 

Omito aquele lugar comum37 e conhecido por 

todos de comparação de personalidades38. Um 

outro diria que marido e mulher, a menos que sua 

união seja consagrada pela chegada de filhos, 

estão unidos pelos não muito fortes laços da 

carne. Eu antes direi isto: foram frustradas, 

mulher, as suas expectativas. [13.3] Você chegou 

como se em uma casa vazia e sem herdeiro e 

esperava que este jovem desafortunado fosse 

expulso logo depois do início de suas núpcias, 

que o pai, corrompido pelos seus abraços 

sedutores, o escorraçasse, desterrado e indigente, 

e, agourento devido à debilidade física, o 

proibisse de aparecer diante os olhos da esposa. 

Encontrou, no entanto, um velho terno [pius] e 

dedicado a seu único filho e de imediato perdeu 

a esperança de receber a totalidade do cuidado de 

seu esposo. [13.4] Miserabilíssimo é o marido 

que traz para seu filho uma madrasta, pois para a 

esposa não parece que ele possa amar os dois. 

[13.5] Pergunto então, antes de qualquer outra 

coisa: onde o marido foi morto? No próprio 

quarto. Quanto a isso seu enteado há pouco não 

precisou ser defendido39. [13.6] O velho foi 

morto no quarto: ora, o assassino não teve medo 

da esposa? Ouço dizer que alguém, na intenção 

de cometer um assassinato, entra no espaço 

 
37 Como parte dos progymnasmata, os loci communes consistiriam em discursar contra um vício e Quintiliano os 

considera como estando no centro do iudicium (Inst.  II.4, 22). No De Inuentione (II.15) de Cícero, define-se como 

um argumento que poderia ser facilmente transposto para causas diferentes devido a ser comum. 
38 STRAMAGLIA 2008: 224, n.66: comparatio uel σύγκρισις. Remete a Inst. IX.2, 100. Cf. RITTER 1967. 
39 Shackleton-Bailey (1984: 113; 1997: 188) sugere mudar defendendum para defendendo, porque não vê sentido 

na frase. Não achei necessário seguir tal alteração. 
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[13.6] Occisus est in cubiculo senex: ita 

ille percussor non timuit uxorem? 

[Audio] secretum nuptiarum et 

matrimonialis lectuli solitudinem 

occisurum intrare; quin quaerat ubi 

relinquitur maritus ab uxore innocens? 

[13.7] Noctem autem ad scelus quis 

elegit? Nox tuum tempus est. Quid, si 

accedit huc etiam sceleris occasio? Non 

uenire debes a secreta domus parte, nec 

tota tibi penatium sacra peragenda sunt; 

tu non cogitas, quemadmodum 

suspensa manu sonantem blande 

cardinem flectas. Iaces secundum 

occasionem, et expeditum tibi in 

proximo facinus est. [13.8] Non times, 

ne quis deprehendat. Ipsi quoque 

seruuli longius quiescunt, et praestatur 

grande secretum genio loci, tibique 

ferire, cum uelis, scire, an dormiat, 

licet. [13.9] Nox et ferrum et securus 

maritus, quid isto delicatius scelere? 

Occisum esse miserum senem, cum tu 

uolueris, scimus. 

 

     [14.1] "Quomodo tamen," inquit, 

"gladius peruenit in meam potestatem, 

qui priuigni fuit?" Haeremus; hic 

difficilis expugnandus est locus. Quis 

apartado e solitário da câmara nupcial40: por que 

não buscaria um momento em que o marido 

inocente estivesse separado de sua esposa41? 

[13.7] A noite, porém, quem a escolhe para o 

crime? A noite é o seu momento. O que dizer, se 

ainda se adiciona a isso um momento oportuno 

para o crime? Você não precisa andar desde 

aquela parte separada da casa, nem lhe é 

necessário cruzar todos os altares dos Penates. 

Você não precisa planejar como virar 

cuidadosamente uma dobradiça barulhenta com 

mão hesitante. Você se deita ao lado da sua 

oportunidade e junto a você o crime está 

desobstruído. [13.8] Você não tem medo que 

alguém a surpreenda em flagrante. Os servos 

mesmos também estão dormindo longe, lhe é 

fornecida grande privacidade pelo Gênio do 

lugar e lhe é possível atacar quando quiser e 

saber quando a vítima está dormindo. [13.9] A 

noite e a arma e o marido despreocupado, o que 

poderia ser mais atraente do que esse crime42? 

Sabemos que o pobre velho foi morto no 

momento em que você queria. 

 

     [14.1] “Como, no entanto,” ela diz, “a espada 

que era do meu enteado acabou em minha 

posse?” Estamos perdidos, este sim é um 

argumento difícil de rebater! Quem acreditará 

em mim, se eu disser: “o cego perdeu sua espada, 

 
40 Shackleton-Bailey (1984: 113; 1997: 188) sugere mudar para audet [...] occisurus intrare? quin quaerat [...] 

innocenti/e. Stramaglia (2008: 212; 225, n.73), por sua vez, adota apenas a mudança para quin quaerat. Sigo a 

opção de Stramaglia. 
41 Stramaglia (2008: 212) divide assim, mas em Håkanson (1982: 14) há tão simplesmente um óbelo. 
42 BURMAN (1720: 33) Quidnam isto delicatius scelere.] Quid hoc est, an facilius et minus sollicitum? [...]. 
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credet mihi, si dixero: "gladium 

perdidit caecus, illae perpetua nocte 

clausae genae non custodierunt”? 

[14.2] Fingere nimirum ad tempus 

uidebor et rem nimium manifestam 

inpudenter colorare. Scilicet semper 

isti adposita capulo manus, hae diebus 

ac noctibus curae. [14.3] Nolo 

tamquam callido glorieris ingenio: non 

decepisti trucem horridumque 

latronem; nostri tibi occasionem 

praebuere mores. [14.4] Nam quod uno 

ictu occisus est senex, ad quem 

suspicio magis respicit? Tu praeparare 

corpus illuc ad ictus potes, dum uideris 

amplecti, tu blanda manu praetemptare 

pectus, ubi adsiduo uisceris pulsu non 

quiescat anima, ubi statim mors sit. 

<Cum> tibi de s[pir]itu sanguinis 

hoc[cum] explorare ante et cognoscere 

licet, potes et uno ictu, mulier, occidere 

[...]. 

 

     [15.1] Venio nunc ad uestigia 

parietis cruentati, quibus te satis 

abundeque pressimus, dum 

adulescentem defendimus. Haec sunt 

tamen, quae contra te reseruata sunt: 

cum maritus tuus in cubiculo 

occideretur, sciebas nullum tibi 

relictum patrocinium, nisi aliquid 

aqueles olhos cerrados em noite perpétua não 

tomaram conta dela”?! [14.2] Vai parecer 

certamente que estou inventando em razão das 

circunstâncias e que faço uso de uma alegação 

descarada para algo muito óbvio. É claro que 

trazia sempre a mão sobre o cabo da espada, esta 

era a sua preocupação noite e dia. [14.3] Não 

quero que você como que se gabe de sua 

engenhosidade: você não enganou um criminoso 

atroz e truculento; nossos hábitos lhe deram 

ocasião. [14.4] Pois, quanto ao velho ter sido 

morto com um único golpe, sobre quem recai 

maior suspeita? Você pode preparar o corpo para 

semelhante golpe, enquanto finge um abraço, 

você pode examinar antecipadamente o peito 

com mão afagante e achar onde o espírito não 

repousa com o pulsar constante do coração43, 

onde a morte é imediata. Quando lhe é possível 

procurar e saber com antecedência onde fica a 

sede do sangue, também você, mulher, pode 

matar com um golpe só44. 

 

     [15.1] Chego agora aos rastros na parede 

ensanguentada em relação aos quais já 

pressionamos você o bastante enquanto 

defendíamos o jovem. Estes, no entanto, são os 

que foram reservados para usar contra você: 

quando o seu marido foi morto no quarto, você 

sabia que não lhe restava qualquer defesa, se não 

fizesse algo semelhante ao que faria a cegueira e 

por isso você espalhou o sangue até aquela parte 

 
43 BURMAN (1720: 33) Visceris pulsu.] Cordis pulsu. [...] 
44 Håkanson (1982: 15) traz <t>ibi [de spiritu sanguinis] hoc cum explorare ante et cognoscere licet, potes et uno 

ictu, mulier, occidere. A versão que traduzo se encontra em Stramaglia (2009b: 299). 
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caecitatis simile fecisses, ideoque 

sanguinem in illam partem induxisti, in 

quam quaeri uolebas, ut postero die 

omnis inuidia sanguinis notas et 

uestigia praeparata sequeretur. [15.2] 

Infama<n>s caecum consilium ex 

calamitate sumpsisti; sciebas illum non 

aliter, si dux defecisset, ingredi posse 

quam uestigia parietis perpetuitate 

dirigeret. Simulasti itaque caecitatem, 

et, ne quid sceleri impio deesset, mariti 

tui cruore lusisti. [15.3] Omnia tibi 

conposita atque simulata sunt per otium 

et securitatem, tamquam scelus 

transferretur ingenio: nunc enim tu 

innocens, quia priuigni gladius in 

uulnere, quia paries cruentatus; [15.4] 

hoc sufficere utrumque iudicio 

putabas? Quam facili momento causae 

fata uertuntur, quod fecisse etiam is 

scelus frequenter inuentus est, qui 

obiciebat!  

 

    [15.5] "Sed causas", inquit, 

"parricidii iste habuit, quem iratus pater 

in secretam domus partem relegauerat." 

[Mulier,] illa forsitan ignominia 

da casa que você queria que fosse investigada, de 

tal forma que no dia seguinte o ódio de todos 

seguisse as marcas de sangue e os vestígios 

preparados com antecedência. [15.2] Difamando 

o cego, você tomou uma decisão com base na 

deficiência dele; você sabia que, se ele não 

tivesse tido um guia, não poderia andar de outro 

jeito que não espalhando vestígios por toda a 

extensão da parede. Você encenou, então, a 

cegueira e, para que nada faltasse ao crime 

bárbaro [impius], brincou com o sangue do seu 

marido. [15.3] Tudo isso foi arranjado e 

simulado por você, na quietude e em segurança, 

como se o crime fosse transferível por meio de 

astúcia. Agora então você é inocente, graças à 

espada do enteado na ferida, graças à parede suja 

de sangue: [15.4] você achava que estes dois 

[indícios] seriam suficientes para uma 

condenação45? Com quão pouco esforço o 

resultado de uma causa se inverte, posto que, de 

fato, muitas vezes se descobriu que aquele que 

cometeu o crime foi quem tinha feito a acusação!  

 

     [15.5] “Mas teve motivos para o parricídio”, 

ela afirma, “este que o pai, encolerizado, tinha 

confinado em uma parte separada da casa”. 

 
45 Stramaglia (2008: 226, n; 84) prefere um ponto de interrogação ao ponto final que traz Håkanson (1982: 16), 

argumentando que que  

“a pergunta é indispensável para preparar o terreno para a afirmação subsequente de caráter geral (Quam 

– obiciebat!) que encerra o argumento. Caso contrário, esse encerramento representaria uma justaposição 

fraca ao contexto anterior, não um ponto de chegada coerente”.  

“la domanda è indispensabile per preparare il campo alla susseguente asserzione di carattere generale 

(Quam – obiciebat!), che fa da chiusa al complesso dell’argomentazione. Diversamente, tale chiusa 

verrebbe a rappresentare una fiacca giustapposizione al contesto precedente, non un suo coerente punto 

di arrivo”.  
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felicioris uideretur esse priuigni; 

caecitatis beneficium est, cum illi 

secretum datur. [15.6] O praeclaram 

senis optimi singularemque pietatem! 

Quam blando ille seposuit miserum 

suum, quam diligenter uxoris gaudentis 

exclusit oculos, quam multo caecum 

pudore donauit! [15.7] "Si felicior" 

inquit "essem" pater, "ego tibi potius 

cederem domo tota. Nunc miser illam 

occupa partem, in qua nemo te uideat, 

in quam solus ego ueniam. Sint circa te 

seruuli fideles. Non gemitus tuos audiat 

quisquam, non flebili maerore pascatur. 

Nihil est, quod te sollicitet 

conuersatio[ne] nostri." [15.8] 

Secretum, quod caecitati praestatur, 

ideo praestatur, ut minus oculi 

desiderentur. 

 

     [16.1] Aliquis odit filium caecum et 

hac tantum ultione contentus est, ut illi 

adsignet quietam et sepositam et 

meliorem domus partem? Ista ergo sic 

intellegenda, quasi abdicares, quasi 

expelleres? Iratus igitur senex tenet 

Mulher46, isto pareceria ser uma humilhação para 

um enteado mais feliz; é um benefício para a 

cegueira, quando a ela é dado um retiro. [15.6] 

Quão notável e singular a devoção deste velho 

excelente! Com que carinho ele resguardou seu 

filho miserável, com que diligência afastou os 

olhos da esposa que se deleitava, quanta 

decência concedeu ao cego! [15.7] “Se eu fosse 

um pai mais ditoso,” disse47, “eu antes teria 

cedido a você a casa inteira. Agora ocupe, meu 

pobre filho, aquela parte na qual ninguém o verá, 

à qual só eu irei. Estejam perto de você os 

escravos fiéis. Que ninguém ouça seus gemidos, 

não saboreie a sua dor deplorável. Não há razão 

para que você se perturbe com as nossas 

conversas”. [15.8] O retiro que é mais 

conveniente à cegueira, é conveniente 

exatamente porque ali se sente menos falta dos 

olhos. 

 

     [16.1] Alguém odeia o filho cego e se 

contenta com apenas esse modo de saciar seu 

ódio: dar-lhe uma parte da casa tranquila, 

apartada e, para ele48, a melhor? Isso então deve 

ser assim interpretado, como se o abdicasse49, 

como se o expulsasse? O velho irado, portanto, 

 
46 Burman (1720: 34) traz simplesmente “Mulier!”, talvez porque – como diz Englund apud Håkanson (1982: 16) 

– “at subst. q. e. mulier, licet 72ies (ni fallor) in decll. inveniatur, tamen non nisi sing. numero positum occurit”, 

uma vez que “pro plur. v. q. e. femina semper (12ies, ni fallor) usurpatur”. Håkanson propõe <credo et> meliorem 

(sc. partem). Shackleton Bailey (1984: 114; 1997: 189) recusa a proposta e sugere <Mulier, erras>. Stramaglia 

(2008: 215; 226, n. 85) opta por traduzí-lo como “...”. Eu traduzo como fosse simplesmente mulier. 
47 Adoto a alteração proposta por Stramaglia (2009b: 300) ao texto que traz Håkanson (1982: 17), de ‘si felicior’ 

inquit ‘essem’ pater, ‘ego [...]’ para o que trazemos no texto latino. 
48 Schackelton-Bailey (1984: 114; 1997: 189) recomenda et <ei> meliorem, porque não é a melhor parte da casa 

em geral, e é contrastrada com a parte amoena da casa (“Nolo”, inquit, “iuuenis utaris amoena domus parte, ne, 

si quae nitidioribus tectis elaborata sint, pertineant ad oculos tuos”). Cf. Stramaglia (2008: 226-227, n.90). 
49  
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iuuenem suum uelut interiore conplexu 

et a limine obstat? [16.2] Rogo, quod 

duos separat media domo, te integram, 

sanam, illum infelicem, caecum, 

contumeliae opportunum, iniuriae 

facilem, utrum filio irascatur an uxori. 

"Nolo", inquit, "iuuenis, utaris amoena 

domus parte, ne, si quae nitidioribus 

tectis elaborata sint, pertineant ad 

oculos tuos." Quis tam stulte irascitur 

caeco, ut putet illius interesse, ubi 

habitare iubeatur? [16.3] Te potius ille 

summouit, tuis inuidiam fecit odiis, tibi 

dixit: "sufficiat, satis est, habeas 

maiorem domus partem. Absentem 

puta miserum, in paternis sedibus 

aliquem angulum relinque." Pater, qui 

filio sub nouerca adsignat secretam 

domus partem, confitetur uxori se 

abdicare non posse.  

 

    [16.4] Transit ad aliud genus 

defensionis: sibi causam caedis non 

fuisse, cum hic heres inuentus sit 

omnium bonorum. Quis enim alius esse 

debe<b>at, ut huic properandum fuerit 

guarda o seu jovem filho tal como em um abraço 

apertado e o barra da porta? [16.2] Mas me 

responda, uma vez que separa com meia casa os 

dois, você inteira, saudável50, ele desafortunado, 

cego, vulnerável a todo abuso, a toda injúria 

suscetível51, qual dos dois ele passa a odiar, o 

filho ou a esposa? “Não quero, jovem”, ele disse, 

“que você use a parte mais amena da casa52, 

que53, se adornada com tetos mais belos, não 

concernem aos seus olhos. Quem tem raiva de 

um cego, e tão estupidamente, que pensa 

interessar a ele onde o mandam morar? [16.3] 

Ele antes afastou você, se indispôs com sua 

odiosa animosidade54 e lhe disse: “Basta, é o 

suficiente, fique com a maior parte da casa. 

Considere o miserável ausente, deixe-lhe algum 

canto na morada paterna”. Um pai que confere 

ao filho submetido a uma madrasta55 uma parte 

separada da casa confessa a esposa que não pode 

abdicá-lo.  

 

    [16.4] Passa a outro tipo de defesa: ela não 

teve motivo para o assassinato, uma vez que se 

descobriu ser o filho herdeiro de todos os bens. 

E que outro, afinal, deveria haver, para que tenha 

precisado adiantar sua herança? Um filho feito 

 
50 A contraposição é tão simplesmente “você enxerga” e “ele é cego”, com três duplas de quase sinônimos, integra 

e sana, infelix e caecus, opportunus contumeliae e facilis iniuriae. 
51 No original em latim, um quiasmo. 
52 Em contraste com a parte legada ao cego. 
53 Stramaglia (2008: 227, n.92) adota a sugestão de Shackelton-Bailey (1984: 115, 1997: 189) de ne, si quae. 

Shackelton-Bailey não o justifica além da aparente dificuldade de ne sic quae. Stramaglia altera também elaborata 

sunt para elaborata sint. 
54 O estudo mais importante sobre a construção inuidiam facere parece ser Invidia: Ein semasiologischer Beitrag 

(1946), de E. Weintrad. Sobre o sentimento de invuidia, cf. KASTER 2005: 84-103. 
55 Adoto a tradução de Stramaglia (2008: 217) para sub nouerca, “submetido a uma madrasta” (“sottoposto a una 

matrigna”). Cf. Stramaglia (2008: 227, n.94). 
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ad hereditatem? Filius scriptus non 

timet paenitentiam testamenti. 

Omnium bonorum heres relictus est: 

non ergo irascebatur pater, cum daret 

secretam domus partem. [16.5] Non 

possunt tibi diuersa prodesse; eadem 

obiceres reo, si exheredatus esset. Elige 

utrum uoles: si sciuit se esse heredem, 

amare patrem debuit; si ignorauit, non 

habuit, quod speraret ex patris morte.  

 

    [16.6] Reliquum est, ut intueamur, 

ille, qui periit, ab utro magis uestrum 

desideretur. [17.1] Te, opinor, hic 

grauius afficit dolor, inpatientius hic 

luctus exanimat, te, quae absoluta 

protinus nubes, et tempori 

accommodata lugubria flammeo 

reuertente mutabis. [17.2] At hic uero 

iuuenis, qui, si fortunae suae mala cum 

praeteritis comparet, caecus coepit esse 

nunc primum, quid non miser in hoc 

sene perdidit! Viuebat illi magna 

pietas, aderant, quodcumque iusserat, 

de facie patris oculi; non inludere 

infelicibus tenebris contumaces seruuli 

herdeiro não teme o arrependimento do 

testamento. Ele foi deixado como herdeiro de 

todos os bens: logo o pai não lhe tinha raiva 

quando lhe alocou uma parte separada da casa. 

[16.5] Não podem, sendo contrárias, beneficiá-la 

ambas as possibilidades; você acusaria o réu do 

mesmo modo, se ele tivesse sido deserdado. 

Escolha qual dos dois você quer: se veio a saber 

que era ele o herdeiro, devia ter amado o pai; se 

ignorava, não teve o que esperar da morte do 

pai56.  

 

    [16.6] Resta que examinemos qual de vocês 

dois sentirá mais falta deste que expirou. [17.1] 

A você, imagino, aflige-a agora tão 

profundamente esta dor, atormenta-a de modo 

tão insuportável este luto, você que, absolvida, 

sem demora se casará outra vez e trocará os trajes 

de luto apropriados à ocasião por um véu flâmeo 

renovado. [17.2] Mas este jovem, por outro lado, 

que, se comparados os males de sua fortuna com 

os passados, só agora começa a ser cego, o que – 

miserável – não perdeu naquele velho?! Ele tinha 

grande devoção por seu filho57, tudo quanto o 

jovem tivesse ordenado, vinham em apoio os 

 
56 Interessante que o argumento dele é também facilmente reversível: elige utrum uoles: si sciuit se esse heredem, 

habuit, quod speraret ex patris morte; si ignorauit, odire patrem debuit. 
57 (i) STRAMAGLIA (2008: 217): “Quando vido era para o filho uma grande fonte de devotado afeto. (“Da vivo 

quegli era per il figlio una grande fonte di devoto affetto”). SUSSMAN (1987: 11): “Havia grande compaixão por 

ele enquanto viveu” (“There was great compassion for him while he lived”). WARR (1686: 23): “enquanto viveu, 

ele era muito querido” (“[w]hilst he lived, he was his Dearly beloved”). Os tradutores citados parecem verter algo 

como cum uiueret, erat filio (illi) magna pietas. Para mim, ou magna pietas remete ao pai, que vivia para o filho, 

ou se diz que no pai (illi) vivia grande devoção (pelo filho). (ii) Pietas se refere mais usualmente a um sentimento 

dos filhos em relação aos pais. Entretanto, o dicionário Oxford apresenta entrada também do contrário, 

referenciando Pl. Poen. 1277; Sen. Dial. 12.4,2; Med. 438; Stat. Silu. 5.1,238. Ocorre também na Decl. Mai. II.14, 

2.  



 
 

43 
 

poterant, nec, quod extremum 

contumeliarum genus est, ut dominum 

ageret, rogabant, [17.3] nunc quanta, di 

boni, ludibria sunt ineunda! Iunxere se 

pariter caecitas et solitudo. [17.4] Quid 

tibi nunc, miserrime adulescens, 

hereditas prodest, quam tantum audis? 

Quid enim circa te pecunia potest? 

Quae fruendi uoluptates, quid aliud 

quam spoliorum facilis occasio? [17.5] 

Quam bene ista omnia paterni oculi 

custodiebant! Quam facile decipi, 

quam facile denudari, quam sine labore 

falli potes, quam cito inops fieri! Morte 

patris exheredatus es. [17.6] Quid nunc 

tibi nisi perpetuus inminet maeror et 

execratio uitae? Miser post omnia et 

lacrimas perdidit, nec dolentem 

adiuuant oculi. 

 

      [17.7] Incipit apud te gladius 

habere, quod agat. Quaerit, ecce quaerit 

miser ferrum: "nunc", inquit, "huc 

reddite illud, innocens, donec habuit 

meas manus tantum. Si mori necesse 

est, illi potissimum incumbam. Hoc illa 

iam olim grauis et infelix anima 

quaerebat. Vbi nunc meae uires, ubi 

impetus, ubi dextra tam fortis? Vno 

ictu, puto, ne me quidem ipsum mihi 

continget occidere." 

olhos do pai58. Os escravos insolentes não 

podiam enganar as trevas miseráveis, nem 

pediam, o que é o pior tipo de afronta, que agisse 

como um senhor. [17.3] Agora, bons deuses, em 

quanto escárnio haverá de incorrer! Andam lado 

a lado, a cegueira e a solidão. [17.4] De que lhe 

serve agora uma herança, jovem tão infortunado, 

da qual você apenas ouve falar? Do que é capaz 

então o dinheiro ao seu redor? De que prazeres 

você vai fruir, o que é se não uma oportunidade 

favorável para a espoliação? [17.5] Quão bem os 

olhos paternos zelavam por isso tudo! Quão 

facilmente logrado, quão facilmente roubado, 

quão sem esforço você pode ser enganado, quão 

logo levado a miséria! É com a morte do pai que 

você foi deserdado. [17.6] O que agora paira 

sobre você senão perpétua tristeza e execração da 

vida? O infeliz, depois de tudo, também perdeu 

as lagrimas, e os olhos não aliviam a sua dor59. 

 

      [17.7] A espada começa a ter utilidade para 

você. Está procurando, vejam, o miserável está 

procurando pela arma: “agora”, diz, “devolvam 

ela aqui, inofensiva, enquanto apenas as minhas 

mãos a empunharam. Se é preciso morrer, me 

deitarei antes sobre esta. Meu espírito infeliz e 

pesado já há tempos rogava por isso. Aonde 

agora, as minhas forças, aonde o vigor, aonde a 

direita tão forte? Com um único golpe, creio, não 

me acontecerá de matar nem sequer a mim 

mesmo.” 

 
58 Como explica Stramaglia (2008: 228, n.101), algo aparentemente elusivo para a maior parte dos outros 

interpretes, o pai emprestava sua autoridade ao filho, reforçando com os olhos as suas ordens. 
59 Fim da Argumentatio [5.4-17.6] e início da Peroratio [17.7]. 
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2.2. DECLAMAÇÃO MAIOR II: Caecus in limine 

 

Utilizamo-nos em nossa tradução do texto estabelecido por Håkanson (1982) e 

quaisquer alterações receberam nota. Utilizamo-nos também das traduções de DuTeil (1659), 

Warr (1686) Sussman (1987), Stramaglia (2009a) e Krapinger (2015). A divisão dos capítulos 

segue a de Stramaglia (2009a). Håkanson (2014), em estudo póstumo, analisando as cláusulas 

métricas das declamações, afirma que Caecus in limine teria sido composta entre 175-200 EC, 

datação com que concorda Krapinger (2015:56-66). 
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II. CAECVS IN LIMINE 

 

 

    Ex incendio domus adulescens 

patrem extulit. Dum matrem repetiit, et 

ipsam et oculos amisit. Induxit illi pater 

nouercam. Quae accessit quodam 

tempore ad maritum, dixit parari illi 

uenenum, quod iuuenis in sinu haberet, 

et sibi promissam dimidiam partem 

bonorum, si illud marito porrexisset. 

Intrauit ad caecum pater 

interrogauitque, an haec uera essent; 

ille negauit. Exquisiuit et inuenit in 

sinu uenenum, interrogauit, cui 

parasset; ille tacuit. Recessit pater et 

mutato testamento nouercam fecit 

heredem. Eadem nocte strepitus in 

domo fuit: intrauit familia in cubiculum 

domini, inuenit ipsum occisum et 

nouercam iuxta cadauer dormienti 

similem, caecum in limine cubiculi sui 

stantem, gladium eius sub puluino 

cruentatum. Accusant se inuicem 

caecus et nouerca. 

 

 2. O CEGO NA SOLEIRA DA PORTA 

 

 

    Um jovem tirou o pai de um incêndio em casa. 

Quando voltou pela mãe, perdeu tanto ela quanto 

os olhos. O pai lhe deu uma madrasta. Ela 

aproximou-se um dia do marido e disse que tinha 

sido preparado um veneno para ele, que o jovem 

o tinha nas dobras da roupa60 e que lhe tinha sido 

prometido a metade dos bens se ela servisse o 

veneno ao marido. O pai entrou no quarto do 

cego e perguntou se isso era verdade: ele 

negou61. Revistou o jovem e encontrou nas 

dobras o veneno; perguntou para quem o tinha 

preparado: ele se calou. O pai se retirou e, 

mudando o testamento, fez a madrasta sua 

herdeira. Naquela mesma noite houve um 

barulho na casa: os escravos entraram no quarto 

do senhor, encontraram-no morto, a madrasta ao 

lado do cadáver parecendo dormir, o cego em pé 

na soleira da porta de seu quarto e espada deste 

ensanguentada sob o travesseiro. Acusam-se 

mutuamente o cego e a madrasta. 

 

 

 
60 Stramaglia (2009a: 222, n.2): “propriamente: nas dobras das vestes, que os romanos – como é sabido – usavam 

como bolsos” (“[p]ropriamente: nelle pieghe del vestito, che i Romani – come è noto – usavano a mo’ di tasche”). 

Krapinger (2015: 118, n.2), mais abrangentemente: “uma extremidade da toga é jogado de trás por cima de um 

ombro e de volta por cima do outro ombro, através de que se cria um bojo (lit., continente) de pano no qual itens 

menores podem ser armazenados ou transportados; [...]” („[e]ine Ende der Toga wird von hinten über die eine 

Schulter nach vorne und auf der anderen Seite wieder über die Schulter zurückgeworfen, wodurch eine 

Stoffeinhaltung entsteht, in der kleinere Gegenstände aufbewahrt oder mitgetragen werden können; [...])“ 
61 Apesar do thema, segundo o declamador, o jovem nunca nega a acusação do pai, sendo isso até utilizado como 

ponto em sua defesa (cf. [4.4] ff.) Como comenta Stramaglia (idem: 225, n.27), há uma série de inconsistências 

entre o que se diz no thema e o texto “em si” da declamação. 
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    [1.1] Sentio, iudices, pudori iuuenis, 

pro quo minimum est quod parricida 

non est, grauissimum uideri, quod 

absoluendus est contra nouercam, et 

plurimum caeco de reuerentia deperire 

uirtutum, cum in patrocinium summae 

pietatis affertur quicquid defenderet 

alium innocentem. [1.2] Hoc primum 

itaque publicis allegamus affectibus, 

quod pro se reus indignatur uti corporis 

probatione: solus omnium non remittit 

sibi, ut incredibilior sit in parricidio 

caecus, quam fuit cum uideret. [1.3] 

Homo omnium, quos umquam miseros 

fecere uirtutes, innocentissimus 

parricidium negauit ante quam pater 

occideretur, et, ne quid hodiernae 

sollicitudini praestari putetis, fecit, 

quod est summum in rebus humanis 

nefas, ne uel in alio crederetur. [1.4] 

Ignoscite per fidem, quod indignatur se 

iuuenis in honorem tantum calamitatis 

absolui; filium, qui patrem ex incendio 

sua caecitate seruauit, facinus est hoc 

     [1.1]62 Eu imagino, senhores juízes, que 

pareça gravíssimo para a dignidade deste jovem, 

em favor do qual não ser parricida é a menor 

parte, que ele tenha que ser absolvido em 

oposição à madrasta e que muitíssimo detraia da 

deferência devida à hombridade do cego, 

quando é trazido em defesa de sua mais alta 

devoção filial aquilo com que se defenderia um 

outro inocente. [1.2] Afirmamos aos senhores63, 

em primeiro lugar, que o réu se ressente que se 

use em seu favor evidências que digam respeito 

à sua desgraça64: ele apenas entre todos os 

homens não admite que seja, cego, menos crível 

como parricida do que foi quando enxergava. 

[1.3] Este homem, o mais inocente de todos 

cujas virtudes tornaram infelizes, negou o 

parricídio antes mesmo que o pai tivesse sido 

morto65 e, para que não pensem que se concede 

algo à sua atual perturbação, agiu de modo que 

não se desse fé a maior atrocidade entre os 

homens, mesmo se o crime fosse imputado a 

outro66. [1.4] Perdoem, por favor, o jovem se 

ressentir de ser absolvido apenas em razão de 

sua desgraça; é ultrajante um filho que salvou o 

 
62 A divisão em Krapinger (2015) difere da de Stramaglia (2009a) em 12.6, 14.3-7 e 24.6. 
63 BURMAN (1720: 39) Publicis affectibus.] Id est judicibus, [...]. Schultingh. 
64 BURMAN (1720: 39): Corporis probatione.] Corpus pro calamitate corporis, ut Declam. I. [...]. 
65 Ambas as traduções mais recentes trazem nota (sc. KRAPINGER 2015: 123, n.20 & STRAMAGLIA 2009a: 

223, n.7) comentando a aparente obscuridade do trecho. Citando trecho relevante do italiano:  

A obscridade em parricidium – occideretur é certamente intencional: se trata de fato de um noema 

(νόημα), isto é, de uma sententia que consiste de “uma afirmação particularmente obscura, enigmática, 

cujo sentido só pode ser adivinhado através de uma cadeia mais ou menos longa de associações”.  

L’oscurità in parricidium – occideretur è certo intenzionale: si tratta infatti di un noema (νόημα), cioè di 

un tipo di sententia consistente in « un’asserzione particolarmente oscura, enigmatica, che lascia 

indovinare il senso di quanto detto solo attraverso una catena più o meno lunga di associazioni ». 
66 BURMAN (idem: 39): In alio.] In Noverca intelligit Badius, sed rectius Schultingius in alio quocumque filio. 

Não acho que no entanto que seja um outro filho, mas outro como “um outro dissimile ao que está sendo acusado”, 

in alio como in sano homine. 
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tantum innocentem uideri, quod illum 

non potuerit occidere. 

 

    [1.5] Nam quod ad mulierem, 

iudices, pertinet, quae defendi non 

potest, <ni>si patrem caecus occidit, 

tam inpudentem delationis 

necessitatem malo, quam si tantum 

negaret. Viderit qui fiduciam ueritatis 

putat, quod caeco facinus obiectum est; 

deprehensa mulieris audacia est, quod 

non potest nisi incredibilium 

conparatione defendi; et quisquis 

caecum inuicem accusat, solus est reus. 

[1.6] Aliae, iudices, esse debuerunt 

aduersus hanc debilitatem probationes: 

caecus in parricidio non debet 

suspectus fieri, sed deprehendi. 

 

    [2.1] Quaeso itaque, iudices, ut haec 

prima pro causa iuuenis putetis, quae 

contra illum nimia sunt. Nihil magis 

debet esse pro caeco, quam quod 

aduersus illum fuerunt multa fingenda; 

et constat de pietate, de innocentia 

hominis, qui expugnandus fuit 

parricidii similitudine. [2.2] Congesta 

sunt aduersus miseram debilitatem 

ferrum, cruor, uenenum et quicquid 

non potest esse negligentiae nisi 

nescientis. Nemo, iudices, nemo 

diligentior debet esse ad facinus, quam 

qui parricidium potuit facere caecus. 

pai de um incêndio a custo de sua cegueira 

parecer inocente apenas por que não teria 

conseguido matá-lo.  

 

    [1.5] Pois, no que concerne a esta mulher que 

não pode ser defendida, senhores juízes, se o 

cego não matou o pai, eu prefiro a necessidade 

tão descarada de delação do que se apenas 

negasse a culpa. Tenha cuidado, quem imagina 

que o fato de que o crime foi imputado ao cego 

se deva a uma fiança na verdade por parte da 

madrasta; está constatada a audácia desta 

mulher, que não pode ser defendida se não 

coligindo  absurdos; e quem quer que devolva a 

um cego uma acusação é réu sozinho. [1.6] 

Senhores juízes, devem ser outras as provas 

contra essa deficiência: um cego não deve ser 

feito suspeito no parricídio, mas sim ser pego em 

flagrante. 

 

    [2.1] Peço-lhes então, senhores juízes, que 

considerem como principais argumentos em 

favor da causa do jovem o muito que está contra 

ele. Nada deve estar mais a favor do cego do que 

o fato de que muito foi forjado contra ele; e é 

bem sabida a devoção filial, a inocência do 

homem que teve de ser atacado com a simulação 

de parricídio. [2.2] Estão congregados contra sua 

lamentável deficiência a arma, o sangue, o 

veneno e tudo o mais que não pode ser devido à 

negligência senão do desatento. Ninguém, 

senhores juízes, ninguém deve ser mais 
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    [2.3] Iuuenis iste, de quo summa in 

rebus humanis monstra finguntur, eius 

fuit erga parentes semper affectus, 

quem nefas est optare de liberis. Cum 

domus ignium saepta uiolentia 

rapuisset miseris senibus omne 

praesidium, illa festinatione, qua 

fugimus, erumpimus, in medium 

cucurrit incendium. [2.4] In quanto 

tunc periculo fuit, rerum natura[e], 

pietas! Dum diu multumque attonitus 

haeret, dum ad utrumque respicit, ad 

utrumque discurrit, paene 

infelicissimos parentes perdidit pietatis 

aequalitas. [2.5] Vt deinde miserrimos 

senes cluserat iam propior ignis (audiat 

licet inuita pietas), patrem iuuenis 

elegit, et de pariter ardentibus uices 

disposuit affectus. Vixdum posito sene, 

cum illum quoque miraremur 

explicitum, iterum flammas aperuit, et 

undique coeuntis incendii redditus 

globis arserat iuuenis, si tardius 

perdidisset oculos. [3.1] Facinus est, 

iudices, non hoc quoque maximis 

cuidadoso no crime do que quem conseguiu, 

sendo cego, cometer um parricídio67. 

 

    [2.3] Este jovem, sobre o qual são inventadas 

as maiores monstruosidades de que a 

humanidade é capaz, sempre o caracterizou um 

amor tal pelos pais que não seria justo querê-lo 

dos filhos. Quando a casa, tomada pela violência 

do fogo, tinha roubado todo abrigo aos velhos 

infelizes, com a mesma pressa com que fugimos, 

com que escapamos, ele correu para dentro do 

incêndio. [2.4] Em que grande perigo esteve 

então, o! laços naturais, o! devoção filial68! 

Enquanto por muito tempo hesita, atônito, 

enquanto olha para um lado e para outro, corre 

para um lado e para o outro, quase que a 

igualdade da sua devoção filial perdeu os dois 

pais infelizes. [2.5] Então, quando o fogo mais 

próximo já tinha cercado os velhos miseráveis – 

que o ouça, ainda que a contragosto, este filho 

devotado – o jovem escolheu seu pai e o afeto 

deu a ordem ao salvamento dos dois que, ambos, 

queimavam. Mal colocou o velho no chão e, 

quando nos admiraríamos tendo feito apenas 

isto, abriu caminho novamente entre as 

labaredas e o jovem, voltando, teria sido 

 
67 Fim do Exordium [1.1 – 2.2] e início da Narratio [2.3 – 6.3]. 
68 Tanto Stramaglia (2009a: 223-4, n.15) quanto Krapinger (2015: 130-1, n.47) remetem a Håkanson para a 

reconstituição do texto. Stramaglia (idem) comenta que é uma “aproximação assindética [...] substancialmente 

endidiaca [...] e é um uso linguístico quase exclusivo das Maiores” (“accostamento asindetico [...] sostanzialmente 

endiadico [...] ed è uso linguistico pressoché esclusivo delle Maiores”). Logo, ele não o traduz como hendiadis. 

Krapinger faz o mesmo, explica ser uma possível Hendíade – como, ele afirma, costumam aparecerem natura e 

pietas juntas nas maiores – assim como abstracta pro concretis (Essa seria umas das quatro marcas estilísticas que 

caracterizam as declamações em geral e em especial o subgrupo do qual a declamação II faria parte, “uma 

preferência generalizada pelo abstrato em lugar do concreto, especialmente do concreto de pessoa (às vezes até 

em combinações de duas abstracta pro concretis)” („eine verbreitete Vorliebe für das Abstraktum an Stelle des 

Konkretums, bes. des Konkretums der Person (bisweilen sogar in Verbindungen zweier abstracta pro concretis)“) 

(KRAPINGER 2015: 60). 
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contigisse conatibus, ut seruaretur et 

mater. Minus tamen in utroque fecerat, 

nisi perdidisset oculos. Viderint, qui 

filium in eo magis parente mirantur, in 

cuius salutem faciem uultusque 

consumpsit; patri praestitit caecitatem, 

qui amisit oculos, dum repetit quam 

reliquerat matrem. 

 

    [3.2] Non expectetis, certum habeo, 

iudices, ut excusem, quod pater induxit 

caeco nouercam; factum est eo 

tempore, quo constabat patrem filio 

senem soluendo non esse. Contenderim 

quin immo iuuenis fuisse consilium, ut 

pater, cui matrimonium filiumque 

abstulerat incendium, residua 

senectutis alia consolaretur uxore, et ut 

domus, quae caecum tantum habebat et 

senem, acciperet ex coniugio ministeria 

custodita. [3.3] Facinus est, iudices, 

quod bonos priuignos nouercae facilius 

decipiunt nec leuius oderunt. Quam 

multis insidiis, quam multis artibus 

patet caecitas innocentis! [3.4] Mulier, 

cui spem inuadendae hereditatis 

praestabat debilitas priuigni, senectus 

mariti, intellexit hoc solum deesse 

sceleris occasioni, ut prius infamaretur 

queimado pelos globos de fogo advindos de 

todas as partes, se tivesse perdido os olhos mais 

tarde. [3.1] É um ultraje, senhores juízes, não ter 

alcançado, com seus extremados esforços, 

também isso, que resgatasse a mãe também. 

Teria feito menos por eles, no entanto, se não 

tivesse perdido os olhos. Haverão de ter 

percebido, os que muito se admiram com o que 

o filho fez por aquele pai, por cujo salvamento 

destruiu sua face e seu rosto: ofereceu ao pai sua 

cegueira, o que perdeu os olhos quando voltou 

para a mãe que tinha deixado para trás. 

 

    [3.2] Os senhores não esperam,69 juízes, tenho 

certeza, que eu defenda o pai por ter dado ao 

cego uma madrasta; aconteceu naquele tempo 

em que se concordava que o pai não seria capaz 

de sanar sua dívida com o filho. Afirmaria, pelo 

contrário, que foi na verdade uma proposta do 

jovem que o pai, a quem o incêndio tinha 

roubado mulher70 e filho, fosse consolado por 

uma outra esposa durante o que restava de sua 

velhice e que a casa, que abrigava apenas um 

cego e um velho, obtivesse, com a nova esposa, 

escravos sob controle. [3.3] É um ultraje, 

senhores juízes, que as madrastas enganam seus 

bons enteados tão mais facilmente e não menos 

os odeiam. Quantos ardis, quantos artifícios 

amarga a cegueira de um inocente! [3.4] A 

 
69 Håkanson (1982: 22.27) traz “[n]on expectetis certum habeo, iudices, ut excusem [...]”. Krapinger (2015: 135, 

n. 58) comenta que “uma sintaxe como essa não tem nenhum paralelo” e propõe a seguinte alteração, que adoto: 

“[n]on expectetis, certum habeo, iudices, ut excusem [...]”. 
70 Segundo Stramaglia (2009a: 224, n.21) e Krapinger (2015: 131, n.61), na Decl. Mai. II, matrimonium sempre 

equivale à uxor. 
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parricidii caecus. Viso igitur hoc, quod 

sibi iuuenis non uidebatur esse 

priuignus, uenenum, quod in miseri 

sinu abdiderat, deprehensura nuntiauit 

patri, tamquam parricidium pararetur. 

[3.5] Et quia mendacium poterat facile 

nudari, si quem conscium nominasset, 

totam delationem sic ordinauit, ut sibi 

crederetur promissam dimidiam partem 

bonorum, si uenenum seni uoluisset 

ipsa porrigere. 

 

    [4.1] Videtis, iudices, qua 

praeparatione nouerca ad testamentum 

patris accesserit: mulierem, quam 

credit maritus noluisse partem 

bonorum accipere pro scelere, necesse 

est sic remuneret, ut faciat heredem. 

[4.2] O quanto aliter probatur 

parricidium, quod iam potest 

deprehendi! Mulier, quae se dicebat in 

conscientiam sceleris admissam, non 

hoc primum exegit a patre, ut quaereret, 

quis parasset caeco uenenum, quis 

dedisset; [4.3] inde maximum sciebat 

posse fieri quaestionis errorem: 

instituit, ut innocentissimus iuuenis 

interrogaretur repente, subito, 

infamatura uelut deprehensi 

trepidationem, seu tacuisset caecus, seu 

negasset. [4.4] Adductus ad filium 

senex dixit iuueni quicquid audierat. 

Numquam, iudices, tam simplicis 

mulher, a quem a deficiência do enteado, a 

decrepitude do marido dava esperanças de 

conseguir a herança, compreendeu faltar para 

uma melhor oportunidade de cometer o crime 

apenas isto: que antes o cego fosse acusado de 

parricídio. Como percebeu que o jovem então 

não via a si mesmo como seu enteado, 

intentando “descobrir” o veneno que tinha 

colocado nas dobras da roupa do miserável, 

informou ao pai que alegadamente um parricídio 

tinha sido preparado contra ele. [3.5] E porque a 

mentira poderia ser facilmente refutada se desse 

o nome de alguém como cúmplice, ela arranjou 

toda a delação de tal forma que se acreditasse 

que lhe tivesse sido prometida metade dos bens, 

se estivesse disposta essa aí a servir o veneno ao 

velho.  

 

    [4.1] Percebam, senhores juízes, com que 

premeditação a madrasta investiu contra o 

testamento do pai: uma mulher que o marido 

acredita não ter desejado aceitar uma parte dos 

bens pelo crime, é necessário que ele assim a 

recompense, que a faça sua herdeira. [4.2] O! 

Quão diferentemente se prova um parricídio que 

de pronto pode ser resolvido! A mulher que se 

dizia posta a par do crime não requereu primeiro 

isto do pai: que perguntasse quem tinha 

preparado o veneno para o cego, quem o havia 

entregado a ela; [4.3] ela sabia que daí poderia 

surgir um enorme descaminho para a 

investigação: determinou que o jovem 

inocentíssimo fosse interrogado de repente, 
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innocentiae fuit facinus negare: non 

esset ausus iuuenis coram ea muliere 

mentiri, quae prodidit et sciit, ubi esset 

uenenum. [4.5] Vt uero sensit infelix 

instantem nouercam postulantemque, 

ut sinus iuuenis exquireretur, tunc uero 

attonitus, haerens, et tota malorum 

suorum cogitatione confusus intellexit 

hoc argumentum eius esse, quae 

parasset, ut posset deprehendi; igitur 

propere, festinanter omnia membra 

pertractans et mersis in sinum manibus, 

dum cuncta suspicionibus, dum tactu 

iuuenis explorat, uenenum primus 

inuenit. [5.1] Laudo, iudices, 

innocentiam silentii, laudo fiduciam, 

quod interrogatus, cui parasset, non 

putauit sibi defendendum uenenum. 

Rem quin immo fecit eius, qui sciret 

patrem non crediturum, et, quae 

maxima est innocentiae contumacia, 

persuasionem senis nulla uoluit 

excusatione corrumpere. [5.2] Non fuit 

illud trepidatio, non tacita confessio; 

quisquis habet uenenum, habet et quod 

respondeat deprehensus. 

 

subitamente, almejando acusar a sua hesitação – 

como se ele tivesse sido pego em flagrante –, 

quer o cego se calasse, quer negasse. [4.4] 

Levado ao filho, o velho reportou ao jovem tudo 

quanto tinha ouvido. Negar um crime, senhores 

juízes, nunca conveio à tão simples inocência: o 

jovem não ousaria mentir diante da mulher que 

arranjou, e sabe onde está, o veneno. [4.5] De 

fato, assim que o infeliz ouviu a madrasta 

instando e demandando que as dobras da roupa 

do jovem fossem revistadas, então, atônito, 

hesitante e completamente confuso71 pela 

imagem completa de seus males, ele entendeu72 

ser esta uma prova que ela tinha arranjado para 

que ele pudesse ser pego em flagrante; começa 

então a apalpar todos os membros prontamente, 

impacientemente, e, metidas as mãos nas dobras 

da roupa, enquanto o jovem procura com dedos 

suspeitosos por todo o corpo, encontra primeiro 

o veneno. [5.1] Eu louvo, senhores juízes, a 

inocência de seu silêncio, louvo a sua confiança, 

pois, quando perguntado para quem o tinha 

preparado, não achou que precisava escusar o 

veneno. Ele agiu, pelo contrário, como alguém 

que soubesse que o pai não acreditaria e – o que 

é a maior obstinação da inocência – não quis 

corromper o juízo do velho com desculpas. [5.2] 

Aquilo não foi apreensão, não foi uma confissão 

 
71 KRAPINGER (idem: 142, n.81) explica o uso de tantus, seria um uso de fala (umgangssprachliche Gebrauch), 

“quando se deve dizer que algo acontece em uma quantidade cheia, aumentada, ou com o maior esforço possível” 

(„wenn gesagt werden soll, dass etwas im gesteigerten, vollen Masse, oder mit dem grösstmöglichen Kraftaufwand 

geschieht“) (VON MORAWSKI 1881: 11 apud KRAPINGER idem). 
72 É quase que literalmente uma ocorrência de Ἀναγνώρισις, reconhecimento: “[r]econhecimento, como o próprio 

nome indica, é a modificação que faz passar da ignorância ao conhecimento, modificação que ocorre na direção 

da amizade ou da hostilidade, envolvendo a distinção entre o que diz respeito à prosperidade ou à adversidade” 

(Poet. 1452a 29ff. Trad. Paulo Pinheiro). 
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    [5.3] Fecit post haec senex rem 

hominis, quem non mouisset quicquid 

inuenerat. Non torsit ministeria caeci, 

et de scelere, in quo solus nocens esse 

parricida non poterat, non explicuit 

ordinem quaestionis, sed quod plus est 

quam absoluere, remisit iuueni 

defensionem. [5.4] Vtrum deinde 

intellectis deterrimae mulieris insidiis 

filium paulisper uoluerit exheredatione 

protegere et diligentius de patrimonio 

suo deliberaturus interim captauerit, ut 

uideretur mulieris cupiditati iam non 

obstare priuignus, an facillimum 

fu<er>it, ut exheredationem quoque 

impetraret nouerca caeci ab homine, 

cui tam multa persuaserat, 

cogitationibus uestris relinquo; [5.5] 

hoc tantum dixisse contentus sum: 

testamentum continuo mutauit, et, ne 

quis miretur hanc festinationem, statim 

subsecutum est, ut periret. An 

interfuerit, iudices, iuuenis huius, ut 

uiueret pater, qui iam alio moriebatur 

herede, uos aestimabitis; non interfuit, 

ut occideretur. 

 

tácita; quem tem consigo um veneno, tem 

também o que responder se pego em flagrante. 

 

    [5.3] O velho agiu depois disso como alguém 

a quem não tivesse afetado tudo que tinha 

descoberto. Não torturou os escravos do cego e, 

se tratando de um crime no qual o parricida não 

poderia ser o único criminoso, não seguiu a 

ordem de investigação, mas – o que é mais do 

que absolver – dispensou a defesa do jovem. 

[5.4] Se depois, ao entender os ardis desta 

mulher terrível, o pai quis proteger seu filho por 

um tempo com a deserdação e, planejando 

deliberar mais cuidadosamente sobre seu 

patrimônio, esforçou-se nesse meio tempo para 

que o enteado já não parecesse ser um obstáculo 

à cobiça da mulher ou se foi facílimo que a 

madrasta conseguisse também a deserdação a 

quem persuadira de tantas outras coisas, deixo 

que os senhores decidam. [5.5] Restrinjo-me a 

dizer73 isto apenas: mudou o testamento ato 

contínuo e, para que ninguém se admirasse com 

esta pressa74, de imediato sucedeu que ele 

morresse. Os senhores julgarão, juízes, se teria 

interessado a este jovem que vivesse o pai que 

então morria com outro como herdeiro; não 

interessava que ele fosse morto. 

 
73 Segundo Krapinger (idem: 149, n.108), “Infinitivo perfeito ‘aorístico’ que reforça a impressão de solenidade em 

dixisse contentus sum, [...]. De qualquer forma, o infinitivo perfeito aparece no lugar do infinitivo presente para 

generalizar a afirmação e lhe dar um caráter sentencioso: [...]” („‚Aoristicher‘ Perfektivinfinitiv, der verstärkt den 

Eindruck der Feierlichkeit in dixisse contentus sum, [...]. In den Maiores erscheint jedenfalls mitunter der Perfekt- 

anstatt des Praesensinfinitivs, um die Aussage zu verallgemeinern und ihr ein sentenziöses Gepräge zu verleihen: 

[...]“). 
74 KRAPINGER (2015: 149, n.109): “entendemos ne – miretur como uma assim chamada oração pseudo-final 

zombeteira, i.e., como uma daquelas ‘orações subordinadas nas quais uma consequência não desejada é 

apresentada pretendida’”. (“[w]ir fassen ne -- miretur als einem spöttischen sog. Pseudofinalsatz auf, d.h. als einen 

jener ‚Nebensätze, in denen eine nicht gewollte Folgeerscheinung als beabsichtigt hingestellt wird‘“). 
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    [6.1] Facinus, iudices, quod illa 

nocte in cubiculo nouercae, quod in 

lectulo factum est, domus tota sensit, 

nemo non sibi uisus est iuxta fuisse; 

excitari sola nouerca non potuit illo 

loco, unde uenerat fragor. Concurrit 

familia, quo sollicitos atque trepidantis 

ducebat strepitus, quem sequebantur: 

inuenerunt senem occisum, nouercam 

iuxta cadauer sic iacentem, ne statim 

possent interrogare, quis occidisset. 

[6.2] Nuntiatum est deinde facinus et 

caeco; inuentus est, quod innocentiae 

sufficit, non a scelere rediens, stans in 

limine cubiculi sui animo quo 

discurrebant uidentes. Vt deinde 

ferrum iuuenis inquireretur, exegit 

eadem utique, quae postulauerat de 

ueneno. [6.3] Quod in lectulo gladius 

cruentatus inuentus est, non deprecor, 

iudices, quin contra caecitatem non 

minus argumentum putetis quam quod 

inueniri potuit uenenum. In parricidii 

suspicione gladius cruentatus 

nouissima probatio debet esse, non 

sola. 

 

    [6.4] Ignoscite magnorum 

periculorum metus, ignoscite humana 

 

    [6.1] O crime, senhores juízes, que aquela 

noite foi cometido no quarto, na própria cama da 

madrasta, a casa inteira sentiu, a ninguém 

pareceu que não estava justo ao seu lado; só a 

madrasta não pôde ser acordada naquele mesmo 

lugar de onde viera o estardalhaço. Os escravos 

acorreram, nervosos e aflitos, para onde os 

conduzia o barulho que seguiam: encontraram o 

velho morto, a madrasta deitada junto ao cadáver 

de tal modo que não pudessem perguntar quem 

o tinha matado75. [6.2] Em seguida, também o 

cego foi informado do fato; foi encontrado – o 

que basta para a inocência – não voltando da 

cena do crime, mas sim em pé na soleira da porta 

do seu quarto no mesmo alvoroço em que iam e 

vinham os que veem76. Que depois se 

perguntasse sobre a arma do jovem, exigiu-o 

obviamente a mesma mulher que demandara 

saber do veneno. [6.3] Não peço, senhores 

juízes, que desconsiderem como um argumento 

a espada ter sido descoberta ensanguentada no 

quarto do jovem, não menos que o veneno poder 

ser encontrado. Numa suspeita de parricídio, a 

espada ensanguentada deve ser a última prova, 

não a única77. 

 

    [6.4] Perdoem o medo dos grandes perigos, 

perdoem este momento decisivo na vida de um 

 
75 HÅKANSON 1982: 25. ne statim e. q. s. : voluit noverca prius gladium iuvenis cruentatum inveniri quam 

accusaretur. 
76 Com a sua cegueira, ele se aparta dos outros – ele não é como os outros inocentes [10.1], ele não é como os 

outros filhos [1.3] –, mas aqui ele está próximo dos discurrentes e é a madrasta que está deles apartada. 
77 Fim da Narratio [2.3 – 6.3] e início da Argumentatio [6.4 – 22.3]. 
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discrimina; defensionem iuuenis 

lacrimis primum gemituque 

prosequimur. Perdidit infelix patrem, 

perdidit [et] caecitas illum senem, cuius 

oscula, cuius amplexum imponebat 

uulneribus oculorum, cui praestabat 

caecus, ut uiueret. Misera ignorantia, 

misera debilitas, quod te nouerca non 

sic potius decipere maluit, ut biberes 

uenenum! 

 

    [7.1] Facinus est, iudices, 

comparationem fieri, utri credibilius sit 

parricidium. Idem uos putatis efficere 

noctium merita et affectus osculis 

blanditiisque quaesitos quod natalium 

pignorumque reuerentias? [7.2] Nullas 

ego facilius perire crediderim quam 

corporum caritates, et, licet 

matrimoniis paulatim reuerentia 

grauitatis accedat, possunt tamen 

distrahi facilitate quae coeunt. Vxor 

est, quam iungit, quam diducit utilitas, 

cuius haec sola reuerentia est, quod 

uidetur inuenta causa liberorum. [7.3] 

Aspicimus matrimoniorum singula 

homem78; continuaremos a defesa do jovem 

primeiro com lágrimas e gemidos79. Perdeu o 

infeliz seu pai, perdeu [também] a cegueira 

aquele velho cujos beijos, cujo abraço aplicava80 

às feridas em seus olhos, a quem oferecia – 

cego81 – a sua vida. Miserável ignorância, 

fraqueza miserável, o fato de a madrasta não ter 

preferido enganá-lo de modo que você bebesse 

o veneno. 

 

    [7.1] É um ultraje, senhores juízes, comparar-

se a qual dos dois seja mais crível atribuir o 

parricídio. Os senhores julgam que têm o mesmo 

valor estes serviços noturnos e afetos 

conseguidos à custa de beijos e carícias e o 

respeito dos laços de sangue e de família? [7.2] 

Eu tenderia a crer que nenhum amor se acaba 

mais fácil que o do corpo e embora seja possível 

que pouco a pouco um respeito pela dignidade 

de sua condição recaia sobre as mulheres 

casadas, elas podem se separar, no entanto, com 

a mesma facilidade com que se casam. A esposa 

é aquela que a utilidade une e separa, aquela para 

com quem nosso único motivo de estima é este: 

ela parece ter sido instituída tendo em vista a 

procriação82. [7.3] Assistimos as mulheres 

 
78 A personificação é um traço da declamação, e nos esforçamos por traduzi-la sempre que possível (KRAPINGER 

2015: 60). 
79 Apontado por Stramaglia (2016: 25-48) como um exemplo dos traços meta-retóricos das Declamações Maiores. 

Outros exemplos em 2.16 e 2.23. 
80 Segundo Krapinger (idem: 156, n.134), o sentido parece ser medicinal. 
81 Krapinger (idem: 157, n.135) diz de uma alteração de Russel (per litteras), em que o estudioso propõe eliminar 

caecus por achá-lo “estranho depois de caecitas” (“awkward after caecitas”). Krapinger a rejeita, entendendo em 

caecus um predicativo com sentido concessivo.  
82 A ideia de que as mulheres seriam um mal necessário e um καλόν κακόν, é antiga na Grécia, podendo ser 

encontrada já em Hesíodo (Theog. 585-612). Também em Aristóteles se encontra a ideia de que as mulheres seriam 
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momenta rixantia; mutant cotidie 

domos et per amplexus lectulosque 

discurrunt. Placet etiam post liberos 

alius maritus, et, unde deprehendas 

omnium scelerum facilitatem, possunt 

non amare <per se> uiuentes. [7.4] 

Quid, si huic uxoriae uilitati nouercale 

nomen adiungas? Mulieri, quae post 

liberos inducitur, matrimonii non 

contingit tota reuerentia. 

 

    [8.1] Quanto alios praestat affectus 

diligere uitae, lucis auctorem! Liberi ac 

parentis non alius mihi uidetur affectus 

quam quo rerum natura, quo mundus 

ipse constrictus est. Quisquamne 

mortalium confodiet illud sacrum 

uenerandumque corpus, quod potest ex 

ignibus rapi, pro quo bene consumuntur 

oculi? [8.2] Non inuenio, iudices, 

quemadmodum possit esse citra liberos 

salua reuerentia: non est difficile, ut 

maritum uxor occidat, si non est 

difficilius, ut filius patrem. 

 

    [8.3] Non est, iudices, quod putetis 

inter mulierem et uirum de scelere 

quaeri, neque est, quod se nouerca 

casadas brigando a todo momento; trocam de 

casa todo dia e correm de um abraço ao outro, de 

uma cama a outra. Agrada-as um outro marido 

mesmo depois de terem filhos e – de onde se 

depreende a propensão para todo tipo de crime – 

são capazes de não amar os que vivem devido a 

elas83. [7.4] O que dizer então, caso se 

acrescente à baixeza da esposa o nome de 

madrasta? A uma mulher com a qual se une 

alguém que tenha filhos não acontece de ela ter 

total respeito pelo matrimônio. 

 

    [8.1] Quão superior é aos outros afetos, amar 

quem nos dá a vida, a luz! O afeto entre filho e 

pai não me parece ser outro que aquele pelo qual 

a natureza das coisas, pelo qual o próprio mundo 

é reunido. Quem entre os mortais trespassará o 

mesmo corpo sagrado e venerável, tendo sido 

capaz de salvá-lo de um incêndio, por cujo bem 

seus olhos foram destruídos? [8.2] Eu não sei, 

senhores juízes, de que modo pode existir 

tamanho respeito se não pelos filhos: não é 

difícil que a esposa mate o marido, se não é mais 

difícil, que o filho mate o pai. 

 

    [8.3] Não há razão, juízes, para que os 

senhores creiam ter que decidir entre homem84 e 

mulher no tocante às capacidades criminosas, 

 
um mal cuja existência é necessária em razão da procriação (De Generatione Animalium 4767b 8-10). Cf. 

GARLAND 1995: 170-172. 
83 Håkanson (1982: 26) traz †possunt non amare uiuentes†, propondo no aparato: possunt e.q.s.: fort. possunt non 

amare <matres> infantes. Outras propostas são non amare <filios et> uidentes (SHACKLETON-BAILEY 1984: 

114 ;1997: 189); non amare <suo lacte> uiuentes (WATT 1991: 44); non amare <per se> uiuentes 

(STRAMAGLIA 2009b: 301). Adoto a proposta de Stramaglia. 
84 Do que se depreende que o cego não é mais um homem no sentido pleno, não é mais uir. O mesmo em Stramaglia 

2009a: 228, n.57 e Krapinger 2015: 165, n.167. 
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sexus occasione tueatur; maior est 

caecitatis infirmitas. [8.4] Sunt et 

feminis ad scelera uires, cum habent 

causas uirorum. Quin immo, si 

interroges, facilius haec pectora metus, 

odium, ira corrumpunt, et, quoniam 

non habent roboris tantum, unde uitia 

mentium uincant, plerumque facinus 

infirmitate fecerunt. [8.5] Sane tamen 

illis sceleribus sufficere non possint, 

quae discursum, quae exigunt laborem; 

quod uero tam muliebre possis inuenire 

facinus quam occidere hominem iuxta 

te iacentem, aggredi senem, qui se tuis 

crediderit amplexibus, cuius somnos 

ipsa disponas, ipsa custodias? [8.6] 

Omnis alius percussor deprehendi 

potest, antequam feriat; uxor non 

sentitur, nisi dum occidit. Non est, 

iudices, incredibile, ut occiderit mulier 

hominem, quem dicitur potuisse caecus 

occidere. 

 

    [9.1] Facinus est, iudices, si caecos 

habere non credimus nisi necessitatis 

innocentiam. Prima est infirmitas 

caecitatis, ut nolit. Fallitur, quisquis 

hanc calamitatem non animorum putat 

esse, sed corporum; totius hominis 

debilitas est oculos perdidisse, et, si 

nem para que a madrasta se defenda com seu 

sexo: a debilidade da cegueira é maior. [8.4] As 

mulheres também estão aptas ao crime, quando 

têm motivos de homens. Pelo contrário, caso se 

queira saber, o medo, o ódio, a raiva mais 

facilmente corrompem seus corações e, uma vez 

que elas não têm tanto vigor com que vencer os 

vícios da mente, amiúde cometeram crimes 

devido à sua debilidade85. [8.5] Certamente, elas 

não podem bastar àqueles crimes que exigem 

velocidade, que exigem força física; na verdade, 

que crime se pode achar tão apropriado a uma 

mulher quanto matar um homem que dorme ao 

seu lado, atacar um velho que se tenha confiado 

aos seus abraços, cujo sono você mesma 

disponha, você mesma guarde? [8.6] Qualquer 

outro agressor pode ser apanhado antes que 

ataque; a esposa não é notada senão quando 

mata. Senhores juízes, não é inacreditável que 

uma mulher tenha matado um homem que se diz 

que um cego foi capaz de matar. 

 

    [9.1] É um ultraje, senhores juízes, se não 

cremos terem os cegos algo que não a presunção 

de inocência. A primeira fraqueza da cegueira é 

não querer. Erra, quem quer que ache que essa 

desgraça não é da alma, mas do corpo: perder os 

olhos é uma deficiência de todo o homem e, se 

se examina atentamente as ações humanas, 

somos escravos dos olhos. [9.2] Um cego não se 

 
85 A ideia é clara, mas é estranho que se atribua o ‘instinto criminoso’ à debilidade, posto que maior est caecitatis 

infirmitas. Além disso, nouerca non potest se occasione sexus tueri, mas possumus occasione sexus illam 

infamare. Non debent iudices inter mulierem uirumque quaeri, mas mulieres facilius a metu, a ira, a odio 

corrumpitur. 
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diligenter actus intuearis humanos, 

ministeria luminum sumus. [9.2] 

Caecus non irascitur, non odit, non 

concupiscit, et, cum corpora nostra 

uigorem de luminibus accipiant, 

pereunt cum suis uitia causis. En ad 

quod erumpant manus, quae proxima 

quaeque tamdiu quaerunt, manus quae 

sua quoque ministeria non explicant! 

[9.3] Audebit quicquam corpus illud, 

quod ad singulos sibi uidetur decidere 

motus, cui quicquid ante se est, donec 

exploretur, abruptum est? Facinus 

admittet, in quo nihil ipse facturus est, 

facinus, quod totum credat alio? [9.4] 

Quid, si caecitas sit, quam fecerint 

ignes? Nemo in incendio solos ex 

homine perdit oculos; tunc facies sentit 

incendium, cum ambusti defecere 

gressus, cum opponi non possunt pro 

oculis manus, et ad lumina nostra 

flammas omnium membrorum 

uulneribus admittimus. [9.5] Caecum 

uel hoc faciet innocentem, quod, licet 

uiribus, licet sufficiat audacia, non 

habet persuasionem hominis, qui possit 

imponere.  

 

irrita, não odeia, não deseja, e, como nossos 

corpos recebem seu vigor pelos olhos, os vícios 

acabam junto de suas causas! Ora, a que se 

aplicariam mãos que demoradamente buscam 

apenas o que lhes está próximo, mãos que 

também não executam o seu trabalho! [9.3] O 

que ousará, aquele corpo que a cada movimento 

parece cair, para quem o que quer que esteja 

diante de si, até ser explorado, é inacessível? 

Cometerá um crime no qual ele mesmo nada será 

capaz de fazer, um crime que terá de confiar 

inteiro a outrem? [9.4] O que se dirá então, caso 

seja uma cegueira que o fogo tenha causado? Em 

um incêndio, ninguém perde do homem apenas 

os olhos: o rosto sente então o incêndio, depois 

que nos faltaram os pés chamuscados, quando as 

mãos não são mais capazes de proteger os olhos 

e permitimos, devido aos ferimentos no corpo 

todo, que as chamas cheguem a eles. [9.5] Isto 

tornará o cego inofensivo, porque, mesmo se 

concedermos que ainda tenha vigor, concedido 

que tenha audácia bastante, não tem a 

convicção86 de homem que consegue enganar. 

 

    [10.1] É um ultraje defender-se este jovem, 

senhores juízes, com os mesmos argumentos que 

se usaria para outros cegos87; quão inacreditável 

é que tenha matado o pai que não pôde suportar 

perder! [10.2] Eu pergunto aos senhores, que 

 
86 Em minha tradução, sigo o que diz Krapinger (2015: 172, n.200): “Quanto a persuasio = ‘autoconfiança 

(exagerada)’, geralmente com o conceito (secundário) de arrogância, cf. ThlL X.1, Sp. 1770, 19-20”. („Zu 

persuasio = ‚(übertriebene) Selbstsicherheit‘, oft mit dem (Neben)begriff der Arroganz, vlg. ThlL X.1, Sp. 1770, 

19-20“). 
87 HÅKANSON 1982: 28: reliquarum - defendi : eodem modo quo quemlibet caecum defendi. debilitatium = 

hominum caecorum, ut 21,23; 22,4. 
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    [10.1] Nefas est, iudices, hunc 

iuuenem reliquarum debilitatium 

ratione defendi; quam incredibile est, ut 

occiderit patrem, qui pati non potuit ut 

perderet! [10.2] Rogo, quid opus 

gladio, quid ueneno parricidae? 

Quantulum fuit potius seruare matrem! 

'Rapiatur ex parentibus illa infirmior, 

illa peritura.' Parricidium sic facere 

potuisti, ut optimus filius uidereris. 

 

    [10.3] Quantum deinde putatis 

impatientissimis affectibus accessisse? 

Post caecitatem carior est pater, cum in 

locum successit oculorum, et tunc est 

infinita pietas, cum in illa debeas amare 

quod feceris. [10.4] Quid dicitis, 

iudices? Transferet in facinus hunc 

caecitatis suae iuuenis fauorem, ad 

quem cotidie laudatura ciuitas coit, cui 

assident omnes liberi, omnes parentes? 

Faciet se pariter pietatis et sceleris 

exemplum? Facilius est, ut occidas 

patrem, a quo sis ipse seruatus. 

 

    [10.5] Nullius umquam, iudices, 

parricidii magis debuistis excutere 

causas. 'Cupiditas,' inquit, 'iuuenem 

egit in facinus.' Hoc si credibile, si 

uerum est, debet uideri, mulier heres 

maritum, an patrem caecus exheredatus 

occiderit. [10.6] Habeant sane, iudices, 

hanc nefariae cupiditatis festinationem, 

necessidade tem o parricida de uma espada, de 

veneno? Quanto teria sido preferível salvar sua 

mãe! “Salve-se dos pais aquela mais fraca, mais 

próxima da morte!” Você teve a oportunidade de 

cometer o parricídio de modo tal que 

conservasse a aparência de bom filho. 

 

    [10.3] Quanto os senhores imaginam que isso 

somou aos laços afetivos já fortíssimos? Depois 

da cegueira, o pai lhe é mais caro, quando tomou 

o lugar dos olhos e a devoção filial é então 

infinita, quando se deve amar o que se fez por 

ela. [10.4] O que me dizem, senhores juízes? Ele 

traduzirá em crime o favor que suscita sua 

cegueira, este junto a quem a cidade toda se 

agrega em louvor diário, a quem assistem todos 

os filhos, todos os pais? Fará de si mesmo um 

exemplo igualmente de devoção filial e de 

crime? É mais fácil que alguém mate o pai pelo 

qual se tenha sido salvado. 

 

    [10.5] De ninguém jamais foi mais necessário 

aos senhores examinar os motivos. “A cobiça”, 

diz, “levou o jovem ao crime”. Se isto é crível, 

se verdadeiro, deve-se decidir se a mulher, 

herdeira, matou o marido, ou se, seu pai, o cego 

deserdado. [10.6] Que tenham, de fato, senhores 

juízes, a pressa da nefasta cobiça, os que o ardor 

dos vícios, os que a devassidão cotidiana instrui. 

De que serve, a herança, para o cego, ainda que 

inocente? [10.7] São os olhos, os olhos, a razão 

porque não podemos tolerar a pobreza, os olhos, 

toda a nossa devassidão.  Eles nos instruem 
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quos uitiorum ardor, quos cotidie 

luxuria praecipitat. Quo caeco 

hereditatem uel innocenti? [10.7] Oculi 

sunt, oculi, per quos paupertatem ferre 

non possumus, oculi tota nostra 

luxuria. Hi nos in omnia cotidie uitia 

praecipitant: mirantur, adamant, 

concupiscunt. [10.8] Facilius impleas 

animi satietatem. Quo, per fidem, 

diuitias iuueni, apud quem omnium 

rerum diuersitas perit? Circumdes licet 

hanc debilitatem fulgore, diuitiis, caeco 

tamen tunc magis cuncta desunt, cum 

contigerunt, nec inuenias debilitatem, 

cui magis cum paupertate conueniat. 

[10.9] Homo in honorem parentum 

excaecatus patrimonio sub patre melius 

utetur. 

 

    [11.1] Et quod, per fidem, parricidii 

genus iuuenis elegit? 'Venenum,' 

inquit, 'parauit.' Cur, per fidem, si 

sufficit ferro, facinus adgreditur, cui 

adhibere conscium, cui praestare 

debeat ministrum, cum maius habere 

possit in gladio parricida secretum? 

[11.2] An postea iuueni succurrit, quid 

possent facere manus, et se circa 

uenenum deprehensa debilitas collegit 

in uires? Nemo, iudices, nemo nescit, 

quemadmodum possit occidere. 

 

diariamente nos vícios:  admiram, se apaixonam, 

desejam. [10.8] Mais fácil contentar a alma. Por 

favor, de que serve a riqueza para um jovem 

junto a quem desaparece a dessemelhança entre 

todas as coisas? Que se cerque então esta 

deficiência de brilho, de riqueza; para o cego, no 

entanto, todas as coisas mais lhe faltam quanto 

lhe acontece de as obter e não se encontra 

debilidade à qual mais convenha a pobreza. 

[10.9] Um homem cegado em honra dos pais 

desfruta melhor do patrimônio submetido ao pai. 

 

    [11.1] E que meio, eu pergunto aos senhores, 

o jovem escolheu para o parricídio? “Preparou 

um veneno”, diz. Ora, se ele bastou à espada, por 

quê tentou um crime, ao qual deve admitir um 

comparsa, no qual deve ajudá-lo um escravo, 

quando o parricida poderia ter encontrado maior 

sigilo na espada? [11.2] Ou só depois ocorreu ao 

jovem o que as mãos podem fazer e a debilidade, 

flagrada junto ao veneno, reuniu forças?  

Ninguém, senhores juízes, ninguém desconhece 

como se pode matar. 

 

    [11.3] A madrasta entendeu, senhores juízes, 

quão inacreditável teria sido que o cego 

parecesse ter arranjado o veneno; acrescentou, 

portanto, que ela tinha sido sondada para que ela 

mesma servisse o veneno. Deem-lhes palavras, 

por favor, senhores juízes, encontrem-nas! Em 

segredo, o enteado e a madrasta conversam 

sobre um parricídio; não pensa um estar assim 

sendo testado pelo outro? [11.4] O que me 
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    [11.3] Intellexit, iudices, nouerca, 

quam incredibile esset, ut uideretur 

caecus parasse uenenum; igitur adiecit 

temptatam se, ut illud ipsa porrigeret. 

Date, per fidem, iudices, inuenite 

uerba. Secreto priuignus et nouerca de 

parricidio loquuntur; ita se non putet 

uterque temptari? [11.4] Quid dicitis, 

iudices? Nullumne tota domo, quod 

corrumperet, aliud parricida pectus 

inuenit? Difficilius hoc credas 

nouercae, si te a nullo alio putes 

impetraturum. [11.5] Non ergo iuuenis 

credit hanc omnia loqui cum patre, 

omnium blanditiarum primum esse 

sermonem? Nouercam timeas <nec> 

negantem. Non habet fidem ei credere 

parricidium, quem scias proditurum, 

nisi impetraueris.  

 

      [12.1] Per fidem, iudices, diligenter 

attendite criminis diuersitatem: 

temptatam se in parricidii 

conscientia<m> mulier affirmat. Quis 

uero dubitet numquam hoc priuignum 

fuisse facturum, si habere conscium 

potuisset alium? [12.2] ‘Atqui 

uenenum iam parauit, emit.’ Et cum 

haec ipse facere non potuerit caecus, 

quis est iste, cui parricidii tantum 

dizem, senhores juízes? Em toda casa, o 

parricida não encontrou nenhum outro peito que 

pudesse corromper? Muito difícil que alguém 

confie algo assim a uma madrasta, caso acredite 

que isso não pode ser obtido de qualquer outro. 

[11.5] O jovem acaso não imagina que esta 

mulher contará tudo para o pai, e que a conversa 

será a primeira de todas as carícias? Tema-se a 

madrasta ainda que não negue. Não é cabível 

acreditar que se confiaria o parricídio a alguém 

que se sabe que vai delatar, se não a88 tivesse 

convencido antes.  

 

      [12.1] Por favor, senhores juízes, atentem 

diligentemente ao desarranjo desta acusação: a 

mulher afirma ter sido sondada para cúmplice do 

parricídio. De fato, quem há que duvide que o 

enteado nunca teria feito isso, se tivesse podido 

ter outro como cúmplice? [12.2] “Mas ele já 

tinha preparado, já tinha comprado o veneno” E 

como o cego não poderia ter feito isso ele 

mesmo, quem é este ao qual são confiados 

apenas os meios do parricídio? Por que essa 

mesma pessoa não serve o veneno ao velho? Ou, 

se não pode enganar o marido se não pelas mãos 

da esposa, por que o parricídio é elaborado antes 

que saiba se a madrasta concorda? [12.3] Quanto 

ao fato de ela querer fazer com que pareça que 

lhe foi prometida uma parte dos bens, não é 

argumento se não for também comprovado por 

 
88 Ao colocar o pronome “a”, sigo a tradução de Sussman (1987: 19), em que se lê: “é simplesmente inacreditável 

que você confidenciaria um assassinato a uma pessoa que você sabia que o trairia a menos que você a convencesse 

totalmente a participar da trama” (“[i]t just doesn’t hold water that you would confide a murder to a person whom 

you knew would betray you unless you totally won her over to the plot”). 



 
 

61 
 

instrumenta creduntur? Cur non idem 

porrigit seni? Vel, si non potest decipi 

maritus nisi manibus uxoris, cur ante 

parricidium struitur quam sciat, an 

nouerca promittat? [12.3] Nam, quod 

uult uideri promissam sibi partem 

bonorum, non est argumentum, nisi et 

ipsum probatur. Mulier, quae 

sollicitatur ad facinus, quemadmodum 

sibi consulit, ne illam parricida 

decipiat? Et probationes prospicere 

debuit seu factura quod rogabatur, seu 

proditura. [12.4] Adde, quod neque odit 

nouercam caecus, cui parricidium 

credit, neque hereditate corrumpitur, 

cuius contentus est parte dimidia. 

Nemo, iudices, parricidium faciet, quo 

alius utatur. 

 

    [12.5] Exigo igitur, ut istud 

parricidium caeci tu socia, tu conscia 

manifestius probes. Quid opus est, ut 

iam uenenum iuuenis habeat? Potius 

sermonibus uestris interpone testes, fac 

coram seruis loquatur, fac intersint 

amici, fac audiat pater; facillimum est 

caeci decipere secretum: utere, mulier, 

si mesmo. Uma mulher que é levada ao crime, 

quão maiores precauções ela toma para que o 

parricida não a engane89! E ela devia obter 

provas, quer fosse fazer o que era pedido, quer 

fosse delatá-lo. [12.4] Acrescente-se a isso que 

nem o cego odeia uma madrasta a qual confia 

um parricídio, nem é corrompido por uma 

herança da qual se contentou com metade. 

Ninguém, senhores juízes, cometerá um 

parricídio do qual um outro tire proveito. 

 

    [12.5] Exijo então que você, a sócia, você, a 

cúmplice, comprove de modo mais evidente este 

parricídio do cego. De que adianta que o jovem 

já tenha o veneno? Antes interponha 

testemunhas em vossas conversas, faça com que 

seja falado diante dos escravos, faça com que os 

amigos estejam presentes, faça com que o pai 

ouça; é facílimo burlar o sigilo de um cego: usa, 

mulher, do homem que se confia aos seus olhos, 

usa dos membros que você governa, das mãos, 

que você agita90. [12.6] Quero que ele mesmo 

produza o veneno, ele mesmo o sirva, quero que 

o exorte de novo ao crime, quero que prometa 

muitas coisas: o parricídio do cego pode ser 

revelado enquanto é confessado a você. 

 

 
89 Krapinger (2015: 184-5, n.258) afirma que a frase, como aparece em Håkanson 1982 – i.e. com ponto de 

interrogação –, não teria sentido a menos que se introduzisse non, trazendo então quemadmodum <non> sibi 

consulit...? – e oferece a tradução de Stramaglia 2009a como exemplo –. Conclui que “o trecho se torna, no entanto, 

totalmente compreensível (cf. a tradução), se se considera quemadmodum como exclamativo e, consequentemente, 

se colocar um ponto final no final” („[d]er Abschnitt wird allerdings ganz nachvollziehbar (s. Übersetzung), wenn 

man einfach quemadmodum als exklamativ auffasst und folglich am Ende ein Ausrufezeichen setzt“). A tradução 

alternativa seria “uma mulher que é levada ao crime, de que maneira ela toma precauções para que o parricida não 

a engane?” ou “[...], como não toma precauções [...]?”  
90 Talvez em nenhum outro lugar o contraste entre a atividade da madrasta e a passividade do cego seja mais óbvio.  
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homine, qui se commisit oculis tuis, 

utere membris, quae regis, manibus, 

quas moues. [12.6] Volo uenenum ipse 

proferat, ipse porrigat, uolo te rursus in 

facinus hortetur, uolo plura promittat: 

parricidium caeci deprehendi potest, 

dum tibi fatetur.  

 

    [13.1] 'Sed,' inquit, 'inuentus est 

tenens uenenum.' Exiguum 

argumentum, nouerca, de magna 

facilitate fecisti: non accusas caecum 

sed ostendis. [13.2] Homo expositus ad 

omnem occasionem, ad omne 

ludibrium, quem tactus, quem proxima 

quaeque decipiunt, quid refert, quid in 

sinu habeat, ille, quem deprehendere 

possis qualem relinquas, a quo modo 

nouerca digressa est, cuius ordinauit 

uestes, tetigit sinus, membra 

composuit? [13.3] Venenum potest 

habere sic, ut nesciat, potest sic, ut 

aliud putet. Si mehercule uolueris, 

tenebit et palam, si iusseris, accipiet 

coram seruulis, coram amicis; et, si 

uenenum non dixeris, hauriet, bibet. 

[13.4] Nullo magis, iudices, argumento 

potest innocentia caecitatis intellegi, 

    [13.1] “Mas ele foi pego”, afirma, 

“carregando o veneno”. Você forjou um 

argumento fraco, madrasta, a partir de uma 

grande facilidade91: você não está acusando o 

cego, mas o apontando. [13.2] Um homem 

exposto a toda vicissitude, a todo engodo, a 

quem o tato, a quem engana tudo que o cerca, o 

que importa o que quer que ele traga no bolso, 

alguém que se pode achar nas mesmas 

circunstâncias em que se o deixou, de quem há 

pouco a madrasta se afastou, de quem arrumou 

as vestes, apalpou as dobras da roupa, ajeitou os 

membros? [13.3] Ele pode carregar o veneno de 

um jeito tal que não saiba, ou de um jeito tal que 

acredite ser outra coisa. Por Hércules, se você 

quisesse, ele o carregaria também às claras, se 

mandasse, o aceitaria na frente dos escravos, na 

frente dos amigos; e, se não o chamasse92 

veneno, o tomaria, o beberia. [13.4] De nenhum 

argumento, senhores juízes, a inocência da 

cegueira pode ser melhor depreendida do que do 

fato de que o jovem parece ter sido pego em 

flagrante: se é um parricida e é interrogado, 

manterá para si ao menos este expediente, que 

não tenha consigo o veneno. 

 

    [13.5] Acredito, senhores juízes, que ninguém 

se admira que, interrogado sobre para quem 

 
91 BURMAN 1720: 50: Exiguum arg. de magna facilitate.] Quia res haec facilis, ut tua fraude habeat caecus 

venenum, ideo argumentum est leve. Schult. 
92 Håkanson (1982: 31) traz dices. Sigo aqui a alteração adotada por Stramaglia e Krapinger, proposta por 

Schultingh (apud Burman 1720: 51). Stramaglia (2009a: 230, n.81), assim como Krapinger (2015: 188, n. 275), 

argumenta que esta frase seria o klimax de um tricolon cujas duas partes anteriores foram “[...] construídas em 

observação escrupolosa à consecutio temporum: [...]” (“[...] construiti in scrupoloso ossequio alla consecutio 

temporum: [...]”). 
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quam quod uidetur deprehensus 

iuuenis: si parricida est et exquiritur, 

hanc saltem sibi praestabit 

dissimulationem, ne teneat uenenum. 

 

    [13.5] Neminem, iudices, credo 

mirari, quod iuuenis interrogatus, cui 

parasset, uerba non habuit. Non fuit 

illud patris indignatio, non fuit dolor; 

uenenum iuuenis expauit. Auferunt 

nobis uocem quae fieri posse non 

credimus, et silentium est admiratio 

subita miserorum. [13.6] Nescit tacere 

deprehensorum scelerum trepidatio, et 

statim respondet illa cum suo sibi 

scelere parata defensio: tacere facilius 

est deceptis quam deprehensis. [13.7] 

Quid, per fidem, facere uultis iuuenem, 

quem de parricidio consulit pater ille 

seruatus? Miror hercule non dixisse: 

'Volui, sum ueneficus, sum parricida.' 

Et inuidiam putarem, si confessus 

esset. [13.8] Bene quod nescit iuuenis, 

quemadmodum parricidium neget 

neque habet illa deprehensorum multa 

uerba. Venenum, quod tenet caecus, 

ipsius est, si illud excuset. 

 

    [14.1] 'Sed,' inquit, 'exheredatus a 

patre est.' Poteram, iudices, secretum 

hoc senis profundumque uocare 

consilium; contra iuuenem tamen esse 

non debet, etiam ut de parricidio 

tinha preparado o veneno, o jovem não 

encontrou palavras. Aquilo não foi indignação 

contra o pai, não foi ressentimento: o jovem se 

assustou com o veneno. Roubam-nos a voz, as 

coisas que não acreditamos poderem ser feitas, e 

o silêncio é o espanto súbito dos miseráveis. 

[13.6] A apreensão dos criminosos pegos em 

flagrante não sabe se calar e aquela defesa 

planejada junto com seu crime prontamente 

responde: calar-se é mais fácil para os 

enganados do que para os pegos em flagrante. 

[13.7] Por favor, o que você quer que faça um 

jovem a quem questiona sobre o parricídio o pai 

que ele salvou? Por Hércules, me admiro de ele 

não ter dito: “Planejei, sou um envenenador, sou 

um parricida”. E eu acharia ter sido indignação, 

se ele tivesse confessado. [13.8] É bom que o 

jovem desconheça como se nega um parricídio e 

não tenha a verborragia dos que são pegos em 

flagrante. O veneno que um cego traz consigo só 

é de fato seu caso ele o escuse. 

 

    [14.1] “Mas”, diz, “ele foi deserdado pelo 

pai”. Eu poderia, senhores juízes, chamar isso de 

um plano secreto e profundo do velho; não deve, 

porém, estar contra o jovem, ainda que o pai 

tenha acreditado na madrasta quanto ao 

parricídio. [14.2] Senhores juízes, é um fato 

sabido e comum que as esposas muitas vezes são 

amadas em detrimento dos filhos e o afeto pelas 

segundas esposas não vem de outro lugar que em 

deccorência do dano à devoção paterna. Um 

velho que se casa é o tipo mais débil de servidão, 
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crediderit nouercae. [14.2] Notum hoc, 

iudices, ac uulgare facinus est, quod 

plerumque contra liberos amantur 

uxores, et sequentium matrimoniorum 

non aliunde quam de damno pietatis 

affectus est. Genus infirmissimae 

seruitutis est senex maritus, et uxoriae 

caritatis ardorem flagrantius frigidis 

concipimus adfectibus. Quid, quod 

necesse est inpatientius amet maritus 

uxorem, qui sibi uidetur filium iam 

perdidisse? [14.3] Facillimum est de 

caeco parricidium credere, cum 

hucusque erraueris, ut inquireres. Volo 

scire, iudices, quid fecerit homo senex, 

qui parricidam filium sciat. Non 

culleum parat, non illud porrigit 

uenenum, non saltem abdicatione 

dimittit; testamentum tantummodo 

mutat, et parricida sola paupertate 

punitur. [14.4] Rogo, quis praecipitat, 

urget? Adeone non potest fieri idem 

postero die? Grauius hoc faciet pater, si 

non praestiterit uxori. [14.5] Quid, 

quod hoc ipsum tam placide, tam quiete 

facit, quasi captet imponere? Quid 

dicitis, miserorum parentum affectus? 

e – outros afetos então mais frios93 – sentimos 

mais quentes o ardor do amor da esposa. O que 

dizer do fato de que é necessário que um marido 

para quem parece que já perdeu seu filho ame 

mais ardorosamente sua esposa? [14.3] É muito 

fácil acreditar que o cego tenha planejado um 

parricídio uma vez que se tenha errado a tal 

ponto que se chegue a interrogá-lo. Quero saber, 

senhores juízes, o que o velho homem fez ao 

saber que seu filho era um parricida. Não 

prepara o saco, não o faz beber o veneno, nem 

ao menos o manda embora abdicado; 

simplesmente altera o testamento e o parricida é 

punido apenas com a pobreza. [14.4] Pergunto, 

quem o apressa, o urge? Não pode ser feito o 

mesmo no dia seguinte? O pai agirá com mais 

gravidade, se não estiver agradando a esposa. 

[14.5] O que se dirá então do fato de que faz isso 

tão calmamente, tão pacificamente, como se 

buscasse enganar94? O que me diz, amor dos 

pobres pais? Um pai prestes a deserdar seu filho 

não chama os vizinhos, não reúne os amigos, as 

tábulas testamentárias não se enchem de 

lágrimas, de gritos? [14.6] Você ignora, velho, 

quanto lhe é necessária uma lógica para as 

tábulas: você está deserdando um parricida 

lamentável95. [15.1] Não há razão para que 

 
93 Krapinger (2015: 193, n.300) aduz à nota em Stramaglia 2013 (sc. pp. 146-7, n.190) em que o autor elenca 

vários exemplos em que a ideia de que “[...] com o passar dos anos , o sangue em circulamento diminua [...]” (“[...] 

col passare degli anni, diminuisca il sangue in circolo [...]”), que “[...] é corrente na medicina antiga” (“ [...] è 

corrente nella medicina antica”), ao que Krapinger adiciona uma referência a Arist., Rh. II.1389b, 30-1. 
94 BURMAN 1720: 52: Grauius hoc faciet] [...] Praestiterit vero est, uxoris caussa fecisse videatur, qui nunc id 

fecit, ut exheredationes filium protegeret. 
95 O sentido, como afirmaram Stramaglia (2009b: 231, n.93) e Krapinger (2015: 198, n.320), já o tinha bem 

compreendido Warr (1686: 44), que traduz “Infelizmente, Velho, a alteração de testamento deve ser feita segundo 

bons conselhos, principalmente se um Filho é Deserdado, que é digno de pena; [...]” (“[a]las, Old-man, the altering 

ones will must be done by good advice, especially if a Son be Disinherited, that deserves rather to be pitied; [...]”). 
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Exheredaturus filium pater non aduocat 

propinquos, non contrahit amicos, 

nullis lacrimis tabulae, nulla 

uociferatione complentur? [14.6] 

Nescis, senex, quanta tibi opus sit 

ratione tabularum: exheredas 

miserabilem parricidam. [15.1] Non 

est, iudices, quod putetis ideo nullum 

adiectum ad exheredationem iuuenis 

elogium, quia de scelere constaret: 

nemo umquam ideo non obiecit filio 

parricidium, quia crederetur. 

 

    [15.2] Per fidem, iudices, duorum, 

inter quos de scelere quaeritur, 

aestimemus mutato testamento 

proximam noctem. Iuuenis, seu 

innocens, seu parricida est, adhuc in 

suo silentio stupet, nec facile dixerim, 

unde maior trepidatio, si alienum tenuit 

an suum uenenum. [15.3] Nouerca rem 

inter manus habet anxiam, trepidam. 

Nihil est difficilius quam differre 

gaudium, quod scias te non mereri, et 

filio se esse praelatam non est longa 

persuasio; expectat nunc, ut iuuenis 

agat causam postero die, ut credulum 

senem propinqui, ut ciuitas uniuersa 

castiget, et se nouerca sensit unius 

tantum noctis heredem. [15.4] Non 

creditur testamento hominis, qui eadem 

pensem, senhores juízes, que nenhuma cláusula 

quanto à deserdação do jovem foi adicionada ao 

testamento porque o crime estivesse 

amplamente comprovado: ninguém jamais 

deixou de punir um filho por parricídio porque 

tivesse acreditado na acusação.  

 

    [15.2] Eu lhes peço, senhores juízes, 

avaliemos a noite depois da mudança no 

testamento dos dois entre os quais se investiga a 

responsabilidade pelo crime. O jovem, se é 

inocente, se parricida, ainda está estupefato em 

seu silêncio e eu não poderia dizer com 

facilidade de onde a maior apreensão, se por ter 

um veneno alheio ou o seu próprio. [15.3] A 

madrasta tem nas mãos um caso problemático, 

incerto. Nada é mais difícil do que adiar um 

prazer que se saiba não merecer e não é longa a 

confiança em ser preferida ao filho. Agora a 

madrasta teme96 que no dia seguinte o jovem 

mova um processo, que os vizinhos, que a cidade 

inteira castigue o velho crédulo e ela se sente 

herdeira de apenas uma única noite. [15.4] Não 

se tem fé no testamento de um homem que é 

morto na mesma noite em que deserdou o filho. 

 

    [16.1] Tratemos agora, senhores juízes, da 

comparação do crime em si97. O cego 

desconhece onde o velho está deitado, se já está 

dormindo; e quão difícil é que acredite que 

dorme o pai que há pouco nutria suspeitas de 

 
96 Segundo Krapinger (2015: 200, n.328), aqui expectare = timere. 
97 Apontado por Stramaglia (2016: 25-48) como um exemplo dos traços meta-retóricos das Declamações Maiores. 

Outros exemplos em 2.6 e 2.23. 
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nocte, qua filium exheredauit, 

occiditur. 

 

    [16.1] Tractemus nunc, iudices, 

ipsius sceleris comparationem. Caecus 

ignorat, ubi iaceat senex, an iam 

quiescat; et quam difficile est, ut credat 

illum, qui modo de parricidio 

suspicatus est, dormire patrem! Tu 

sentis, quando senem uicerit lassitudo 

curarum. [16.2] Caeco quis renuntiat 

quod diei noctisue secretum, an sitis 

pariter, an una quiescentium fores 

uallauerit cura seruorum? Tu facere 

potes occasionem, uxor et domina. 

[16.3] Caeco fortassis ad aliud limen 

errandum est, tibi hoc solum restat, ut 

ferias. Caecus necesse est quietem 

patris ipsa corporum electione 

confundat, tu iugulum, tu potes 

pertractare pectus, dum amplecteris. 

Nobis iterum casus, rursus reditus 

incerta temptanda sunt; tibi restat, ut 

statim membra conponas, ut quiescas. 

[16.4] Non sufficiunt facinus facturo 

solae cogitationes, et uix tam multa 

pariter sciretis, oculi. Per fidem, 

iudices, ab utro credibilius est occisum 

senem, a nouerca, quae prospexit, ut et 

alius possit esse suspectus, an a iuuene, 

parricídio! Você sabe quando o cansaço das 

obrigações diárias venceu o velho. [16.2] Ao 

cego, quem relata o que lhe está oculto dia e 

noite, se vocês estão98 juntos, se o zelo dos 

escravos guarda num só lugar as portas dos que 

repousam? Você, esposa e senhora, pode criar 

uma oportunidade. [16.3] O cego deve vagar até 

um batente qualquer; a você só falta isso: atacar. 

É forçoso que o cego perturbe o sono do pai na 

própria escolha entre os corpos, você pode tatear 

seu peito, sua garganta, enquanto o abraça. 

Quanto a nós, todas as incertezas do acaso, do 

caminho de volta devem ser novamente 

arriscadas; a você basta que de pronto disponha 

os membros, que durma. [16.4] Planos apenas 

não são suficientes para o que vai cometer um 

crime, e dificilmente vocês, olhos, saberiam de 

tantos detalhes. Por favor, senhores juízes, por 

qual dos dois é mais plausível que o velho tenha 

sido morto? Pela madrasta, que cuidou para que 

outro também pudesse ser suspeito do crime? Ou 

pelo jovem, por cujo ódio o pai deve ter morrido, 

ainda que outro o mate? 

 

    [16.5] Considerem, por favor, o parricida a 

caminho. Que sonos não espedaçam, não 

interrompem estas passadas! São sempre 

pesadas as passadas dos que vagueiam, as quais 

não tem força para equilibrar o corpo com pés 

vacilantes e hesitantes e, uma vez que por muito 

tempo são incertos, cambaleantes, é necessário 

 
98 Håkanson traz quod diei noctisue secretum aut sitis entre óbelos, propondo no aparato quod diei noctisue 

<tempus, an> secreti. Eu sigo, no entanto, a alteração proposta em Stramaglia 2009a: 231-2, n.96, que altera aut 

para an. 
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cuius inuidia periturus est, etiam ut 

illum alius occidat? 

 

    [16.5] Intuemini, per fidem, iudices, 

procedentem parricidam. Quos non ista 

uestigia frangant rumpantque somnos! 

Vestigia dura semper errantium, quae 

non ualent suspensis praetemptatisque 

gressibus librare corpus, et quia diu 

sunt incerta, nutantia, necesse est 

grauius premant solum, cui 

crediderunt. Quanto ex hoc plus 

accipiat necesse est illa nocturni silentii 

quies! [16.6] <Quid,> quod ambulantis 

caeci nec manus cessant? 

Praemittuntur, explorant, et adesse se 

nuntiant illa quae per complexus 

ueniunt. [16.7] Non sit in potestate 

caeci, quin tanto se fateatur strepitu: 

quicquid occurrit, nequaquam potest 

euitare caecitas nisi offensa. Vt 

ambulare, ut ingredi nocte possimus, 

dies facit. 

 

    [17.1] Quam multa deinde supersunt, 

postquam ad patrem peruentum est! 

Exploretur necesse est pariter 

iacentium prima diuersitas, uultus, ora 

tractentur, detrahantur uelamenta 

corporibus, quaeratur uulneri locus: ita 

ex duobus neutrum excitat? Grauior 

que pisem mais pesadamente o chão ao qual 

tenham se confiado. Quão mais forçoso é que a 

quietude do silêncio noturno ouça tudo isso! 

[16.6] O que dizer então do fato que as mãos de 

um cego andando não ficam paradas? Estão 

estendidas, exploram, e tudo quanto se faz 

perceber pelo toque99 anuncia estar presente. 

[16.7] Não estaria dentro das capacidades de um 

cego que ele não se anuncie com estardalhaço: 

tudo quanto encontra no caminho, a cegueira não 

pode de maneira alguma evitar se não tiver antes 

se chocado. Que possamos vagar, que possamos 

entrar nos lugares à noite, o dia torna possível. 

 

    [17.1] Quanto então ainda falta, depois de ter 

chegado ao pai! É necessário que antes100 

explore a dessemelhança dos que estão deitados, 

que se toque as faces, as bocas, que se retire as 

cobertas aos corpos, que se busque um lugar 

para o golpe: e assim nenhum dos dois acorda? 

Sempre mais pesada, o manejo da destra dos que 

vagueiam. [17.2] Há de então aproximar 

progressivamente o gume ao peito e, para que o 

golpe desferido de maneira excessiva não seja 

confundido por alguma ignorância, é oportuno 

que a mão preceda a espada; de onde tamanho 

vigor para o cego, que em um único golpe toda 

a morte de imediato se perfaça? É forçoso que 

seja impreciso, olhos, o golpe cujo ímpeto vocês 

não regem, e não se pode precisar o local 

destinado à arma enquanto à destra é permitido 

 
99 Håkanson (1982: 35) traz illa per quae complexus ueniunt, entre óbelos. Acolho aqui a alteração proposta em 

Stramaglia 2009b: 301.  
100 Krapinger (2015: 210, n.367) afirma que prima é “enallaktisch”, ou seja, relativo a uma Enálage. 
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semper dexterae tractatus errantis. 

[17.2] Paulatim deinde admouendus est 

pectori mucro, et, ne qua confundatur 

ignorantia nimium liber ictus, 

praecedat oportet gladium manus; unde 

tantum uirium caeco, ut in uno statim 

ictu mors tota peragatur? Incertum 

uulnus sit necesse est, cuius impetum 

non regitis, oculi, nec possis custodire 

destinatum ferro locum, dum ad 

colligendum uulneris pondus dexterae 

redire permittitur. [17.3] Vtrum deinde 

iuuenis post uulnus unum continuo 

fugit (et quemadmodum scit, an facinus 

expleuerit?), an potius expectat, ut de 

parricidio cadaueri credat? Ecce iterum 

per eadem incerta redeundum est, 

omnia rursus periculose temptanda 

<temptata> uenienti. [17.4] Fidem 

uestram, iudices, ut nobis prosit 

argumentum criminis nostri: caecus si 

nec uenire nec reuerti sine strepitu 

potest, neque sic occidere potuit, ut 

deciperet nouercam. 

 

[18.1] Te, te hoc loco, mulier, 

interrogo: quae tam grauis quies, ut te 

mors tam uicina non excitet? Paruulis 

noctium turbamur offensis, excitant 

recuar para recolher o peso por trás do golpe. 

[17.3] Acaso o jovem foge imediatamente 

depois de um único golpe (e de que modo fica 

sabendo se tinha consumado o crime?), ou antes 

espera para se certificar do parricídio a partir do 

cadáver? Eis que deve voltar através das mesmas 

incertezas, deve novamente arriscar 

perigosamente todas as coisas arriscadas na 

ida101. [17.4] Senhores juízes, pela credibilidade 

dos senhores, que nos valha a história sobre 

nosso crime102: se o cego não pode nem vir nem 

voltar sem estardalhaço, não pôde assim matar 

de maneira tal que enganasse a madrasta. 

 

    [18.1] É você, você agora, mulher, que 

interrogo: que sono tão pesado esse, que uma 

morte tão próxima não a acorda? Somos 

perturbados pela menor batida noturna, nos 

acordam muitas vezes os movimentos mais 

ínfimos, ou uma voz indistinta, longínqua, e às 

vezes o próprio silêncio. É razoável que você 

não ouça os estertores daqueles que a velhice e a 

doença desfazem; mas a partida de um homem 

que é morto com uma arma causa grande 

distúrbio e é similar ao do que resiste. [18.2] O 

que dizer de que é necessário que nenhuma 

morte seja mais turbulenta do que a que em um 

instante se perfaz? Quanto ao fato de que foi 

morto enquanto dormia, não há razão para que 

 
101 Adoto a alteração de reportada por Krapinger (2015: 212-3, n.378), proposta por Winterbottom (per litteras, 

apud Krapinger). 
102 No entendimento de argumento aqui como “story”, concordo com Stramaglia (2009b: 233, n.110) e Krapinger 

(2015: 214, n.381), que seguem segue Sussman (1987: 23): “pelo amor de deus, senhores do júri, até que ponto a 

história deles sobre o ‘crime’ do meu cliente na verdade testemunha a seu favor se [...]” (“[f]or heaven’s sake, 

gentlemen of the jury, to what an extent their story about my client’s ‘crime’ actually tell in his favor if [...]”). 
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nos exigui plerumque motus, uox 

incerta, longinqua, et aliquando ipsum 

silentium. Illorum sane iuxta te 

suprema non sentias, quos senectus 

languoresque dissoluunt; hominis, qui 

ferro occiditur, tumultuatur exitus et 

similis est repugnanti. [18.2] Quid, 

quod necesse est nulla mors inquietior 

sit, quam quae statim tota est? Nam 

quod dormiens occisus est, non est, 

quod sic aestimetis, tamquam per illam 

quietem transierit in mortem; sit aliquid 

necesse est inter soporem mortemque 

medium, nec potest iungi tanta 

diuersitas, cum sit somnus ipse pars 

uitae. [18.3] Non multum interest, 

quietem nostram ratio uitae rumpat an 

mortis: hominem, qui dormiens 

occiditur, ipsa mors excitat. Sane non 

habuerit supremam uocem, habet 

utique palpitationes, habet motus et 

quicquid totus lectulus sciat. [18.4] 

Ecquando, mulier, seni tuo blandius 

inplicita iacuisti? Sicine dormis, quae 

modo turbasti totam domum, cuius 

priuignus parricida, miser est maritus? 

[18.5] En ecce uitalibus ruptis in 

amplexus tuos effunditur cruor, et 

fugiens per uulnus anima agit ante se 

anhelitus, agit crebra suspiria. En 

iterum largus ille sanguis circa tuos 

duratur artus, stringeris deficientium 

julguem então que ele tenha, por assim dizer, 

passado por aquele sono à morte; é necessário 

que haja algum meio termo entre o sono e a 

morte, e não pode estar junta tamanha 

dessemelhança, posto que o sono em si é parte 

da vida. [18.3] Não faz muita diferença, seja a 

vida103 a interromper nosso sono, ou a morte: a 

própria morte acorda um homem que é 

assassinado enquanto dorme. É razoável que não 

tenha tido últimas palavras, mas de qualquer 

forma sofre espasmos, faz movimentos e tudo 

mais que a cama toda perceba. [18.4] Alguma 

vez, mulher, abraçada ao seu velho, você se 

deitou mais docemente? Ainda assim, você 

dorme, você que há pouco alvoroçou a casa 

inteira, cujo enteado é um parricida e o marido, 

um miserável?! [18.5] Veja! Eis que, rompidos 

os órgãos vitais, o sangue escorre contra seus 

braços e a alma, ao fugir pela ferida, causa antes 

respiração ofegante, causa engasgos frequentes. 

Veja! Aquele sangue abundante se endurece ao 

seu redor, você está sendo comprimida pela 

rigidez dos braços desfalecidos; você não se 

move, não acorda, mas sim dorme através de 

tantas adversidades? [18.6] Não resta outra coisa 

que possa simular uma mulher, para quem é 

necessário que seja encontrada junto ao homem 

que matou. [19.1] Não há motivo para que 

julguem inacreditável que alguém tenha 

conseguido fingir estar dormindo; não existe 

nada que a astúcia humana possa imitar mais 

facilmente. Assim, alguns afetaram a palidez dos 

 
103 Håkanson 1982: 36: ratio uita fere = natura uitae = uitae [...]. 
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rigore membrorum; non moueris, non 

expauescis, sed dormis per tot 

diuersitates? [18.6] Non relinquitur, 

quid aliud simulare possit mulier, cui 

necesse est iuxta eum inueniri, quem 

occidit. [19.1] Non est, iudices, quod 

incredibile putetis, ut quis perferat 

dormientis simulationem; nihil est, 

quod facilius humana calliditas possit 

imitari. Sic quidam cadauerum 

expressere pallorem, et contra uerbera, 

experimenta telorum mortium pertulere 

patientiam. [19.2] Quanto facilius 

simulare rem, cuius imitationi sufficit 

clusisse lumina, laxasse membra, 

dedisse suspiriis modum et anhelitus 

neglegenter egisse! Inter dormientem 

simulantemque non est nisi 

conscientia. [19.3] Nam quod ad tot 

uestigia, tot manus, tot proclamationes 

in eodem tenore durauit, nolite mirari: 

facilius excites dormientem, et haec est 

omnium natura rerum, ne quid diutius 

perferas quam quod imitaris. Simulare 

somnum habet et hanc facilitatem, 

quod uidetur similis excitato, qui 

deprehensus est. [19.4] Quid hoc esse 

uis, mulier, quod te non excitat res, qua 

domus tota turbatur? Illam seruilis 

neglegentiae quietem, illos sine curis, 

sine adfectibus somnos, illos, qui non 

statim primo timore prosiliunt, fragor 

noctis agitauit. [19.5] Quantus deinde 

cadáveres e, diante das chicotadas, das 

provações das lanças, conseguiram interpretar a 

paciência dos mortos. [19.2] Quão mais fácil 

simular algo para cuja imitação basta fechar os 

olhos, relaxar os membros, emprestar ritmo à 

respiração e soltar o ar descuidadamente! Entre 

o que dorme e o que finge não há difença senão 

a consciência. [19.3] Quanto ao fato de que ela 

conseguiu se manter quieta diante de tantos 

passos, tantas mãos, tantos gritos, os senhores 

não devem se admirar: é mais fácil que se acorde 

alguém que dorme, e esta é a natureza de todas 

as coisas, que não se possa fazer algo por mais 

tempo do que se pode imitá-lo. Simular o sono 

tem também essa facilidade, que se assemelhe a 

quem foi acordado, quem foi pego em flagrante. 

[19.4] Como você explica, mulher, que não a 

acorda um acontecimento que alvoroça a casa 

inteira? O descanso próprio da negligência dos 

escravos, aquele sono sem responsabilidades, 

sem aflições, aqueles que não se levantam de 

pronto com o primeiro temor, o estrondo daquela 

noite os perturbou. [19.5] Então, que barulheira 

dos que corriam de um lado ao outro por toda a 

casa! Os berros são as primeiras defesas dos que 

acordam e não pode ser algo silencioso, o auxílio 

prestado à noite. Você foi perturbada por um 

barulho menor quando foi acordada. [19.6] Eis 

que as portas do seu quarto se abrem com o 

empuxo de uma pressa temerosa, eis que muitas 

mãos trazem um lume sobre a cama e defronte a 

imagem dos corpos prostrados, o quarto se enche 

de gemidos, de clamores: você segue deitada e 
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fremitus discurrentium tota domo! 

Prima sunt euigilantium praesidia 

clamores, nec potest quieta res esse 

noctis auxilium. Minore strepitu 

commota es, cum excitareris. [19.6] 

Ecce cubiculi uestri fores trepidae 

festinationis effringuntur inpulsu, en 

lumen super lectulum ingerunt multae 

manus, et ad prostratorum corporum 

†similitudinem† cubiculum gemitu, 

uociferatione completur: tu iaces et in 

cadaueris similitudinem usque resoluta 

es. Hoc tu quietem putas esse? Patientia 

est. 

 

    [20.1] Vestrae, iudices, 

aestimandum relinquo prudentiae 

strepitum, quem in cubiculo senis 

fuisse confessi sunt, qui illo 

potissimum concurrerunt, utrum 

putetis factum conluctatione morientis, 

an a peracta caede referentis gladium 

mulieris fuisse discursum, an hoc 

quoque inter artes nouercae, ut 

omnibus sceleris sui partibus sensim 

quieteque dispositis ipsa ad excitandam 

familiam fecerit strepitum, cui hoc 

solum supererat, ut sic inueniretur. 

[20.2] Fragor, quo familia excitata est, 

si redeuntis caeci fuit, deprehensus 

está até então relaxada à semelhança de um 

cadáver. Você acha que isso é sono? É paciência. 

 

    [20.1] Deixo à sua prudência, senhores juízes, 

avaliar a algazarra que relataram ter ocorrido no 

quarto os que primeiro ali acorreram, se acham 

que foi causado pela luta do homem agonizando, 

ou se acreditam ter sido a correria da mulher 

devolvendo a espada depois de já concluído o 

assassinato, ou se isto também conta entre as 

artes da madrasta, que – dispostas todas as partes 

do seu crime cautelosa e paulatinamente – tenha 

feito um estardalhaço para acordar a casa, ela a 

quem isto apenas faltara para que fosse assim 

encontrada. [20.2] O barulho pelo qual a família 

foi acordada, se tivesse sido o do cego voltando, 

o jovem teria sido pego em flagrante antes que 

retornasse a espada. 

 

    [20.3] Para que fiquem cientes, senhores 

juízes, de que não houve ninguém na casa que 

aquele barulho não tenha perturbado: o cego 

também foi encontrado em pé na porta. Se ele 

costuma andar de um lado ao outro104, se o 

jovem vai e volta com facilidade entre o seu 

quarto e o do seu pai, o que faz até agora de pé 

na porta? [20.4] Evadiu-se, escapou, já 

recolocou a espada! E quão mais fácil é para um 

cego simular o sono, imitar o rosto do descanso! 

[21.1] Por favor, o que é um maior sinal do seu 

 
104 Håkanson 1982: 38, e também Stramaglia 2009a: 218, trazem “[...]: caecus quoque inuentus in limine est, sicut 

solet ultro citroque commeare. Si inter [...] facit?” Krapinger (2015: 108; 225-6, n.437) traz, segundo proposta de 

Winterbottom (per litteras, apud KRAPINGER 2015), “[...]: caecus quoque inuentus in limine est. Si[cut] solet 

ultro citroque commeare, iuuenis si inter suum [...] facit?”, que sigo. 
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iuuenis esset, antequam gladium 

referret. 

 

    [20.3] Vt sciatis, iudices, neminem 

fuisse in domo, quem non fragor ille 

confuderit: caecus quoque inuentus in 

limine est. Si[cut] solet ultro citroque 

commeare, iuuenis si inter suum 

patrisque cubiculum facile discurrit, 

quid adhuc in limine facit? [20.4] 

Euasit, effugit, gladium iam reposuit: et 

quanto facilius est caeco simulare 

somnos, uultum quietis imitari! [21.1] 

Quod, per fidem, maius subitae 

confusionis argumentum est, quam 

quod caecus exiluit et stetit? Grauius 

necesse est expauescant, quibus de 

sollicitudine sua non renuntiant oculi, 

et, cum clusus animus non exit in uisus, 

non habet, unde timori suo par sit. 

[21.2] Deprehensus est iuuenis, ubi 

illum destituerat impetus timoris. 

Potest neglegere caecitas in cubiculo 

suo ducem, in quo dies omnes 

cunctasque noctes agit iter, quod iam 

multis offensis, multis edidicit 

erroribus: extra limen caecitas est, inde 

error ac tenebrae. [21.3] Nihil est 

innocentius caeco, qui nec in scelere 

deprehensus est, nec in dissimulatione. 

 

espanto súbito do que o fato de que o cego saltou 

da cama e permaneceu em pé105? É forçoso que 

se apavorem mais profundamente aqueles aos 

quais os olhos nada informam sobre sua 

apreensão e, quando o espírito, fechado em si, 

não acessa o exterior pela visão, não tem como 

fazer frente a seu próprio medo. [21.2] O jovem 

foi flagrado no lugar onde o ímpeto de seu medo 

o tinha deixado. A cegueira pode prescindir de 

guia em seu quarto, no qual a cada dia e todas as 

noites palmilha um caminho que já aprendeu 

através de muitos baques, de muitos enganos: a 

cegueira está além da soleira da porta, de onde, 

o engano e as trevas. [21.3] Nada é mais inocente 

que um cego que nem foi pego em flagrante 

delito, nem na sua dissimulação. 

 

    [21.4] Neste momento, o jovem exclama: 

“Tão logo me atormentaram”, diz, “o barulho na 

casa e o que me pareciam ser os seus gemidos, 

saltei da cama como se para o salvar mais uma 

vez. Então senti pela primeira vez, miserável, o 

ultraje da cegueira; permaneci de pé até que me 

fosse anunciado que você tinha sido morto e, em 

meio à apreensão dos que corriam de um lado ao 

outro, mantive – miserável – a inércia 

característica do medo. [21.5] O! se algum deus 

me tivesse concedido os olhos por algum tempo! 

Teria sido eu o primeiro a entrar no quarto de 

meu pai, teria então ouvido, talvez, algumas 

palavras suas enquanto você morria, teria podido 

falar-lhe, interrogá-lo. Os escravos são tardios e 

 
105 Adoto aqui a pontuação proposta em Krapinger 2015: 108; 227, n.442. 
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    [21.4] Proclamat hoc loco iuuenis: 

'ut primum,' inquit, 'me, pater, fragor 

domus et uelut tui confudere gemitus, 

iterum tamquam te rapturus exilui. 

Tunc primum miser sensi facinus 

caecitatis; steti, donec mihi nuntiareris 

occisus, et in illa discurrentium 

trepidatione tenui miser otium timoris. 

[21.5] O, si numen aliquod paulisper 

accommodasset oculos! Primus in 

cubiculum intrassem patris, inuenissem 

fortassis adhuc aliqua uerba morientis, 

loqui, interrogare potuissem. Tarda et 

trepida sunt officia seruorum; ego te 

deprehendissem, nouerca, uigilantem.' 

 

    [22.1] 'Sed,' inquit, 'gladius caeci 

cruentatus inuentus est.' Non est, 

iudices, caecitatis audacia de parricidio 

referre gladium, et homo, cuius paulo 

ante exquisiti sunt sinus, non referret in 

cubiculum suum ferrum, quod non 

tegere posset, non abscondere, et tamen 

cruentatum sciat. [22.2] Quis hanc 

iudices, inpudentiam ferat? Negat 

caeco surripi potuisse gladium mulier, 

quae se quiete defendit; et quanto 

facilius est somnos decipere 

miserorum? Grauior est quies quibus 

ex lassitudine calamitatium uenit. 

[22.3] Caeco uero facile est etiam 

hesitantes em seus deveres; já eu, madrasta, teria 

lhe surpreendido ainda acordada!”  

 

    [22.1] “Mas”, afirma, “a espada do cego foi 

encontrada ensanguentada”. Não é próprio, 

senhores juízes, da audácia da cegueira levar a 

espada de volta da cena do crime, e um homem 

cujas dobras da veste foram revistadas pouco 

antes não levaria de volta para o seu quarto uma 

arma que não pudesse ocultar, não pudesse 

esconder e que saiba, porém, estar 

ensanguentada. [22.2] Quem há, senhores juízes, 

que tolere um desaforo desses? Nega que a 

espada poderia ser furtada do cego, uma mulher 

que se defende com seu sono; e quão mais fácil 

é enganar o sono dos miseráveis! É mais 

profundo o sono para quem ele veio da fadiga 

das desgraças. [22.3] Na verdade, é fácil furtar a 

espada de um cego ainda que ele esteja 

acordado. Mas como se cria a partir disso um 

argumento106? [4] Algumas coisas, o descaso 

não é capaz de fazer e é mais fácil que os olhos 

imitem a cegueira. Só tem motivos para colocar 

a espada ensanguentada de volta o que matou 

com a espada alheia107. 

 

    [23.1] Reconheço, senhores juízes, que por 

um longo tempo o jovem miserável se ressinta 

por ser defendido com argumentos, com provas. 

É forçoso conceder a defesa de tão devotada 

cegueira ao mais valoroso dos homens e há que 

 
106 Håkanson traz a frase entre óbelos, mas a frase parece ser ‘sã’ (Stramaglia 2009b: 234-5, n.132 e, mais 

extensamente, Krapinger 2015: 234, n. 469). 
107 Fim da Argumentatio [6.4 – 22.3] e início da Peroratio [23.1 – 24.2]. 
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uigilanti subripere gladium. Quem-

admodum paratur argumentum? [4] 

Quaedam facere non potest 

neglegentia, et facilius est, ut 

caecitatem imitentur oculi. Gladium 

cruentatum reponendi hic tantum 

causas habet, qui occidit alieno. 

 

    [23.1] Sentio, iudices, iamdudum 

indignari miserrimum iuuenem, quod 

argumentis, quod probatione 

defenditur. Reddenda sunt maximo 

uirorum patrocinia tam piae caecitatis, 

et agenda reliqua pars causae 

admiratione. [23.2] Intueri mihi, 

iudices, uideor expeditionis illius 

incredibilem nouamque faciem: uadit 

rapto patre iuuenis per ardentes 

crescentesque flammas, dicturum me 

putatis, ut euadat, ut fugiat? Properat 

miser, ut reuertatur! [23.3] En membra 

contactu stringuntur ignium, pater 

tamen toto cooperitur amplexu, et 

ardentibus tunc quoque paene 

luminibus texerunt manus alterius 

oculos. Hoc nunc me putatis stupere, 

mirari, quod huic iuuenis oneri per 

medios ignium globos et ruentia tecta 

sufficit? Illud est, cui uix habere possit 

se conduzir a parte restante da causa em sua 

admiração108. [23.2] Parece-me, senhores juízes, 

que posso vê-la agora, a cena inacreditável e 

inaudita daquele salvamento: o jovem corre, 

tendo agarrado o pai, através de ardentes, 

crescentes labaredas: pensam que estou preste a 

dizer, para que se evada, que escape? Avança, o 

pobre, apenas para que torne a voltar! [23.3] Eis 

que seus membros são lesados pelo contato com 

o fogo, o pai, no entanto, é protegido por todo o 

seu abraço e então, enquanto os próprios olhos 

quase queimavam, suas mãos protegeram os 

olhos alheios. Os senhores imaginam que eu me 

surpreenda, que eu me admire com o fato de que 

o jovem foi forte o bastante para tal fardo, por 

entre globos de fogo e tetos desmoronando? É 

nisto que dificilmente pode acreditar um mortal:  

a ele pareceu ter feito algo fácil. [23.4] Deuses e 

Deusas, é próprio de tão grande devoção filial a 

audácia de ir outra vez chamas adentro, ali onde 

se tenha quase perdido o pai! Já não era aquilo 

um lar, já não era uma casa, ao jovem parecia, 

no entanto, que em todos os lugares sua mãe 

queimava. O miserável, seus membros já 

queimando por toda parte, uma vez que o fogo 

tivesse cercado o que corria, ele buscava a mãe 

com os olhos, a única força que lhe tinha 

sobrado. [24.1]109 Aquilo não foi um ganho do 

fogo, perder os olhos candentes110: seus 

 
108 Apontado por Stramaglia (2016: 25-48) como um exemplo dos traços meta-retóricos das Declamações Maiores. 

Outros exemplos em 2.6 e 2.16. 
109 Devido a  um erro de impressão, o texto de Håkanson 1982 só conta com 23 parágrafos, quando já em Burman 

(1720: 59 se contava 24, o número canônico (Stramaglia 2009b: 235, n.138; Krapinger 2015: 240, n.490).  
110 Håkanson traz “Non fuit illud †primum ignium† perire lumina candentia“. Stramaglia (2009a: 235, n. 139) 

adota a proposta de Plausberg, i.e., “non fuit illud primum, igni operire lumina candentia”. Sigo, no entanto, 
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mortalitas fidem: uisus est sibi fecisse 

rem facilem. [23.4] Quantae, dii 

deaeque, pietatis audacia est ire rursus 

in flammas, illo ubi patrem paene 

perdideris! Iam non erat illud penates, 

iam non erat domus, ubique tamen 

iuueni uidebatur ardere mater. Iam 

miser undique flagrantibus membris, 

cum discurrentem clusisset ignis, quod 

solum supererat uirium genus, matrem 

quaerebat oculis. [24.1] Non fuit illud 

praemium ignium, perire lumina 

candentia: non protexerunt flagrantem 

sua membra faciem, et oculi 

quaerentibus matrem manibus arserunt. 

[24.2] Rursus infelix totum tactu 

perlustrat incendium, et, unde maximus 

est conlabentium culminum fragor, illo 

debilitas tamquam inuentura reuocatur. 

Solus omnium seruatus est beneficio 

caecitatis. 

 

    [24.3] Protrahatur, iudices, si 

uidetur, in medium reus; plurimum 

membros não protegeram seu rosto em chamas e 

os olhos calcinaram enquanto as mãos buscavam 

pela mãe. [24.2] O infeliz atravessa tateando 

todo o incêndio de novo e, onde o barulho dos 

tetos colapsando é mais alto, para ali o deficiente 

é atraído, como se estivesse prestes a encontrá-

la. É único entre todos salvo graças à cegueira. 

 

    [24.3] Se assim lhes apraz, senhores juízes, 

que o réu seja apresentado à corte; devem 

acrescentar muitíssimo às evidências seu rosto 

atroz, sua face terrível e ameaçadora. É este 

homem, senhores juízes, que se diz ter corrido 

de lá para cá a noite inteira, este aí, aquele 

parricida meticuloso, aquele bem-sucedido 

parricida. [24.4] Afastaram-se todas as 

obrigações relativas à deficiência e, de um 

homem que deve ser trazido aos pés dos 

senhores, não há quem lhe direcione os passos, 

não lhe restam escravos ou lar. Respondam, por 

favor, respondam, mortais: ele matou o pai ou o 

perdeu? [24.5] O que você está fazendo, jovem 

infeliz? Você precisa suplicar e não tem todos os 

meios de súplica111! [24.6] Perdeu-se aquela 

 
Krapinger (2015: 240-1, n.491; proposta de Winterbottom per litteras), “non fuit illud praemium ignium, perire 

lumina candentia”, que vai ao encontro de ideia já presente em Burman 1720: 59 (como lembra Krapinger): “non 

per ignes amisit oculos, sed sua pietate, quia dum manibus quaerit matrem, neglexit oculis eas opponere”. 
111 Håkanson (1982: 41) traz †totas† e aventa no aparato a possibilidade de tuas. Watt (1991: 45) propõe totius, 

que nenhuma das duas traduções que o precedem (sc. Stramaglia 2009a e Krapinger 2015) acolhem. DuTeil (1659: 

58) aparentemente não traduz essa frase. Sussman (1987: 247, n.5) adota a proposta de Håkanson. Stramaglia 

(2009a: 236, n.147) acolhe Håkanson, citando, entretanto, uma sugestão de Badius Ascensius (1528, XVr.): 

“quibus facias integram supplicationem, qui<a> desunt oculi qui ad misericordiam promerendam faciunt 

plurimum”. Warr (1686: 54) entende a frase um pouco diferentemente, traduzindo por “nós precisamos nos jogar 

ao chão em súplica, no entanto não podemos nos ajoelhar ou nos curvar, como deveria fazer um suplicante perfeito; 

[...]” (“[w]e must fall a begging, yet we cannot crouch or bend, as a perfect supplicant should do; [...]”). Krapinger 

(2015: 245-6, n.508) argumenta que tuas é, no contexto, opção fraca e estranha quando seguida de uester. Citando 

exatamente o comentário de Badius Ascensius citada por Stramaglia (idem) e proposta de Russel (per litteras) de 

que o jovem “perdeu os olhos e, portanto, não é capaz de chorar [de acordo com um topo declamatório (s. [...]), 

aqui implicado através de um noema (n. 20)], então ele não tem todos os meio de súplica; [...]” (“has lost his eyes   
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probationibus adicere debent truces 

uultus, terribilis minaxque facies. Hic 

est, iudices, qui dicitur tota nocte 

discurrisse, hic ille circumspectus, hic 

ille felix parricida. [24.4] Recesserunt 

cuncta debilitatis officia, et hominis, 

qui circa genua uestra ducendus est, 

non est qui dirigat gressus, non seruuli 

supersunt, non penates. Respondete, 

per fidem, respondete, mortales: utrum 

hic patrem occidit an perdidit? [24.5] 

Quid agis, infelicissime iuuenis? 

Rogandum est, neque habes totas 

preces! [24.6] Perit ille uester ambitus, 

uestra miseratio! Sed nefas est, ut 

reatus iste sentiat debilitatis aduersa: 

nos agedum, iuuenis, ducimus, nostris 

humeris, nostris manibus innitere, nos 

tibi pedes, nos accommodamus oculos. 

[24.7] Quid auersaris, infelix, quid 

repugnas? Scimus te non rogare pro 

uita, sed dura, miser, dura; saltem uiue, 

dum uincas. Decet te hic quoque 

uirtutium tuarum cumulus, decet, ut 

digneris moriturus absolui. 

 

solicitude, aquela comiseração devida aos 

cegos! Mas é um absurdo que este acusado 

experiencie as adversidades de seu infortúnio: 

agora, jovem, nós o guiamos, apoie-se em 

nossos ombros, em nossas mãos, nós lhe 

emprestamos nossos pés, nossos olhos. [24.7] 

Por que se opõe, infeliz, por que os rejeita? 

Sabemos que você não pede pela vida, m tràdito 

as resista, miserável, resista; viva ao menos até 

que vença. Convêm-lhe também este 

coroamento de todas as suas virtudes, convêm 

que – ainda que vá morrer – você seja julgado 

digno de ser absolvido. 

 

 

 

 
a n d   t h e r e f o r e   c a n n o t   w e e p   [einem deklamatorischen Topos gemäß (s. [...]), hier durch ein noema 

(A. 20) vorausgesetzt], so he hasn’t all the means of pleading; [...]”), o autor adota totas, e eu o sigo. 
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3. AS PERSONAGENS 

 

 

O objetivo da presente análise é entender como as duas personagens das declamações 

maiores (Decl. Maior) I e II, a madrasta e o cego, são construídas nesses textos, isto é, como se 

dá a caracterização112 neles. Devido tanto à natureza das declamações como um gênero que em 

sua maior parte se utiliza de personagens tipo quanto à poética “heurístico-imitativa” (GENTILI 

1989: 5-6 apud BATTISTI 1996: 42, n.7) dos antigos, é preciso abordar esses textos levando 

em conta os valores dos romanos, transmitidos através de seus artefatos culturais, pela retórica 

literária que esculpiu muitos desses personagens e pelas circunscrições da prática declamatória 

e seu mundo mais ou menos definido da Sofistópolis113. Do próprio fato de serem essas as 

personagens, a própria introdução das personagens já delineia o que podemos esperar. Pater et 

filius et nouerca in domum ingrediuntur e o caso resultante não seria difícil de deduzir. 

 A cena em que teriam ocorrido os eventos narrados nos themata é muito frequentemente 

a domus, e suas personagens são definidas por seus papeis na família, são o Pai e a Mãe, o Filho 

e a Filha, e a maioria dos casos trata das relações entre essas personagens. A madrasta, no papel 

 
112 Margolin (1983: 4) define a caracterização como a atribuição de propriedades individuais a um “agente 

narrativo” (NA, do original em inglês narrative agent) e define a atribuição de complexos de propriedades como 

construção de personagem, perfilamento de personagem ou retrato. O segundo elemento nos parece concernir. 

Utilizamo-nos, não explicitamente, mas como tipologia teórica, dos elementos dos quais se extrairia “afirmações 

de caracterização” (CS, do original em inglês characterization statements), os quais explica à página 8. 
113 O termo foi cunhado por Russel em seu livro Greek Declamation (1983), em que, questionando-se sobre em 

que tipo de lugar os eventos retratados nas declamações se dariam, o autor afima: 

“[apenas] em uma cidade da imaginação, da qual há menos para se aprender sobre a realidade da vida 

antiga do que sobre suas fantasias característica. [...] Na medida em que a declamação é uma ferramenta 

educational, o estudo de seus contextos dá uma ideia dos valores e preconceitos que os professores 

presumiam ou encorajavam. [...] Chamemos essa cidade imaginparia de ‘Sofistópolis’”. 

“[only] in a city of the imagination, from which there is less to be learned about the realities of ancient 

life than about its characteristic fantasies. [...] In so far as declamation is an educational tool, the study of 

its settings gives an idea of the values and prejudices the teachers assumed or encouraged. [...] Let us call 

the imaginary city ‘Sophistopolis’”. 

(RUSSEL idem: 22) 
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de segunda esposa, também desempenhava seu papel nas declamações. Nas declamações, a 

madrasta romana, comparada a sua contraparte grega, é muito mais proeminente114, mas só 

aparece como personagem em 21 das 296 declamações romanas que chegaram até nós. Ela é, 

no entanto, um elemento marcante do gênero, uma das peculiaridades que Quintiliano enumera 

quando discutindo os supra fidem et poetica themata desses textos (Inst. II.10, 5). E o papel que 

ela desempenha é predefinido, ela será – potencial ou efetivamente – um catalisador de conflitos 

cuja propensão é agir contra seus enteados (nouercae quidem nunquam satis priuignus 

occiditur115) No tocante à madrasta, sua constituição e seu comportamento foram definidos bem 

antes de qualquer que seja sua manifestação atual, ela é uma personagem cristalizada. 

 Os cegos, por sua vez, não são um personagem tipo. Como veremos abaixo, a cegueira 

não traz consigo outros atributos além da falta de visão; ela ainda desempenha um papel na 

economia da personagem, entretanto, e não é um atributo acidental. Quintiliano, discutindo os 

lugares comuns (Inst. II.4, 22), afirma que o tratamento usual dos lugares é somar a eles um 

especificador, formando conjuntos como um cego adúltero, um apostador pobre, um velho 

lascivo. A lógica dessa “especificação” é claramente jungir características que de alguma forma 

se contradizem116. A cegueira é, portanto, somada a uma personagem para a qual (a) ela não 

acarreta outras características e (b) ela, como atributo, se contrapõe a outros atributos da 

personagem. O pensamento categórico que leva ao corte das personagens em elementos 

 
114 Segundo Watson (1995: 93), só há duas ocorrências no corpus grego, o Abdicatus de Luciano e a declamação 

49 de Ps. Libânio. 
115 (Sen. Contr. VII.1). Para uma madrasta, de fato, o enteado nunca foi suficientemente morto. 
116 Aristóteles escreve em sua Retórica (1388b32-1390a28) que os desejos de um homem velho “nada visam de 

expressivo e extraordinário salvo estritamente o que é necessário à existência”, enquanto o desejo sexual é dito ser 

um atributo da juventude. A contradição na situação de um homem que aposta apesar de ser pobre nos parece ser 

suficientemente aparente. O cego adúltero diz respeito a uma lógica peculiar da declamação. A relação entre a 

visão e as paixões, i.e., a fonte do adultério, pode ser encontrada com boa frequência nas declamações (SUSSMAN 

1994: 215-216) – isso se verifica também nas declamações maiores I e II –, de modo que um cego seria entendido 

como menos disposto a praticar tal ato. A mesma relação se expressa obliquamente na punição de adúlteros com 

o cegamento também presente nas declamações. 
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menores também está presente na Institutio oratoria, quanto Quintiliano disserta sobre 

argumentos derivados de pessoas (Inst. V.10, 23-31)117. 

 Nas páginas seguintes, iremos analisar como essas personagens são construídas nas 

declamações maiores I e II de Pseudo Quintiliano. Optamos por tratarmos dos textos seguindo 

seu desenvolvimento e subdividindo nossa análise nas partes do discurso, i.e., Exordium, 

Narratio, Argumentatio e Peroratio. Esforçar-nos-emos por patentear quais as características 

dessas personagens, que meios são utilizados para caracterizá-las e ao redor de que eixos 

temáticos essa caracterização se organiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 O que chamamos de pensamento categórico seria a subdivisão das personagens em uma variedade de acidentes 

(accidentia) a partir dos quais se extrairia argumentos, como genus, natio, patria, sexus etc. 
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3.1. DE EXORDIIS118 

I.1.1-4 & II.1.1-2.2 

 

 

 Os exordia são, no tocante à estrutura, notavelmente semelhantes. Eles são compostos 

do que chamaremos de três movimentos. O primeiro movimento de ambos os textos é 

estabelecer o primeiro membro da dicotomia entre suas personagens (em [1.1] e é o caecus nos 

dois casos), que será concluída com a eventual “introdução” da madrasta no texto ([I.1.3] e 

[II.1.5]). Tal dicotomia, em Decl. Maior I, deriva-se naturalmente da natureza judicial do caso 

e as personagens são apresentadas segundo seu papel. O jovem defendido pelo declamador é 

introduzido como iuuenis innocentissimus, jovem inócuo e inocente, em contraposição à 

sceleratissima feminarum, sua madrasta nociva e criminosa, seguidos respectivamente do 

motivo da innocentia dele e dos artifícios da criminalidade da mulher119. 

A caracterização da madrasta como uma personagem má é um dos aspectos que Watson 

(1995) aponta como estereotípicos da personagem na Grécia e em Roma. Isso se faz presente 

em várias personagens madrastas, como Juno120 em sua perseguição a Hércules ou Creusa em 

seu ódio equivocado contra Íon. Quanto às nossas declamações, o próprio locus enunciativo 

torna isso um tanto inescapável; visto ser um discurso pro priuigno e contra nouercam e se 

querendo definir quem teria sido o assassino, a controvérsia requer que ela faça o ‘mal’ porque, 

 
118 Ambos os exórdios, como aponta Ritter (1967: 85, 92), partem do pressuposto de que o conteúdo do caso já é 

conhecido, prática das escolas que já criticara Quintiliano (Inst. IV.1,3-4). 
119 Isso não quer dizer, no entanto, que afirmar que o jovem seja inocente e a madrasta, criminosa, seja uma 

particularidade da Decl. Maior. I, ou que menções ao pudor do jovem e à “impudência” da madrasta sejam 

peculiares à Decl. Maior. II, nem se quer ignorar que pudor aparece também no exórdio de I (palavras relacionadas 

ao pudor aparecem também em [14.2] e em [15.6]), mas nos parece que há em Decl. Maior. II um esforço de 

contrastar as duas personagens se utilizando do pudor como vértice. 
120 Enquanto não se refere a Hera como madrasta até Platão, Juno é a saeua nouerca por excelência (WATSON 

(1995:113-128)). 



 
 

81 
 

se não tiver sido ela, terá sido o caecus. Daí se predica também o maniqueísmo das peças. Ainda 

assim, tirante o assassinato que alegadamente teria cometido e a tentativa alegada de incriminar 

seu priuignus, ela não é descrita em II como sendo particularmente cruel em relação ao enteado 

e é dado a entender, na argumentatio, que ela tinha responsabilidades quanto ao cuidado do 

enteado (“[...] ille, [...] cuius ordinauit uestes, tetigit sinus, membra composuit?” (II.13)121). 

Em I, por outro lado, ela é de fato representada como ‘má’ e alegadamente se aprazia com a 

deficiência do jovem (“[...]: pater, qui filium caecum in semota penatium parte seposuit, eripuit 

nouercae oculis uoluptatem” (I.2)122; “[q]uam blando ille [pater] seposuit miserum suum, quam 

diligenter uxoris gaudentis exclusit oculos, quam multo caecum pudore donauit (I.15)123), mas 

sempre em referência às ações do pai, isto é, ela é ‘má’ porque a alternativa seria o pai sê-lo e 

isto é uma impossibilidade (afinal, demonstrar qualquer atitude em relação ao pai menos que o 

extremo da devoção daria margem à dúvida). 

Na Decl. Maior II, a contraposição entre as personagens, introduzida e mediada pelo 

pudor124, acaba por se provar – cremos – mais complexa do que isso, ainda que sua função 

precípua seja ainda indicar a oposição entre as duas personagens que accusant se inuicem.  

Acreditamos que a realização da introdução sob a égide do pudor nos parece útil, pois 

ele se revela como primeiro dado e inscrição no texto daquilo que discute Bernstein (2013: 126-

133) e que nós chamaremos de eixo visão-cegueira. De acordo com Bernstein, e como 

apontaremos em nossa análise das partes seguintes, “[a]s declamações combinam exageros das 

limitações do réu com relatos igualmente exagerados dos poderes de visão das outras 

 
121 “[...] este, [...] cujas vestes você arrumou, cujos bolsos apalpou, cujos membros posicionou?” 
122 “[...]: o pai que enclausurou o filho cego em uma parte separada da casa tirou da frente dos olhos da madrasta 

uma fonte de prazer”. 
123 “[c]om que carinho ele resguardou seu filho miserável, com que diligência afastou os olhos da esposa que se 

deleitava, quanta decência concedeu ao cego!” 
124 [II.1.1] [s]entio, iudices, pudori iuuenis, [...], grauissimum uideri, quod absoluendus est contra nouercam, [...]. 

[II.1.5] Nam quod ad mulierem, iudices, pertinet, [...], tam inpudentem delationis necessitatem malo, quam si 

tantum negaret, 
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personagens”125 (na nossa análise, entendemos sob o eixo visão-cegueira não só esse exagero, 

mas qualquer momento em que as duas categorias se contrapõem). Em ambas as declamações, 

a maneira pela qual se dá a introdução do eixo visão-cegueira se conforma com um aspecto 

outro. Na Decl. Maior I, em que a dimensão material do crime predomina, isso se relaciona às 

capacidades de cometimento do crime pelas personagens, contrastando-se a falta de temeritas 

do jovem (a ação sem premeditação, a audacia), que a teria perdido cum oculis e a sollicitior 

diligentia (a ação premeditada e calculada) que a não-falta de olhos emprestou à madrasta.  

Em II, essa conformação é mais elaborada. Kaster, em seu livro Emotion, Restraint and 

Community in Ancient Rome (2005), objetiva estudar as relações entre as emoções e a ética 

entre os membros da aristocracia romana no fim da República e início do império, no que 

concerne à alguns sentimentos, a saber, uerecunia, pudor, paenitentia, inuidia e fastidium 

(KASTER: 2005, 4). Segundo o autor, pudor é um sentimento complexo. Tal sentimento se 

predicaria das noções de mérito pessoal (dignitas) e de valor (existimatio), que se derivam por 

sua vez de ver o meu eu (self) sendo visto em termos respeitáveis (no original, creditable) e que 

o pudor seria experienciado exatamente quando eu ou outrem atribuem a meu eu um valor que 

não aquele que eu quereria126. Seria o desrespeito a minha face, seja ela negativa ou positiva127. 

O autor, devido ao caráter multifacetado do sentimento, para melhor estudá-lo, o entende e 

representa como um aglomerado de scripts, de “pequenos cenários que nós representamos – 

como sequências de causa e efeito, de percepção, avaliação, e resposta – quando 

 
125 BERNSTEIN 2013: 129. “The declamations couple exaggerations of the defendant’s limitations with equally 

exaggerated accounts of the other characters’ powers of sight”. 
126 Cf. KASTER idem: 29. 
127 Kaster (idem: 42) define face positiva da seguinte forma: “é minha reivindicação sobre o crédito que acredito 

me ser devido por desempenhar o papel que estou desempenhando em qualquer transação, [...]” (“it is my claim 

on the credit I believe I am due for playing the role I am playing in any given transaction, [...]”). Já a face negativa 

(KASTER idem: 43) “é em essência um parente próximo da liberdade ‘negativa’, a ‘liberdade de’: é minha 

reivindicação, como um membro competente da sociedade, em deixar perseguir uma linha de ação desimpedido 

por outrem” (“[...] is in essence a close kin of ‘negative’ liberty, the ‘freedom from’: it is my claim, as a competent 

member of society, on having leave to pursue a line of action unimpeded by others”). 
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experienciamos qualquer emoção128”. Enumerá-los todos nos parece desnecessário para nossos 

propósitos, por isso citaremos tão somente aqueles que concernem à nossa análise, os scripts 2 

e 4 (extraído da árvore taxonômica parcial em KASTER 2005:30): 

Script 2: Ao entender (ou na perspectiva de entender) que estou sendo enxergado em 

termos desonrosos, tenho uma resposta psíquico-física negativa, quando o 

comportamento ou estado dos eventos que incita tal atenção não depende de mim, mas 

de um outro que age diretamente sobre mim. 

Script 4: Ao entender (ou na perspectiva de entender) que estou sendo enxergado em 

termos desonrosos, tenho uma resposta psíquico-física negativa, quando o 

comportamento ou estado dos eventos que incita tal atenção depende de mim e implica 

uma “extensão” imprópria do eu129. 

 

Ao as observamos sob esses aspectos, as duas ocorrências de pudor marcam e 

contrapõem nossas personagens. Primeiramente, desde a primeira linha do discurso, o jovem 

está sob o olhar (o gaze) dos que veem, sendo visto – mesmo que não em termos concretos – 

por outros, ou por si mesmo, nesse caso, mas tendo sua face positiva desrespeitada ao ser 

defendido por meio da utilização de sua deficiência, e não de seu grande feito, o salvamento do 

pai, e o seu valor está sendo então diminuído130. Essa conclusão é apoiada pelo fato de isso estar 

pareado com uma ameaça à reuerentia devida a ele em razão de suas virtudes, a como ele é 

honrado – presumivelmente pela ciuitas que cotidie [ad eum] laudatura coit [10.4] – (a honra, 

ou creditable attention, segundo Kaster (2005: 29), não era oposta, mas sim complementar ao 

sentimento de vergonha, ou discrediting attention). Ademais, se tal pudor se refere a um valor 

do eu que está sendo diminuído, o pesadíssimo fardo para o pudor do jovem acaba por se 

 
128 KASTER idem: 29. “[...] little scenarios that we play out—as sequences of cause and effect, of perception, 

evaluation, and response—when we experience any emotion”. 
129 Script 2: Upon (or at the prospect of) seeing myself being seen in discreditable terms, I have an unpleasant 

psychophysical response, when the behavior or state of affairs that prompts the attention is not “up to me” but is 

“up to” another who acts directly upon me. 

Script 4: Upon (or at the prospect of) seeing myself being seen in discreditable terms, I have an unpleasant 

psychophysical response, when the behavior or state of affairs that prompts the attention is “up to me” and entails 

discreditable “extension” of the self. 
130 Quiséssemos encaixar a situação à tipologia de Kaster (idem), seria um exemplo do script 2 (pp. 35-38). 
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relacionar mais ou menos diretamente à sua pietas insigne e o “desaforo” de ainda assim ter 

que se defender contra nouercam.  

Enquanto o cego é apresentado como tendo pudor, e o significado disso é relativamente 

simples de decifrar, a impudência atribuída à mulher – admitidamente de modo indireto, 

vinculando tal característica à necessidade dela de delatar – acaba sendo polivalente (e muito 

reminiscente da muliebris impotentia taciteana131). Primeiro, o sentido mais óbvio. Quando o 

declamador afirma que prefere a tam inpudentem delationis necessitatem (I.1.5), a madrasta 

estaria, nos termos de Kaster (idem: 41, 43), ‘se projetando para frente’ (no original, thrusting 

[herself] forward), i.e., cortejando um pudor ocorrente (i.e., a consciência de um ato errôneo ou 

injusto) e demonstrando uma falta de pudor disposicional (i.e., medo de uma crítica justa)132, 

ou seja, fazendo uma acusação que sabe injusta e apesar disso. Mas o script 4 (discreditable 

“extension” of the self), do qual essa ocorrência faz parte, não compreende apenas isso. Esse 

movimento de projetar-se está ligado também a dados sociais, a duas ideias que nos interessam, 

a de se arrogar um lugar que não lhe cabe e a de, como esposa, agir ‘indevidamente’ em relação 

ao marido (lit. “in criticism of a wife who is too bossy toward her husband” (KASTER 2005: 

44))133. Para o primeiro, Kaster dá como exemplo Juv. Sat. 3.153-5, onde apela-se ao pudor de 

 
131 Segundo L’hoir (2009: 111-198), aquilo que Tácito chama de muliebris impotentia seria uma “falta de 

autocontrole e não vontade de reconhecer e funcionar dentro dos limites”, o que se expressaria, no contexto da 

domus imperial Júlio-Claudiana, como uma usurpação indevida de poder pelas mulheres. Esse comportamento 

impróprio por parte das mulheres seria, tanto em Tácito quanto no Ab Vrbe Condita de Tito Lívio, uma 

consequência da usurpação do poder pelas mulheres dentro da domus. 
132 Occurent seria a “experiência plenamente incorporada da emoção”  (“fully embodied experience of the 

emotion”), enquanto dispositional seria a “sensibilidade habitual à emoção e sua inclinação a antecipar e evitar 

circunstâncias em que você experienciaria sua forma plenamente incorporada” (“habitual sensitivity to the emotion 

and your inclination to anticipate and avoid the circumstances in which you would experience its fully embodied 

form” (KASTER 2005: 30). 
133 Uma possível terceira interpretação seria basear-se na relação entre inpudens e a pudicitia, principal virtude das 

mulheres, “não tanto castidade, mas fidelidade sexual reforçada pela fertilidade” (“not so much chastity, as sexual 

fidelity enhanced by fertility”) (FANTHAM et al. 1994: 225). Ainda que a madrasta seja de fato representada 

como tendo comportamentos não castos mais adiante no texto (no começo da argumentatio, por exemplo, sobre 

as mulheres em geral), não me parece que isso seja verdade aqui. Uma possibilidade seria, entendendo pudor como 

relacionado à pietas do jovem, i.e. o comportamento tido como apropriado de um filho, inpudens marcaria a mulher 

com uma potencial inpudicitia, comportamente por parte da mulher contrário às expectativas culturais. Mas, 

segundo Fantham et al. (idem), pudicita equivaleria à fides nos homens. 
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quem, no teatro, não sendo rico o bastante para ser da classe equestre, estiver sentado num lugar 

reservado aos membros dela. Essa ideia de assumir um lugar social a que não se tem direito 

aparece no exemplo da outra ideia que Kaster nos oferece: 

 
Tua quidem ille causa potabit minus, si illic siue alibi lubebit? Quae haec, malum, 

impudentia est? Vna opera prohibere ad cenam ne promittat postules neu quemquam 

accipiat alienum apud se. Seruirin tibi postulas uiros? Dare una opera pensum postules, 

inter ancillas sedere iubeas, lanam carere. 

E por acaso beberá menos por sua causa, se for beber ali ou acolá? Que impudência é 

essa, diacho? Pretender proibir em uma tacada só que ele vá a jantares e que aceite 

convidados em sua casa. Pretende que os homens sejam seus escravos? Você poderia do 

mesmo jeito pretender dar a ele uma cota para tecer, mandá-lo sentar entre as escravas, 

cardar a lã. 

Plaut. Men. 793-6 

 

Na fala, duas ideias aparecem coadunadas e que, nos parece, se aplicam à utilização de inpudens 

obliquamente em relação à madrasta, a masculinização da personagem feminina e a consequente 

feminização da personagem masculina. Essas ideias retornarão mais adiante no texto, mas por 

agora nos basta comentar sobre esses dois aspectos. A impudentia da filha achar que pode mandar 

no marido se traduz numa escravidão (o escravo – mesmo o real – de uma mulher, como afirma 

L’hoir (2009: 117), seria o pior dos piores) que se desdobra – por se tratar de uma masculinização 

da mulher – numa feminização do homem134, que agora terá de se juntar às escravas e cardar a lã 

– a ocupação sine qua non da mulher romana ideal. Essa interpretação de inpotens como algo ao 

menos em parte masculinizante quando atribuído à mulher é reforçada pelo contexto: aquilo que 

é revelado pela delação dela é exatamente sua audacia, característica tradicionalmente masculina. 

 
134 Ou, citando novamente L’hoir (2009: 133), “a inversão de gênero é, portanto, uma via de mão dupla, como 

podemos inferir do acoplamento ambíguo de dux e femina. Retoricamente, a ambição masculina da Agripina 

Menor deixa seu marido, Cláudio, sem poder. Além disso, a sua impotentia muliebris faz com que seu filho, Nero, 

seja efeminado em suas atividades, como indicam as caracterizações de Tácito” (“[g]ender reversal is therefore a 

two-way street, as we can infer from the ambiguous coupling of dux and femina. Rhetorically, the younger 

Agrippina’s masculine ambition renders her husband, Claudius, powerless. Her impotentia muliebris, furthermore, 

causes her son, Nero, to be effeminate in his pursuits, as Tacitus’ characterizations indicate”). 
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 O segundo movimento, em ambos os exordia, é o adiamento da menção clara de um 

elemento que é, antes disso, indicado por meios indiretos. Esse movimento não nos parece ter 

grandes efeitos na caracterização. Em I, o elemento protelado é a cegueira em si, que é antes 

prenunciada por menções oblíquas a condição (tristissimae calamitatis, cum oculis amissam 

coginationum omnium temeritatis135, aduersis) e palavras que se relacionam a visão (ambitu, 

ostendere, uideatur). Em seguida, o declamador tenta associar a inocência do cego à sua 

inocuidade (sua innocentia à sua innocentia, digamos), pedindo que ele não seja considerado 

miserus, o que é, se não tiver sido também innocens, que não lhe aliviem – ou considerem – o 

adflictum se não for a perda do pai pior que a perda dos olhos. Esse esforço é para que o julguem 

como um comum, como alguém que vê, sob os critérios com que se julga os uidentes136. O 

resultado da protelação na Decl. Maior II vai vir a sublinhar outra imagem do jovem. O elemento 

protelado é seu feito, predito em referência à sua devoção filial, à sua virtude e à afirmação 

repetida de que o parricídio não se coaduna com a figura da personagem antes do parricídio – 

sem identificar a razão para qualquer uma dessas características. O cego construído então é 

alguém que é um exemplum, é distinto dos outros innocentes, em sua summa pietas, é o único 

homem dos que a virtude fez miseráveis que negou o parricídio antes da morte do pai, cuja 

grandeza faria com que se acreditasse na sua inocência mesmo se não fosse cego, um jovem que 

patrem ex incendio sua caecitate seruauit. 

 O terceiro movimento, a introdução da nouerca, já foi parcialmente discutido acima, logo 

seremos mais suscintos. Nas duas declamações, a parte do exórdio dedicada à madrasta se 

 
135 Poder-se-ia entender temeritas sozinha como uma referência a cegueira. Derivada do adverbo temere, a palavra 

está assim etimologicamente ligada a um*temus, -eris, obscuridade, do qual temere seria o ablativo instrumental 

(Ernout-Meillet 1951: 1200). A negação de temeritas, no entanto, também se conforma aos ensinamentos de 

Quintiliano sobre a construção de personagem (IV.2, 52ff), ainda que falando mais especificamente sobre como 

granjear credibilidade na narratio, “si personas conuenientes iis, quae facta credi uolemus, constituerimus, ut furti 

reum cupidum, adulterii libidinosum, homicidii temerarium, uel his contraria, si defendemus; [...]”. 
136 A declamação, no entanto, se concentrará quase que inteiramente nas incapacidades física do cego para o 

cometimento bem-sucedido do crime. 
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concentra em representá-la como uma falseadora de signa e forjadora de indicia na tentativa de 

justificar a abundância de provas contra o jovem – em ambos, a aparência de ser um crime “de 

cego” tornaria evidente que a madrasta é a assassina –. Na cultura romana, a nouerca era tida 

tradicionalmente como astuta e traiçoeira (WATSON 1995: 29-31), o que se configura em ambos 

os nossos textos como forja de provas. Em I, no entanto, essa manipulação das provas fica 

submetida aos olhos da madrasta, pois, como dito acima, a diligência requerida para tal é 

evidência de que alguém cum oculis o perpetrou, espécie de introdução de uma relação que será 

afirmada nos textos entre as mãos e os olhos e, por consequência, entre a ação e a visão.  

Essa relação não parece estar presente no exórdio de II, a menos que se entenda diligentia 

em si como seu símbolo. Em um crime que tão obviamente aponta para o cego, o cego não pode 

ser o culpado, afirma o declamador da Decl. Maior II, exatamente porque um cego que 

conseguisse realizar um parricídio teria sido diligente o bastante para evitar deixar esse excesso 

de indícios contra si. Entretanto, esse passo corresponde, em II, não ao eixo visão-cegueira, mas 

sim aos eixos masculino-feminino e atividade-passividade. Sem querer sobrecarregar uma única 

palavra, nos bastará dizer isso: toda defesa da madrasta com base pela conparatio incredibilium 

é entendida como um indício de sua audacia que, como dissemos, é uma característica 

majoritariamente atribuída a homens. O eixo atividade-passividade se tornará mais clara com o 

estudo das narrações. 
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3.2. DE NARRATIONIBVS 

I.2.1-5.3 & II.2.3-6.3 

 

 

Enquanto a narratio de II tem uma estrutura muito mais tradicionalmente narrativa137, 

“tudo intercalado em vários pontos por outras semina probationum138”, a da Decl. Maior I é 

quase tão somente semina. No que diz respeito à caracterização, é em larga medida uma 

continuação de elementos do exórdio; o declamador se esforçando em sublinhar os aspectos 

que introduziu anteriormente, especificamente, o caráter enredador da madrasta (no elenco 

inicial de signa contrárias ao jovem ([2.1-2]), por exemplo, todos os exemplos – paries 

palmatus, nox, gladius relictus, uno ictu perractum parricidium – apontam para a Nouerca. A 

ela também é atribuída a capacidade de corrupção – parte da mesma imagem (estereotípica) – 

e – o que não encontra grande desenvolvimento em I – a ela é atribuída potencialmente a audácia 

de tomar a espada ela mesmo ([3.3])) e a incapacidade do cego (melhor representada em [3.4], 

onde uma afirmação potencialmente da defesa da madrasta é alçada ao absurdo por uma série 

de repetições, sine... sine... ex... ex... per... per... per...). 

Também o eixo visão-cegueira e o relacionamento entre as mãos e os olhos ou, por 

metonímia, a ação e a visão, aparecem muito mais claramente. Primeiramente, em [I.3.1], 

provendo uma desculpa para o fato de o jovem possuir uma espada, o declamador o rodeia de 

olhos e o atribui à visão. A espada, ou a possuía desde antes de ficar cego – e, portanto, qua 

uidente –, ou porque é um consolo para os cego habere rem uidentium. Além disso, a arma – e 

 
137 Um todo que possui começo (a origem da cegueira do jovem), um meio (o segundo casamento do pai, a 

incriminação do jovem como parricida, o interrogatório) e um fim (assassinato do pai e a descoberta do crime). 
138 STRAMAGLIA 2009a: 194. “il tutto, inframmezzato in più punti da ulteriori semina probationum”. Sobre 

semina probationum, cf. Qui. Inst.. IV.2,54. 
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consequentemente o seu dono – está “palam positum, sub oculis omnium tota domo notissimum 

ferrum” (o mesmo cego apartado de todos para tirar da frente dos olhos da madrasta uma fonte 

de prazer (cf. [2.5])). Associa-se com os olhos então o instrumento da ação – e, por metonímia, 

a ação em si – e a eles se a submete. Em seguida, a relação ação-visão é reiterada quando da 

apresentação do modo como o crime foi cometido ([4.1-3]), uno ictu, em que tal golpe é dito 

como difícil até mesmo para os que veem. As mãos também são representadas como sendo 

dependentes dos olhos (“[uidentes] oculos manu sequuntur” e “officium oculorum est 

renuntiare manibus, quid actum sit”). Logo, além da incapacidade geral que se acaba atribuindo 

ao Caecus em geral – mais explicitamente no excessus em [I.6.4-9] –, atrelando-se a capacidade 

de ação ao sentido da visão, se tolhe a capacidade de ação do cego também por meios menos 

explícitos. Finalmente, a capacidade de enganar é aferida aos olhos (o quam bene, quicquid 

uolunt, imitantur oculi!), o que auxilia em lançar dúvidas sobre os dois indicia físicos principais 

contrários ao cego, a parede ensanguentada e a espada, que são exatamente os elementos 

durante cuja discussão se nota um esforço por associar ação e visão. 

Por fim, é preciso analisarmos como o declamador apresenta os motivos para o 

assassinato dos acusados, o que faz em [2.3-7]. Quando primeiro se menciona o testamento, é 

como um motivo financeiro para o crime, o testamento – a defesa da madrasta afirmaria – seria 

o pretium paricidii, locução que reforça a ideia de que lhe seja dado um caráter monetário. 

Todavia, segundo o declamador, esta seria uma interpretação sem sentido dos fatos. Afinal, no 

tocante ao testamento, “os laços de sangue contam bem menos do que os laços de escolha139” e 

ele é o único herdeiro. Logo, o testamente não poderia levar o cego ao crime, pois era prova de 

que o Pai não merecia ser morto – o que faz a transição de um motivo anteriormente monetário 

para um motivo emocional, se o pai era digno de ou merecia morrer –. E nesse sentido, 

 
139 VEYNE 1978 :36. « le liens du sang comptent beaucoup moins que les liens d’élection ». 
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dependendo do conhecimento na casa acerca das disposições testamentárias do pai, seria um 

motivo (emocional) para a madrasta, que ficaria furiosa (irasci). Continuando no campo 

emocional, o declamador se refere a outra alegação da parte contrária, que o Filho teria sido 

odiado pelo Pai, o que constituiria em si um motivo. De pronto afirma-se que, mesmo que isso 

fosse verdade, isso seria um crimen nouercae, mesmo que houvesse uma ruptura na relação 

entre o pai e o filho, isso não poderia ser imputado nem ao Pai nem ao Filho140. A evidência 

que a madrasta oferece então para o suposto ódio paterno, o secretum, seria na verdade (a) uma 

resposta ao ódio141 da madrasta quando “invadiu” a casa e (b) um ato de piedade por parte do 

pai142, dado não ao filho, mas à cegueira do filho. Retornamos então à questão do conhecimento 

ou não do testamento. O declamador defende que não era devido ao caráter do Pai, seríssimo, 

e à natureza comum e esperada do testamento, i.e., ter inscrito como herdeiro o próprio filho. 

Ademais, isso é prova da boa relação do pai com o filho e da falta de motivação do filho para 

um parricídio. A mulher, por sua vez, consegue adivinhar as disposições testamentárias do 

velho, rompendo o sigilo que aparentemente se esperaria por meios marcados por seu gênero e 

sua capacidade de visão (suspicio é afinal sub+specio). Estabelece-se assim um contraste – que 

será explorado mais tarde em I ([13.2-4;17.1-2]) e muito mais explicitamente em II ([7.1-8.2]) 

– entre o que une Pai e Filho e o que junge Pai e Madrasta. A esposa prontamente renuntiat 

omnibus pignoribus, e retornamos ao raciocínio financeiro. A renúncia dela se deve então – 

estereotipicamente – à ganancia dela e, vendo suas esperanças de lucro desaparecerem, também 

desapareceu o amor, associando finalmente as duas vertentes de motivo.  

 
140 SUSSMAN 1995: 190: “Os filhos sempre se esforçam por manter sua pose convencional de pietas em relação 

a seus pais, mesmo nas condições mais extremas” (“Sons always struggle to maintain the conventional pose of 

pietas towards their fathers, even in the most extreme conditions”).  
141 Desmotivado e não correspondido, como é estereotípico entre as madrastas (Watson 1995: 38). 
142 A piedade paterna é louvada em relação ao secretum em [15.6]. Já Ritter (1967: 83) tinha elogiado tal estratégia. 
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 Voltemos nossa atenção agora para Caecus in limine. Como dissemos acima, a narratio 

da Decl. Maior II se estrutura muito mais proximamente de uma narrativa tradicional. A 

dividimos em três seções, uma delas com subseções: (a) a história de fundo do salvamento do 

pai pelo cego ([2.3-3.1]), (b) o período desde a chegada da madrasta até o assassinato – 

subdividida em (b.1) a chegada ([3.2]), (b.2) a formulação da incriminação por parricídio ([3.3-

4.3]), (b.3) a interrogação do cego pelo pai ([4.4-5.2]), (b.4) a noite depois do interrogatório 

([5.3-5]) – e (c) o assassinato e o dia seguinte a ele ([6.1-3]). Mas antes de a abordarmos em 

linhas similares aquelas seguidas na análise da narratio de Paries palmatus, nos parece 

necessário discutir um segmento da Argumentatio em particular, e Juvenal. Em [7.2], 

contrastando as relações Pai-Filho e Marido-Mulher, o declamador afirma: 

[7.2] Nullas ego facilius perire crediderim quam corporum caritates, et, licet 

matrimoniis paulatim reuerentia grauitatis accedat, possunt tamen distrahi facilitate 

quae coeunt. Vxor est, quam iungit, quam diducit utilitas, cuius haec sola reuerentia 

est, quod uidetur inuenta causa liberorum. [7.3] Aspicimus matrimoniorum singula 

momenta rixantia; mutant cotidie domos et per amplexus lectulosque discurrunt. Placet 

etiam post liberos alius maritus, et, unde deprehendas omnium scelerum facilitatem, 

possunt non amare <per se> uiuentes. [7.4] Quid, si huic uxoriae uilitati nouercale 

nomen adiungas? Mulieri, quae post liberos inducitur, matrimonii non contingit tota 

reuerentia. 

 

[7.2] Eu tenderia a crer que nenhum amor se acaba mais fácil que o do corpo e embora 

seja possível que pouco a pouco um respeito pela dignidade de sua condição recaia 

sobre as mulheres casadas, elas podem se separar, no entanto, com a mesma facilidade 

com que se casam. A esposa é aquela que a utilidade une e separa, aquela para com 

quem nosso único motivo de estima é este: ela parece ter sido instituída tendo em vista 

a procriação. [7.3] Assistimos as mulheres casadas brigando a todo momento; trocam 

de casa todo dia e correm de um abraço ao outro, de uma cama a outra. Agrada-as um 

outro marido mesmo depois de terem filhos e – de onde se depreende a propensão para 

todo tipo de crime – são capazes de não amar os que vivem devido a elas. [7.4] O que 

dizer então, caso se acrescente à baixeza da esposa o nome de madrasta? A uma mulher 

com a qual se une alguém que tenha filhos não acontece de ela ter total respeito pelo 

matrimônio. 

 

O tom do trecho é claramente misógino e Pingoud (2016: 149) reconhece nele ecos da sátira 6 

de Juvenal, mais precisamente entre aspicimus matrimonorum singula momenta rixantia e 
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semper habet lites alternaque iurgia lectus/ in quo nupta iacet143 (vv. 268-9) e entre mutant 

cotidie domos et per amplexus lectulosque discurrunt e sed mox haec regna relinquit/ 

permutatque domos et flammea coterit144 (vv. 224-5). Não buscaremos, no que se segue, 

defender ou refutar qualquer tipo específico de relação intertextual entre os dois textos, é bem 

possível que a proximidade se deva mais a eles compartilharem uma retórica da misoginia 

literária e cultural do que laços genéticos. Mas o poema nos servirá para de algum modo 

patentear traços na Decl. Maior II que são mais explícitos na sátira. 

 A sátira 6 de Juvenal é notória por sua visão desfavorável das mulheres, sejam elas suas 

contemporâneas ou aquelas tidas como exemplares entre os romanos145. O poema, adereçado a 

Póstumo, tenta dissuadi-lo do casamento, conselhos que não serão ouvidos e casamento que 

resultará na sua morte146. A sua relação com a Decl. Maior II, no entanto, será por nós explorada 

apenas no que tange aos eixos atividade-passividade e masculino-feminino. Smith, Jr. (1980: 

329) afirma que “deveria ser óbvio que Juvenal nos está apresentando uma imagem grotesca e 

preconceituosa das relações homem-mulher”, nas quais “[...] as esposas tomam toda a iniciativa 

[...] enquanto seus esposos são descritos em variadas atitudes de passividade147”. Encontramos 

uma situação muito similar em Decl. Maior II. A madrasta é uma uirago. Pingoud & Rolle 

(2016: 151-5), discutindo as relações intertextuais existentes nas Decl. Maior I e II, apontam 

como em [8.3-5], onde o declamador está comparando o potencial criminoso de homens e 

 
143 “Sempre tem lides e turnos trocados de injúrias um leito/ onde uma esposa se deita; [...]”. Tradução de Rafael 

Cavalcanti do Carmo. 
144 “[...]. Mas logo estes reinos/ deixa e se muda de casa e o véu rubro reusa, [...]”. Idem. 
145 WATSON 2012. BATTISTI 1996: 52-6. 
146 A partir do verso 610, o autor passa a falar sobre mulheres que dão poções para seus maridos que os levam à 

loucura ou à morte. Interessantemente, a situação descrita ao final do poema (vv. 656-661) muito se assemelha à 

da nouerca em II, as Clitemnestras de nossos dias não hesitarão a usar de uma arma (ferro) para matar seus maridos 

se estes agirem para obviar a efetividade dos medicamenta. No poema, entretanto, a esposa busca matar o marido, 

não incriminar seu enteado, e o cônjuge toma doses de medicamina pontica para se tornar imune ao veneno. Mais 

provavelmente, o thema de II é uma variação construída a partir de elementos característicos da nouerca, sc. sua 

relação com veneno, suas propensões homicidas, seu caráter traiçoeiro etc.   
147 “It should be obvious that Juvenal is presenting us with a grotesque and prejudiced version of male-female 

relationships.” “[...] wives take all the initiative [...] while their husbands are described in various attitudes of 

passivity”. 
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mulheres, ele parece aludir ao topos da uirago, a mulher viril, uma Clitemnestra ἀνδρόβουλος, 

uma Medeia de robur uirilis148. Ademais, para sustentar tal afirmação, poder-se-ia apontar 

também para sua impudência e audácia ([1.5]) ou, mais obliquamente, para a agressividade 

emprestada a seus avanços contra testamento e herança ([3.4]; [4.1]), ou o próprio meio como 

teria matado o marido, o qual, mesmo que descrito mais como um produto de sua esperteza e 

sua posição como esposa ([16.1-3]), é ainda um modo de matar visto como viril. Finalmente, 

isto poderia ser sustentado através de uma outra característica da personagem. Parker (1997: 

59), estudando a rede em que a sexualidade romana149 se organizava, comenta que:  

 
“[...] a mulher ativa está sob ataque constante como homem, prostituta, adúltera ou 

uirago. O contrário também é verdadeiro: a mulher anormal, a mulher ativa em qualquer 

sentido, é atacada como sexualmente ativa e logo monstruosa (Semprônia, Fúlvia, 

Lésbia, Messalina) e esta caracterização serve para feminizar seus homens”150 

 

 

E assim, uirago que é, a nouerca é mostrada como sendo não casta, como o declamador 

argumenta no trecho citado acima151, andando de leito em leito, trocando de marido 

rotineiramente152. 

 
148 No Agamemnon de Ésquilo, v. 11 e na Medeia de Sêneca, v. 268. 
149 Não há qualquer referência, em nenhum dos textos, de cunho explicitamente sexual. No entanto, como lembra 

Edwards (1993: 75-6), “as concepções da sexualidade na Roma antiga são inseparáveis das concepções de gênero” 

(“[c]onceptions of sexuality in ancient Rome are inseparable from conceptions of gender”). 
150 “[...] the active woman is under constant attack as man, whore, adultress, or uirago. The reverse is also true: 

the anomalous woman, the woman active in any sense, is attacked as sexually active and hence monstrous 

(Sempronia, Fulvia, Lesbia, Messalina), and this characterization serves to feminize her men”. 
151 Essa acusação se estende também para as relações intertextuais que o trecho estabelece. Cf. Pingoud & Rolle 

2016: 148-9. 
152 Ou seja, ela não é uniuira. A sanção negativa sobre isso aparecera também em [I.17.1]. Pomeroy (1995: 161) 

discute o conceito:  

A legislação augustana encorajava as viúvas, tal como as divorciadas, a se casar novamente; Havia alguma 

tensão entre a preocupação do imperador de que as mulheres tivessem tanto filhos quanto possível e a 

idealização romana tradicional de mulheres como Cornélia, que permaneceu fiel ao marido morto. [...] 

Um outro refinamento do motivo da esposa ideal enfatiza que a mulher não apenas deveria ter apenas um 

marido, mas que ela também não deveria continuar vivendo depois da morte do esposo-[...].  

Augustan legislation encouraged widows, like divorcées, to remarry. There was some tension between 

the emperor’s concern that women bear as many children as possible and the traditional Roman 

idealization of the women like Cornelia who remained faithful to her dead husband. [...]. A further 

refinement of the ideal-wife motif stresses that not only should a woman have only one husband, but she 

ought not to survive him-[...].  

Tal status era de tal maneira valorizado que havia cultos restritos apenas a uniuirae (POMEROY idem: 207-8). 
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 O efeito dessa masculinização nas outras personagens é restringido pelas necessidades 

de nosso texto. A subsequente submissão do pai não pode ser mantida ou defendida pelo 

advogado de um filho acusado de parricídio, mas alude-se a ela. Por exemplo, a necessidade de 

escusar a decisão de se casar uma segunda vez poderia ser entendida como lascívia – um 

comportamento que era entendido como afeminado (EDWARDS idem: 81-4) – e portanto o 

declamador transforma a decisão em uma demonstração de pietas do pai para com o filho e do 

filho para com o pai. ([3.2]). A sua submissão à esposa (mencionada em [5.4] e explorada em 

[14.2-5]) é mencionada, mas como uma alternativa improvável ao mais provável estratagema 

para enganar a madrasta e defender o filho, muito como, em I, o seu agradar da nouerca153 

apartando o filho in secreta parte domus é transformado em uma prova de sua devoção paterna. 

Se a submissão do pai é um traço negativo a ser explicado, a passividade do filho em corpo e 

mente são aproveitados como argumentos de defesa. A razão para isso é óbvia, ação e desejo, 

em um caso que gira em torno de um assassinato e uma herança, são atributos indesejáveis. E 

ambos, como veremos na argumentatio, serão rebatidos se apoiando na cegueira. 

 Isso nos leva ao segundo ponto no texto de Juvenal que encontra um análogo na narratio 

da Decl. Maior II. Citando Smith, Jr. (idem) novamente, “para apoiar sua afirmação de que as 

esposas tomam toda a iniciativa, Juvenal dá quase todos os verbos de ação para as mulheres, 

enquanto seus esposos são descritos em variadas atitudes de passividade154”. Na Decl. Maior 

II, a passividade é compartilhada entre pai e filho, mas a mecânica é diferente. A narratio 

começa com o salvamento do pai e a perda da visão pelo filho ([2.3-3.1]), onde o jovem é sujeito 

– não supreendentemente – da maioria dos verbos de ação. Em [3.2], uma transição algo súbita 

para a introdução da madrasta, onde poder-se-ia argumentar que o jovem ainda demonstra 

 
153 Demasiado carinho em relação à esposa era visto como suspeito e passível de ser interpretado como efeminado 

(EDWARDS idem: 85). 
154 “To support his assertion that wives take all the initiative, Juvenal gives almost all the action verbs to the 

women, while their husbands are described in various attitudes of passivity”. 
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alguma agência, na medida em que a recomendação de que o pai se casasse novamente é dele. 

Passamos então para o estratagema da madrasta ([3.3-4.3]), onde a mulher se transforma na 

parte ativa, ela ordena a acusação, ela exige do pai, ela estabelece como o jovem será 

interrogado (ordinauit, exegit, instituit)155.  

Na seção dedicada ao interrogatório ([4.4-5.2]), o pai é nada mais do que um executor 

das ordens da esposa e, adductus ad filium, repete as alegações dela. As reações do filho são, 

ou negativas (non negare, tacere) ou passivas (sensit, intellexit), mas sempre realizadas sob 

pressão da nouerca (coram ea muliere, instantem mulierem postulantemque). Sua única ação 

real é procurar e achar o veneno. Sua inação é então louvada como sendo na realidade um sinal 

de sua confiança no pai e seu desejo de não o corromper – uma alusão não muito sutil à 

corrupção potencial da madrasta. Finalmente, em [5.4-5], a atitude inusitada do pai é escusada, 

ou como devoção ou como resultado da influência da mulher, e ele é encontrado morto. Seu 

comportamento, no entanto, é descrito através daquilo que não fez, de sua inação. No dia 

posterior ao crime, a esposa, que até agora fora ativa e audaciosa, é encontrada dormindo – em 

contraste com o resto da casa – e o filho, que desde a chegada da madrasta tem sido passivo e 

continuará a ser descrito assim no resto do texto, é encontrado stans in limine cubiculi sui animo 

quo discurrebant uidentes. Logo, a analogia não é perfeita. Um problema que o declamador 

precisa resolver é o fato de que a madrasta foi encontrada dormindo com o corpo, mas o filho 

foi encontrado já em pé com uma espada ensanguentada escondida sob seu travesseiro. Ele se 

esforça então em, lidando com o eixo atividade-passividade, associar a atividade do jovem – 

real ou imaginada – à sua pietas e tornar suspeito o sono da madrasta que até agora fora tão 

ativa156. Além disso, os estados de ambos aparecem em contraste com o da familia, que é 

 
155 Sua agência é reforçada também pela agressividade que já notamos na organização de se ardil, spem inuadendae 

hereditatis, qua praeparatione nouerca ad testamentum patris accesserit. 
156 É claro que ele o faz também ao duvidar da possibilidade de existir um sono tão profundo. Isso não altera, 

cremos, o que afirmamos acima. 
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retratada em alvoroço, tornando ainda mais suspeito o sono da madrasta e ainda mais apropriado 

o fato de o cego estar em pé na porta. 

 Analisemos então a narratio da Decl. Maior II em linhas similares aquelas que seguimos 

em I. Alguns elementos presentes no exórdio já foram abordados acima. Sobre o salvamento 

pelo jovem, Ritter (1967: 94), contrastando o resultado de sua análise da inuentio e da dispositio 

das declamações I e II, comenta que introduzir uma origem para a cegueira é uma das melhorias 

daquela declamação para esta, por achar necessário que se fale algo da vida pregressa do cego 

– que, afinal, será defendido também com base em suas uita, pudore, pudore. A submissão do 

elemento da cegueira ao salvamento do pai – com laços não desconsideráveis com o salvamento 

do Paládio por Metelo (Sen. Contr. IV.2) e de Anquises carregado por pio Enéias157 -, e assim 

à pietas, também resulta numa melhor integração dos diferentes elementos que compõem a 

personagem. Além disso, um outro elemento retorna, pontuando o caráter singular da pietas do 

jovem, a cisão entre nos e o iuuenis, o jovem se opondo sempre que o nos expressa algo, sc. 

illa festinatione, qua fugimus, qua erumpimus, in medium cucurrit incendium ([2.3]) e [...], cum 

illum quoque miraremur explicitum, iterum flammas aperuit, [...] ([2.5]). Essa cisão é 

obviamente mais um recurso do que uma lei, como demonstra a descrição da descoberta do 

assassinato, em que, como dissemos acima, o cego é pareado com os uidentes. 

 A decisão de o pai dar uma madrasta ao cego é narrada então em termos neutros, mas 

também vem sublinhar a boa relação entre pai e filho, entendida como uma demonstração de 

cuidado de ambos um com o outro, sendo tanto uma forma de o pai pagar sua dívida para com 

o filho (como afirma Krapinger 2015: 135-6, n.59) quanto uma proposta do próprio cego de 

forma a consolar o pai da perda da esposa e do filho158, momento em que se delineia uma 

 
157 Na argumentatio e na peroratio de II, como apontam Pingoud & Rolle (2016: 156-7), há outras indícios de 

intertextualidade com o texto virgiliano, sempre relacionados ao filho (as autoras optam por trabalhar com uma 

noção ampla de intertextualidade em que se aborda tanto alusões – “indício(s) implicando um elo de conivência 

entre o autor e seu leitor/ ouvinte” (“indice(s) impliquant un lien de connivence entre l’auteur et son lecteur/ 

auditeur”) quando práticas cuja intencionalidade é mais difícil de ser determinada). 
158 A ideia de um filho cego como equivalente a não ter filhos aparece também em [I.2.6]. 
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imagem do que se esperaria de uma segunda esposa ideal. Tal necessidade de escusar o novo 

casamento do pai se deve provavelmente à presunção de que, como dirá o próprio declamador 

em [14.2], [g]enus infirmissimae seruitutis est senex maritus. Essas expectativas são, todavia, 

vãs (Facinus est, iudices, quod bonos priuignos nouercae facilius decipiunt nec leuis oderunt), 

o ódio das nouercae contra seus priuigni é inevitável159, inevitável também que ela se utilize de 

suas artimanhas, inevitável que o cego – frágil além de qualquer medida – sofra com suas artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
159 Na Decl. Min. 327, Sterilis trium nouerca, por exemplo, a segunda esposa de um homem se esteriliza por querer 

escapasse das histórias sobre madrastas, queria que nada houvesse na casa que a fizesse odiar os filhos do primeiro 

casamento do marido. No Ion de Eurípides, por outro lado, Creusa, apesar de sua afeição inicial, muda de atitude 

em relação ao personagem título tão logo passe a acreditar que ele é seu enteado e ela sua madrasta (WATSON 

1995: 3-11, 22-5). 
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3.3. DE ARGVMENTATIONIBVS ATQVE PERORATIONIBVS 

I.5.4-17.6 & II.6.4-22.3; I.17.7 & II.23.1-24.2 

 

 

I. 

 

 

 Passemos agora à análise das argumentationes. Analisaremos primeiro Paries palmatus 

e posteriormente Caecus in limine. Decl. Maior I, mesmo que em momentos se desvie160, 

apresenta primeiro a refutatio das acusações contra o jovem e em seguida a confirmatio do que 

se alega contra a madrasta. Já a Argumentatio de Caecus in limine confronta as duas ponto a 

ponto. Analisaremos em larga medida primeiro a figura do cego e depois a da madrasta, 

contrastando-as quando oportuno. 

 A Argumentatio de Paries palmatus tenta, em larga medida, primeiro defender o filho e 

depois acusar a madrasta, abordando o caráter do cego e – superficialmente – o caráter dela e, 

em segundo lugar, descrevendo o que a cegueira implicaria para sua pessoa. Ritter (1967: 83) 

já havia comentado sobre como o declamador não cumpre a sua promessa de permitir que os 

juízes julguem o jovem por sua uita, pudor e pietas: isso se restringe a apontar como a outra 

parte não faz qualquer alegação sobre a vida pregressa do filho ou sobre seu relacionamento 

com o pai – parcialmente contrastado com aquele entre marido e esposa ([I.6.1-3]). O esforço 

 
160 Segundo Stramaglia (2008: 196-7), as possibilidades que teoria e prática antigas ofereciam eram: a1) 

desenvolver toda a acusação e depois toda a defesa ou a2) a ordem contrária; ou b1) desenvolver, a cada argumento, 

primeiro a acusação, depois a defesa ou b2) a ordem contrária. “O autor da declamação I mostra que ele aderiu à 

linha doutrinal a2), [...]; mas às vezes a defesa em um determinado locus é seguida imediatamente pela acusação, 

em conformidade com a orientação b2)” (“L’autore della declamazione 1 mostra bensì di aver aderito alla linea 

dottrinale a2), [...]; ma a volte la difesa su un dato locus è seguita immediatamente dalla relativa accusa, in 

conformità all’orientamento b2)”). 
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de caracterização se apoia no excessus que ssegue imediatamente a defesa do cego tamquam 

habuisset oculos. 

 Ambas as declamações dedicam algum espaço para a descrição do que se entende estar 

implicado pela cegueira161. Ambos os declamadores argumentarão que a cegueira prejudica a 

competência física do jovem, tornando-o incapaz de cometer o crime como descrito, mas essas 

exposições sobre a cegueira abordam os potenciais motivos tanto quanto a capacidade. 

 Na Decl. Maior I, o primeiro efeito da cegueira é uma falta, a incapacidade de 

desempenhar – pela falta de termo melhor – trabalho mental – sc. uma falta de temeritas 

animorum e impetus mentium – provocado pela impossibilidade de expressá-lo através de ação 

([I.6.4]), aproximando novamente as mãos e a visão, agora afetando o estado mental. Estende-

se isso então para as capacidades criminosas dos cegos, pois eles não poderiam conceber um 

crime para o qual se precisaria de olhos e, por extensão, ação física – isto é apoiado pela frase 

seguinte, onde seu nefas é aparentemente mais inacreditável pela ação trepidante do cego, feita 

trepidante pela sua hesitação (mental). A frase “[m]agna innocentiae necessitas est neminem 

facilius posse deprehendi”162 não só dá sequência à fragilidade física do cego, mas introduz um 

aspecto social que será abordado em [I.6.6-7]. Os cegos estão aqui igualmente apartados dos 

outros – isto é, eles não podem ser origem nem alvo de animosidade – e sob o controle, o olhar 

dos outros – além de sua facilidade de captura, seu comportamento em relação aos não-cegos é 

de subserviência –, um estado duplo que será reiterado na secreta pars domus dada ao filho por 

seu pai.  

Analisando o trecho [I.6.4-9] em específico, [I.6.7] parece-nos ter dentro dele uma 

função fulcral. “Caecus miserior est, quam ut inuisus sit, timidior est, quam ut oderit” reúne 

 
161 Sc. I.6.4-9 e II.9.1-10.1. 
162 I.6.5. “Há grande obrigação à inocência quando ninguém pode ser descoberto mais facilmente”. 
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tudo que foi dito antes, de que o cego está de alguma maneira apartado por ser miserável – i.e. 

digno de pena, miserabilis – demais ([I.6.6]) e covarde – i.e. sine temeritate, sine impetu – 

demais ([I.6.4]). Mas isso é precedido pela explicitação de uma relação entre ódio, furor e 

loucura com os olhos. Tal correlação não só serve de suporte a esse “fecho”, mas também 

prenuncia a vinculação em [I.6.8] entre os olhos e os vícios que levariam filhos a matarem seus 

pais. O objetivo de estabelecer tal nexo é claramente representar como impossível um cego 

criminoso, não só pela sua incompetência física, mas também pela sua incapacidade de possuir 

os vícios que levariam ao crime. Em [I.6.9], voltamos ao aspecto relacional da cegueira, 

retornando à dependência do filho para com o pai e à pietas do pai em relação ao filho, 

especificamente num esforço de proteção.  

Uma tal caracterização da cegueira não encontra correspondência na relação da 

sociedade romana com os cegos, nem com sua representação na literatura e nas declamações. 

Tratemos primeiramente dos cegos mitológicos. Barasch (2001: 18-33) os analisa 

buscando responder duas perguntas: que tipos de personagens são afligidos pela cegueira e por 

que motivo? Quanto à primeira questão, tomando como exemplar a lista que faz Ovídio no seu 

Íbis (vv. 259-272)163 de personagens mitológicos que foram cegados, o autor pontua que, apesar 

de a cegueira apresentar uma relação com a culpa e ser quase sempre uma punição por uma 

qualquer transgressão,  

 

“as figuras nomeadas aqui [no Ibis] diferem manifestadamente umas das outras em 

caráter, em natureza moral e em motivação. Entre elas encontramos o nobre, heroico 

Édipo, mas também Polifemo, [...]; há Tirésias, adivinho inspirado pelos deuses, mas 

também Polimestor, [...]. Nem em natureza psíquica nem em sua relação com os deuses, 

ou em posição social eles tem qualquer coisa em comum.  Mesmo uma breve olhada em 

uma lista como essa mostra que, na memória cultural da antiguidade, a cegueira não 

se predica de e não está de nenhuma maneira associada ao carácter da pessoa cega; 

não há relação entre a natureza de uma figura e a perda de visão.164 

 
163 Para uma análise mais detalhada do poema como um todo e do catálogo de exempla, cf. KRASNE 2012. 
164 [t]he figures named here manifestly differ from each other in character, in moral nature and in motivation. 

Among them there is the noble, heroic Oedipus, but also Polyphemus, [...]; there is the divinely inspired seer 

Teiresias, but also Polymestor, [...]. Neither in psychic nature nor in relation to the gods, or in social position, do 
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(BARASCH idem: 23. Grifo nosso) 

 

Talvez daí se justifique afirmar-se, em I, que um cego deve agir de tal modo que “não pareça 

ter merecido [perder os olhos]” (I.6), devido à percepção de uma ambiguidade quanto à 

atribuição de uma tal ‘pena’. Quanto à relação do mito para com a atitude real dos antigos a 

respeito dos cegos, Rose (2006: 87) comenta que, apesar da conotação negativa da cegueira e 

de ela funcionar como metáfora para a ignorância, o isolamento e a morte, ao menos do lado 

grego da questão, não se associava automaticamente os cegos com o mal. Nem, assim parece à 

autora, esperavam que surgisse junto da perda da visão um qualquer talento para a música e a 

clarividência. Para trazermos de volta às declamações, é preciso lembrar que, quando o filho é 

chamado de ominosus (I.13.3), essa sanção teria partido da nouerca, que alegadamente odiava 

o enteado sem motivo e que planejava matar o marido e incriminar o jovem cego. É uma 

afirmação que dificilmente sairia da boca do declamador como factual. Já quanto aos motivos 

para se ser afligido pela cegueira, os mitos nada tem em relação com nossas declamações. 

Barasch (idem: 25-28) afirma que são dois tipos de ‘faltas’ que merecem tal castigo, as 

transgressões relativas a tabus sexuais (como o incesto, por exemplo) e ofensas contra os 

deuses; nenhum dos dois cabe nas declamações I e II. Em II, aliás, encontramos quase o 

contrário disso, uma cegueira que, longe de ser desonrosa, é símbolo de devoção filial, um 

corpo que, maculado, faz-se prova daquilo que se espera de um filho. 

 Já no tocante à sociedade romana, aparentemente os cegos não era tratado, no termo de 

Bernstein, como se lhes faltasse personhood165. Ele mesmo comenta sobre isso (BERNSTEIN 

2013: 126-129) e Trentin (2013), seguindo os passos de Rose para o estudo dos gregos, 

estudando fontes literárias de entre o século II a.C. e século II d.C., chega a conclusões 

 
they have anything in common. Even a brief glance at such a list shows that in the cultural memory of antiquity 

blindness does not follow from, and is in no way linked to, the blind person’s character; there is no affinity 

between a figure’s nature and the loss of sight”. 
165 A qualidade ou condição de ser uma pessoa individual.  
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parecidas. Primeiramente, como apontara Rose para o mundo grego, elencando uma sorte de 

causas para a cegueira ou um qualquer nível de deficiência visual166, poder-se-ia depreender 

que problemas relacionados à perda total ou parcial da visão deviam ser comuns. Além disso, 

não parece terem sido impingidas contra os cegos grandes barreiras dentro da sociedade romana 

(“a deficiência visual apenas não barrava um indivíduo de obter uma posição governamental ou 

religiosa167”) ao que a autora aduz aos exemplos de Lívio Druso (Tusc. V.112) e da Vestal Cega 

apontada por Dio Cassio (LIV.24). A atitude para com os cegos parece ter sido não menos 

ambígua do que o que se esperaria, muito similarmente à sua constituição na mitologia, sujeitos 

tanto ao ridículo quanto ao respeito, “[...] menos um espetáculo e mais algo comum de se 

ver168”. Disso, no entanto, não buscamos apontar a artificialidade de um texto de ficção ou 

comentar sobre a irrealidade de um texto que não tem qualquer compromisso com ser fiel à 

vida real. Mas é de se supor então que os elementos do texto não se devem a uma imagem 

cultural do cego 

Passemos agora em revista como são representados os cegos nas declamações. Em 

Sêneca o velho, encontramos três ocorrências, Luxuriosus a Sodalibus Excaecatus (Controv. 

III.1), Metellus Caecatus (Controv. IV.2) e Mater Caeca Filium Retinens (Controv. VII.4). Em 

Calpúrnio Flacco, temos também três, Pater Excaecatus (IX), Pater Receptis Oculis (X) e 

Raptor Excaecatus (XDIII). Entre as declamações menores de Ps. Quintiliano, achamos apenas 

duas, Meretrix ab Amatore Forti Caecata (CCXCVII) e Vxor non Relinquens ob Adulterium 

Caecatum (CCCLVII). Já nas maiores, excetuando-se I e II, temos cegos em Corporis Proiecti 

(VI) e Amici Vades (XVI). Não há qualquer especificidade quanto a que tipo de personagem 

pode ser afligido pela cegueira, são o pai (Pater Excaecatus, Pater Receptis Oculis), a mãe 

 
166 Em Trentin (2013), doença, ferimento acidental ou intencional e velhice. Rose (2006) elenca cegamento 

traumático, acidente de trabalho, acidente em campo de batalha, cegueira nutricional, doenças e velhice. 
167 TRENTIN 2013: 108. “visual impairment alone did not bar an individual from entry to positions of government 

or religion”. 
168 TRENTIN 2013: 111. “[...] less a spectacle and more an ordinary sight”. 
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(Mater Caeca Filium Retinens, Corporis Proiecti, Amici Vades), são jovens luxuriosi 

(Luxuriosus a Sodalibus Excaecatus) e prostitutas (Meretrix ab Amatore Forti Caecata). As 

causas encontradas também são variadas, cinco ocorrências de cegueira traumática – uma delas 

como punição de adultério –, duas ocorrências de cegueira por fogo (incluindo Decl. Mai. II), 

quatro ocorrências de cegueira devido a choro excessivo e apenas a Decl. Mai. I sem causa 

explícita.  

Parece haver, no entanto, alguma relação entre as diferentes personagens, a causa de sua 

cegueira e a natureza da causa. Nas causas nas quais a cegueira tem origem traumática (i.e. 

Controv. III.1, Calp. Fl. IX e XDIII, Decl. Min. CCXCVII e CCCLVII), há – à exceção de 

Calp. Fl. – um elemento sexual. A Meretrix, para além de sua profissão, é cegada enquanto se 

encontrava com seu amante, o uir fortis (na linguagem, no entanto, não há qualquer teor 

sexualizante); o iuuenis luxuriosus é sugerido ser não só isso, mas também um mulherengo 

(“[h]i sunt oculi quos timuistis, mariti”169); o raptor é cegado in raptu. As cegueiras por fogo 

são ambas relacionadas a pietas, uma em relação aos deuses (Controv. IV.2) e a outra em 

relação aos pais (Decl. Mai. II), ambas relacionadas a resgates, mas é possível que esta seja 

informada pela história daquela.  

Já no caso da cegueira causada por choro excessivo, não muito surpreendentemente tem 

algo que ver com paixões. Seguindo a visão tradicional da mulher como passional, três das 

personagens (Controv. VII.4, Decl. Mai. VI e XVI) são mulheres e nos três casos está em 

questão o apoio aos pais e a devoção filial. Já em Calp. Fl. X, como se depreende pelo título, a 

situação é invertida. Elas se deixam dividir de diferentes maneiras. Primeiro, temos tanto em 

Controv. VII.4 quanto em Decl. Mai. VI e XVI uma personagem que vê (o filho na primeira e 

na última, o pai na segunda) intentando cumprir um dever (salvar o pai, enterrar o filho e salvar 

o amigo/ cumprir um juramento respectivamente) e sendo impedido pela mãe (no primeiro e no 

 
169 “[e]stes são os olhos que temeram, maridos” 
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último caso, ambos segundo a lei de que um filho deve apoiar seus pais. A mesma lei aparece 

na Decl. Mai. VI, uma vez que uma história muito similar a Controv. VII.4 serve de pano de 

fundo para Decl. Mai. VI). No entanto, se analisamos quais personagens são representados 

como passionais e quais como não passionais, encontramos, tanto em Calp. Fl. X quanto na 

Decl. Mai VI, que o pai se mostra passional e a mãe fria (em Calp. Fl., “[m]irabar profecto, 

quod in utriusque orbitate solus pater oculos perdidisset”170. Em Ps. Quint., nos parágrafos 8 e 

9, a mãe é dita ser mais impassível que os piratas e mais cruel que a tempestade), o inverso nas 

declamações restantes. 

Poder-se-ia também analisar qual a importância da cegueira na trama. Principalmente 

naquelas que tratam da mãe impedindo a ação do filho/ marido, a cegueira poderia ser 

facilmente substituída por outra fragilidade adquirida que justificasse a necessidade de apoio. 

Quanto às cegueiras traumáticas em que existe alguma relação sexual, justificar-se-ia pela 

notória relação que existe nas declamações entre os olhos e as paixões (SUSSMAN 1994: 215-

216) como parte vital do thema. Pater Excaecatus, o membro estranho do grupo, aqui também 

apresenta a cegueira como parte necessária de seu tema. Os olhos e o olhar são significativos 

na construção de autoridade (BERNSTEIN 2013: 129-133); na Decl. Mai. I, por exemplo, o pai 

empresta sua autoridade ao filho sublinhando o que ele faz com seu olhar, em franco contraste 

com sua incapacidade de imperare171. Logo, cegar o pai é particularmente significativo172. No 

caso de Calp. Fl. X, a cegueira seria de difícil substituição. Por fim, a declamação Metellus 

Caecatus, informado como é não só por um evento dito histórico, mas também pela mitologia 

 
170 “[a]dmirava-me, na verdade, que com a perda dos dois outros filhos, apenas o pai tivesse perdido os olhos”. 
171 Decl. Mai. I.17.2: “Ele tinha grande devoção por seu filho, tudo quanto o jovem tivesse ordenado, vinham em 

apoio os olhos do pai. Os escravos insolentes não podiam enganar as trevas miseráveis, nem pediam, o que é o 

pior tipo de afronta, que agisse como um senhor”. (“[u]iuebat illi magna pietas, aderant quodcumque iusserat, de 

facie patris oculi; non inludere infelicibus tenebris contumaces seruuli poterant, nec, quod extremum 

contumeliarum genus est, ut dominum ageret, rogabant, [...]!”) 
172 Na mitologia, por exemplo, segundo Devereux (1973 apud KRASNE 2012: 6), “encontra-se ‘a substituição 

frequente do cegamento pela castração e vice-versa’” (“one finds ‘the frequent substitution of blinding for 

castration, and vice versa, as if the two were somehow analogous’”).  
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– o cegamento por ver algo impróprio aos olhos mortais –, dificilmente poderia ter retirada a 

cegueira. Em resumo, não parece haver grandes linhas gerais que caracterizem a representação 

dos cegos nas declamações. Os cegos são diferentes, as acusações são diferentes entre si.  

 Voltando à declamação, entendemos que o trecho discutido acima (sc. [I.6.4-9]) pode 

ser entendido como um resumo da defesa do jovem, alicerçando-a em características que o 

declamador propõe como essenciais ao cego e à cegueira, tornando o jovem inescapavelmente 

inocente. Na análise que segue do resto da caracterização do filho, seguiremos a ordem sugerida 

por esse trecho. Ao seguir, não a ordem de apresentação desses elementos no texto, mas sua 

ordem nisso que propomos como resumo e introito, poder-se-ia argumentar que se correria o 

risco de ignorar o modo como aquilo com que contribui à organização e à disposição de 

elementos, resultantes agrupamento, repetição ou contraste173. Ainda que a formatação da 

Argumentatio siga, como dito acima, as disposições apregoadas na antiguidade, isso não impede 

por si só que o declamador se utilize da disposição dos elementos em si para efeitos de 

caracterização. Nós não achamos, entretanto, instâncias de tal técnica. Ademais, cremos que 

uma tal exposição, além de potencialmente apoiar a ideia de que [I.6.4-9] funcionaria como 

uma espécie de resumo da argumentação de defesa, acabará também por ser mais clara. 

 

 

 

 

 

 

 
173 A ideia é exposta em Margolin (1983: 8), que, estudando a caracterização na narrativa, atribui tal fenômeno 

especificamente à prosa de arte. Apesar da distância do objeto de Margolin em relação ao nosso, achamos úteis os 

conceitos expostos pelo autor. 
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II. 

 

 

 A caracterização do cego até aqui pode ser resumida em três pontos, (i) sua incapacidade 

generalizada, (ii) sua condição como alguém apartado dos demais e a eles de alguma forma 

subjugado e (iii) sua boa relação com o pai. Os pontos serão abordados nessa ordem174. 

Começaremos analisando 3 trechos em que a incapacidade do cego é focalizada, sc. 

[I.7.1-6], [I.9.1-3] e [I.10.5-7]. O primeiro trecho, visto que segue imediatamente o trecho 

analisado acima, continua e elabora o nexo entre visão, ação e espírito (sc. temeritas e impetus). 

O declamador começa expondo o planejamento do crime através de perguntas retóricas, de 

modo a representar a ação do cego, ou a ação que resultaria do impetus mentium do jovem, 

como questionável e hesitante e como necessitando de olhos – ainda que alheios – para se 

concretizar. Apoia tal ideia com a ironia subsequente, essa mesma assente sobre a aliteração 

em s que, emprestando à cena, pela repetição de sibilantes, fluidez e silêncio impossíveis a um 

cego, sublinha o alegado absurdo de um cego que se basta a si mesmo, que teria a temeritas de 

espírito para conceber e levar a cabo um parricídio. A ironia é então continuada na citação em 

sermocinatio daquilo que o jovem expressamente não teria dito a si mesmo por estar, na 

hipótese contrafactual construída pelo declamador, seguro de seu sucesso, e alquebrada pela 

dupla de afirmações que destacam o medo presente na movimentação entre o seu quarto e o do 

pai ([I.7.3-4]). Após nova série de perguntas retóricas que, junto com as iniciais, circunscreve 

a parte irônica do argumento, temos, por fim, a afirmação autoconfiante que em um primeiro 

momento deveríamos entender como sendo do cego de que seu plano e suas ações serão bem-

 
174 Bernstein (2013: 114-146) estuda a caracterização do cego em seu capítulo dedicado à visualidade e avança 

alguns dos argumentos aqui apresentados. 
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sucedidas, mas cuja pujança é subsequentemente solapada ao se a submeter aos olhos (uota sunt 

ista, sed oculorum), jungindo novamente ação e visão. 

O segundo trecho ([I.9.1-3]) se volta sobre o cometimento do parricídio em si. O 

declamador apela para a visão dos juízes e, pedindo que “coloquem diante dos olhos” (ponite 

nunc ante oculos) o parricídio, descreve vividamente aquilo que antes negara ser possível 

([I.7.1-6]). Esse esforço de fingir certeza na descrição é desfeito pelas perguntas retóricas que 

questionam ações equivalente àquelas sobre as quais o declamador concedeu. Ao empregar 

apelos à visualidade em sua descrição, o declamador tacitamente lembra aos juízes da cegueira 

do jovem e do que teria de ter feito o jovem que retratara como hesitante e incapaz e de como 

as duas imagens são incongruentes entre si. Questionando as capacidades de agir do cego em 

contexto mais reduzido, o declamador expande esse questionamento para aquilo que concedera 

hipoteticamente. Acaba assim por secundar a relação entre visão e ação. 

O terceiro trecho ([I.10.5-7]) trata da insuficiência do cego em relação ao golpe único 

com que foi morto o pai. O declamador parece se escusar pelo novo uso da cegueira como 

argumento ao investigar o modo como o parricídio foi perpetrado, mas a cegueira é apenas parte 

do argumento. São feitas duas comparações, primeiro entre o cego e um suposto assassino que, 

tivesse a visão e trouxesse consigo uma fonte de luz, mesmo assim não seria capaz de dar um 

golpe que, segundo a madrasta, o jovem teria sido capaz de desferir ao acaso e às escuras. Em 

segundo lugar, uma comparação entre o cego e o executor que, tendo a mão treinada (spectata 

manus) e sendo ele mesmo a posicionar o pescoço da vítima (quamuis conponat ipse ceruicem), 

raramente é capaz de matar com um só golpe. 

A distinção entre as duas comparações é claramente que uma tem a visão e a outra a 

competência manual como elemento de distinção, dois elementos cuja vinculação entre si 

apontamos acima. No entanto, em ambos os casos, ainda que as comparações apontem 
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respectivamente para a capacidade de ver e a capacidade de agir como motivos pelos quais um 

cego não poderia ser o agressor, elas apontam igualmente para elementos ‘mentais’ da 

caracterização que fragilizam os esforços parricidas. O declamador retoma assim a hesitação 

que atribuíra ao cego e a falta de impetuosidade, mas também recorre à natureza do crime que 

o filho alegadamente teria cometido, característica que, portanto, não se deve à cegueira e que 

igualmente mina a ação do jovem. Assim, a imagem do cego que obtemos a partir desses três 

trechos é de uma pessoa que, como diz Bernstein (2013: 122), a cegueira anula inteiramente, se 

fiando, como esperamos ter demonstrado, na interseção entre a visão, a (capacidade de) ação e 

a mente. 

Passemos ao segundo ponto, a condição do cego como alguém de alguma forma 

subjugado aos demais e deles apartado. Quanto à sujeição, isto é abordado primeiramente em 

relação à espada, assim como fora nas partes anteriores. A espada do cego – e por consequência 

o cego mesmo – está exposta abertamente em seu quarto como demonstração de sua consciência 

([I.8.4]) e portanto como um elemento de fragilidade – ele está à mercê dos outros –; essa 

posição de vulnerabilidade ([gladium] pependit [...] sic ut subtrahi posset) é no entanto 

representada como clareza de intenção, como não-duplicidade, em claro contraste com a 

falsificação de evidências alegadamente praticada pela madrasta. Esse contraste reaparece mais 

tarde na Accusatio (sc. [I.14.1-3]), quando se afirma que a madrasta poderia ter se apoderado 

da arma do jovem devido à incapacidade do cego de resguardá-la. O jovem está, portanto, 

marcado pela vulnerabilidade à ação alheia e a madrasta, por sua vez, pela fraude e de alguma 

maneira pela manipulação. 

O afastamento do cego, por sua vez, é abordado de diferentes maneiras. A própria 

vulnerabilidade a que nos referimos acima, por exemplo, e a dinâmica entre sujeito e objeto 

compreende uma distância entre esses dois elementos, podendo o cego ser tão somente objeto 
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(não pode guardar sua espada, não pode odiar). Outro elemento de afastamento é o que o 

declamador entende como próprio atributo da cegueira, como em [I.6.4]. Há também, o que 

discutiremos a seguir, o isolamento físico que o pai proveu ao filho. 

Independente de qual tenha sido o status histórico de uma tal medida, se era comum ou 

bem visto enclausurar filhos deficientes175, o secretum – i.e. o quarto separado dado ao jovem 

– aqui é não somente um possível motivo para um parricídio, mas acaba sendo explicado de 

várias maneiras de modo a transformá-lo em sinal seja da pietas paterna, seja do ódio da 

madrasta. A clausura parece então ser entendida como algo negativo a ser justificado. 

Anteriormente no texto ([I.2.5]), num exemplo do entendimento categórico das personagens, o 

declamador dissociara o secretum da figura do filho, não fora o jovem a ser submetido ao 

claustro, mas a cegueira (como se fosse possível enclausurar uma e não o outro). Mas o 

secretum acaba por organizar e conciliar o jovem qua filio e o jovem qua cego. Isso se opera 

conjugando elementos que se contrastar entre si, mas que apontam cada qual para uma das 

facetas da personagem apontadas acima.  

O secretum é primeiramente marcado pela distância, pelo spatium ingens et uix 

metiendum ([I.7.4]) que impossibilitaria o cometimento do crime. No entanto, mesmo se não 

intencionalmente, isso se contrasta com a quadro descrito mais adiante de monitoramento 

constante e pia proteção, o declamador negando que o secretum seja equivalente a expulsar o 

filho ou barrar a porta – i.e. distanciar o filho de si mesmo – e alegando ser como ter o jovem 

no interior de um abraço. Não argumento, no entanto, que haja uma contradição, a aparente 

 
175 O imperador Augusto, em carta reportada por Suetônio (Claud. IV.1-2), diz da necessidade de se definir como 

agir em relação ao futuro imperador Cláudio e definir-se se ele seria são e ‘inteiro’ ou deficiente de mente e corpo 

e, caso fosse o último, era necessário não fornecer oportunidade para que ele fosse ridicularizado. Garland (1995: 

40-1), comentando sobre o mesmo trecho, afirma que “[...] não está claro se Augusto visa primariamento os 

interesses do próprio Cláudio ou aqueles da casa imperial e de sua própria reputação” (“[...] it remains unclear 

whether Augustus primarily has Claudius’ own interests at heart or those of the imperial household and his own 

reputation”). Não é de todo impensável então que, no esforço de proteger sua reputação – visto o caráter ominoso 

atribuído ao filho em Decl. Maior. I.13.3 –, ainda que o destino de Cláudio tenha sido relativamente mais feliz 

(GARLAND idem: 17), uma família enclausurasse seu filho. 
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fricção entre o afastamento físico e a proximidade “emocional” são abordados no texto (em 

[I.16.1-3], por exemplo, embora a distância física seja omitida, o distanciamento do filho é 

mencionado e negado). Mas, como dito, a imagem do secretum é puxada para duas direções: 

no que diz respeito à cegueira, o secretum implica uma ideia de distância; quanto ao filho, 

proximidade. 

Isso também acontece em outros momentos. Novamente em [I.15.6-16.3], o declamador 

justifica o pai ter enclausurado o filho em uma abordagem dupla, que (a) isso era na verdade 

algo bom, porque tais condições são apropriadas e desejáveis para um cego e que (b) era na 

verdade uma resposta ao ódio que sentia a madrasta pelo seu priuignus. Apesar de considerar o 

que é adequado ao cego, (a) aponta para o jovem como filho, é explicitamente marcado como 

sendo um sinal da pietas paterna ([I.15.5]). Ao comentar sobre o odium, por outro lado, o 

declamador o retrata não como sendo dirigido ao filho ou ao enteado, mas contra o cego176. 

Isso, é claro, tem por base a imagem do cego como demasiadamente lamentável e a ideia de 

que odiar uma pessoa cega é algo descabido, mas não obstante retrata o ódio como sendo devido 

à deficiência do jovem, deficiência esta que, como dito em [I.2.5], o pai teve de proteger dos 

olhos da madrasta. O secretum acaba tendo um caráter ambíguo, igualmente sinal do perto e do 

longe, de pietas e de odium, ora um abraço para o filho, ora um périplo para o cego. 

Passemos ao terceiro ponto. Quintiliano (VII.2, 27) afirma, escrevendo sobre a mutua 

accusatio, como nos lembram Santorelli (2017: 29) e Krapinger (2015: 51), que se deve 

responder a três questões, quando comparando as duas partes, an uoluerit, an potuerit e an 

fecerit. A cegueira, como apontado anteriormente e como comenta Bernstein (2013: 122), é 

entendida pelo declamador como tendo por efeito o solapamento de todo o homem e assim 

aborda cada uma das questões: os cegos não tem desejo devido à falta da visão, o secretum e o 

 
176 I.16.2. “Quem tem raiva de um cego, e tão estupidamente, que pensa interessar a ele onde o mandam morar?” 

(Quis tam stulte irascitur caeco, ut putet illius interesse, ubi habitare iubeatur?) 
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golpe único impedem que ele o tenha cometido. A natureza da relação entre acusado e vítima é 

também utilizada para discutir motivo e capacidade de cometimento, mas apenas 

secundariamente. O declamador a utiliza apenas para responder ao golpe único (em [I.10.7], 

afirma-se que o golpe de um parricida é sempre hesitante, devemos assumir que seja devido à 

gravidade do crime) e é precedido pelo questionamento de um golpe tão bem-sucedido ter sido 

dado por um cego. Em [I.6.9], por exemplo, a devoção do pai pelo filho é empregada em defesa 

do jovem, mas se baseia na debilidade alegadamente advinda da cegueira; o mesmo reaparece 

mais tarde, em se contrastando as consequências e comportamento177 das partes após o 

assassinato ([I.16.6-17.6]), e a devoção do pai é representada apenas na medida em que ela 

mitiga os efeitos da cegueira. Isto é parcialmente verdade também em Decl. Maior II, mas em 

Paries palmatus, na falta de qualquer prova positiva de pietas, a cegueira parece dominar a 

personagem do iuuenis. 

Quanto à madrasta, uma parte considerável da caracterização é dedicada à sua alegada 

engenhosidade, traço não só estereotípico da personagem da madrasta (WATSON 1995: 29-

31), mas cuja importância é aumentada visto o caso demandar que evidências tenham sido 

forjadas contra o jovem (sc. o uso da espada do enteado, as marcas na parede, o fato de a 

madrasta ter sido encontrada dormindo). Isso é feito basicamente de duas maneiras, ou 

apontando como a madrasta deve ter percebido que isso era necessário para ficar impune ou 

pela capacidade de ela se utilizar de sua posição como esposa para cometer o crime mais 

facilmente.  

O stupor, por exemplo, em [I.9.3-8], é desnudado em sua artificialidade porque, afirma 

o declamador, é óbvia a lógica que o torna necessário: “[m]as quão patente é o raciocínio que 

lhe obriga a tal alegação, que você, como quer que o pai pareça ter sido morto pelo seu enteado, 

 
177 Interessantemente, apenas ela de fato tem uma ação, ele está à mercê da ação alheia. 
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é forçada a dizer que nada sentiu178!” A paries palmatus, por sua vez, é primeiro abordada como 

parte da refutatio, enfocando-se as características físicas que comprovariam que o cego não 

teria feito as marcas de mão e às atribuindo aos olhos da madrasta ([I.11.4-12.3]), o que remete 

aos laços entre visão e ação discutidos anteriormente e em parte nos lembra da incapacidade 

que é atribuída ao cego. Na confirmatio ([I.15.1-4]), por outro lado, aponta-se as marcas como 

um artifício da elucubração e da engenhosidade da madrasta. 

A posição dela como esposa se aplica majoritariamente ao tratamento da occasio da 

nouerca, isso é, da melhor oportunidade que a esposa - por ser esposa - teria tido para cometer 

o crime. Por ser traço autoexplicativo, nos restringiremos a exemplificar. Em [I.13.5-9], o 

declamador, abordando o fato de o pai ter sido assassinato de noite e no próprio quarto, aponta 

para o status da mulher como esposa como um facilitador para o crime. Já o tratamento do único 

golpe com que o assassinato foi perpetrado ([I.14.4]) de alguma forma junge ambas as maneiras, 

não só dando a entender que a esposa poderia manipular o marido de modo a granjear tal feito, 

mas também marcando-o como premeditado (praeparare corpus, praetemptare pectus, 

explorare ante et cognoscere). 

Há pouco mais a ser discutido sobre a madrasta. A relação entre ela e o enteado é 

representada como possivelmente inamistosa, mas estranhamente essa animosidade parte dos 

dois lados – em contraste com a descrição estereotípica encontrada na Decl. Maior II, onde o 

sentimento de antagonismo partiria apenas da nouerca. Seu ódio é mostrado como sendo 

desarrazoado ([I.16.2]) e como sendo a razão para que o pai aja para proteger seu filho ([I.16.3]). 

Ao discutir o fato de a madrasta ter sido poupada, no entanto, o que o declamador alega é que 

o ódio do enteado pela sua nouerca era tal que, se tivesse matado o pai, não teria podido resistir 

à possibilidade de matar a mulher, e que seria compreensível se tivesse ele matado o pai tão 

 
178 Sed quam manifesta est conscientia, quae te ad hanc conpellit necessitatem, ut, cum occisum a priuigno tuo 
patrem uideri uellis, cogaris dicere nihil sensisse! 



 
 

113 
 

somente como passo preliminar para dar cabo dela ([I.10.3]), confiando não em nada interno 

ao texto – não é fornecida qualquer evidência que justifique uma tal descrição –, mas sim na 

natureza odiosa da madrasta como personagem, uma acusação da categoria mais do que dessa 

sua instância em particular179. 

Chegamos agora aos motivos da madrasta. Já o abordamos na Narratio ([I.2.4-7]), 

oscilando entre o monetário e o emocional. A abordagem do motivo na Argumentatio é similar. 

Os possíveis motivos aventados para que o jovem cometa o crime – e sua negação – são, como 

em [I.2.3-7], emocionais. No trecho discutido acima, por exemplo, (sc. [I.9.7-10.4] um motivo 

aventado como compreensível seria matar o pai a fim de matar a madrasta odiosa. Ainda antes 

([I.6.3]), defendeu-se a índole do cego alegando que não for oferecida evidência de uma 

qualquer uiolenta dissensio entre pai e filho.  

Quanto à madrasta, já o início da confirmatio aborda a chegada da nouerca à casa e, 

tratando da relação entre marido e esposa, fornece à madrasta motivo e capacidade (an uoluerit, 

an potuerit): a madrasta esperava que seu marido pudesse ser persuadido a afastar seu filho em 

benefício dela, esperanças que foram frustradas e do que ela teria depreendido que o pai não 

seria capaz de amar a ambos. Ou seja, em resposta à acusação de que um possível motivo para 

o filho seria um desacordo entre pai e filho, o declamador aventa um desacordo análogo entre 

os cônjuges (os trechos ocupam partes paralelas no princípio da refutatio e da confirmatio) e 

ambos introduzem motivações emocionais para o crime (quanto ao jovem, o secretum como 

pretexto será tratado também em [I.15.5-16.3], trecho já analisado). No entanto, quando o 

declamador se volta especificamente sobre o que teria impulsionado a própria madrasta ao 

assassinato (o que dissera na Narratio se dever à madrasta almejar a herança180), o declamador 

 
179 Em Sen. Controv. VII.5, por exemplo, Blando diz: “quão difícil é para um filho ferir seu pai e quão fácil para 

um enteado matar sua madrasta!” (quam difficile est filio patrem uulnerare et quam facile priuigno nouercam 

occidere!) 
180 Essa seria, segundo Watson, uma inovação romana quanto à personagem. 
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retorna ao jovem. Em resposta ao argumento de que a madrasta não teria porquê matar seu 

esposo, posto que era o enteado o único herdeiro, o declamador alega que o jovem também não 

teria razão de cometer parricídio; entretanto, como comenta Badius Ascensius (apud Santorelli 

2017: 162, n.301), sendo o filho herdeiro, a madrasta teria na verdade um motivo para não matar 

o pai e se esforçar por convencê-lo a mudar seu testamento. Seja como for, a motivação que 

creríamos financeira da madrasta acaba não sendo abordada na argumentatio181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 Uma possível ressalva seria afirmar que, em [13.3], a exspectatio frustada da madrasta equivaleria a spem 

financeira em [2.7]. Não só não nos parece haver contexto que o justifique, mas [13.4], reenquadrando tal malogro 

em termos de uma disputa pelo amor do pai (miserrimus est maritus, quisquis inducit filio nouercam, quod uxori 

non uidetur posse utrumque amare), parece refutá-lo. 
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III. 

 

 

Passemos agora à análise da Decl. Maior II. Como explicita Krapinger (2015: 53-55), a 

argumentatio pode ser dividida em três partes que abordam sucessivamente a capacidade das 

partes (an potuerit, [II.7.1-9.5]), a motivação das partes (an uoluerit, [II.10.1-9]) e contra quem 

depõe a sucessão dos fatos (an fecerit, [II.11.1-22.3]). Ao analisar a argumentatio de Caecus in 

limine, seguiremos essa mesma ordem. A argumentação em II se baseia no confronto entre as 

personagens, e o declamador começa contrastando os laços que unem marido e esposa com a 

relação entre pai e filho. Como vimos anteriormente, o trecho aponta para a retórica misógina 

que é cultivada na literatura. Assim como em Decl. Maior I, mas mais explicitamente, a 

madrasta é representada como promíscua e infiel182. Em Decl. Maior I, todavia, a 

promiscuidade é, textualmente, aferida à personagem específica, enquanto em Decl. Maior II 

entende-se a sua promiscuidade – e também sua infidelidade – como sendo característica de 

uma categoria – mulieres, uxores – da qual a personagem faria parte. É claro que, visto que as 

personagens das declamações são personagens tipo (uma madrasta, um pai, um filho), a 

atribuição de características não deixa de ter um caráter de generalização – ou de tal 

generalização resultar –, mas isso é exponencialmente maior em Caecus in limine, em que não 

só há essa atribuição, mas ela é explicitada no texto e ainda se alude à toda uma retórica 

misógina que colore mulheres e esposas como promíscuas. 

O que denominamos vagamente de infidelidade abrange duas coisas, a falta de pudicitia - 

virtude que se esperava e se valorizava na esposa – em relação ao marido e os laços frágeis que 

jungem mulher e progênie. O primeiro, encontramos também na Decl. Maior I, mas eram então 

 
182 Em I, [13.2-3, 7] e [17.1] ([...] non fortissimis corporum uinculis inhaere. [...] pater blando corruptus amplexu 

[...]. Nox tuum tempus est. e [...], te, quae absoluta protinus nubes, et tempori accommodata lugubria flammeo 

reuertente mutabis.) Em II, [7.1-3] ([...] noctium merita et affectus osculis blanditiisque quaesitos [...]. [...] possunt 

tamen distrahi facilitate quae coeunt. [...]: mutant cotidie domos et per amplexus lectulosques discurrunt. Placet 

etiam post liberos alius maritus, [...]). 
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laços frágeis por motivos outros. A personagem é primeiramente abordada qua uxore e seu 

comportamento é discutindo em relação ao casamento e à progênie. Quanto ao casamento, uma 

mulher, quando casada, estaria atada ao marido por laços como meramente sensuais183 - e logo 

frágeis - e só eventualmente valorizaria o matrimônio. Por isso, muito facilmente se casam e se 

separam184. Quanto a ter filhos, único motivo para ser valorizada, não era empecilho para 

almejarem um novo marido e era possível não amarem os próprios filhos. Apesar dessa imagem 

inteiramente negativa, uma imagem ainda pior é apresentada da personagem qua nouerca. Se 

uma mulher pode eventualmente chegar a valorizar o casamente, à madrasta isso é vetado, “[a] 

uma mulher com a qual se une alguém que tenha filhos não acontece de ela ter total respeito 

pelo matrimônio185". Em Decl. Maior I, por outro lado, a personagem da madrasta é discutida 

apenas em sua posição como esposa186, mas nunca em seu papel de madrasta ou de mulher. Isso 

é então contrastado com os laços de sangue entre o pai e filho, laços estes que também em 

Paries palmatus eram tidos como robustos e aqui são reforçados pelo salvamento do pai.  

Chegamos então ao excessus sobre a cegueira ([II.9.1-9.5]). Como afirma o declamador, 

ter perdido os olhos é uma deficiência que solapa todo o homem, corpo e alma, ou, como 

dissemos anteriormente, ação e desejo, afinal, seriamos escravos dos olhos (encaixando-se, 

portanto, no eixo que junge visão e ação). Os efeitos da cegueira são similares àqueles na Decl. 

Maior I. Em Paries palmatus, afirmava-se uma espécie de atrofia da mente quando, cindida do 

mundo com a perda da visão, não se pode se expressar através dos membros ([I.6.4]); em Decl. 

Maior II, essa separação é expressa quando se trata da falta de vícios alegadamente 

característica dos cegos (posto que os vícios chegariam à alma através dos olhos). No entanto, 

em Caecus in limine, distinção admitidamente demasiado sutil, os vícios "perecem junto de 

suas causas187", isto é, desaparecem por não se efetivarem em ação. Mas quanto ao eixo visão-

ação, esses aspectos são no mais abordados separadamente (o único vínculo explícito seria "e, 

 
183 [II.7.1] e [II.7.2]. 
184 [II.7.2] e [II.7.3]. 
185 [II.7.4] Mulieri, quae post liberos inducitur, matrimonii non contingit tota reuerentia. 
186 Por exemplo, quando avaliando a melhor oportunidade que teria tido de cometer o assassínio, ou na preterição 

em [I.13.2]. Mesmo em [I.13.4], em uma sentença sobre se dar uma madrasta a um filho, a reação é desta enquanto 

esposa em relação a seu marido. 
187 [...] pereunt cum suis vitia causis. 
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se se examina atentamente as ações humanas, somos escravos dos olhos188". Primeiro, trata de 

como a cegueira afeta também a mente, sendo “uma deficiência de todo o homem”189 ([II.9.1]), 

para então passar à imperícia manual do cego (impossibilitando que o jovem matasse o pai em 

um só golpe) e a suas dificuldades de locomoção (impossibilitando que ele andasse do seu 

quarto ao do seu pai e de volta sem ser percebido) ([II.9.2] e [II.9.3]). Por fim, assim como, em 

se tratando da madrasta, além de esposa e de mulher, ela ainda cumula o título mais vil de 

nouerca, a cegueira também recebe um intensificador: esta cegueira, sendo ígnea, quebranta 

ainda mais o corpo - i.e., a capacidade de agir - do jovem. 

Em se tratando da motivação, o declamador recorre ao salvamento do pai e a refutação 

de que teria sido cometido um crime motivado pela cupiditas, cobiça. Assevera-se então a 

relação entre pai e filho, pai este que, anteriormente “apresentado quase como um deus190”, é 

aqui dito como sendo mais caro após o cegamento por ter substituído os olhos do filho191. Um 

elemento então eleva o outro e é elevado pelo outro, o pai é tão importante quanto os olhos, os 

olhos, tão importantes quanto o pai.  Já quanto à alegada cobiça do jovem, o declamador de 

Paries palmatus justifica o secretum parcialmente em termos análogos, os tetos belos e 

adornados não competiriam ao cego ([I.16.2]) e a deficiência do jovem é a mais apropriada à 

pobreza ([II.10.8]). Em Decl. Maior II, se reafirma a relação entre visão e vícios, mas também 

entre ação e visão: os vícios aos quais levam a visão ([II.10.7]) alimentam a festinatio nefariae 

cupiditatis, i.e., o esforço e a ação de ‘adiantar’ a herança192. Ademais, ao se discutir a 

 
188 [...] et, si diligenter actus intuearis humanos, ministeria luminum sumus. 
189 totius hominis debilitas 
190 Em nota explicitando a que se referiria uitae, lucis auctore [8.1], Krapinger (2015: 162, n.156) diz que: 

“[e]ntende-se aqui o pai consanguíneo (apresentado quase que como um deus: chamou-se também Febo de auctor 

lucis em Ov., Met. IV, 257-8“). („[g]emeint ist hier der leibliche Vater (nahezu wie ein Gott präsentiert: Als auctor 

lucis wird ja Phoebus bei Ov., Met. IV, 257-8 bezeichnet”). 
191 Entenda-se aqui algo parecido com o que é dito em Decl. Maior. I.17.2, em que o pai empresta sua autoridade 

ao filho através do olhar. 
192 Como em [I.16.4], “[e] que outro, afinal, devia s[er o herdeiro], para que tivesse que adiantar sua herança?” 

(“[q]uis enim alius [heres] esse debe<b>ebat, ut huic properandum fuerit ad hereditatem?”) 
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motivação das personagens (an uoluerit), assim como negar que a mudança do testamento 

beneficiaria o jovem é afirmar que, ao contrário, isso beneficiaria a madrasta, quando se postula 

uma relação necessária entre os olhos e a ação, e não simplesmente ação, mas ação criminosa, 

ainda que nominalmente a fim de eximir o jovem, o que se consegue e o que se procura é 

incriminar a nouerca. 

Abordemos agora a sucessão dos fatos, e contra quem depõem. Há quatro pontos a 

serem discutidos, a falsa accusatio ([II.11.1-13.8]), a deserdação ([II.14.1-15.4]), o crime em 

si ([II.16.1-17.4]) e o comportamento dos suspeitos depois do crime ([II.18.1-22.4])193. Serão 

abordados primeiro a falsa accusatio, seguido do comportamento depois do crime, então o 

crime em si e, por fim, a deserdação. 

A falsa accusatio é um artifício comumente empregado por madrastas e é não raro 

encontrado nas declamações, amiúde relacionado a questões de herança194. Em Decl. Maior II, 

o artifício se expressa através de uma outra característica estereotípica da madrasta, sua relação 

com veneno. Essa relação, ainda que seja peculiar às madrastas, é também encontrada em 

relação às mulheres em geral. Quintiliano, por exemplo, em trecho já citado em que comenta 

sobre argumentos derivados de pessoas (Inst. V.10.23-31), comenta como seria mais fácil crer 

numa acusação de envenenamento se fosse contra uma mulher. Logo, a falsa accusatio, ainda 

que no thema incrimine o cego, ao envolver veneno, aponta (duplamente), no imaginário 

romano, para a madrasta. Envenenamento, no entanto, quando se acusa uma mulher, também 

implica na falta de pudicitia e em adultério195. A falsa accusatio é então fulcral para a 

caracterização da madrasta, jungindo uma série de características estereotípicas da personagem. 

 
193 Uma divisão semelhante pode ser encontrada em Krapinger 2015: 54-55. 
194 WATSON 1995: 50-1; KRAPINGER 2015: 24-8. 
195 Rhet. Her. IV.16 “O quê? O que achavam de uma mulher condenada por envenenamento? Que era também 

necessariamente impudica”. (Quid? Veneficii damnatam quid putabant? Inpudicam quoque necessario). Cf. 

L’HOIR 2009: 158-163. 
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Em discutindo a alegada incriminação do cego pela madrasta, o declamador aponta não 

ser crível que o jovem tenha confiado na madrasta, porque madrasta e esposa e logo não 

confiável196. A fragilidade do estratagema da mulher se sustenta pelo eixo atividade-

passividade, que aparece aqui, como na narratio, numa relação invertida quanto a seus pares 

usuais no espectro masculino-feminino. Não é, no entanto, apenas ação feminina contrastada 

com a passividade masculina. O jovem é de fato representado marcado pela inação e como 

estando sujeito à ação alheia (mais precisamente, da madrasta): ele é vestido pela nouerca, seus 

braços e pernas por ela ajeitados, está exposto a toda vicissitude e a todo engodo ([II.13.2]), 

interrogado, ele se mantêm calado ([II.13.5-8]). Mas a ação dela não é positiva, mas sim sanção 

da falha em agir apropriadamente. Interessantemente, essa mesma dinâmica se repetetirá mais 

tarde.  

Na última seção da narratio, [II.18.1-22.4], se repetem as mesmas relações tratadas 

quando discutimos [II.6.1-2]. O declamador adiciona sucessivamente camadas de 

incredibilidade ao sono alegado pela madrasta, primeiro, que o sono é em geral bastante 

frágil197, segundo, que a morte não é algo que se dá pacificamente ([II.18.2-3])198, e terceiro 

que o sono é facilmente simulado ([II.18.6-19.3]). Finalmente, seu sono profundo é contrastado 

com a agitação do resto da família que irrompe no quarto em gritos, lumes e mãos ([II.19.4-

20.1]) e o seu comportamento enquadrado como não natural. O jovem é encontrado em alerta, 

à porta do quarto, no limite de suas parcas capacidades199, como dito na narratio, “no mesmo 

 
196 [II.11.5] “O jovem acaso não imagina que esta mulher contará tudo para o pai, e que a conversa será a primeira 

de todas as carícias? Tema-se a madrasta ainda que não negue”. (Non ergo iuuenis credit hanc omna loqui cum 

patre, omnium blanditiarum primum esse sermonem? Nouercam timeas <nec> negantem). 
197 [II.18.1] Somos perturbados pela menor batida noturna, nos acordam muitas vezes os movimentos mais ínfimos, 

ou uma voz indistinta, no longe, e às vezes o próprio silêncio. (Paruulis noctium turbamur offensis, excitant nos 

exigui plerumque motus, uox incerta, longinqua, et aliquando ipsum silentium).  
198 O efeito é então duplo, não só ela não teria conseguido continuar dormindo tendo ocorrido um assassinato ao 

seu lado, mas o seu sono é comparado como sendo mais profundo e mais sereno do que a morte. 
199 A sua incapacidade de sair do seu quarto sugere um secretum que o declamador não entende como necessitando 

ser explicado, mas sim que advêm naturalmente de sua deficiência e quase casual. 
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alvoroço em que iam e vinham os que veem200”. Mas, enquanto a ação potencial da madrasta é 

sancionada negativamente – i.e., ela deveria ter agido de modo que o pacto que o jovem teria 

proposto a ela fosse descoberto –, a ação potencial dele é um novo exemplo de sua pietas, um 

novo salvamento narrado pelo jovem em sermocinatio, asseverando a natureza da ação do 

jovem como devotada ao pai.  

 Quanto ao terceiro ponto, ipsius sceleris comparatio, a caracterização se firma 

novamente sobre o eixo visão-ação. Três aspetos depõem à favor do jovem, a facilidade maior 

que a esposa teria para cometer o assassinato ([II.16.1-4]), a dificuldade de o jovem se 

locomover silenciosamente e de noite ([II.16.5-7, 17.3-4]) e a sua imperícia manual ([II.16.6 e 

17.1-2)], as duas últimas características aferidas aos cegos no excessus em [II.9.1-5]. Mas todos 

os três fatores são entendidos como estando submetidos aos olhos, que chegam a ser 

interpelados diretamente. A comparação da relativa oportunidade das partes, por exemplo, tem 

como conclusão um trecho polvilhado de palavras com radicais que remetem à visão: 

[II.16.4] Planos apenas não são suficientes para o que vai cometer um crime, e 

dificilmente vocês, olhos, saberiam de tantos detalhes. Por favor, senhores juízes, por 

qual dos dois é mais plausível que o velho tenha sido morto? Pela madrasta, que cuidou 

[prospexit] para que outro também pudesse ser suspeito [suspectus] do crime? Ou pelo 

jovem, por cujo ódio [inuidia] o pai deve ter morrido, ainda que outro o mate?201. 

 

Quanto à locomoção, por outro lado, e sua perícia manual – que estão interligadas na descrição 

do declamador, visto o cego andar tateando –, o andar de noite, o que permitiria seria o dia, ou 

seja, só seria possível aos que veem ([II.16.7] Vt ambulare, ut ingredi nocte possimus, dies 

facit202). A perícia manual (a fim de dar o único golpe) também seria impossível, alega o 

 
200 [II.6.2] [...] animo quo discurrebant uidentes. 
201 [II.16.4] Non sufficiunt facinus facturo solae cogitationes, et uix tam multa pariter sciretis, oculi. Per fidem, 

iudices, ab utro credibilius est occisum senem, a nouerca, quae prospexit, ut et alius possit esse suspectus, an a 

iuuene, cuius inuidia periturus est, etiam ut illum alius occidat? 
202 [II.16.7] “Que possamos vagar, que possamos entrar nos lugares à noite, o dia torna possível” 
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declamador, interpelando novamente os olhos: [II.17.2] Incertum uulnus sit necesse est, cuius 

impetum non regitis, oculi, [...]203”. 

 Chegamos enfim à última parte a ser abordada da Argumentatio. Analisemos primeiro 

o quanto fala o declamador do comportamento do cego e da madrasta depois do interrogatório 

e da deserdação ([II.15.2-4]). Interessantemente, nesse momento crucial da narrativa em que as 

posições no eixo atividade-passividade se invertem (como dito acima, quando tratamos da 

Narratio), as duas personagens são retratadas em posições relativamente semelhantes. Tanto o 

jovem quanto a madrasta estão marcados pela apreensão (respectivamente [II.15.2] [...], unde 

maior trepidatio, [...] e [II.15.3] [n]ouerca rem inter manus habet anxiam, trepidam) e pela 

inação ([II.15.2] [...] in suo silentio stupet, [...] e [II.15.3] [...]; expectat nunc [...]). Mas o que 

ela teme é exatamente ações feitas contra ela pelo jovem, por vizinhos e por toda a cidade, 

passando então para uma posição tanto de vulnerabilidade e passividade, mas também de certa 

oposição à ciuitas, aos propinqui, enquanto o jovem é contado junto deles (cada um dos 

membros é introduzido em uma tríade de orações subordinadas em ut coordenadas), essa mesma 

vulnerabilidade e segregação se repetirá mais adiante no texto, em passagem já analisada 

([II.19.4-21.5]). 

 Discutamos enfim resumidamente como o declamador trata da exheredatio ([II.14.1-

15.1]). O fato de que o pai deserdara o filho, assim como o secretum na Decl. Maior I, serve 

como motivo para o parricídio e prova da má relação entre pai e filho. A refutação de tal 

alegação, em Caecus in limine, segue a mesma lógica que se seguiu na Decl. Maior I, escusa-

se os atos do pai os imputando à madrasta e se argumenta que na verdade o que o pai fez foi 

um bem: um ato do pai é alegado como possível motivo ([I.15.5]) e prova de uma má relação 

([I.2.5, I.15.5]); se de fato o tiver sido, isso se deveria à madrasta ([I.2.5, I.13.3]). No entanto, 

 
203 [II.17.2] “É forçoso que seja impreciso, olhos, o golpe cujo ímpeto vocês não regem, [...]”. 
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isso é apresentado como improvável e seria mais provável que o ato se deva sim à madrasta 

([I.2.6, I.16.3]), mas seja na verdade um bem ([I.2.6,1.13.3, I.15.5]) e uma proteção para o 

jovem ([I.2.5, I.15.6-7]), ou seja, uma prova da boa relação entre pai e filho ([15.6-7]).  O 

mesmo acontece em II: a madrasta estaria alegando que um motivo para o parricídio seria a 

deserdação do jovem ([II.14.1]) e, mesmo que isso fosse verdade204, isso se deveria à introdução 

de uma nova esposa ([II.14.2]) – ou seja, da nouerca –, visto que por vezes o marido ama sua 

segunda esposa em detrimento dos filhos (contra liberos). Quanto ao modo como puniu o filho, 

imediatamente e tão somente com a exheredatio ([II.14.3]), isso talvez se deva à madrasta, a 

quem quer agradar205. No entanto, e devemos entendê-lo como mais provável206, a deserdação 

poderia também ser um estratagema207. Em Decl. Maior II isso não é dito explicitamente, mas 

a implicação é clara, isso teria sido um esforço para proteger o filho. 

 Analisemos finalmente as perorationes das declamações maiores I e II. Da tipologia que 

Quintiliano (Inst. VI.1.1) oferece, ambas as perorationes são emocionais. Na Decl. Maior I, a 

peroratio é bastante reduzida, se dedicando exclusivamente aos anseios suicidas do jovem. Na 

da Decl. Maior II, o declamador reconta o salvamento do pai, mas também atribui ao jovem 

intenções de autodestruição. Em II, o declamador chama à “cena” o jovem ([24.3]), descreve 

sua movimentação ([24.4]), o interpela ([24.5]). Claramente, o declamador segue o que propõe 

Quintiliano (Inst. VI.1.30), “[...] trazer à corte os acusados esquálidos e maltrapilhos [...]208”. 

 
204 [II.14.1] “[...] ainda que o pai tenha acreditado na madrasta quanto ao parricídio” ([...] etiam ut de parricidio 

[senex] crediderit nouercae). 
205 [14.4] “O pai agirá com mais gravidade, se não estiver agradando a esposa”. (“Grauius hoc faciet pater, si non 

praestiterit uxori”).  
206 O único trecho que aventa a possibilidade da ação do pai ser fruto da influência da madrasta é [II.14.2], mas os 

trechos que o rodeiam (sc. [I.14.1, 3-15.1]) o questionam. 
207 [II.14.1] “Eu poderia, senhores juízes, chamar isso de um plano secreto e profundo do velho; [...]” (“Poteram, 

iudices, secretum hoc senis profundumque uocare consilium; [...]”). [14.5] “O que se dirá então do fato de que faz 

isso tão calmamente, tão pacificamente, como se buscasse enganar?” (“Quid, quod hoc ipsum tam placide, tam 

quiete facit, quasi captet imponere?”). 
208 “[...] producere ipsos qui periclitentur squalidos atque deformes [...]”. 
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 Ao retomar algumas características do jovem (imperícia manual em I, um tanto 

sarcasticamente; sua dificuldade de locomoção ([24.4, 6]) em II), as perorationes sublinham a 

imagem de incapacidade que construída no texto e a leva à sua conclusão lógica: na falta do pai 

para ajudá-lo, não sobra recurso ao jovem que não a morte.  
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4. CONCLUSÃO 

 

 

No decurso de nosso trabalho, apresentamos a tradução inédita em português brasileiro 

das Decl. Mai. I e II de Ps. Quintiliano, Paries  palmatus e Caecus in limine, e analisamos a 

caracterização das duas personagens principais – o Caecus e a Nouerca – das duas declamações, 

analisando que características são a elas atribuídas – e se se afastam ou não de sua representação 

estereotípica –, como se dá essa caracterização e sob que eixos elas se organizam, contrastando 

também as duas declamações entre si. Desenvolvemos nossa análise seguindo as partes do 

discurso, estudando primeiro os Exordia, em seguida as Narrationes e afinal as 

Argumentationes e Perorationes – reunidas em uma só seção devido à extensão das 

Perorationes. 

Não surpreendentemente, visto se tratar de um caso de mutua accusatio, as personagens 

são construídas uma em oposição à outra. A madrasta segue em linhas gerais a sua 

representação tradicional na literatura romana, seu caráter vil e traiçoeiro, seu interesse pela 

herança e subsequentes esforços para consegui-la, sua associação com o veneno (ainda que 

explorada diferentemente). Ademais, são-lhe acrescidos traços que se devem a ela ser mulher, 

seu descontrole, sua libidinagem. 

O cego por sua vez parece não ter uma imagem tradicional, seja na tradição mitológica-

literária, seja nas declamações, que informe sua construção. Nas declamações I e II, a cegueira 

é mostrada como representando um solapamento de todas as competências do ser humano, 

sejam elas psíquicas ou corpóreas. Em ambas as declamações se argumenta que devido a isso, 

ainda que todas as provas apontem para o cego, ele não teria sido capaz de realizar o crime. 
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Ademais, o cego é sempre representado como pius, mas apenas em II essa caracterização é feita 

coadunando a cegueira à alegada pietas, do que resulta uma personagem melhor trabalhada. 

A caracterização nos parece se organizar ao redor de alguns eixos temáticos, a saber, 

visão-cegueira, ação-visão/ mãos-olhos, masculino-feminino, atividade-passividade, 

contrastando-se as personagens entre si a partir desses elementos. Dessa estruturação, mas 

também da caracterização em geral, parece-nos possível dizer que há uma maior carga misógina 

na Decl. Mai. II. Em ambas, no entanto, a madrasta é representada como um elemento 

disruptivo das relações amorosas e devotadas entre pai e filho, relações cujas força e valência 

são reafirmadas ao se sancionar a madrasta como homicida. Devido às circunstâncias 

específicas do caso, para fazer isso, o declamador tem que buscar uma amenização da tensão 

entre a caracterização da madrasta (como uma entidade ativa e vigorosa que supera a vontade 

dos homens) e do pai e do filho (como vítimas passivas da mulher) com a necessidade de não 

apresentar o jovem defendido e o pai como personagens desprovidas de vigor e de valência e 

submissas a uma mulher – e portanto sancionados negativamente segundo a valoração da 

sociedade romana –, isso é mais prevalente na Decl. Mai. II. Isso acontece de algumas formas: 

a ação potencial de uma personagem masculina - em contraste com a passividade que realmente 

demonstrou -, a representação da atividade como um sinal de criminalidade, a apresentação de 

possibilidades onde uma, apresentada como menos provável, mostra a personagem masculina 

como passiva e vítima de influência feminina e outra, apresentada como mais provável, onde a 

personagem masculina é a parte ativa. Portanto, de certa forma, os eixos de caracterização mais 

importantes, pelo menos no que diz respeito a Caecus in limine, são passividade-atividade e 

masculino-feminino, os outros agindo como suporte para outras implicações necessárias para, 

se não resolver, mitigar a referida tensão.  

  

 



 
 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Autores Antigos 

 

 

ARISTÓTELES. Retórica. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2011. 

 

_____________. Poética. Trad. Paulo Pinheiro. São Paulo: Editora 34, 2017. 2ª ed. 

 

CALPURNIUS FLACCUS. The Declamations of Calpurnius Flaccus. Trad. L. Sussman. 

Leiden: E.J. Brill, 1994. 

 

CICERO. De Inventione. In: On Invention. The best Kind of Orator. Topics. Trad. H.M. 

Hubbell. Cambridge: Harvard University Press, 1949. 

 

JUVENAL, PERSIUS. Juvenal and Persius. Ed. e trad. Susanna Morton Braund. Loeb 

Classical Library. Cambridge: Harvard University Press, 2004. 

 

PLAUTUS. Casina. The Casket Comedy. Curculio. Epidicus. The Two Menaechmuses. Ed. e 

trad. Wolfgang de Melo. Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard University Press, 2011. 

 

PSEUDO-CÍCERO. Retórica a Herênio. Trad. Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra. 

São Paulo: Hedra, 2005. 

 

QUINTILIAN. The Orator’s Education. Ed. e trad. Donald A. Russel. Loeb Classical 

Library. Cambridge: Harvard University Press, 2001. 5v. 

 

[QUINTILIAN]. The Lesser Declamations. Ed. Trad. D. R. Shackleton Bailey. Loeb Classical 

Library 500. Cambridge: Harvard University Press, 2006. 2v. 

 

SENECA THE ELDER. Declamations. Trad. Michael Winterbottom. Cambridge: Harvard 

University Press, 1974. 2v. 

 

SUETONIUS. Lives of the Caesars. Vol. 2. Lives of Illustrious Men. Trad. J. C. Rolfe. 

Cambridge: Harvard University Press, 1914. 

 

TÁCITO. Diálogo dos oradores. Trad. Antônio Martinez de Rezende, Júlia Batista Castilho 

de Avellar. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. 

 

Autores Modernos 

 



 
 

128 
 

 

BARASCH, M. Blindness: The History of a Mental Image in Western Thought. London: 

Routledge, 2001. 

 

BATTISTI, D.G. La Retorica della Misoginia. La satira sesta di Giovenale. Roma: Edizioni 

Osanna, 1996. 

 

BEARD, M. Looking (harder) for Roman Myth: Dumézil, Declamation and the Problems of 

Definition. In: GRAF, F. Mythos in mythenloser Gesellschaft: Das Paradigma Roms. 

Stuttgart: Teubner, 1993, pp. 44-64. 

 

BERNSTEIN, N.W. Ethics, Identity and Community in Later Roman Declamation. New 

York: Oxford University Press, 2013 

 

BLOOMER, W.M. Schooling in Persona: Imagination and Subordination in Roman 

Education. In: Classical Antiquity, v.16, n.1, 1997a, pp. 57-78. 

 

________________. A Preface to the History of Declamation: Whose speech? Whose 

History? In: HABINEK, T., SCHIESARO, A. (ed.). The Roman Cultural Revolution. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1997b, pp. 199-215. 

 

BORNECQUE, H. Les déclamations et les declamateur d’apres Sénèque Le Père. Lille: 1902. 

 

BURMAN, P. M. Fabii Quinctiliani, ut ferunt Declamationes XIX Majores, et quae ex 

CCCLXXXVIII supersunt CXLV Minores et Calpurnii Flacci Declamationes cum noctis 

doctorum virorum; curante Petro Burmanno. Lugdunum Batavorum: Joannem de Vivie, 

1720. 

 

CAPPELO, O. Ciuitas Beluarum : The Politics of Eating Your Neighbor. A Semiological 

Study of Ps. Quintilian’s Twelfth Major Declamation. In: DINTER, M.T.; GUÉRIN, C.; 

MARTINHO, M. (eds.). Reading Roman Declamation. The Declamations Ascribed to 

Quintilian. Berlin: DeGruyter, 2016. 

 

DO CARMO, R.C. Difficile Est Saturam Bene Vertere: Os Desafios da Tradução Poética e 

uma Versão Brasileira das Sátiras de Juvenal. Tese (Doutorado) – Centro de Ciências 

Humanas e Naturais, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2018. Disponível em: 

http://letras.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGL/detalhes-da-tese?id=12155. 

 

DU TEIL, B. Les grandes et entières déclamations du fameux orateur Quintilien, mises en 

françois par le sieur du Teil, advocat en Parlement, oeuvre nécessaire à tous ceux qui parlent 

en public, et qui font harangues, plaidoyers, et autres pieces d’éloquence, tant pour 

l’invention des sujets, que pour la beauté des pensées, avec la table de l’explication de tous 

les sujets. Paris: [s.n.],1659. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=K8HwQVw77lwC&printsec=f rontcover&hl=pt-

BR#v=onepage&q&f=false 

 

EDWARDS, C. The Politics of Immorality in Ancient Rome. New York: Cambridge 

University Press, 1993. 

 



 
 

129 
 

ERNOUT, A. & MEILLET, A. Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine. Histoire des 

Mots. Paris : Libraire C. Klincksieck, 1951. 

 

FANTHAM et al. Women in the Classical World. New York: Oxford University Press, 1994. 

 

FEDDERN, S. Die Suasorien des älteren Seneca: Einleitung, Text und Kommentar. Berlin: 

De Gruyter, 2013. 

 

GARLAND, R. The Eye of the Beholder. Ithaca: Cornell University Press, 1995. 

 

GOLDBERG, S.M. Appreciating Aper: The Defense of Modernity in Tacitus. In: The 

Classical Quarterly. vol. 49, no. 1, 1999. pp. 224-237. 

 

GUNDERSON, E. Declamation, Paternity, and Roman Identity: Authority and the Rhetorical 

Self. New York: Cambridge University Press, 2003. 

 

HÅKANSON, L.  Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae. Stuttgart: 

Teubner, 1982. 

 

______________. Unveröfentlichte Schriften. v. 1 (Studien zu den pseudoquintilianischen 

“Declamationes maiores”. Ed. Biagio Santorelli. Berlin: De Gruyter, 2014, pp. 39-46. 

 

KASTER, R.A. Emotion, Restraint, and Community in Ancient Rome. New York: Oxford 

University Press, 2005. 

 

KRAPINGER, G., STRAMAGLIA, A. Der Blinde auf der Türschwelle (Größere 

Deklamationen, 2). Cassino: Edizioni Università di Cassino, 2015. 

 

KRASNE, D. The Pedant’s Curse: Obscurity and Identity in Ovid’s Ibis. In: Dictynna. vol. 9, 

2012. pp. 1-51. Disponível em: https://journals.openedition.org/dictynna/912#ftn18 

 

L’HOIR, F.S. Tragedy, Rhetoric, and the Historiography of Tacitus’ Annales. Ann Arbor: 

The University of Michigan Press, 2009. 4ª ed. 

 

LONGO, G. La medicina nelle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee. In: DINTER, 

M.T.; GUÉRIN, C.; MARTINHO, M. (Eds.) Reading Roman Declamation: the Declamations 

ascribed to Quintilian. Berlin: De Gruyter, 2016. 

 

MARGOLIN, U. Characterization in Narrative: Some theoretical prolegomena. In: 

Neophilologus. n. 67, 1983. pp. 1-14. 

 

PARKER, H.N. The Teratogenic Grid. In: HALLETT, J.P.; SKINNER, M.B. Roman 

Sexualities. Princeton: Princeton University Press, 1997. pp. 47-65. 

 

PINGOUD, J. & ROLLE, A. Noverca et mater crudelis. La perversion féminine dans les 

Grandes Déclamations à travers l’intertextualité. In: DINTER, M.T.; GUÉRIN, C.; 

MARTINHO, M. (eds.). Reading Roman Declamation: The Declamations Ascribed to 

Quintilian. Berlin: DeGruyter, 2016. 

 



 
 

130 
 

POMEROY, S.B. Goddesses, Whores, Wives, and Slaves. Women in Classical Antiquity, 

New York: Schocken Books, 1995. 9ª ed. 

 

RITTER, C. Die Quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft 

derselben. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1967 (1881). 

 

ROSE, M.L. The Staff of Oedipus. Transforming Disability in Ancient Greece. Ann Arbor: 

The University of Michigan Press, 2006. 4ª ed. 

 

RUSSEL, D.A. Greek Declamation. New York: Cambridge University Press, 1983. 

 

SARAIVA, F.R. dos S. Novíssimo Dicionário Latino-Português. 12ª ed. Belo Horizonte: 

Livraria Garnier, 2006 (1927) 

 

SANTORELLI, B., STRAMAGLIA, A. Il muro con le impronte di una mano (Declamazioni 

maggiori, 1). Cassino: Edizioni Università di Cassino, 2017. 

 

 

SCHACKLETON BAILEY, D.R. More on Pseudo-Quintilian’s Longer Declamations. In: 

Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 88, 1984, pp. 113-137 

 

___________________________. More on Pseudo Quintilian’s Longer Declamations. In: 

___________________________. Selected Classical Papers. Ann Arbor: The University of 

Michigan Press, 1997. 

 

SMITH, JR., W.S. Husban vs. Wife in Juvenal’s Sixth Satire. In: The Classical World. vol. 

73, n. 6, Mar. 1980. pp.323-332. 

 

STRAMAGLIA, A. Pseudo Quintilianus, Declamationes maiores, 1: Paries palmatus. In: 

Invigilata Lucernis. vol. 30, 2008. pp. 195-233. 

 

________________. Pseudo-Quintilianus, Declamationes maiores 2: Caecus in limine. In: 

Invigilata Lucernis. vol.31, 2009a. pp. 193-240. 

 

________________. Note critiche ed esegetiche alle declamazioni maggiori pseudo-

quintilianee. In: Graeco-Latina Brunensia, 14, 2009b. pp. 297-313 

 

________________. The Hidden Teacher: ‘Metarhetoric in Ps.-Quintilian’s Major 

Declamations. In: DINTER, M.T.; GUÉRIN, C.; MARTINHO, M. (Eds.) Reading Roman 

Declamation: the Declamations ascribed to Quintilian. Berlin: De Gruyter, 2016. 

 

SUSSMAN, L.A. The Major Declamations Ascribed to Quintilian: A Translation. Frankfurt 

am Main: Verlag Peter Lang, 1987. pp. 145-163. 

 

______________. Sons and Fathers in the Major Declamations ascribed to Quintilian. In: 

Rhetorica. vol.13, n.2, 1995. pp. 179-192. 

 

TRENTIN, L. Exploring visual impairment in Ancient Rome. In: LAES, C.; GOODEY, C.; 

ROSE, M.L. (eds.). Disabilities in Roman Antiquity: Disparate bodies a capite ad calcem. 

Leiden: E.J. Brill, 2013. pp. 89-114. 



 
 

131 
 

 

VAN MAL-MAEDER, D. La fiction des déclamations. Boston: E.J. Brill, 2007. 

 

VAN DER BERG, C.S. Intratext, Declamation and Dramatic Argument in Tacitus' Dialogus 

de Oratoribus. In: The Classical Quarterly, vol. 64, no. 1, 2014. pp. 298-315 

 

VEYNE, P. La familie et l’amour sous le Haut-Empire romain. In : Annales. Economies, 

sociétés, civilisations. Ano 33, n.1, 1978. pp. 35-63. 

 

WATSON, P.A. Ancient Stepmothers. Myth. Misogyny and Reality. Leiden: E.J. Brill, 1995. 

 

WATT, W.S. Notes on Pseudo-Quintilian, Declamationes XIX maiores. In : Eranos. n.89, 

1991. pp.43-59. 

 

WARR, J. The Declamations of Quintilian, being an Exercitation or Praxis upon his XII 

Books concerning the Institution of an Orator. London: [s.n.], 1686. 

 

 

 


	Declamações Maiores I e II de Pseudo-Quintiliano:Tradução e Estudo
	AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	1. INTRODUÇÃO
	2. TRADUÇÕES
	2.1. DECLAMAÇÃO MAIOR I: Paries palmatus
	2.2. DECLAMAÇÃO MAIOR II: Caecus in limine

	3. AS PERSONAGENS
	3.1. DE EXORDIIS
	3.2. DE NARRATIONIBVS
	3.3. DE ARGVMENTATIONIBVS ATQVE PERORATIONIBVS
	I.
	II.
	III.


	4. CONCLUSÃO
	BIBLIOGRAFIA


