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RESUMO 

Palavras-chave: Retórica; Declamação; Cícero; Sêneca, o Refor; Tácito. 

A presente tese, Estratégias da Tradição: Cícero nas Declamationes 

de Sêneca, o Refor.e no Dialogus de oratoribus de Tácito, visa a analisar as 

alterações no sistema da retórica latina pós-clássica nas Declamationes de 

Sêneca, o Retor e no Dialogus de oratoribus de Tácito. 

Ambas as obras descrevem as condições da oratória latina sob o 

principado, confrontando as mudanças que consideram com a tradição da 

oratória republicana sistematizada por Cícero em Brutus. 

Assim, o primeiro capítulo analisa a forma como Cícero relaciona a 

oratória romana às necessidades institucionais do sistema republicano, e a 

forma como Sêneca, o Retor coloca Cícero como origem da prática da 

declamação. 

No segundo capítulo, consideram-se as estratégias narrativas de 

Sêneca, o Reter, tal como apresentadas no Prefácio do Primeiro Livro das 

Controvérsias, e, a seguir, as três declamações que tratam da morte de 

Cícero. 

No terceiro e último capítulo, sobre o Dialogus, analisa-se o debate 

sobre as causas da decadência da oratória nos discursos de Áper, Materno e 

Messala. 

Cada um deles revela uma forma peculiar de se relacionar com a 

tradição ciceroniana. 



ABSTRACT 

Key-words: Rhetoric; Declamatíon; Cícero; The E/der Seneca; Tacítus. 

This thesis Strategies of Tradition: Cicero in the Declamationes by the 

E/der Seneca and in the Dialogus de oratoribus by Tacitus intends to analyse 

the modifications in the system of Post-Classical Latin Rhetoric in the 

Dec/amationes by the Elder Seneca and in the Dialogus de oratoribus by 

Tacitus. 

Both works describe the conditions of Latin Rhetoric under the 

lmperium, confronting the changes with which they deal with the tradition of 

Republican Rhetoric, systematized by Cicero in Brutus. 

Thus, the first chapter analyses how Cícero relates the Latin oratory to 

the institutional needs of the Republican system. 

ln the second chapter, it is considered Seneca·s narrative strategies, 

as presented in the Preface of the First Book of the Controverses, and after 

that the three declamations that deal with Cicero·s death. 

ln the third and final chapter, about the Dialogus by Tacitus, it is 

analysed the debate about the causes of oratory decadence in Aper' s, 

Maternus·, and Messala's speechs. 

Each one of them reveals a peculiar way to relate itself to the 

Ciceronean tradition. 
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Introdução 

Eloqüência republicana e eloqüência imperial 

O presente tíâbalho visa a analisaí as alterações no sistema da retórica latina 

e em suas práticas 
1

, entre os anos finais da República e o primeiro século de nossa 

era. O objetivo desta análise é caracterizar essas mudanças, principalmente a partir 

do estudo de dois textos, que tratam da eloqüência2 pós-ciceroniana: Oratorum et

Rhetorum Sententiae Diuisiones Colores ( Sentenças, divisões e cores dos oradores 

e dos retores), obra mais conhecida como Declamationes (Declamações), de 

autoria de Sêneca, o Retor3
; e o Dialogus de oratoribus (Diálogo sobre os oradores),

de Tácito4
. Ambas as obras apresentam a situação e as condições da oratória, em 

seus aspectos mais variados, sob o principado e delineiam um quadro de práticas 

novas, discutindo, ao mesmo tempo, modificações substanciais nas tradicionais. 

Cumpre observar ainda que o exercício retórico conhecido como declamatio 

(declamação) e seus desdobramentos desempenham um papel fundamental nessa 

evolução, a qual analisaremos a seguir. 

1 Entende-se aqui sistema da retórica como o conjunto de considerações e preceitos da tradição
greco-romana, sobre os três gêneros da oratória: o gênero deliberativo (genus de/iberatiuum), o 
gênero forense (genus forense) e o gênero demonstrativo (genus demonstratiuum). Ao falar em 
prática, referimo-nos aos discursos efetivamente pronunciados, pertencentes a cada um desses 
gêneros. Embora o tenno "oratória" seja às vezes empregado como o equivalente latino de "retórica", 
aqui ele se restringe à prática dos discursos, cujo fim é a persuasão, enquanto reservamos o tenno 
"retórica" para a teoria e preceptiva do discurso persuasivo. 
2 Enquanto a oratória se restringe aos três gêneros canônicos mencionados, a eloqüência, entendida
primeiro como capacidade do orador. acaba por incluir na época imperial outros gêneros da prosa e 
também da poesia. Contudo, a oratória, mesmo sendo uma espécie da eloqüência, é o seu modelo. 
Cf. Tac. Dia/. 1, 1; 10, 4. 
3 Neste trabalho, Sêneca, o Retor, será nomeado simplesmente como Sêneca, enquanto seu filho
será referido como Sêneca, o Filósofo. 
• A obra de Séneca é também conhecida como Controuersiae et Suasoriae. Assim, Henri Bomecque
(Sénéque le Rhéteur, 1932) apresenta sua edição como Controverses et Suasoires. Já na edição de
Michel Winterbottom (The Elder Seneca, 197 4) aparece como The Elder Seneca Declamations. Essa
denominação inclui as duas partes da obra, as controvérsias e as suasórias. Daqui em diante o texto
de Sêneca será citado como Declamationes. Conforme a um uso já difundido entre os acadêmicos,
referiremo-nos ao Dialogus de oratoribus, de Tácito, simplesmente como Dialogus.
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Quando Sêneca e Tácito tratam, cada um, da oratória de sua época, 

colocam-na em diálogo com uma tradição, que havia sido sistematizada por 

Cícero. Dessa tradição, Cícero é não só o organizador e o narrador, mas também 

o grande protagonista.

A proposta desta tese é questionar tanto a existência de um corte abrupto 

entre a eloqüência republicana e a imperial quanto à caracterização geral da nova 

oratória como anticiceroniana. Cícero, ao contrário, revelar-se-á inspiração 

fundámental dos novos oradores. 

Por ser Brutus a obra de Cícero que cria e desenvolve uma tradição romana 

da eloqüência, bem como a que julga oradores e discursos da Antigüidade no seu 

contexto histórico, esse tratado será o ponto de partida desta pesquisa. 

Brutus e o futuro da eloqüência 

Nas Oec/amationes e no Dialogus, Cícero é colocado como ápice de um 

petíodo áureo da oratória. Pretendemos descrever e analisar as formas em que o 

grande orador, seus ·discursos e suas idéias sobre a disciplina, são apresentados 

nessas obras. Nossa intenção é observar os modos de apropriação de Cícero por 

Sêneca e Tácito, que são variados e complexos: Cícero é valorizado como modelo 

não só de uma eloqüência que se diz clássica, mas também da que se apresenta 

sob o signo da novidade. Como esta "nova" eloqüência aparece claramente 

influenciada pelos exercícios declamatórios, queremos ainda analisar as 

características fundamentais da declamação na idade imperial: sua independência 

progressiva da oratória até estabelecer-se como um novo gênero, e sua influência 

sobre as outras formas discursivas. 

A queda da República e as grandes mudanças políticas e institucionais que a 

seguiram trouxeram conseqüências importantes para o exercício da oratória. A mais 

conhecida foi uma redução significativa do terreno para o desenvolvimento do 

gênero deliberativo, uma vez que, sob o principado, o senado perde sua 

independência efetiva, e, junto com ela, restringem-se consideravelmente as 

possibilidades tradicionais do discurso oratório. No entanto, uma visão da 
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eloqüência imperial, centrada predominantemente no desaparecimento da grande 

oratória republicana, arrisca desconsiderar outros aspectos, que se desenvolveram 

após a morte de Cícero e que conheceram um grande apogeu nos anos dos 

imperadores Júlio-Claudianos e dos Flávios. 

A crise política do final da República é o pano de fundo diante do qual se 

desenvolve o quadro histórico da eloqüência romana, que é o Brutus. Mais do que 

isso, é o verdadeiro alicerce e motivo da obra. O fato de a política contemporânea 

ser expressamente banida do diálogo. aGaba por tomá-la mais presente que nas 

outras obras retóricas de Cícero. 

As restrições que pesam sobre a oratória senatorial no primeiro século do 

principado não conseguem suprimir a reflexão sobre as relações entre retórica e 

política. Sêneca fala dos riscos de fazer uma carreira política na sua época. Além 

do mais, comenta as restrições à livre expressão do pensamento, patentes nas 

condenações de oradores e até nas de seus livros. No Dia/ogus de Tácito, 

revelam-se aspectos conflitantes da relação entre a política e a retórica. Entre 

eles, o desenvolvimento de um tipo de oratória, própria dos temidos informantes 

(delatores) imperiais. 

As guerras civis e a chegada ao poder de Otávio modificam de forma 

duradoura as velhas instituições republicanas, e com elas os contextos e as 

condições para o exercício da oratória. Esta toma novas formas, que vão 

influenciar a prosa e a poesia latinas. Em virtude de um complexo processo 

político e cultural, a figura de Cícero adquire um caráter simbólico poucos anos 

após a sua morte. 

Mais do que ser representante por excelência de um período histórico e 

estético acabado, vemos Cícero como horizonte da oratória pós-clássica. Embora 

ele seja considerado como parte de um passado irremediavelmente perdido e o 

papel da disciplina tenha mudado, as categorias por meio das quais pensar a 

oratória e sua inserção histórica continuarão a ser ciceronianas. Ele, Cícero, é o 

fornecedor da idéia mesma de uma tradição a partir da qual pode ser pensado o 

presente. Assim, as reflexões sobre a decadência da oratória e suas causas, tão 

presentes nos textos sobre retórica na idade imperial, têm seu antecedente mais 
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claro no Brutus. Os debates sobre os rumos da oratória no Império costumam 

misturar-se com uma avaliação da herança ciceroniana. Assim, o orador 

republicano será utilizado na defesa de pontos de vista opostos sobre a 

eloqüência. Haverão de apoiar-se nele os defensores de uma oratória clássica, 

mas também os que promovem abertamente a nova eloqüência. 

Cícero e sua doutrina deixam de ser exclusivamente emblemáticos da 

República, para tomar-se representantes de uma essência romana, nos seus 

valores perenes. Essa criação serve à restauração tradicionalista, a partir da qual 

o principado pretende legitimar-se. O novo poder usa a mitificação de Cícero para

seu proveito. Suas idéias sobre a oratória são destituídas de seu contexto político 

republicano para serem adaptadas às novas circunstâncias. 

As escolas de retórica 

A análise, porém, não deve reduzir-se à constatação da evidente 

instrumentalização da eloqüência pelo poder político. As mudanças na cultura 

romana entre os anos finais da República e os do começo do principado também 

responderam a fatores sobre os quais o novo regime não tinha um controle total. 

Seria, entretanto, restritivo demais reduzir essas modificações a meras 

conseqüências dos fatos políticos relativos à instalação do principado. 

No âmbito da cultura e das práticas sociais tradicionais, estavam se 

produzindo transformações significativas já no último século da República. O 

advento do principado só teria acelerado o desenvolvimento de algumas 

tendências já vigorosas na cultura romana dos tempos finais da República. Entre 

elas, cabe destacar a perda de legitimidade moral e discursiva da classe dirigente 

e o preenchimento desse espaço, antes pertencente por direito à nobreza, por 

intelectuais, especialistas e cientistas (Cf. Wallace Hadrill, 1997, p. 3-22). 

Nesse contexto geral é que devemos situar o surgimento das escolas de 

retórica durante os anos de juventude de Cícero. A divulgação crescente do 

ensino oratório comporta uma nova forma de legitimidade. Os professores de 

retórica (rhetores) não provinham da nobreza senatorial. Eram, em geral, cidadãos 
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de uma baixa extração social, às vezes libertos, e só ocasionalmente pertenciam 

à ordem eqüestre. Esses novos especialistas contribuem para ampliar a base 

social dos oradores. 

Embora Cícero não tenha sido formado por retores latinos, mas por 

mestres gregos, seu caso é exemplar da ampliação da base social dos oradores 

nas últimas décadas da República. Seu êxito como orador no âmbito forense é 

uma das causas fundamentais de sua ascensão social, sua integração ao senado 

e seu posterior acesso ao consulado5
• 

As guerras civis, que dizimaram a classe senatorial, são a ocasião para o 

surgimento de uma nova nobreza, que afirma sua recente promoção social pela 

sua integração às práticas oratórias. Os últimos vestígios significativos das 

resistências ao processo de romanização da tradição grega da eloqüência 

coincidem com os anos de juventude de Cícero. O edito dos censores que fecha 

as escolas dos uretores latinos" (os que tinham ousado divulgar sua doutrina em 

latim) é do ano 92 a.e. No entanto, quase na mesma época (circa 85 a.C.) foi 

escrita a primeira retórica em latim que tenha chegado até nós, a Rhetorica ad 

Herennium. 

Assim, essa reação conservadora não teve os efeitos almejados, e as 

escolas de retórica começaram a alcançar um público cada vez mais amplo. Com 

efeito, o fato de a disciplina deixar de ser patrimônio exclusivo daqueles que 

conheciam a língua grega ampliava o número dos que podiam aprendê-la e 

praticá-la. A oratória passava a estar menos restrita à nobreza senatorial, e abria

se também para a pujante classe eqüestre, cuja presença na estrutura do Estado 

romano incrementar-se-ia nos anos finais da República, e principalmente depois 

do surgimento do principado. 
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Oratória e República em Brutus 

Do ponto de vista histórico, essa consolidação da oratória republicana 

aparece, paradoxalmente, como uma vitória efêmera. A afinnação da oratória, e 

de seu vínculo com a tradição republicana, devida fundamentalmente a Cícero, 

coincide com o fim da República romana. Nos seus últimos anos de vida, Cícero, 

afastado da política, assistia aos sucessos militares de César, que provocaram a 

queda do exército pompeiano na África e o suicídio de Catão em Útica. 

O diálogo Brutus, escrito no ano 46 a.e., apresenta-se como sendo motivado 

pela morte recente de Hortênsio, orador rival e amigo de Cícero. Sua morte 

aparece revestida de um caráter simbólico. Cícero assinala que Hortênsio, o 

grande orador, morreu quando os oradores passaram a ser supérfluos: 

. . . morreu em um momento no qual lhe teria sido mais fácil chorar a 

República, se vivesse, que vir em sua ajuda . . .
6 

Essa afirmação. no começo da obra, pode ser confrontada com outra, no 

final, em que Cícero lamenta que as qualidades oratórias e morais de Bruto vão 

carecer do campo no qual se exercitar, aquele das instituições republicanas. Cícero 

sintetiza essa idéia, com uma fonnulação concisa e dicotômica: a República sentirá 

falta de Bruto, e ele, da República: 

Quanto a ti, temos uma dupla preocupação, que tu mesmo 

careças da República, e ela, de ti. 
7

Brutus começa e conclui com o lamento pelos tristes tempos da guerra civil, 

que pressagiam o fim da República, Leitmotiv que aparece também, de modo 

5 
Quinto Cícero, irmão do orador, numa extensa epístola conhecida como De petmone consulatus 

(Sobre a aspiração ao consulado) afirma ter sido a habilidade oratória de Marco Túlio que gerou o 
reconhecimento dos optimates e tomou possível sua postulação ao consulado. 
8 Cic. Brut. 4: ... et tum occidit cum lugere facilius rem publicam posset, si uiueret, quam iuuare ... 
7 Cic. Brut. 322: Ex te duplex nos afflcit sollicitudo, quod et ipse re publica careas et ilia te. 
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discreto, em outros momentos da obra. Concomitantemente, o diálogo também se 

apresenta como uma forma de evasão de um presente sem esperanças. 

Ático e Bruto querem ouvir Cícero falando da eloqüência e não desejam 

preocupá-lo com notícias ruins sobre a situação política (cf. Cic. Brut. 10-11). 

Quando a menção de oradores recentes traz à luz as circunstâncias da guerra 

civil que então se vivia, Cícero propõe esquecer o presente e continuar a análise 

das sucessivas gerações de oradores. 8

Esse diálogo opera como conforto e opção de fuga de um presente 

rejeitado. Assim, a História das etapas de formação e de desenvolvimento da 

oratória republicana, elaborada por Cícero, é uma forma de consolatio e também 

um elogio fúnebre à oratória, pois esta se apresenta fadada a morrer junto com a 

República. 

Na sua obra teórica, Cícero, embora vincule a oratória com a política, a 

filosofia e os costumes ancestrais (mores maiorum), oferece também uma visão 

autônoma da eloqüência. Isto se revela quer nas análises sistêmicas, quer nas 

históricas da disciplina. Em Brutus, a eloqüência romana é apresentada como um 

relato dos modelos e dos antecessores de Cícero. 

Por meio dessa descrição, Cícero elabora uma tradição nacional romana 

para a oratória. Os oradores gregos do século IV a.e. - assimilados à herança 

própria como predecessores - surgem como o primeiro elo de uma corrente, que 

acaba no próprio Cícero. Os antigos oradores romanos, desde a evocação do 

quase lendário Bruto, que fundara a República (cf. Cic. Brut. 53-54), e as rudes 

manifestações pré-catonianas dos séculos Ili e li a.e., até os tempos de Clcero, 

são analisados desde um ponto de vista retórico. Entre outros aspectos, estudam

se o efeito visado pelo discurso, as virtudes dos oradores, a estrutura dos 

discursos, a sua escrita e a apresentação perante o público. 

8 Entre outras passagens semelhantes, cf. Brut. 251, em que Cícero comenta o elogio que Bruto 
acaba de fazer a Marcelo: Etsi, inquam, de optími uirl nobisque amicissimi /audibus libenter audio, 
tamen íncurro ín memoriam communíum miserlarum, quarum oblíuionem quaerens, hunc ípsum 
sermonem produxí longíus. (Mesmo ouvindo com agrado, afirmo, os louvores de um homem 
excelente, que é o meu amigo, aparece no entanto a lembrança das desgraças públicas, que pretendi 
esquecer dilatando mais da conta a nossa conversa.) 
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Sêneca, o Refor, e a declamação. 

As declamações constituíam a base do ensino oferecido nas escolas de 

retórica. Consistiam em duas classes de exercícios, as suasórias (suasoriae) e as 

controvérsias (controuersiae). As suasórias, associadas ao gênero deliberativo, 

eram discursos nos quais o estudante falava com uma personagem histórica ou 

mitológico-literária, para convencê-la a agir de determinada maneira. Era prática 

comum que o declamador que pronunciasse uma suasória construísse o discurso 

na segunda pessoa, interpelando diretamente a personagem à qual se dirigia. 

Dessa forma, podiam elaborar-se discursos ora para convencer Aníbal a marchar 

sobre Roma, após a vitória em Canas; ora, ao contrário, para aconselhá-lo a ser 

prudente e voltar a sua terra (Cf. Juv. 7, 161-164). Havia até discursos para tentar 

convencer Cícero a implorar por sua vida a Marco Antônio (Cf. Sen. Suas. 6; 7). 

As controvérsias, por sua vez, correspondem ao ��,:iero forense. Partem de 

um fato, podendo este ser julgado a partir de dois pontos de vista opostos. Trata-se 

de um confronto, com ambos os debatedores observando o texto de uma única lei, 

que pode ser do mundo romano, do grego ou, como na maioria das vezes, 

\ puramente imaginária. Os alunos deviam assumir a acusação ou a defesa, e 

convencer o público da validade de seus pontos de vista, desenvolvendo todos os 

aspectos persuasivos que o tema permitisse. 

Já nos tempos de Sêneca, a procura pela descrição brilhante, a sutileza no 

traço das motivações interiores das personagens e um req_lJí�_e estilísj_ico, que o 
-- -...,,___.--

j/ gosto clássico considerava decadente ou pouco víril9, transformam-se em 

características do gênero. 

Sêneca não apresenta as declamações em forma completa, tal como foram 

pronunciadas. Nenhum dos discursos que ele pretende lembrar e citar é referido 

integralmente. Definido o tema da controvérsia ou suasória a ser tratada, Sêneca 

ordena trechos de discursos, distribuindo-os nas três matérias às quais alude o 

9 
Cf. por exemplo Contr. 1 praef. 8. Sobre referências à mollitia na cultura romana, cf. Edwards 

(Edwarcls, 1996, p. 63-97). 
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  título latino da obra: as sentenças (sententiae), as divisões (diuisiones) e as cores 

(colores) 
10• 

Trata-se de três conceitos-chave do léxico senequiano. As sententiae eram 

frases, freqüentemente conclusivas de algum argumento, que procuravam um efeito 

e que visavam a exprimir uma idéia de forma condensada, surpreendente e muitas 

vezes contraditória. Conhecia-se como diuisio a análise dos principais pontos da 

argumentação, considerados principalmente do ponto de vista da justiça (de iustitia),

do direito (de iure) e do interesse (de utilitate). Recebia o nome de coloro motivo 

imaginado para justificar uma ação de uma personagem em uma controvérsia. 

Podia ser tanto um traço psicológico quanto um fato acrescentado livremente à 

trama do exercício, que se elaborava para dar maior peso à posição defendida. Os 

relatos das controvérsias seguem em geral essa ordem: primeiro as sentenças mais 

destacadas entre as pronunciadas, logo a divisão do assunto, e finalmente as cores. 

Nas suasórias, por tratar-se de aconselhar a uma personagem para seguir ou 

abster-se de um curso de ação, não aparecem as cores, que são usadas para 

justificar ações que já aconteceram. 

Sêneca apresenta textos, que afirma ter ouvido, de diferentes declamadores. 

Os fragmentos referidos dialogam uns com os outros e se complementam. Uma 

sentença (sententia) ou uma cor (co/or) propostas por um declamador costumam 

ser elogiadas ou criticadas por outros participantes, que, por sua vez, propõem 

outras soluções para o mesmo passo. Assim, o discurso de um declamador se refaz 

com as críticas e versões dos outros. 

Essa forma de apresentação que Sêneca utiliza para a sua obra recria o 

fervoroso ambiente cultural das escolas, e faz jus ao assunto tratado: a atenção ao 

detalhe, que encontra na sententia sua forma predileta de realização, é 

característica da declamação e do estilo pós-clássico em geral11 .0 predomínio da 

1
° Cf. supra p. 1. 

11 Embora essa denominação seja um pouco frouxa e imprecisa parece adequada a autores 
diferentes e paradigmáticos das letras latinas na idade imperial, como Sêneca, o Filósofo, Tácito, 
Pllnio ou Juvenal. Cf. para uma justificativa dessa estética pós - dássica Dominik (Dominik, 1997, p. 
50-68). 
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sententia acentua a importância da frase e da estrutura assindética de todo o 
. � 

discurso, e não mais do período, como era comum na prosa republicana. 

A declamação como um novo gênero 

No conjunto complexo e multiforme criado por Sêneca, revela-se o caráter 

ambíguo do gênero declamatório no Império. Nascida como propedêutica à 

oratória, e popularizada nos anos em que Cícero era jovem, a declamação ganha 

independência na época de Augusto, até transformar-se em um novo gênero e em 

fonte de inéditas perspectivas estilísticas, que se expandirão para outras formas 

discursivas. Com efeito, o campo da eloqüência muda e a influência estilística 

das escolas far-se-á sentir na própria oratória, na História e na poesia 12
• 

As críticas às declamações baseavam-se nessa passagem a partir de sua 

origem na oratória. Procuraremos mostrar aqui como, pelo fato de não fazerem 

parte do campo tradicionalmente mais livre da poesia, nem de serem tampouco 

redutíveis à simples função ancilar de exercício escolar, colocava-as em um "não

lugar". Essa orfandade, no entanto, resultou em um vazamento da retórica escolar 

sobre os outros gêneros discursivos. Nesse processo, é todo o campo da 

eloqüência que se toma "declamatório". 

Os pontos de vista do Dialogus 

No Dialogus de oratoribus o tema central é o estatuto da oratória na idade 

imperial. Os três principais interlocutores, que discorrem sobre a oratória antiga e 

a contemporânea, e sobre as relações entre oratória e poesia, apresentam seus 

discursos, a propósito bem diferentes, apoiando-se em Cícero. Vipstano 

Messala 13, o único dos interlocutores nascido em Roma, critica duramente a

eloqüência imperial e as escolas de retórica, e defende a supremacia da oratória 

12 
Sobre a declamação, detenninando o gosto literário na época de Augusto, cf. Fairweather 

(Fairweather, 1984, p. 516 e passim). Já sobre a influência da declamação no discurso histórico, cf. 
Roller (Roller, 1997), que analisa esse aspecto no que diz dos textos sobre à morte de Cícero. 
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republicana, cujo modelo é Cícero. Para Áper14
, ao contrário, a oratória imperial é 

mais refinada que aquela da Antigüidade. Ele faz uma veemente defesa da nova 

eloqüência e, para criticar os defensores da oratória dos antigos, apóia-se em 

Cícero e sua polêmica com os aticistas. Já Matemo15
, que abandonou a prática 

forense pela poesia dramática, defende o vínculo - também ciceroniano - entre 

oratória e política republicana e ataca a imoralidade e a pequenez da oratória 

imperial. 

Por isso, o Dialogus apresenta uma visão rica e plural da eloqüência na 

Roma dos príncipes. A oratória forense e a senatorial, as escolas de retórica e até 

as leituras públicas (recitationes) 
16 compõem um quadro da eloqüência que não 

se presta a simplificações. 

Ele mostra que se a eloqüência é uma disciplina múltipla, que integra 

várias práticas (cf. Tac. Dia/. 10, 4), também sua análise deve corresponder a 

essa complexidade. Por conseguinte, coexistem e interagem no DiaJogus os 

debates estilístico, histórico e politico. 

Clcero no Dialogus. 

As formas que a presença de Cícero adquire nesta obra são variadas e 

complexas. No aspecto genérico-formal, o texto está bem perto dos diálogos 

ciceronianos, especialmente do De oratore. Isso tem levado à simplificação de 

equiparar aspectos formais e doutrina. Tácito se apóia na forma ciceroniana do 

13 Vipstano Mesala, descendente do grande orador Mesala Corvino, era meio - irmão do famoso 
delator Aquílio Régulo, a quem defendeu no senado, segundo nos informa Tácito em Hist. IV, 42. 
1
• Só conhecemos Marco Áf)er por sua aparição no Dialogus. A critica o tem considerado à$ vezes

como um símbolo da ambigüidade moral da oratória do principado. Cf. por exemplo Syme (Syme,
1958, p. 150). 
15 Curiácio Matemo, personagem do Dialogus que propõe uma interpretação política da aise da 
oratória. ostenta uma altiva independência de critério, em relação ao poder político do príncipe. Tem 
sido identificado com diferentes personagens históricos, sem que nada definitivo possa ser dito sobre 
tal assunto. A título de amostragem sobre essa diversidad, cf. Cameron ( Cameron, 1967) e Bames 
�Bames, 1981 ). 
6 Estas recitationes costumavam preceder a publicação das obras. As apresentações não se 

restringiam aos gêneros da poesia. Também textos de historiadores podiam ser divulgados dessa 
maneira. Nas cartas de Plínio, o Jovem, nos epigramas de Marcial e nas sátiras de Juvenal, podem 
encontrar-se variadas referências a essa prática. Cf. também, entre outros, Dupont (Dupont, 1997, p . 
45). 



diálogo oferecida pela tradição, mas não compartilha da concepção de oratória de 

Cícero. Diferentemente do De oratore, em que com freqüência parece existir uma 

certa identificação de Cícero com as opiniões de Crasso, não se pode afirmar, no 

entanto, que no Dialogus haja uma relação semelhante entre uma das 

personagens e Tácito. Parece claro que Tácito não se identificava com atitudes 

tradicionalistas ou neociceronianas 17
. 

Cícero nas Declamationes. 

As Declamationes e o Dialogus tecem considerações sobre as novas 

funções da eloqüência, e, para isso, precisam situar-se em relação a Cícero, que, 

no entanto, não é apresentado apenas como o exemplo de uma oratória superior, 

mas considerada inatingível nos anos do principado. As comparações dos 

oradores recentes com os da República, encarnados principalmente em Cícero, 

não têm sempre idêntica função. Se o confronto com Cícero serve para 

desqualificar a nova oratória, também é certo que é utilizado para prestigiar a 

novidade. Assim como o primitivo Catão foi elevado por Cícero à categoria de 

orador exemplar, para apresentar a oratória segundo parâmetros romanos, Cícero 

é usado para legitimar alguns novos aspectos da oratória sob o Império. 

Para Sêneca, Cícero continua a ser o grande modelo da oratória. Na sua 

época, afirma, a eloqüência latina foi capaz de fazer frente à arrogância dos 

gregos 18
. Também a superioridade da oratória perante outras disciplinas, que 

Cícero defende no De oratore, é assumida por Sêneca, que atribui à educação 

oratória um papel fundamental na formação não só de quem haverá de dedicar-se 

a ela, mas também daqueles que visem a outras disciplinas. No segundo prefácio 

das Controvérsias, ele tenta persuadir seu filho Mela, que se interessa só pela 

filosofia, a considerar a oratória como preparação para tal estudo (cf. Sen. Contr. 

li praef. 3-4). 

17 Como as defendidas por Messala, cujos discursos ecoam os pontos de vista de Quintiliano. 
18 

Cf. Sen. Contr. 1 praef. 6: quidquid Romana facundia habet quod insolenti Graeciae aut opponat aut 
praeferat, circa Ciceronem effloruit. (Tudo o que na eloqüência romana pode ser contraposto ou até 

preferido à arrogante Grécia, floreceu nos tempos de Cfcero.) 
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Dessa forma, nas Declamationes, Cícero aparece como o ponto máximo da 

oratória latina, após o qual é forçosa a decadência. Contudo, ele é visto como a 

origem da moderna declamação (cf. Contr. 1 praef. 12). Essa prática, cujo 

desenvolvimento crescente os tradicionalistas interpretam como uma doença, 

uma deformação indesejável da verdadeira eloqüência, encontra em Cícero seu 

antecessor e legitimador. Nele as gerações posteriores procuram os argumentos 

tanto para a crítica e a rejeição da nova estética declamatória como para a sua 

fundamentação. Tendo integrado o passado à sua elaboração de uma tradição 

romana, ele fornece os instrumentos com base nos quais refletir sobre a 

mudança. 

Formas da eloqüência imperial 

A crise da oratória senatorial não significa que a eloqüência tenha morrido. 

Ao contrário, a oratória forense viveu nessa época um auge significativo, e deu-se 

um crescimento no número de causas civis 19. Os tribunais dos centúnviros eram o 

espaço privilegiado em que se exercia essa eloqüência, em que brilharam 

oradores como Asínio Polião e Messala Corvino, que gozaram de grande prestígio 

na idade de Augusto (cf. Tac. Dia/. 17, 7). 

Um século depois, mesmo no senado, embora controlado pelo príncipe, a 

eloqüência tinha seu lugar. Plínio, o Jovem defende - com êxito duvidoso - que a 

oratória política ainda vivia (ou havia ressuscitado) nos tempos de Trajano. A 

acusaçao no senado e posterior condenação dos crimes de um governador de 

província, sustentada pelo próprio Plínio e por Tácito, é esgrimida pelo primeiro 

como prova da boa saúde da oratória deliberativa ( cf. Plin. Epist. 11, 11, 1 e 18). 

Essas afirmações otimistas de Plínio parecem problemáticas se dermos crédito ao 

testemunho de Juvenal sobre o mesmo juízo (cf. Juv. 1, 48-50) e a outros 

comentários do próprio Plínio sobre o funcionamento da oratória no seu tempo (cf. 

e.g. Plin. Epist. IV, 22; IX, 2).

19 Cf., por exemplo, a opinião de Duret (Duret, 1983, p. 1504) para quem a oratória judicial estava 
mais viva do que nunca. 
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A análise da oratória imperial não se pode deter na constatação da medida 

em que ela se afastou dos padrões "sadios" da oratória republicana. Ê preciso ver 

o que há de novo na eloqüência pós-clássica. Portanto, parece fundamental

compreender o papel desenvolvido pelas declamações, e a formação de uma

nova estética originada nas aulas de retórica . A obra de Sêneca expõe opiniões

críticas sobre o caráter "irreal" da declamação, que coincidem, em geral, com as

que, tempo depois, emitirá Quintiliano. A inaplicabilidade da declamação à

realidade forense parece ter sido um tópico, e Sêneca registra diversos momentos

dessa inadequação com uma grande dose de humor2°.

Essas opiniões críticas, contudo, aparecem referidas por personagens 

citadas, sem que ele as subscreva expressamente. Parece haver em Sêneca uma 

atitude vacilante a esse respeito. Ele assume, em alguns momentos, o ponto de 

vista do bom senso para criticar a audácia de alguns declamadores. Porém, não 

oculta seu entusiasmo perante a vitalidade e os muitos traços inovadores do 

gênero. 

Ao afastamento da realidade forense, que caracteriza as declamações, 

parece corresponder uma nova liberdade no estilo, que se exprime no gosto peta 

abundância e no recurso freqüente aos jogos verbais. Do mesmo modo que as 

leituras públicas (recitationes), as declamações constituíam um espetáculo, e sua 

prática exprime certo paradoxo. Embora formas não politizadas da eloqüência, por 

sua desconexão com a realidade institucional e do poder, são ao mesmo tempo 

espaços de relativa liberdade de expressão e de experimentação, sem 

constrangimentos no campo da linguagem. A liberdade ganha pela declamação 

em relação à oratória acrescenta a importância de elementos ficcionais e 

narrativos, que não eram próprios dela. 

20 
Cf. especialmente Contr. Ili praef. e Contr. IX praef. 
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Declamação e denúncia 

No entanto, mesmo quando aborda motivos da tradição grega - como o do 

tirano - a declamação se mostra capaz de um grande poder alusivo a fatos 

contemporâneos. A declamatio e a recitatio propiciam novas fonnas de 

sociabilidade e de uso criativo da linguagem. Enquanto não se exerciam em 

lugares públicos consagrados, e ainda sem manter nenhuma relaÇão com as 

instituições políticas, eram atividades que escapavam da órbita do Estado, na qual 

se desenvolvera tradicionalmente a oratória. Porém, o exercício da palavra falada 

ante um público seleto, e aparentemente longe das pressões e dos riscos da vida 

política, acabou por estimular a livre expressão e até a dar lugar à crítica política. 

Por isso, muitas das condenações a senadores e cavaleiros no regime imperial 

deviam-se a textos proferidos e publicados que, embora tratando de temas não 

atuais, podiam ser vistos como alusivos, como fonnas encobertas de denunciar21
.

O contexto oral

Declamações e leituras públicas (recitationes) supõem um contexto oral de 

emissão e recepção. Embora minuciosamente preparadas e escritas, algumas 

características relevantes do seu estilo são conseqüência de seu contexto oral de 

apresentação22
. 

Diferentemente da oratória forense e deliberativa, a declamação não se 

propunha a persuadir, mas antes a deleitar. O contexto forense das controvérsias 

fornecia às vezes uma mera justificativa para desenvolver fragmentos brilhantes. 

O interesse e a atenção do ouvinte, que valorizava os jogos de linguagem, eram 

alcançados por meio do uso freqüente de sententiae. O predomínio da sententia

21 
Cf. por exemplo Sen. Contr. 11, 4, 12-12. Sobre obras literárias que podem ser alusivas ao poder, cf. 

Tac. Ann. Vl, 29; Dial. 2-3; Suet Tib. 61. 
22 Por ambas as formas estarem destinadas à execução oral e à apreciação simultânea por parte do 
público, as virtudes relativas ao brilho da expressão tinham importância maior do que as noções de 
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dava às intervenções dos declamadores um tom entrecortado e assindético, que 

combinava com bastante liberdade o discurso direto e o indireto. Esses e outros 

traços próprios da oratória escolar, que veremos por meio dos exemplos 

oferecidos por Sêneca, acabaram por sê-lo também da literatura latina pós

clássica. 

ordem, caraterísticas da prosa clás9ica. Urna esaita que lembra a oralidade se difunde não só entre 
oraaores, mas também entre poetas e historiadores. 
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Capitulo 1: DO BRUTUS DE CÍCERO ÀS DECLAMATIONES DE SÊNECA, O 

RETOR 

1.1. Cícero e a consb'ução de uma tradição romana e republicana da oratória 

A retórica teve de passar por um prolongado período de aclimatação e de 

maturação até converter-se em uma disciplina plenamente romana. O 

tradicionalismo conservador da nobreza e a desconfiança perante o avanço da 

influência cultural grega atrasaram a assimilação da retórica pelos romanos. 

Porém, a oratória começou a desenvolver-se em Roma antes de os tratados de 

retórica gregos serem divulgados e socialmente aceitos. Tinha-se então uma 

oratória, mas não ainda uma retórica. No início do século li a.e., a influência da 

cultura grega se faz mais intensa, e até um helenófobo contumaz como Catão23 

estuda os discursos de Demóstenes e Tucídides (cf. Plut. Cat. 2, 5). 

A estrutura do Estado romano republicano e as formas de partlcipaçao pública 

do cidadão, tanto na esfera da política, quanto nos julgamentos, exigia, de um 

número crescente de pessoas, uma prática discursiva destinada à persuasão. 

Cícero tenta demonstrar que essa prática existe bem antes da influência da 

retórica grega e que quando esta se impõe sobre a cultura nacional, seu sucesso 

provém de sua adequação ao caráter romano. 

É relevante que uma das personagens que opuseram maior resistência à 

penetração da cultura grega em Roma, Catão, o Censor, seja considerado o pai 

da oratória romana24
. Essa filiação, que parece paradoxal, revela algumas 

características próprias e duradouras da retórica latina. Entre elas, o apelo à 

moralidade, a justeza e a parcimônia na expressão, consideradas correlatas do 

caráter finne e comedido do homem romano. Veremos que de Cícero em diante 

23 Ptínio, o Velho (N.H. 29, 7, 14) refere o temor de Catão a uma destruição da civlTrzação romana, 
caso os gregos consigam impor aos romanos a sua literatura. Cf. também Plul Cal 23, 2. 
24 Plutarco (Gat. 4, 1) diz que o povo o chamava de� romano·. 
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õs tentativas de estabelecer uma tradição nacional da oratória derivam, 

parcialmente, de Catão25
. 

A História da oratória em Roma, que se narra em Brutus, começa 

simbolicamente com Lúcio Júnio Bruto, o fundador da República. Cicero 

argumenta que, para expulsar o rei, instaurar as magistraturas, as leis e os 

tribunais, ele deve ter precisado de persuasão discursiva (cf. Cic. Brut. 53). Assim, 

a relação crítica dos oradores romanos começa bem antes da divulgação das 

artes retóricas gregas na cidade. 

A lei das doze tábuas, a rebelião da plebe e sua posterior pacificação, graças 

ao discurso de um cidadão26
, e outros episódios marcantes da tradição romana 

aparecem como fatos que supõem uma eloqüência já desenvolvida (cf. Cic. Brut. 

54-56). Mesmo que os documentos não reconheçam a existência de oradores,

nem de recompensas para a eloqüência nesses anos remotos, Cícero reivindica

para si o direito de empregar tais categorias extemporaneamente, baseando-se

em conjecturas (cf. Cic. Brut. 56)27. Segundo esse critério, desde que as

instituições republicanas impuseram como necessária a prática da persuasão,

pode-se falar de "eloqüência" em Roma. Por tanto, ela não aparece como um

reflexo passivo da assimilação da retórica grega, mas como um elemento

fundador da vida política na República. Desse modo, a oratória romana revela-se

uma derivação natural da evolução da cidade e do exercício da cidadania.

A oratória é vista em Brutus como uma instituição em permanente 

construção. Ela vai sendo elaborada e transformada, junto com a História do povo 

romano, e se mostra ligada às necessidades sociais e institucionais do Estado. É 

por intermédio dessa eloqüência que se exprime a sabedoria dos grandes 

cidadãos. A enumeração de oradores por geração e a avaliação técnica que a 

cada um corresponde se completam com análises políticas de episódios do 

25 Cf. Cic. Brut. 61 em que Catão se refere como o prineiro entre os latinos, cujos escritos merecem
ser lembrados. Sua célebre definição de orador, uir bonus dicendi pemus (homem de bem experto no 
dizer) é considerada de valor oracular no primeiro prefácio das Controvérsias de Sêneca (Contr. 1 

�raef. 9). Cf. também sobre essa mesma definição Quint. XII, 1, 1; 31.
Cícero atribui ao ditador Marco Valério, e não a Menênio Agripa, a famosa fábula sobre os 

membros e o estõmago, que conseguira fazer que a plebe desistisse de sua revolta no ano 494 aC. 
27 Cf também Cic. Brot. 52; 55.
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passado e com discussões historiográficas entre os interlocutores do diálogo, 

Cícero e seus amigos Marco Júnio Bruto e Tito Pompônio Ático28. 

Já nos primeiros capítulos do Brutus, o diálogo se apresenta como 

decorrente do vivo interesse de Cícero pela História. O estímulo que provocou a 

reflexão sobre oratória e História, que constitui o Brutus (cf. Cic. Brut. 16), foi uma 

obra de cronologia histórica, o Liber Annalis, escrita por Ático, que Cícero elogia 

abundantemente (cf. Cic. Brut. 13-15). Destaca-se nesse texto de Ático, que não 

chegou até nós, sua descrição dos diferentes períodos históricos, abarcados por 

um mesmo olhar compreensivo: 

Esse (livro) trouxe para mim mudas novidades, e a utilidade que eu 

procurava; que, explicada a sucessão dos tempos, eu pudesse ver tudo 

em uma única visão
29

. 

Similar intuito descritivo e integrador caracteriza Brutus. Pelos comentários 

sobre os oradores de cada geração, Cícero pretende oferecer uma visão de 

conjunto sobre a oratória latina, entendida como um organismo histórico. Ele se 

propõe a abranger as diferentes etapas no desenvolvimento da oratória em Roma, 

até chegar à sua época, na qual está reservada a ele mesmo a glória da 

perfeição30. A evolução histórica, pois, exprime-se em uma evolução da qualidade 

da e1oqüência
31

. 

Nesse percurso não entram só os grandes oradores, mas também os de 

qualidade apenas mediana ou francamente ruim. Essas inclusões, discutíveis do 

28 De Bruto toma nome esta obra, que como outras de Cícero lhe está dedicada. Célebre por sua
participação posterior na conspiração e no assassinato de Júlio César, era reputado como um orador 
de estima. Ático. conhecido principalmente por ser destinatário de uma coleção de epístolas de 
Cícero, foi também um destacado bibliófilo e editor. 
29 Cic. Brut. 15: llle uero [se. liber} et noua, inquam, mihi quidem multa et eam utilitatem, quam
requirebam, ut, explicatis ordinibus temporum, uno in conspectu omnia uiderem.30 Como já foi mencionado (cf. Introdução), para Cícero a eloqüência nasceu com a República e deve
morrer junto com ela. Cf. entre outras passagens análogas, Cic. Brot. 4; 282. Entre as alusões a si 
mesmo como máximo grau de desenvolvimento da eloqüêcia, cf. Cic. Brut. 161. 31 Cf. por exemplo Cic. Brut. 122. Como veremos � crença no progresso da eloqüência, que 
aparece por toda parte em Brutus, será retomada por Aper, no DiaJogus de oratoribus, para defender 
a superioridade da oratória do principado sobre a republicana. No que diz da idéia de progresso nas 
artes e na eloqüência, cf. Desmouliez (Desmouliez, 1952, 178). 
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ponto de vista da mera arte, se justificam nas várias declarações sobre o objetivo 

da obra. Em uma dehls lemos: 

� o meu propósito mencionar aqueles que desempenharam na cidade 

uma função tal, que os fez ocupar o lugar de oradores; a partir do que 

vou dizer pode-se avaliar o quanto eles avançaram e como é difícil em 

todas as coisas a perfeição e o acabamento do que é excelente32
. 

E mais adiante: 

Quero que se saiba que, em uma República tão grande e antiga, na 

qual se oferecem à eloqüência as maiores recompensas, todos 

desejaram fazer discursos, não muitos se atreveram, só uns poucos 

puderam
33

. 

Cícero se preocupa em definir o orador, partindo de sua função civil. Não 

se trata, como posteriormente no Orator, de desenhar os traços de um orador 

ideal, e sim de destacar um espaço social público (oratorum /ocum), próprio da 

oratória. Esta se desenvolve em um lento processo histórico, a partir de começos 

modestos. A perfeição, em qualquer disciplina, só será alcançada depois de um 

extenso período de prática34 e, mesmo assim, se revela como um caminho aberto 

para uns poucos35
. 

32 
Cic. Brut. 137: Est enim propositum colligere eos, qui hoc munere in ciuitate functi sint ut tenerent 

oratorum locum; quorum quidem quae fuerit ascensio et quam in omnibus rebus diffici/is optimi 
perfectio atque absolutio ex eo quod dicam exislimari potest. O propósito da obra se exprime em
termos similares em outras passagens. Cf. por exemplo. Brut. 20; 74.
33 

Cic. Brut. 182: Valo enim sciri in tanta et tam uetere re publica, maximis praemiis eloquentiae 
l],,,,aepositis, omnes cupisse dicere, non p/urimos ausos esse, potuisse paucos.

Cícero se serve de comparações com outras artes, como a pintura, para conc:tuir que "nenhuma
COlsa atinge a perfeição IOgo após inventada· (Cle. Brot. 71: nif1// est enim simul et inuentum et 
�m).

Essa última idéia aparece varias vezes. Cf. Cic. Brut. 244; 270; 299. No final da obra ele afinna
(Brut. 333) que não existiram mais que dois oradores dignos de louvor em cada geração. 



21 

Cícero se serve de um comentário de Ênio, ao qual cita36
, para apresentar 

Comélio Cetego como o primeiro orador que pode ser qualificado de eloqüente, 

com base em dados históricos. Esses dados eram muito escassos, já nos tempos 

de Cícero. Com efeito, os discursos de Cetego, se é que alguma vez foram 

divulgados por escrito, não chegaram às décadas finais da República. Cícero só 

pode apresentar o testemunho de Ênio, que considera como autoridade e fonte 

confiável. Acrescenta que Ênio chegou a ouvir Cetego37
, mas escreveu sobre ete 

depois da sua morte, razão pela qual é insuspeito de parcialidade (cf. Cic. BIUt.

57). Cícero se propõe a manter esse critério no Brutus e se recusa 

sistematicamente a opinar sobre oradores vivos, exibindo essa conduta como 

prova de que suas avaliações não são fruto do interesse nem da adulação38
.

Segundo as palavras de Ênio, Cetego foi um orador de expressão doce 

(suauiloquenti ore), virtude que Cícero contrasta com a tendência 

contemporânea, que faz alguns oradores ªlatirem antes de falarem" (cf. Cic. Brut. 

58). Mas a função própria do orador é a persuasão, e Ênio define Cetego como a 

"medula da persuasãon 

(suadaeque medula). Afém do mais, destaca a 

equivalência entre a expressão latina suada e o vocábulo grega peitho (persuadir), 

e estende o paralelo com a tradição grega, afinnando que esta ( Suada: 

Persuasão) é a deusa que o poeta Êupolis39 diz ter pousado sobre os lábios de 

Péricles (cf. Cic. Brut. 59). A comparação, que talvez pareça forçada, visa a 

emprestar dignidade a esse nebuloso alvorecer da eloqüência latina. 

Outro elemento empregado para provar a eloqüência de Cetego é a estima 

que seus contemporâneos tinham por sua oratória. Segundo Ênio, eles o 

denominavam "flor escolhida do povo· (flos delibatus popu/1), apelido que Cícero 

considera alusão à sua eloqüência (cf. Cic. Brut. 58). 

Na avaliação que Ênio faz de Cetego, Cícero encontra um prestigioso 

precedente de seu projeto de construir uma tradição latina da oratória. Ele não 

oculta seu espanto ante o fato de que esse orador, do qual Ênio fornece tão 

36 
Cf. Cic. Brut. 58-59. 

37 
Comélio Cetego foi cônsul no ano 204 a.e. e mOCTeu aproximadamente no ano 170 a.e. 

:i:i Cf. Cic. Brut. 231-232; 244.
39 Comediógrafo grego do v século a.e. 
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entusiasmados elogios, não seja conhecido por outra fonte. Não fosse o 

testemunho de Ênio, a eloqüência de Cetego teria ficado no esquecimento. No 

entanto, não se trata de um passado longínquo. 

Cícero lembra que o consulado de Cetego, contemporâneo da questura de 

Catão, se desenvolveu durante a Segunda Guerra Púnica, 140 anos antes de seu 

próprio consulado. E acrescenta que Catão, que é considerado "antiqüíssimo", só 

morreu 86 anos antes dessa data40
. Seguindo seu raciocínio, ambos são menos 

antigos que os autores gregos, transfonnados, no entanto, em exemplos para a 

imitação. 

Cícero escreve durante os anos de consolidação da influência grega em 

Roma. Poesia, História e oratória haviam passado ou estavam passando por 

processos de fundação ou de redefinição, sobretudo pela assimilação criativa dos 

modelos gregos. Catulo e os poetae noui sentiam-se bem perto de Safo ou de 

Calímaco, mas desdenhavam a poesia de Ênio por considerá-la tosca. Os 

historiadores costumavam identificar-se mais com Tucídides ou com Heródoto que 

com a tradição analistica latina. De maneira similar, a oratória latina do século 1. 

a.e. buscava modelos na oratória da idade clássica ateniense e nos teóricos dos

séculos Ili e li a.e., e não em Catão. 

Por isso, a relevância do emprego da figura de Catão em Brutus deve ser 

enfatizada. Catão não era modelo para os alunos de escolas de retórica nem 

provavelmente para os oradores do senado ou do foro. O próprio Brutus mostra, 

pela resistência de Ático em considerar Catão um grande orador (cf. Cic. Brut.

294), que sua entronização como modelo de oratória romana é uma criação 

ciceroniana. Embora seus discursos tivessem subsistido até os anos de Cícero, 

parece que ninguém pensava nele como orador ou retórico. ninguém o lia41
. Mas 

-40 Cf. Cic. Brut. 60-61. Cícero foi cônsul no ano 63 a.e. Forma similar de questionar a couo•ogia e 
periodização oficiais pode ser encontrada no Dialogus de oratoribus. de Tácito, como veremos no 
capítulo 3. 
41 

Cic. Btut.. 65: Catonem uero quis nostrorum oratorum, qui quidem nunc sunt, legit? aut quis nouit 
omnino? (Mas quat dos nossos oradofes, hoie viws, lê Catão ou o cart'lece verdadeiramente?) 
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Cícero, além das conhecidas virtudes de Catão como cidadão, senador e chefe 

militar, pretende destacar também seu talento de orador
42

. 

Cícero legitima e romaniza as tradições da retórica grega. Adapta-as aos 

usos e às necessidades da Roma de seu tempo, mostrando a concordância entre 

os saberes acadêmicos gregos e as veneráveis tradiçOes romanas, os mores 

maiorum
43

. Assim, por meio dessa hábil manobra, Cícero diminui a distância entre 

os autores gregos e os antigos romanos. Nesse processo, as conhecidas 

helenofobia e rusticidade de Catão se mostram atenuadas 
44

. O caráter arcaico de 

sua língua é interpretado positivamente, como marca de um estilo conciso e puro. 

A preeminência das idéias sobre a fonna, da ética sobre o ornamento, serve como 

defesa perante as acusações de imoralidade ou amoralidade que a retórica 

costumava suportar tradicionalmente45
. Catão, com sua ética cidadã, sua 

austeridade incorruptível, e a promoção obstinada dos velhos valores tradicionais, 

aparece como fiador da retórica romana. Ele lhe garante- um forte sentido da 

realidade, e ao mesmo tempo uma rejeição íguafmente vigorosa a toda 

especulação meramente abstrata. Para Catão, parecia inadmissível que a 

persuasão pudesse ser utilizada para argumentar tanto a favor como contra 

alguma coisa. Daí seu mal-estar diante a entusiasmada acolhida dada pelos 

jovens cidadãos ao filósofo da Academia, Caméades, que era capaz de defender 

com igual convicção pontos de vista opostos. Em 155 a.e., ele havia chegado a 

Roma com outros dois filósofos46, fonnando uma embaixada enviada pelos 

atenienses, para obter a anulação de um julgamento desfavorável ao seu povo. 

As lições de Caméades em Roma foram marcadas pelo sucesso. Multidões de 

jovens assistiam a seus discursos. Catão temia que a ambição da glória da 

42 Catão foi também um escritor prolífico sobre os assuntos mais variados (d. Liv. XXXIX, 40). Entro 
outros assuntos, tratou sobre a economia domés1ica rurat (De agricutura) e escre\leU uma obra sobre 
História romana, conhecida como Origines. Dessa última só ficaram alguns fragmentos, mas o De 
agricultura é a única obra catoniana que sobreviveu. Sobre seus mais de cento e cinqüenta discursos. 
d. Cic. Brut. 65. 
43 

Cf. sobre este tema Wallace Hadliff, (Waltace Hadrilt, 1997, 3-22). 
44 Além do Brutus. também o Calo Maior ou De senectufe, de Cícero, oferece uma visão 

�Imante idealizada de Catao. 
45 Cf., por exemplo Plat. Phedr. 260, em que se nega que a retórica possa ser arte, por não 
relacionar-se com a verdade. Cf. também Plat. Gorg. 463, em que a retórica é vista como urna forma 
de adulação. 
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palavra vencesse nos jovens o desejo de glória militar e política. Depois de assistir 

aos discursos de Caméades, queixava-se o velho senador de que já não era 

possível distinguir a verdade da falsidade. Por isso, argumentou no Senado que 

era melhor exonerar os três filósofos, mandando-os de volta a Atenas, para que 

os jovens romanos voltassem a emprestar seu ouvido às leis e aos magistrados47
. 

Cícero aiega enfaticamente que seu comentário tão favorável a Catão 

deveu-se não apen� às qualidades morais do Censor, mas principatmente a 

suas virtudes oratórias. Na opinião de Cicero, Catão é o primeiro dentre os Jatinos 

cujos escritos merecem ser lembrados (cf. Cic. Brut. 61), pois se distingue no uso 

dos ornamentos do discurso a que os gregos chamam tropas e figuras43
• Cícero 

visa a legitimá-lo desde o ponto de vista da ars e alega que as limitações de seu 

estilo, se comparado com o mais sofisticado da atualidade-, não são dele, mas de 

seu tempo49
, no quaf a "flor" e a "cor" do discurso ainda não tinham sido 

descobertas (cf. Cic. Brué. 298). Exprime-se aqui uma viva consciência àa 

historicidade do estilo e da língua em geraJ, que contrasta com visões mais 

f d i;.,,,· ri '' . 50 A . � d orad precepavas ou eonto,._-;::1icas _a retonca . . . mserY--o os ores no seu

contexto histórico impede o imobilismo de uma estética ou de um estilo 

consagrados de uma vez e para sempre51
. 

48 Eles foram Diógenes. filósofo estóico. e Critolaos, filósofo �-
47 Cf. Ph.1. Cat. 22: PHn. ft./}-!. \/!!, 30, 1 �2; AuL Gat. V?, �4. 10 ca.-ad.ariza a facündia de Carr.éades 
como violenta ... et rapida', em Cic. De rep. Ili, 8 lemos que Caméades argumentou contra a justiça, 
r:en�ndc qt.-e e!a ti' .. aeeee e!g-�m !u�er:to n3turat Sobre eete ��o ep+e�, cf também Qutnt 
XJI, 1, 35. 
48 N r.ir_ Ar11# �a. 
49 Cf. Cic. Brut. 67: Antiquior est huivs sermo et quaedam horridiora uetba: ita enim tum loquebantur.
(Sua língua e um f::>O'-IÇQ af'CJ3ica e alg,_�s e.><.pr'lssõe.s � algo á...c:pera..s: pois é assim que então se 
falava.) Este relativismo histórico volta a aparecer quando Cícero fala elogiosame-nte da eloqüência de 
Curião. Seu discurso a fawr da Sérvio Fúlvio. embora nobn!._ tem passagens pueris Isso se justifica 
pelo fato de que os ouvidos dos homens daqueles tempos amda não tinham sido suficientemente 
exercitados e os cKiadãos ainda não tinham sido instruídos (d. Cic. Brut 124: nondum tritis nostrorum
hominum auribus nec erudita ciuitate). 
50 Os manuais de retórica usados nas escolas nos temoos de Cicero eram DrinciDalmente Pl'8C8DW0S 
e visavam a ensinar a arte da persuasão, a partir de preceitos adequados aos diferentes públicos e ás 
situações institucionais envolvidos. Cousidelações históricas reativas ao estilo não tinham netas l:ieU
lugar natural. Cano um dos raros testemunhos dessa dasse de manuais, se conserva uma obra 
juvenil de Cícero, o De inuentione, da� o autor pretende distanciar-se, a partir do De oralore- (ano 
54a.C.). 
51 A introdução desse aitério histórico como requisito para anaüsar e avaliar os discursos do 
passado tem um caráter fundacional na retórica latina . .AJguns dos mais interessantes textos sobre 
a eloqüência na época pós-dássica refletem sobre as mudanças de estilo desde uma perspe<.iiva 
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Acreditamos que o tratamento dado a Catão no Brutus, longe de ser 

acessório, é um traço que define a maneira como Cícero constrói uma tradição e 

uma identidade romanas para a eloqüência. Ao colocar o nome do velho censor, o 

símbolo da romanidade, como garantia de uma. oratória nacional, pretende 

conferir dignidade à oratória, disciplina de legitimidade sempre sob suspeita ou 

sujeita à controvérsia. Décadas antes àe que Cícero escrevesse o Brutus, as 

Ao diminuir a im�oc.ia d� tradição grega, e ao cotoc-.ar C.atio como 

idéia-força de uma retórica nacional, Cícero, por meio deste gesto simbólico, 

purifica a eloqüência dos "vícios" gregos. Por outro lado, a acusação, reiterada 

desde Platão, à amoralidade da retórica ficava sem sustento, se o defensor quase

mítico da ética e dos vak>res tradicionais era também o patrono da oratória. 

A famosa definição de orador, atribuída a Catão, uir bonus dicendi peritus, 

haverá àe ser esgrimida como a garantia àe que é- possivei aceitar a coexistência 

de uma âiS, uma tecfmá, um ap31--etho cultural de origem grega, junto com os 

valores étiro� trad�kmais dos romanos. .A. especulação sobre o ygrossimit, à 

maneira dos sofistas gregos. ficava banida. O orador é antes de tudo um cidadão, 

um uir bonus, um homem que age. Não um indiferente moral, capaz de persuadir 

do que quer que- seja. 

Existe mais uma razão para Cícero servir-se do exemplo de Catão. Como 

Cícero, Catão fora um homo nouus, um cidadão cujos ancestrais não tinham 

alcançado as maiores honras das funções púbiicas. Ãssim como Catào 

wiiQüistou seu prestígio aA"ciüs.'vamente por seus própiios méritos, entre os quais 

os oratórios, também Cícero havia alcançado os postos mais altos da Repúb!ica 

com base no renome obtido por sua eloqüência. 

Como veremos, na época de Cícero a eloqüência se abre para um público 

mais amplo. Nesse contexto é significativo que- o modelo do tradicionalismo e 

similar. Assim, Sêneca, o Filósofo, entende- a diversidade dos es.tilos,como uma conse<1üênci,� dn 
uariedade histórica dos costumes (d. Sen. Epist. 114, 13 e passim); Ãf,&I, no Dialogus de Tácito, 
deSautonza eteeromanamente os intentos ele restauraçao neociceromanos (ct. especialmente I ac. 
Dial. 22, 1}. Sobre isso há de tratar-se no capitulo 3.
•
1 Como jã foi dito, o tecnanento das escoias de retórica aconteceU no ano 92. a.e. o Broius foi 

escrito no ano 46 aC. 

Scanner



26 

conservadorismo romanos, erigido agora como exemplo da oratória nacional, 

tenha sido um plebeu. Desse modo, Catão e Cícero aparecem como provas do 

poder de ascensão social que a oratória conferia, o qual haverá de desenvolver-se 

crescentemente depois dos anos da morte de Cícero. 

Outro momento relevante na evolução da oratória latina que traça o Brutus 

é constituído por Antônio e Crasso, os oradores mais respeitados da geração em 

atividade durante a juventude de Cícero. Eles haviam sido os interlocutores 

principais do De oratore, diálogo publicado no ano de 54 a.e., obra em que 

representam um grau de perfeição artística, próximo ao ideal ciceroniano53
. Tendo 

sido grandes figuras da classe senatorial, o exemplo deles testemunha a 

assimilação da herança retórica grega pela elite romana no século final da 

República. Porém, ao mesmo tempo que são apresentados como o ponto máximo 

da oratória de sua época, questionam a existência da retórica como arte54
. 

Em Brutus, Cícero os posiciona como os equivalentes latinos de 

Demóstenes e Hiperides. Com eles, a eloqüência latina teria alcançado pela 

primeira vez o nível dos gregos55
. Para Antônio e Crasso, segundo o retrato que 

Cícero faz deles em De oratore, a oratória seria uma das formas do exercício da 

cidadania. O ensino técnico oferecido então preferencialmente por gregos não 

lhes parecia uma ferramenta útil para um cidadão que quisesse utilizar os 

subsídios da persuasão. Os mestres gregos de retórica são julgados como 

homens ridículos que perdiam o tempo em controvérsias estéreis sobre a 

palavra56
. 

A eloqüência latina é vista como um dom de homens prudentes. A arte 

retórica, como conjunto de observações práticas realizadas por homens 

53 Também em Orator, eles aparecem como os mais próximos do ideal de orador ciceroniano. Cf. Cic. 

Orat. 106. 
54 Cf. entre outras passagens Cic. De or. 1, 102 e ss., em que as discussões teóricas sobre a arte sao 

consideradas por Crasso matérias de gregos ociosos e loquazes. 
55 Cf. Cic. Brut. 138. 
56 

Cf. Cic. De or. 1, 47: Verl:Ji enim controuersia iam diu torquet Graeculos homines contentionis 
cupidiores quam ueritatis. (Há muito tempo que e controvérsia sobre e palavra atormenta os 
greguinhos, homens mais amantes da discussão que da verdade.) 
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eloqüentes, é portanto posterior ao surgimento da eloqüência57 . A prática oratória 

não devia submeter-se à estreiteza rotineira dos manuais. A pretensão de 

formalizar em infinitas categorias e subcategorias as possíveis situações 

discursivas e derivar delas receitas a serem seguidas pelo orador parecia 

insensata a Crasso e a Antônio. Apesar de sua resistência aos retores gregos e 

de seu ar de xenofobia, Antônio e Crasso exprimem um estágio de assunção 

definitiva da tradição retórica grega. No retrato que Cícero apresenta de ambos os 

oradores, vemos certo decoro aristocrático que os faz dissimularem seus 

conhecimentos, para não serem vistos como frívolos ou arrogantes. 

Na introdução ao segundo livro de De oratore, Cícero descreve como os 

dois tentavam minimizar e ocultar seu conhecimento dos autores gregos: 

Mas ambos tiveram esta caraterística: Crasso queria demonstrar nao 

que não havia aprendido estas coisas, mas sim que as desprezava, 

preferindo em todos os gêneros a prudência de nossos compatriotas à 

dos gregos; enquanto Antônio achava que seu discurso seria mais 

verossímil perante este público se este acreditasse que ele nunca havia 

adquirido tal conhecimento; e, assim, cada um deles pareceria mais 

sério, um desprezando os gregos, o outro, ignorando-os
58

.

Antônio se esforçava por parecer espontâneo. Seus discursos revelavam um 

ar de improviso, mas na realidade se preparava levando em conta os menores 

detalhes59
. Conhecia a oratória e a filosofia gregas, mas assegurava que esse 

conhecimento era superficial e tinha sido adquirido tardiamente, bem depois de ter 

57 Cf. Cic. De or. 1, 146: sic esse non e/oquentiam ex artificio, sed artificium ex e/oquentia natum.

�im não é a eloqüência que nasceu da arte, mas a arte, que nasceu da eloqüência.)
Cf. Cíc. De or. li. 4: Sed fuit in utroque eorum, ut Crassus non tam existimari uel/et non didicisse

quam ílla despíe8re et nostrorum homínum ín omní genere prudentíam Graecís anteferre; Antoníus

autem probabiliorem hoc populo orationem fore censebat suam, si omnino didicisse numquam

putaretur; atque ita se uterque grauiorem fore, si alter contemnere, alter ne nosse quidem Graecos

uideretur. 
59 

cf. Cíc. Brut. 139. 
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atingido seu prestígio de orador60
. Cícero diz que seu discurso não era 

especialmente elegante. Mas a escolha e a disposição das palavras se guiavam 

mais pelo seu peso que por sua beleza exterior e, longe de ser casual, obedecia a 

um método e a uma arte. 

Cícero também destaca o uso das figuras em Antônio que, mais que decorar 

as palavras, davam luz aos seus pensamentos (cf. Cic. Brut. 140-141). A figura 

como recurso aparece aqui afastada de seu papel de ornamento, para tornar-se 

um subsídio do pensamento61
. 

Porém, o que fazia única a sua eloqüência era a ação (actio62
). Todo seu

corpo contribuía para a melhor expressão de suas idéias, e sua voz adquiria um 

tom patético que inspirava confiança e provocava compaixão nos ouvintes (cf. Cic. 

Brut. 141-142). Antônio era capaz de levantar suspeitas ou de afastá-las com a 

maior facilidade (cf. Cic. Brut. 144). 

Cícero descreve eloqüentemente o grande poder da ação oratória sobre o 

público: 

Não há um outro instrumento [se.: exceto a ação] que penetre nas 

almas, que lhes dê forma e moldura, que as dobre, que faça os 

oradores parecerem como eles próprios querem ser vistos
63

. 

60 Cf. Cic. De or. 1. 82: Namque egomet, qui sero ac leuiter Graecas ldteras attigissem ... (Pois eu 
mesmo, que tive um contato furtivo e tardio com as letras gregas ... ). 
61 Cf. Cic. Brut. 141: uz17µara enim quae vocant Graeci, ea maxime omant orationem, eaque non tam
in uerbis pingendis habent pondus quam in illuminandis sententiis. (Os crxriµa-m, [gr.: figuras] tal como 
as nomeiam os gregos, são o principal ornamento do discurso, e seu peso não vem tanto do fato de 
colorir as palavras quanto do dar luz aos pensamentos). Daí que Cícero utilize também a expressão 
/umina (luzes) para referir-se às figuras. Aristóteles tinha insistido na Poética (cap. 22 1459 a) no rol 
cognoscitivo da metáfora. Longe de ser um adorno gratuito do discurso, ela aparece como um 
instrumento do pensamento. Uma visao superficial da oratória latina pretende que nela os trapos e as 
figuras estam reduzidos a adornos carentes de significação. A passagem traduzida acima mostra o 
escasso sustento da pretensa oposição entre figura, como forma de conhecimento e figura como 
adorno. Cf. também Sen. Contr. 1, praef. 24. 
62 A actio ou pronuntiatio era a última das cinco partes da arte retórica. Consistia na posta em prática 
do discurso elaborado, através da voz e da gestualidade. No Orator(Orat. 55} a actio é definida como 
uma eloqüência corporal (actio quasi corporis quaedam eloquentia). As outras partes eram inuentio

�escobrimento), disposftio (colocação), elocutio (elocução) e memoria (memória). 
Cic. Brut. 142: Nu/la res magis penetrat in animas [se.: quam actio] eosque fingit, formst, flectit

talesque oratores uideri facit, quales ipsi se uideri volunt. 



29 

Com efeito, para Cícero, o principal elemento da persuasão é a imagem de 

si mesmo que o orador é capaz de formar no público, elaborando-a principalmente 

por meio actio. Aquele que se mostra sincero e confiável ganha a predisposição 

do público a dar-lhe crédito - precisamente este era o objetivo de Antônio64 ao 

afetar desconhecimento do saber oratório e ao ocultar sua ciência dos preceitos 

retóricos. 

Crasso
65 

é considerado por Cícero o maior orador latino, dentre os que o 

antecederam. Caracterizava-se por sua abundância (copia) ao argumentar e 

servir-se de exemplos (cf. Cic. Brut. 143). Cícero parece identificar-se com o 

equilibro entre duas tendências opostas representadas pelo estilo de Crasso: a 

dignidade (grauitas) e a abundância (copia). Sua grauitas se associava à 

·concisão e a um estilo trabalhado, mas sem exagero66
. 

Essa dignidade do seu discurso coexistia com uma tendência à abundância 

estilística e com a graça (lepos) de um humor não vulgar. Brutus fornece uma 

matizada descrição do estilo de Crasso: 

Tinha uma dignidade imponente; e junto com ela uma leveza oratória, 

não bufa, nas piadas e graças; a elegância de sua expressão latina era 

polida e esmerada, mas sem afetação; suas explicações ao dissertar 

eram magníficas; quando discutia sobre a justiça ou sobre o bem, 

exprimia-se com abundancia de argumentos e de comparações67 ."

Para Cícero, Crasso exprime, melhor que qualquer orador latino anterior, a 

universalidade da formação necessária para a oratória. Em De oratore ela é 

64 É uma velha prática a de ocultar a fonnação e o poder discursivo pessoal, para usufruir das 
vantagens de mostrar-se como mais débil à hora de persuadir. Cf., por exemplo, Quint. 4, 1,8-9: Est 
enim natura/is favor pro laborantibus (Existe uma simpatia natural em favor dos que se esforçam.) 
Sobre a importancia do carácter do orador, como elemento persuasivo, cf. Arist. Rhet. 1, 1356 a 5-15. 
65 Lúcio Licínio Crasso, cônsul no ano 95 a.e, e censor no 92. Voltarei a falar de ele ao comentar o 
edito censório que fechou as escolas de retórica. 
66 Cf. ibid.: /atine Joquendi accurata et sine molestia diligens e/egantia. (a elegância de seu latim, 

r,>lida e esmerada [mas] sem afetação.)
7 Cf. Cic. Brut. 143: Erat summa grauitas, erat cum grauitate iunctus facetiarum et urbanitatis 

oratorius, non scunilis lepos, Latine /oquendi accurata et sine molestia diligens elegantia, in disserendo 
mira explicatio; cum de aequo et bano dísputaretur, argumentorum et simí/itudinum copia. 
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insistentemente definida como um saber múltiplo, que exige, em termos ideais, o 

concurso de todas as disciplinas. Crasso é o porta-voz de Cícero nessa exigência 

de instrução geral para o orador. Porém, perante a dificuldade prática de 

aproximar-se desse ideal, Crasso aceita que o orador tenha umas poucas noções 

sobre outras áreas do saber humano, contanto que ele conheça com 

profundidade ao menos a filosofia moral e o direito68
. 

Ao elaborar a filiação em que coloca a sua própria oratória, sob os auspícios 

de Catão e de Crasso, Cícero pretende desvincular-se da tradição oratória latina 

escolar, cuja influência se baseava nos tratados de retórica gregos dos séculos Ili 

e li a.e. Sua primeira obra sobre oratória, De inuentione, denuncia a influência 

desses retores que, em sua maturidade, Cícero rejeitará. De oratore pretende 

afastar-se tanto dessa retórica grega quanto do intento dos primeiros retores 

latinos, ou seja, de adaptá-la às necessidades romanas. Trata-se de construir 

para a oratória um modelo fundamentado em outras bases: a eloqüência como 

um saber geral que inclui e engloba os outros69
. Brutus e Orator, últimas obras de 

Cícero sobre retórica, mantêm esta tendência iniciada por De oratore. Em Brutus, 

a oratória latina aparece integrada à tradição grega, mas não determinada por ela. 

Ao contrário, Cícero analisa a oratória grega a partir da perspectiva utilizada para 

referir-se à latina. Assim, a pretensão de vincular as liberdades republicanas ao 

desenvolvimento da oratória é extrapolada, estendida à Grécia e às origens da 

retórica, que aparece como o fruto de cidades bem constituídas e governadas, e 

que só existe quando estão garantidas algumas liberdades (cf. Cic. Brut. 45). 

Brutus denuncia um contexto político no qual as liberdades republicanas 

aparecem seriamente ameaçadas. Por isso, não deve surpreender a recusa em 

conceder a palavra a oradores vivos. Uma das exceções a esse propósito é 

César, ainda vivo na data de publicação da obra. Cícero não se sente com 

liberdade para falar de César, embora a importância dele na prosa latina tornasse 

impossível omitir seu nome. Sob a justificativa de que não quer falar dos vivos 

para evitar as suspeitas de adulaçao, Cícero transfere a Ático e a Bruto a 

68 Cf., entre as muitas exigências sobre o caráter universal do saber do orador, Cic. De or. 1, 18; 1, 48. 
69 

Cf. Cic. De orat. 1, 18 e ss. 
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responsabilidade de emitir um juízo sobre César, como orador e escritor. 

Entretanto, o próprio Cícero, como personagem do diálogo, subscreve um breve 

mas contundente elogio a César (cf. Cic. Brut. 251-262). 

Brutus se inicia e conclui com uma lamentação pelos tempos de crise que 

vive a República. Os êxitos de César e os fracassos dos exércitos pompeianos 

constituem um ameaçador contexto político, e é a partir dele que se esboça o 

diálogo. Embora tenha pretendido inutilmente colocar-se como árbitro da disputa 

entre César e Pompeu, era notório que as simpatias de Cícero se inclinavam para 

o último. A queixa pela situação da República é basicamente um manifesto contra

o poder pessoal de César. Os fatos políticos recentes, embora não mencionados

explicitamente, são uma presença nefasta durante toda a obra. Nenhuma das 

personagens - Cícero, Bruto e Ático - quer falar diretamente sobre esses fatos, e 

é essa mesma recusa que os coloca em lugar preeminente. César é o grande 

responsável pela já pressentida queda da República e, uma vez que a oratória é 

valorizada como um dos sustentáculos desse sistema político, sua iminente vitória 

é interpretada como um prenúncio do desaparecimento da oratória. 

Isso não significa que o destaque dado ao estilo de César seja hipócrita. 

Embora a vinculação entre oratória e política republicana seja a marca de Brutus,

Cícero não reduz a eloqüência a simples subsistema da política. Com efeito, no 

cômputo de oradores do passado, Cícero coloca em posição de evidência a 

eloqüência de Tibério Graco (cf. Cic. Brut. 96, 103-104), pelo qual, certamente 

não tinha a menor simpatia política. A vinculação que a obra destaca entre política 

e eloqüência se caracteriza pela análise do espaço próprio para a oratória no 

marco das instituições republicanas, e não pela redução da importância dos 

oradores ao papel político que lhes coube. 
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1. 2. A polêmica com os aticistas

A imitação (imitatio) desempenhava um papel significativo no aprendizado 

da oratória e nas discussões sobre estilo na Antigüidade70
• Enquanto os preceitos 

retóricos ensinavam o que convinha ao orador em cada circunstância, os 

exemplos serviam para mostrar aplicações históricas concretas dos mesmos. Os 

modelos a serem imitados ou rejeitados mostravam como o orador deveria 

proceder, o que deveria ser procurado ou evitado ao fazer um discurso. A escolha 

de modelos refletia, em certa medida, as aspirações do orador. Qual o tipo de 

oratória que pretendia cultivar? Quais as qualidades (uirtutes) que deveriam 

manifestar-se no discurso? A resposta fornecida a este tipo de pergunta definia os 

modelos adequados para a imitação. 

Para construir uma tradição são necessários modelos. Consciente disso, 

Cícero atribui traços exemplares a oradores latinos como Catão, o Censor, 

Antônio e Crasso, entre outros. Mas tanto Cícero quanto os seus contemporâneos 

procuravam entre os gregos, principalmente os do IV século a.e., os exemplos de 

excelência que fornecessem um estímulo ao desenvolvimento da oratória latina, 

considerada ainda muito recente em termos históricos71
. 

Nesse contexto, a velha dicotomia entre oradores aticistas e asianistas 

toma novo impulso, propondo leituras variadas da mesma. No curso desta 

polêmica, são apresentadas diversas definições de aticismo, enquanto o 

asianismo não passa, em geral, de rótulo pejorativo, atribuído a um orador a quem 

se pretende denegrir. 

O que nos importa aqui é o surgimento de uma polêmica sobre oratória e 

modelos oratórios gregos na época de Cícero. Porém, traços desta controvérsia 

voltam a manifestar-se, ora com nitidez, ora mais sutilmente na evolução da 

oratória latina. 

70 
Para uma análise sobre o papel da imitação na educação oratória em Grécia e Roma, cf. Clark 

(Clark, 1957, p. 144-176). 
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Brutus e Orator registram aspectos das diferenças entre Cícero e os 

oradores latinos que preferiam ser chamados "aticistas" ou "seguidores dos 

áticos". Uma delas se manifesta na avaliação divergente dos modelos gregos. Os 

aticistas latinos, entre os quais o mais destacado teria sido Caio Licínio Calvo72
,

defendiam a pureza da língua e promoviam o ideal da concisão estilística. Para 

eles, o orador exemplar da tradição grega era Lísias, qualificado por Cícero como 

Atticus (Cic. Brut. 63}, tenuis (Cic. Brut. 29}, gracilis (cf. Cic. Brut. 64} ou subtilis 

(Cic. Orat. 30), adjetivos que caracterizam sua predileção por um estilo simples e 

despojado, que pretendia imitar a linguagem cotidiana. Cícero, contudo, 

reconhece outras qualidades em Lísias, e salienta que existem diversas formas de 

aticismo, e outros modelos além desse autor73
.

O aticismo romano pretende retomar uma velha classificação da época 

helenística, que distribui os oradores gregos entre aticistas e asianistas74
. 

Quintiliano reveta que se trata de uma classificação tardia, não contemporânea 

dos fatos, embora não acrescente outros dados a respeito
75

• A historicidade e as 

origens da classificação são problemáticas. Ainda que a definição dos dois estilos 

se baseie, segundo veremos, em uma interpretação de fatos históricos, a 

dicotomia costuma ser mencionada também de um modo não histórico, como o 

confronto de duas tendências naturais de orientação do discurso: a simplicidade 

(atiscismo) e o excesso (asianismo). Os aticistas romanos são entusiastas da 

breuitas (concisão). Cícero valoriza esta virtude, destacando, porém, que ela nem 

sempre é desejável. Assim, ele expande o marco histórico da controvérsia, 

fazendo uso até de Homero para exemplificar as limitações da breuitas, como 

pode-se ler no Brutus: 

71 Por isso aparecia como necessária a legitimação de modelos próprios a partir da comparação com 
oradores ou escritores já consagrados pela tradição grega da eloqüência. Sobre o uso de modelos 
estrangeiros para fundamentar os próprios, cf. Bowersock (Bowersock, 1979, 57). 
72 C. Licínio Calvo, também conhecido por ter integrado junto com Catulo, o grupo dos poetas
neotéricos. Sobre outros integrantes do grupo, existem especulações, que colocam Calídio e até 
Bruto, como aticistas. Porém, como reclama Douglas (Douglas, 1973, esp. 119-130) não há 
evidências textuais sobre tais filhações. Cf. também Bowersock (Bowersock, 1979, esp. 6�). 
73 Cf. Cic. Brut. 285 e ss. 
74 Entre os dois gêneros, Quintiliano faz referência a um terceiro, que partilhava caraterísticas de um 
e do outro, o gênero rhodio, do qual Ésquines, emigrado de Atenas a Rhodas, seria o exemplo. Cf. 
Quint. XII, 10, 18-19. Em outras classificações Ésquines aparece como ático. Cf. Cic. Orat. 29. 
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Certamente Homero mostrou um Menelau doce (se. no discurso), mas 

que falava brevemente. Ora, a brevidade é um mérito às vezes em 

alguma parte do discurso, mas nao na eloqüência, em geral. 76

34 

Quintiliano tenta traçar a origem da controvérsia a partir da expansão 

ateniense na Ásia: 

A divisão entre aticistas e asianistas é certamente antiga. Os primeiros 

foram tidos como concisos e puros, enquanto os outros, 

contrariamente, como inflados e supérfluos. Em uns nada sobrava, nos 

outros, faltavam principalmente o bom gosto e a medida. Alguns, dentre 

os quais Santra, fornecem a seguinte explicaçao: como a lf ngua grega 

tivesse penetrado nas cidades próximas da Ásia, pessoas que apenas 

conseguiam exprimir-se almejaram a facúndia e, por isso, passaram a 

enunciar, por meio de perífrases, coisas que podiam ser nomeadas no 

seu sentido próprio, e daí em diante continuaram essa prática77
. 

O asianismo aparece aqui como um acidente da expansão cultural da língua 

grega. A abundância e o excesso dos asianistas são interpretados como 

paradoxalmente derivados de uma carência. O abuso de perífrases dissimularia a 

insuficiente perícia na língua desses recém-chegados à cultura grega. Pelos 

efeitos da repetição e da imitação, transformar-se-ia depois essa limitação em 

opção estilística consciente. 

75 
Cf. Quint. XII, 1 O, 18. 

76 
Cf. Cic. Brut. 50: Menelaum ípsum dulcem íllum quídem tradidít Homerus, sed pauca dícentem. 

Breuitass autem /aus est interdum in aliqua parte dicendí, in uniuersa eloquentia /audem non habet. 
77 

Ouint. XII, 10, 16: Et antiqua quidem ilia diuisio inter Atticos atque Asianos fuft, cum hi pressi et 
integri, contra inflati il/i et inanes haberentur, in his nihil superflueret, illis iudicium maxime ac modus 
deesset. Quod quidam, quorum et Santra est, hoc putant accidisse, quod, paulatim sermone Graeco in 
proximas Asiae ciuitates influente, nondum satis periti loquendi facundiam concupierint, ideoque ea, 
quae proprie signari poterant, circuitu coeperint enuntiare ac deinde perseuerarint. 
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A análise do surgimento do asianismo atribuído por Quintiliano a Santra78 e 

a outros, embora vincule o começo desse estilo à expansão ateniense na Asia e 

ao contato da língua grega com povos diferentes, fornece uma interpretação mais 

pseudo-psicológica do que histórica. Ela se baseia na suposta coincidência entre 

o desejo desses "novos gregos" de atingir a eloqüência, e uma relativa ignorância

de seu instrumento, a língua grega. O uso - incialmente forçado - de 

circunlóquios, transformar-se-ia, com o decorrer do tempo, em uma marca de 

estilo. Assim, os asiáticos79 teriam chegado a tal prática por obra do acaso. 

Resulta evidente que essa versão desqualifica o asianismo, uma vez que 

apresenta o aticismo como única opção estilística aceitávelªº. 

Qual é, afinal, para Quintiliano o traço que define os aticistas? Não é a sua 

pureza lingüística e a concisão, e sim o fato de não haver neles nada supérfluo (in 

his nilhil superflueret). Apresentada negativamente como ausência de 

redundância, Quintiliano alude assim à virtude do decorum, a perfeita harmonia 

entre o discurso e o que requer o contexto em que ele se insere. Isso define os 

aticistas, ao mesmo tempo que os opõe aos asianistas, caracterizados como 

engenhosos, mas faltos de juízo e de medida. 

Na sua exposição da velha controvérsia, Cícero defende que o gosto pela 

eloqüência não é coisa de todos os gregos, mas, principalmente, dos atenienses 

(Cic. Brut. 49-50). A eloqüência asianista lhe parece uma conseqüência da 

deterioraçao dos costumes81
. O asianismo é apresentado como uma mancha na 

sadia oratória aticista (cf. Cic. Brut. 51 ). Contudo, além dos traços negativos mais 

78 Santra foi um gramático dos tempos de Varro, autor de duas obras: De antiquitate uerborom (Sobre 
a antigüidade das palavras) e De uiris iflustribus (Sobre homens ilustres). 
79 A caracterização de ambos gêneros se sobrepõe a denominações geográficas. Porém Cícero 
questiona a importância do local de nascimento de um orador para caracterizar sua eloqüência, ao 
afirmar que se Lísias tivesse nascido em Siracusa, como pretende Timaeus, não sería menos ático. 
Cf. Cic. Brut. 63. 
80 A crítica à oratória asianista pode encontrar-se já entre os gregos do século li a.e. Cf. Desmouliez 
�Desmouliez, 1952, 173).

1 A vinculação entre estilo e costumes (mores) é tradicional na oratória latina. A esse tema havérá de 
consagrar Sêneca o filósofo uma de suas epístolas (cf. Sen. Epist. 100). 
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salientes - a falta de polimento e a redundância - Cícero ressalta algumas 

virtudes asianistas: a rapidez (celeritas) e a abundância (copia) 82• 

O rótulo "asianista" sempre teve, em Roma, um caráter pejorativo e mesmo 

insultante, razão pela qual não se conhece um só orador latino que tenha 

reivindicado para si esse nome. Porém, Cícero nem sempre emprega o termo em 

contextos de avaliações negativas83
. A maioria do pouco que se conhece sobre os 

aticistas romanos se deve a Cícero, que foi seu contemporâneo e se constituiu em 

alvo de suas críticas84 • Em Brutus e Orator, assistimos às respostas de Cícero a

esses adversários, que o viam como redundante e asiático85
.

A eloqüência de Cícero tinha sido qualificada de asianista e acusada até de 

carecer de virilidade. Depois de louvar Cícero como alguém em que se destacam 

todas as virtudes da oratória, Quintiliano menciona algumas das críticas que lhe 

eram dirigidas: 

No entanto, alguns dos seus contemporâneos ousavam atacá-lo por ser 

muito inchado, asianista, redundante, excessivo nas repetições, às 

vezes frio nos seus gracejos, ou quebrado nas frases, ou bem exultante 

e, longe da verdade, quase demasiadamente suave para um homem86
. 

Quintiliano apresenta os aticistas como uma espec1e de grupo de 

fanáticos, que considerava a oratória dentro de limites demasiadamente 

82 Cic. Brut. 51: Hinc Asiatici oratores non contemnendi quidem nec celeritate nec copia, sed parum
pressi et nimis redundantes. (Daqui os oradores asiáticos, não desprezíveis, por certo, nem por sua 
rapidez nem por sua abundância, mas pouco polidos e excessivamente redundantes.) 
83 O mesmo Cícero, em Brutus, define o estilo de Hortênsio, como asiático. O juízo sobre Hortênsio, 
no entanto, apesar das criticas, é amplamente favorável. Cf. Cic. Brut. 325-326. 
� Sobre o surgimento do aticismo em Roma, existem escassos dados, e as opiniões dos críticos são 
divergentes. Enquanto Douglas (Douglas, 1955, 242) sugere que o aticismo latino teria nascido depois 
do ano 54 a.e., Bowersock (Bowersock, 1979, 62-63) propõe a possibilidade de uma data anterior, 

ff6xima ao ano 65 a.e.
Cf. Quint. XII, 10, 12. 

86 /bid.:Quem tamen et suorum homines temporum incessere audebant ut tumidiorem et Asianum et 
redundantem et in repetitionibus nimium et in salibus aliquando frigidum et in compositione fractum, 
exultantem ac paene, quod procul absit, uiro molliorem. 



estreitos87. O pouco que sabemos sobre eles apenas nos autoriza a falarmos 

em escola. Sabemos que Calvo liderava um grupo que se dizia de 

seguidores dos áticos, mas não é possível identificar com certeza outros 

integrantes do movimento (cf. nota 77 supra). 
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Não há propriamente em Roma um enfrentamento entre duas escolas, uma 

aticista e outra asianista88
. Trata-se mais de críticas ocasionais - mas que 

ressurgem periodicamente na História da oratória latina - ao asianismo, entendido 

como conjunto de tendências acusadas de privilegiarem o ornamento estilístico89
.

Ao citar a polêmica de Cícero com os aticistas, Quintiliano afirma que a resposta 

que aquele dera é válida e definitiva, a ponto de não ser necessária mais que uma 

breve exposição sobre o tema90
. 

Parece haver, em princípio, certo acordo entre os aticistas e Cícero sobre 

qual seja a boa oratória grega. Assim como seus oponentes, ele reconhece a 

superioridade do estilo ático91
. A discussão se dá no alcance que se deve atribuir 

ao conceito de "atícismo". Para Calvo e seu grupo, Lísias aparece como modelo 

único de eloqüência. 

Cícero não discute seu caráter de escritor exemplar. Ele lhe parece 

certamente um destacado representante do aticismo. O que Cícero questiona é 

que seja considerado o único ou ainda o melhor. Na sua opinião, Demóstenes, 

Hiperides, Ésquines e outros são tão áticos quanto Lísias, embora todos sejam 

87 Quintiliano os trata como membros de uma religião de iniciados, que viam em Cícero um 
alienígena. Cf. Quint. XII, 10, 14: Haec manus, quasi quibusdam sacris initiata, ut alienigenam et 
parum superstitiosum deuinctumque illis legibus insequebatur. (Essa turma, que parecia ter sido 
iniciada em certos mistérios sagrados, o atacava [se. Cícero] como se fosse um alienígena, por ser 
g,uco escrupuloso e respeitoso daquelas leis).

Cf. Quint. XII. 10, 18. Véja-se também Cousin (Quintilien, 1980, vol. 7, p. 37-41). 
89 Usualmente, as discussões sobre estilos convenientes à oratória não os reduzem a duas únicas 
opções. Brutus e Orator exprimem uma complexidade bem maior do que uma simples dicotomia, 
assim como o farão tempos depois a lnstffutio Oratoria, de Quintiliano, e o Dialogus de oratoribus, de 
Tácito. Cf., por exemplo, Cic. Or. 53, que apresenta uma ampla variedade de estilos possíveis, cada 
um dos quais pode ter sua excelência. 
90 Cf. Quint. XII, 1 O, 15: Quibus (se. Atticorum imitatores] quia multa et pluribus locis Cícero ipse 
respondít, tutior mihi de hoc disserendi breuitass erit. (Como a eles [os imitadores dos áticos] já lhes 
respondeu Clcero extensamente em vários momentos, é mais prudente limitar-me a uma breve 
exposição.) 
91 Cf., por exemplo, Cic. Brut. 49-51. Em outra passagem (Brut. 291) estabelece que qualquer um que 
fale bem, o faz de maneira ática, ainda que o inverso não seja necessariamente verdadeiro. Já 
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muito diferentes entre si
92

. Assim, o aticismo para Cícero se revela algo muito 

menos simples e uniforme do que propõem os aticistas. Não haveria uma classe 

só de aticismo, mas várias93
.

Para Calvo, o aticismo se identifica com o estilo simples e despojado, que é 

caracterizado com os adjetivos humilis (humilde), submissus (baixo), tenuis 

(tênue) ou acutus (agudo). Cfcero admite como legitimamente aticista esse 

gênero de eloqüência, que procura um dizer áspero (horride), sem polir (inculte) e 

conciso (enucleate). (cf. Cic. Orat. 28) . 

Mesmo criticando-o, Cícero é consciente do nível de sofisticação que exige 

tal estilo. Com efeito, o uso do discurso simples que imita a fala quotidiana não é 

próprio de homens simples. Mas, pelo contrário, supõe um elevado grau de 

refinamento, que procura ocultar o artificio. Essa sutileza dos aticistas, que passa 

despercebida para o ouvinte desavisado, fica, entretanto, patente para o 

conhecedor. 

Assim descreve Cícero o orador modelo dos aticistas: 

Primeiro devemos esboçar aquele [se. orador] somente ao qual alguns 

dão o nome de ático. É simples e humilde, imitando o uso ordinário e 

distinguindo-se na realidade dos não-eloqüentes mais do que se crê. Por 

isso, os que o ouvem, ainda que não saibam falar, acham que podem 

exprimir-se da mesma forma94
.

Quintiliano exprime a identidade entre dizer aticamente (Attice dicere) e dizer de maneira perfeita 
�ptime dicere). Cf. Quint. XII. 10, 20 e 26. 

Cf. Cic. Brut. 285. Os exemplos utilizados mostram da parte de Cícero um critério bastante amplo à 
hora de definir os aticistas. Ésquines, que Quintiliano (Cf. Quint. XII; 10, 18-19) situa como 
representante do gênero rhódio, intermediário entre o ático e o asiático, integra para Cícero o cânon 
aticista. Também Demétlio de Falera, embora considerado de estilo mais flolido (fforidío1' do que 
Hiperides e Lísías (ibid.). A estes nomes Cícero acrescenta Charísio e Demochares, e até Hegesias, 
iue se julga ático sem sê-lo (cf. Cic. Brut. 286).

Cf. Cic. Brut. 285: 'Atticos', inquít, 'voto imítari'. Quos? nec enim est unum genus. ('Pretendo', diz, 
'imitar os áticos". Quais? Pois não há só um gênero.) Cf. também Cic. Orat. 28: Quorum [se. 
Atticorum} genera p/ura sunt; hi unum modo quale sít suspicantur. (Dos quais [se. áticos) há muitos 
�tneros. Estes só imaginam como é um deles.) 

Cic. Orat. 75-76. Ac primum informandum est ille nobis quem solum quidam vocant Atticum. 
Summissus est et humilis, consuetudinem imitans, ab indesertis re plus quam opinione differens. 
/taque eum qui audiunt, quamuis ipsi infantes sint, tamen il/o modo confidunt se posse dicere. 
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Em Orator, Cícero se serve da teoria dos três estilos95
, a fim de polemizar 

com seus críticos aticistas. Cada um desses estilos, o vehemens (elevado), o 

subtile (humilde) e o intermediário (modicum) tem seu mérito e uma dignidade 

próprios. O orador que aspire à perfeição deverá saber fazer uso dos três, uma 

vez que Cícero relaciona cada um deles às três funções do orador: instruir 

(docere, probare) é próprio do gênero humilde; deleitar (delectare) é próprio do 

intermediário, e comover (mouere, flectere) é a finalidade do gênero elevado (Cf. 

Orat. 69). 

Para saber qual dessas variedades deve ser empregada em cada discurso, 

ou ainda em cada uma das partes de um discurso, o orador há de procurar o que 

seja conveniente ao objetivo proposto (cf. Cic. Orat. 74). É esta capacidade de 

avaliação e de julgamento, conhecida entre os latinos como decorum 

(adequação), que mostrará ao orador, qual destes genera convém à sua causa.96

Por isso, é o decorum e não a tenuitas o que torna ático um orador. Essa 

última deve ser considerada apenas como um dos recursos disponíveis para o 

orador. O mesmo Lísias, protótipo para os aticistas desse estilo simples (tenuis, 

subtilis), é para Cícero modelo de aticismo, mais pelo seu senso da adequação, 

do que pelo estilo simples e despojado: 

Reconheçamos que Usias, escritor muito elegante e finíssimo, se exprime 

de maneira ática - quem poderia negá-lo? - sempre que compreendamos 

que o aticismo de Lísias nao vem de ele ser ténue e despojado, mas de 

não ter nada que seja insólito e inadequado97
. 

95 Sobre esses estilos ou genera dicendi cf. Rhet. Her. IV, 11-16. Veja-se também Aul. Gell. VI, 14, 
em que estas variedades aparecem como uberem (abundante), gracilem (grácil) e mediocrem

�médio).
Cf. Cic. Orat. 70: Magni igitur iudici, summae etiam facultatis esse debebff moderator il/e et quasi

temperator huius tripertitae uarietatis. Nam et iudicsbit quid cuique opus sit et poterit quocumque modo
postu/abit causa dicere. (Por tanto, aquele regulador e por assim dizer combinador dessa variedade
tripartita (se. os três estilos), deverá ter um amplo juízo e uma capacidade superior. Pois ele julgará o
iue seja necessário para cada situação e poderá exprimir-se do modo em que o exija a causa.)
9 Cic. Orat. 29: Dicat igitur Aftice uenustissimus ifle scriptor ac polftissimus Lysias -quis enim id possit
negara?- dum intellegamus hoc esse Atticum in Lysia, non quod tenuis sit atque inomatus, sed quod
nihil habeat insolens aut ineptum. Já foi visto supra como Quintiliano emprega um critério similar para
definir o aticismo. Cf. Quinl XII, 10,. 16.
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O caráter simples (submisssus) do estilo de alguns aticistas, como Usias, 

revela-se aceitável por estar ele subordinado a um objetivo maior, a adequação 

(decorum)98 do discurso. Mas embora esses oradores não sejam naturalmente 

vigorosos, deve se esperar que esta tendência não os leve a uma aridez estilística 

próxima da doença99
.

Também em Brutus, em uma das passagens dedicadas à análise de Usias, 

Cícero critica a avaliação que fazem dele os aticistas latinos, por destacarem mais 

seu estilo simples do que o decorum que guia seu uso. Usias seria menos fraco 

do que imaginam os aticistas. Contudo, Cícero acaba lamentando o caráter pálido 

do seu discurso: 

[LísiasJ tem certos admiradores, que procuram n�o tanto o aspecto 

esplêndido do corpo quanto sua gracilidade. A eles, sendo a saúde boa, 

o que os deleita é a ligeireza. Porém, em Lísias surgem às vezes tais

músculos, que não existe nada mais vigoroso; mas é em geral um pouco 

seco; embora tenha seus louvadores, que se deliciam muito com esta 

fineza sua 
100

.

98 
O decorum ou aptum supõe uma adequação tanto das idéias (res) quanto das palavras (uerba). Por 

outro lado, a noção de decorum também se aplica às pessoas que paricipam da comunicação 
retórica. o orador (orator) e o receptor de discurso (auditor). Cf. Cic. Or. 70-71. Veja-se também Cic. 
De or. Ili, 210. Em De or. Ili, 37 se considera o dicere apta (dizer adequadamente) a quarta das 
virtudes do discurso. As outras três virtudes são: dizer confonne à pureza da língua (/atine); com 
simplicidade (plane) e com brilho oratório (omate). Também na Ars Poetica de Horácio, o decorum ou 
aptum se reveta como um conceito fundamental. Cf. Ars. w. 24-37 sobre a adequação entre as partes 
de uma obra. Sobre os distintos níveis do decorum necessários ao personagem dramático, cf. w. 113-
127; 156-178. 
99 

Cf. Cic. Orat. 76: Etsi enim non p/urimi sanguinis est [se. Atticorum oratio], habeat tamen sucum 
aliquem oportet, ut, etiam si illis maximis uiribus careat, sit, ut ita dicam, integra ualetudine. (Embora 
não seja de muito sangue [se. o estilo dos aticistas], convém que tenha pelo menos algo de suco, de 
fonna que, mesmo carecendo das máximas forças, ostente, por assim dizer, uma saúde íntegra.) 
100 

Cic. Brut. 64: Habet [se. Lysias] enim certos sui studiosos, qui non tam habitus corporis opimos 
quam gracilitates consectentur, quos, ualetudo modo bona sit, tenuitas ipsa delectat- quamquam in 
Lysia sunt saepe etiam lacerti, sic ut eo fieri nihil possft ualentius; uerum est certe genere toto 
strigosior; sed habet tamen suos laudatores, qui hac ipsa eius subtilitate admodum gaudeant. 
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Tenuitas e subtilitas não são consideradas qualidades negativas, se 

conseguem coexistir com a boa saúde (ualetudo) e com certo vigor. Porém, o 

vigor (uís), o sangue (sanguís), é precisamente o que falta aos oradores que 

praticam essa forma de aticismo e talvez ao próprio Lísias, já que nele os 

músculos aparecem só ocasionalmente (sunt saepe etiam lacert1), mas em geral é 

"um pouco seco" (strigosiof). 

Mas se há algo que define a retórica é a capacidade de inflamar os 

auditórios. E tal faziam oradores gregos como Péricles, Demóstenes e Ésquines, 

que ninguém poderia duvidar em considerar como áticos 101. 

Cícero argumenta que se há de ser procurado um modelo de aticismo entre 

os gregos, este deve ser antes Demóstenes do que Lísias. Aquele é considerado 

o orador que mais se aproximou da perfeição, pois à concisão e à agudeza ele

acrescentava a capacidade de comover e a abundância da sua expressão (cf. Cic. 

Brut. 35). Demóstenes está mais perto da oratória ambicionada por Cícero, não 

da realmente conhecida por ele (cf. Cic. Orat. 23). Para atingir esse ideal aticista, 

é preciso medir a eloqüência a partir da força de Demóstenes e não da própria 

fraqueza 102. 

1
º

1 Embora Péricles fosse reconhecido cultor do gênero tênue (tenue genus), Aristófanes destaca o 
ardor da sua eloqüência, capaz de inflamar as almas e confundir toda a Grécia (Cf. Cic. Orat. 29). 
Também Demóstenes e Ésquines são áticos, mas se exprimem por meio de ornamentos (omate), 
em um tom elevado (grauitef) e com abundância (copiosa). Cic. Orat. 29: Omate uero et grauiter et 
copiose dicere aut Atticorum sit aut ne sit Aeschines neue Demosthenes Atticus. (Mas exprimir-se 
de maneira ornada, grave e abundante, ou bem isso é próprio dos áticos, ou entao Ésquines e 
Demóstenes não são áticos.) 

102 Cf. Cic. Orat. 23: Quid enim sit Atticum discant eloquentiamque ipsius uiribus, non imbecillitate sua
metiantur. (Que apreendam [se. os autoproclamados aticistas} o que é ático, e que meçam a 
eloqüência, a partir das forças dele mesmo [se. de Demóstenes} e não a partir de sua própria 
fraqueza.) Às vezes essa confrontação entre a delgadeza (tenuitas, subtilitas) e o vigor (uires, lacert1) 
se explicita na imagem de um corpo, por meio da oposição entre ossos (ossa) e sangue (sanguis). 
Cf., por exemplo, Cic. Brut. 68: Attico genere dicendi se gaudere dicunt; sapienter id quidem, atque 
utinam imitarentur nec solum ossa sed etiam sanguinem. (Dizem que os deleita o gênero de dicção 
ático; sabiamente aliás, e tomara imitassem não somente os ossos, mas também o sangue.) 
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LÍSIAS-CATÃO 

No fragmento já analisado em que Cícero cita Ênio (cf. p. 71-73 supra), 

este procurava achar em Cetego a versão de uma oratória autóctone, comparável 

à grega. Cícero agirá de modo análogo e recorrerá freqüentemente a paralelos e a 

comparações entre oradores romanos e gregos 163. 

Tal recurso é uma das maneiras em que Brutus tenta legitimar a oratória 

latina e criar para a eloqüência, como já foi mencionado, uma tradição de caráter 

romano. 

Um dos momentos mais relevantes da controvérsia aticista revela-se na 

comparação de Catão com Lísias (Cic. Brut. 63 e ss.). Ao propor uma relação de 

semelhança entre ambos, Cícero dá mais realce à figura de Catão como modelo 

retórico, e afirma no nível simbólico a conexão da eloqüência com a ética, tão 

característica da retórica romana. 

São vários os aspectos levantados por Cícero na construção do paralelo 

entre Calão e Lísias. Primeiro, destaca que ambos têm sido prolíficos na escrita 

de discursos: "Os discursos de Catão apenas são menos numerosos que os do 

Ático Lísias, de quem acho que existem muitos"104
. 

Já no campo do estilo, sobre o qual pretende fundamentar a comparação 

entre ambos, Cícero enumera como traços comuns a um e ao outro, a agudeza, a 

elegância, o humor e a concisão: 

... de alguma maneira existe também certa semelhança entre eles. São 

agudos, elegantes, graciosos e concisos; mas o grego tem sido mais 

afortunado por causa de toda sua fama 
105. 

103 Cf. em Cic. Brut. 59 a passagem já analisada, em que Cetego aparece comparado a Péricles.
Veja-se também Cic. Brut. 138, em que se estabelece uma correlação entre Demóstenes e Hiperides, 
e Antônio e Crasso. 
104 Cf. Cic. Brut. 63: Catonis autem orationes non minus multae fere sunt quam Attici Lysiae, cuius
arbitror plurimas esse. Pouco mais à frente (cf. Cic. Brut. 65) Cícero diz que se conhecem mais de 
cento e cinqüenta discursos de Catão, os quais ele tem lido. 
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Os traços referidos - agudeza, elegância, humor e concisão - são 

tradicionalmente atribuídos à eloqüência aticista e servem aqui para caracterizar 

tanto Lísias quanto Catão
106

. Reconhece Cícero que é a fama diferente que os 

distingue. Ele questiona a opinião comum, segundo a qual os modelos oratórios 

deviam ser exclusivamente gregos. Com efeito, Catão não fazia parte de uma 

tradição latina da eloqüência pela simples razão de que esta, entendida como um 

conhecimento coletivo sobre o próprio passado, ainda não existia. Catão aparece 

completamente ignorado como orador pelos contemporâneos de Cícero: 

Mas qual dos nossos oradores hoje vivos lê Catão ou o conhece 

verdadeiramente? Porém, que homem, ó deuses bons! Omito o cidadão, 

o senador ou o general, pois neste momento procuramos o orador.

Quem foi mais grave que ele no elogio, mais acerbo na vituperaçao, 

mais agudo nas sentenças e mais sutil na narração e na explicação? 107

Novamente Catão é investido de atributos aticistas como a agudeza e a 

sutileza. Mas a menção de sua gravidade ao louvar e sua acritude na crítica nos 

remetem às características de veemência que Cícero tenta justificar como 

aticistas, mas não eram aceitas por Calvo e seus seguidores. O vigor que ele 

louva em Demóstenes também aparece, assim, fazendo parte do estilo oratório de 

Catão. 

O paralelo entre Lísias e Catão é surpreendente108
• O próprio modo de 

apresentação do tema consigna a audácia da comparação. Lísias era o modelo 

da perfeição dos aticistas romanos. Eles procuravam recriar em latim a leveza 

105 
Cf. Cic. Brut 63: ... qucx1am mcx1o est nonnul/a in eis etiam inter ipsos similitudo. Acuti sunt,

eltJgantes, faceti, breues; sed ilia Graecus ab omni laude felicior. 
106 

Quanto ao gosto de Catão pelos recursos humorísticos e pelos jogos de palavras cf. Cic. De or. 11, 
258, em que se citam algumas frases de engenho de Catao, baseadas na paronomásia. Em Orator 
esses recursos aparecem como questionáveis para o orador aticista. Cf. Cic. Orat. 84.
107 

Cic. B/Vt. 65: Catonem uero quis nostrorum oratorum, qui quidem nunc sunt, legit aut quis nouit 
omnino? At quem uirum, di boni! Mitto ciuem aut senatorem aut imperatorem - oratorem enim hoc loco 
quaerimus; quis il/o grauior in laudando acerbior in uituperando, in sententiis argutior in docendo 
edisserendoque subtilior? 
108 Plutarco, escritor habituado à procura de identidades entre personagens e épocas diversas, diz não 
perceber a alegada semelhança entre Calão e Lísias. Cf. Plut. Cat. 7, 2. 
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(tenuitas) do orador ateniense. Catão, por sua vez, era considerado um 

proeminente cidadão, o protótipo do conservadorismo tradicionalista: um homem 

rústico, plebeu, nascido na pequena cidade de Tusculum, desconfiado da tradição 

cultural grega. Ático, interlocutor de Cícero em Brutus, se revela surpreso por tal 

comparação e mostra assim qual seria a opinião comum na época 109
. Catão era 

valorizado então como um modelo de conduta ética e política, mas não como um 

exemplo de eloqüência. 

Cícero louva nos discursos de Catão igualmente as idéias (res) e a 

formulação verbal (uerba). O velho orador revela assim um ponto de equilíbrio 

entre as duas principais partes da retórica: a inuentio e a dispositio. Sendo seus 

discursos tão numerosos, parece sugerir que nem todos fossem da mesma 

qualidade. Mas uma seleção dos passos mais notáveis serviria, segundo declara 

Cícero, para ilustrar todas as virtudes oratórias 110. 

O fato de Catão carecer de admiradores, argumenta Cícero, é 

compreensível, se analisado em termos de evolução histórica do estilo. Escritores 

caracterizados pela concisão, como Philisto de Siracusa 111 e Tucídides, ficam em 

desvantagem, se comparados a Teopompo, da mesma maneira que Lísias ante 

109 Áüco considera aceitáveis os discursos de Catão, se é levado em conta o tempo em que foram 
escritos. Mesmo assim, os acha muito rudimentários. Cf. Cic. Brot. 294: orationes autem eius (se, 
Catonis], ut illis temporibus, ualde laudo; significant enim quamdam formam ingeni, sed admodum
impolitam et plane rodem. (Eu elogio bastante seus discursos (se. os de Calão] considerado seu 
tempo; eles mostram uma certa forma de engenho, ainda que falto de polimento e rudimentário). 
Na seqüência (ibid.) ele atribui a Bruto, o outro interlocutor do diálogo, a mesma opinião. Cícero não 
pode ter pensado que Aüco e Bruto aceitassem as opiniões entusiastas sobre Origines e a 
comparação com Philisto e Tucídides. Esse homem, nascido no Tusculum (Calão) nem suspeitava 
o que seria a abundância e o ornamento. Cf. ibid.: hominem Tuscufanum, nondum suspicantem

quale esset copiose et omate dicere.

11° Cf. Cic. Brut. 65: Refertae sunt orationes amplius centum quinquaginta ( ... ) et uerbis et rebus
iflustribus. Licet ex his eligant ea quae notatione et laude digna sunt; omnes oratoriae uirtutes in eis 
reperientur. (Acumulou mais de cento e cinqüenta discursos ( ... ) brilhantes na estrutura verbal e nas 
idéias. É possível escolher deles aquelas coisas que são dignas de destaque e de elogio; neles 
�rão ser encontradas todas as virtudes da oratória.) 

11 Autor de uma História de Sicília (s. V-IVa.C.). 
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Demóstenes 
112

. Alguma coisa semelhante teria acontecido com Catão: o estilo 

exageradamente refinado dos seus sucessores escureceu o seu brilho 
113

• 

Cícero menciona reiteradamente a idéia de que existe uma evolução, um 

progresso no estilo da oratória. Fruto do suceder-se de gerações e da experiência 

acumulada, os oradores recentes tendem a superar os mais velhos. 

Diferentemente do que acontece nas outras artes, na eloqüência o ar de 

antigüidade não é um mérito 
114

. 

Contudo, as novidades dos estilos precisam de algum tempo de maturação, 

como um bom vinho 115
. Os artifícios da linguagem que constituem o omatus são

fruto dessa evolução histórica. Segundo esse ponto de vista, uma comparação 

rigorosa entre oradores de épocas diferentes ou de culturas em estágios de 

evolução diversos não é procedente. Catão não deve ser colocado em 

comparação com oradores mais recentes. Se seu estilo é um pouco áspero, é 

porque assim se falava na sua época 
116

. Essa forma de considerar a eloqüência 

do passado é bem diferente da praticada pelos aticistas, que valorizavam os 

arcaísmos e o ar de Antigüidade do discurso como elementos estéticos a serem 

utilizados na fala atual117
.

Cícero denuncia como produto da ignorância que eles louvem a 

Antigüidade (antiquitas) e a sutileza (subtilitas) em Lísias e Hiperides, ignorando 

112 Cf. Cic. Brut. 66. 
113 Cic. Brut. 66: ... Catonibus luminibus obstruxit haec posteriorum quasi exaggerata altius oratio. (As 
luzes de Catão ficaram escurecidas por esse estilo, por assim dizer, exageradamente elevado dos 
?,ue vieram depois.) 
1 4 Cf. Cic. Brut. 69: Sed maiore honore in omnibus artibus quam in hac una dicendi uersatur 
antiquitas. (Mas a Antigüidade é mais honorada em todas as outras artes do que nessa única da 
elç>qüência.) 
115 Cf. Cic. Brut. 288 onde compara o estilo com o vinho. O melhor não é nem muito novo nem 
muito velho, mas de uma idade moderada. Porém, o estilo de Tucídides é demasiadamente velho 
(nimis ueterem) , como um vinho do ano do consulado de Anício (160 a.C.). Cf. ibid.: lpse enim 
Thucydides si posterius fuisset, multo maturior fuisset et mitior. (O próprio Tucídides, se tivesse 
vivido em um tempo posterior, teria madurado muito e atingido um sabor mais suave.) 

116 Cf. Cic. Brut. 67.
117 A polêmica sobre a conveniência ou não do emprego de formas de discurso antiquadas ou 
arcaísmos, é um tema tradicional das discussões sobre estilo entre os romanos. 
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que essas mesmas qualidades também se encontram em Catão, que deveria ser 

considerado uma versão latina do aticismo 118. 

Mas Cícero destaca que o mérito de Catão não se restringe às virtudes 

louvadas pelos neo-aticistas. Ele também é exemplar no seu domínio das figuras 

e dos tropos (cf. Cic. Brut. 69). É precisamente na diferente valorização do 

ornamento retórico (omatus) que mais se acirra a disputa entre Cícero e os 

aticistas romanos. Enquanto estes consideram-no um aditivo supérfluo, um vício 

da eloqüência, para Cícero o ornamento é uma das marcas características do 

orador ideal. 

Entre os recursos do ornamento, o principal está constituído pelas figuras 

retóricas. Se Demóstenes tem sido julgado com justiça como o príncipe dos 

oradores, isso se deve a seu talento para o uso das figuras (cf. Cic. Brut. 141). 

Leeman (Leeman, 1955, 201-202) afirma que o elogio a Catão é 

fundamentalmente irônico. Seu objetivo seria atacar os aticistas, mostrando que 

escolher Lísias como modelo é tão absurdo quanto seria tomar Catão. Essa 

interpretação desconsidera o fato de que o caráter irônico do elogio a Catão é 

proposto na própria obra por Ático119
, e rejeitado expressamente por Cícero. Ele

insiste na recomendação da leitura dos livros de Catão, mas reconhece algumas 

carências no ornamento, as quais atribui à época em que ele viveu 120. Na 

verdade, Atico não só critica Catão, mas também muitos outros dos oradores que 

Cícero tenta inserir como etapas no desenvolvimento da oratória latina 121. 

Sua opinião, tão pouco favorável à eloqüência latina pré-ciceroniana, é 

talvez representativa do juízo de muitos romanos cultivados na primeira metade 

118 Cf. Cic. Brut. 67: Sed ea in nostris inscitia est, quod hi ipsi, qui in Graecis antiquitate delectantur 
aaqua subtilitata quam Atticam appellant, hanc in Cafona na nouarunt quidem. Hyperidae volunt essa 
et Lysiae; laudo, sed cur nolunt Catones? (Mas entre os nossos a ignorância é tanta, que esses 
mesmos se deliciam com a antigüidade dos gregos, e com essa sutileza que chamam de ática, sem 
serem capazes de vê-las em Catão. Eles querem ser Lísias e Hiperides. Meus parabéns. Mas por que 
não querem (ser) Catones?) 
119 Cf. Cic. Brut. 294, em que Ático exige uma explicação de Cícero: Bella ironia, si iocaremur .... 
(Bonita ironia. se fosse uma brincadeira ... ) Mas tratando-se de uma conversa séria, Atico assegura 
não entender o sentido da ponderação de Cícero. 
120 Cf. Cic. Brut. 298. em que reitera argumentos já fornecidos em Brut. 67 e 69. Na seqüência, em 
Brut. 299. Cícero afinna expressamente que os elogios aos oradores latinos não pretendiam ser 
irônicos. 
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do século I a.e. Todavia a intervenção de Atice se justifica por dar a Cícero a 

oportunidade de explicitar o projeto histórico empreendido em Brutus. 

Ao desenvolver a comparação da oratória latina com a grega, Cícero 

mostra a historicidade de ambas. Têm lugar nessa História tanto os oradores 

concisos quanto os que visam à abundância estilística. Assim, Cícero tenta 

fundamentar um ponto de equilíbrio entre duas tendências extremas: a que 

privilegia a concisão e a sutileza, e a que valoriza a força e a abundância 122. 

Resumindo o que foi dito, a abundância não é para Cícero um vício. Pelo 

contrário, dentro dos limites da conveniência (decorum), a abundância verbal 

(copia uerborum) é um mérito, e prova da evolução e da maturidade da 

eloqüência. Tal como Cícero a entende, ela não é uma mera excrescência 

ornamental sobreposta a um núcleo argumentativo, e sim um reflexo da 

excelência e variedade das idéias (res). Assim, o aforismo atribuído a Catão: rem 

tene, uerba sequentur (apossa-te da idéia e as palavras virão junto), não se revela 

como um desprezo pelo ornamento verbal. Ao contrário, justifica a eventual 

riqueza deste, como decorrência da riqueza das idéias. Com intuito similar, lemos 

no De oratore: " ... com efeito, a abundância de idéias produz a abundância 

verbal" 123
.

As controvérsias sobre o estilo que convém a esse orador ideal não 

pretendem estabelecer definitivamente um tipo preceptivo de estilo, e sim mostrar 

a enorme variedade de possibilidades que comporta a eloqüência. Em Brutus, 

essa variedade aparece na pluralidade de oradores resenhados por Cícero. Até 

mesmo os que atingem a categoria de modelos, apresentam entre si diferenças 

significativas. Em Orator, a marca do gênio é precisamente a diversidade de 

estilos que um orador pode manejar segundo a conveniência. Assim, tanto 

121 Assim Galba, Carbão, os Gracos, Cipião Africano, Lépido e até Crasso aparecem questionados por 
Ático no que diz do caráter exemplar que Cícero lhes atribui. Cf. Cic. Brut. 295-297. 
122 Falando em Homero, Cícero cita, como prova de que a eloqüência já estava bem desenvolvida 
naquela época, que Homero atribui virtudes retóricas a Ulisses e a Néstor. As virtudes a que ele se 
refere sao o vigor (uim) para Ulisses, e a suavidade (suauitatem) para Néstor. Cf. Cic. Brut. 40. A 
virtude oratória de Ulisses visa a inflamar seu auditório, empurrando-o à ação; já a de Néstor se 
endereça mais à convicção, à racionalidade. Como se vê também em outras passagens de Brutus,

Cícero não considera essas virtudes mutuamente excludentes. 
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Demóstenes quanto o próprio Cícero aparecem dominando os três estilos 

tradicionais descritos 124
. 

Dada esta variedade, própria do grande orador, a prova de sua excelência 

deve ser procurada na recepção do auditório aos discursos, mais do que no 

gênero de eloqüência cultivado. Daí que para Cícero a acusação mais definitiva 

que se podia fazer aos aticistas era sua falta de eficácia. Enquanto vinham 

pessoas de todos os cantos da Grécia só para ouvir Demóstenes, "esses áticosn

(isti Attici' 25> produziam ao falar um enorme vazio ao redor deles 126
. 

Eis a maior prova de seu fracasso: o desinteresse que se apossava do 

público ao qual deviam falar. Essa consideração aparece constantemente nas 

referências feitas por Cícero ao grupo127
. Em Disputationes Tusculanae, obra do 

ano 45 a.e., posterior, portanto a Brutus e a Orator, Cícero considera terminado o 

movimento neo-aticista, logo após seus cultores terem sido expostos ao ridículo 

no foro 128
. 

C{CERO E CÉSAR 

Um passo do Brutus, particularmente significativa a respeito da dicotomia 

entre concisão e abundância, é a destinada à avaliação de César como orador e 

escritor. O tema era delicado, já que implicava a personalidade mais poderosa da 

política romana. Por isso, além de especificar as diferenças estilísticas que 

separavam Cícero e César, os dois grandes mestres da prosa republicana, o 

trecho deve também ser interpretado à luz das diferenças políticas que colocavam 

123 
... rerum enim copia uerborum copiam gignit (De orat. Ili, 125). Veja-se também o comentário de 

Douglas (Douglas, 1973, 115). 
124 Sobre o domínio dos três gêneros por Cícero, cf. Cic. Orat. 102; 108; sobre a variedade em 
Demóstenes, cf. Cic. Orat. 111. 
125 Calvo e seus seguidores. 
126 Cf. Cic. Brut. 289. 
127 O argumento sobre a importância da avaliação do público, com a qual a opinião dos conhecedores, 
forçosamente haverá de coincidir, é desenvolvido em extenso em C_ic. Brut. 183-200. Merece 
destacar-se a supressa e ainda o estupor experimentados por Bruto e Atico perante as palavras de 
Cícero. 

..1 
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os dois homens nos extremos da confrontação política que então se vivia. César 

afirmava seu poder político impondo-se no plano militar sobre as forças de 

Pompeu e do senado; Cícero via ruir a estrutura do Estado que conhecera, e 

temia o crescente poder pessoal de César. A despeito da sua notória preferência 

por Pompeu, ainda lamentava a frustração de sua pretensão de se tornar 

intermediário e árbitro entre os dois homens fortes do momento 129. 

Analisamos na Introdução o modo como Brutus se erige ao mesmo tempo 

em celebração e em canto fúnebre à República e à oratória. Todas as menções e 

os tristes presságios sobre a situação política faziam alusão a César, mesmo sem 

mencioná-lo. Agora, quando a questão é avaliá-lo como mestre da eloqüência 

latina, a situação política, citada em outros momentos da obra, deve ser integrada 

como contexto para a compreensão das considerações sobre seu estilo. 

As opiniões sobre os méritos estilísticos de César são, fora de dúvida, 

encomiásticas. Porém, Cícero, como personagem do diálogo, se exprime muito 

brevemente nesse caso. São seus outros interlocutores, Bruto e Atico 

(principalmente o último), os que se pronunciam entusiasticamente sobre César 

como orador130
• A recusa inicial de Cícero se fundamenta no seguinte: o que 

disseram ou escreveram os vivos é acessível a todos. Além do mais, diz-se em 

Brutus mais de uma vez que a equanimidade do juízo depende da impossibilidade 

de toda suspeita de adulação 131
. Tudo isso faz que as considerações sobre o 

estilo de César e sobre as relações deste com Cícero venham revestidas de 

grande cortesia. Tão grande, aliás, que é impossível que não seja considerada 

sob suspeita. 

128 Cic. Tusc. li, 3: qui (scAttici) iam conticuere. paene ab ipso foro irrisi. (Os quais [se. áticos] já 
calaram. tomados quase em motivo de bur1a no próprio foro.) 
129 Cf. Cic. Orat Brut. 7, em que se refere a esse intento falho como patrocinium pacis (promoção da 

�)- Veja-se outra menção do assunto, dessa vez por parte de Bruto, em Brut. 266.
30 Bruto e Ático parecem mais preocupados que Cícero com a pureza e concisão da língua, traços 

que os aproximam dos aticistas. Particulannente ilustrativa das preferências estilísticas de ambos é 
uma epístola endereçada a Ático. Cf. Cic. Att 15. 1 a. 2 
131 Cf. Cic. Brut. 57; 251. 
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Atico coloca César como o mais elegante de todos os oradores latinos e 

salienta que essa opinião é compartilhada por Cícero 132
• Continuando a avaliação

de César, cita um texto deste em que louva Cícero, a quem teria dedicado o seu 

tratado, hoje perdido, sobre a analogia, em que eleva Cícero como o "príncipe e 

inventor da abundância" (principem copiae atque inuentorem): 

... se [ ... ] devemos considerar que tu, praticamente o primeiro em 

descobrir a abundância, tens merecido com justiça o título e a dignidade 

do povo romano, isso é motivo para ter por negligenciável o 

conhecimento da linguagem cotidiana e acessível a todos?
133

•

É pelo menos curioso que o encômio da abundância de Cícero seja 

seguido pela exaltação de seu oposto, a linguagem simples e sem ornamento. 

Porém, Bruto realça a significação positiva do elogio de César a Cícero (cf. Cic. 

Brut. 254-255), enquanto este se mostra satisfeito pelas palavras de César, 

embora saliente discretamente que talvez sejam fruto não de sua opinião sincera, 

mas da sua conhecida benevolência 134
. 

Cícero sabia estar em dívida para com a clemência de César, a qual já 

adulara com sucesso em Pro Marce/10
135

. Por isso, em todas as menções ao 

caráter crítico da situação política, não há uma única menção a César. Entretanto, 

a admissão dessa virtude de seu adversário, sugere, além da falsa modéstia, 

bastante característica de Cícero, uma maneira de assinalar discretamente que 

entendeu o caráter ambíguo do elogio de César, sugerido pelo destaque da 

132 Cf. Cic. Brot. 252: Sed tamen, Brote, inquit Atticus, de Caesare et ipse ita iudico et de hoc huius
generis acerrimo existimatore [se. Cicerone] saepissime audio, illum omnium fere oratorum Latine loqui 
elegantissime. (Mas, contudo, Bruto, disse Âtico, o que eu acho de César é o mesmo que ouço muito 
amiúde deste argutfssimo avaliador do gênero [se. Clcero]. que ele é praticamente o mais eloqüente 
de todos os oradores que falam latim. 
133 

Cic. Brut. 253: Ac si( ... ] te paene principem copiae atque inuentorem bene de nomine ac dignitate
populi Romani meritum esse existimare debemus, hunc facilem et cotidianum nouisse sermonem num 
pro relicto est habendum? 
134 

Cic. Brut. 255: -Et recte quidem, inquam, Brote, modo sit hoc Caesaris iudici, non benevolentiae
testimonium. (Perfeitamente, Bruto, - afirmo - contanto que essa seja a opinião de César e não uma 
�rova da sua benevolência.)
35 Cf. Cic. Marcel/. 3, 8. Por meio desse discurso, em que se enaltece a clemência de César, obteve

dele a permissão para que seu amigo Marcelo voltasse a Roma.
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profusão estilística (copia), num momento em que se reclama dignidade para a 

linguagem simples (facilem et cotidianum ... sermonem). 

Para Atico, o fundamento da boa oratória é uma linguagem correta e polida.

Ele defende que na Antigüidade esta correção se baseava nos bons costumes e 

em certa inocência: 

O solo, ele disse, e, se posso falar assim, o fundamento do orador é, 

como vês, uma locução polida e em bom latim. Os que possuíram a 

glória dessa virtude até agora não a deviam a um método racional ou a 

um conhecimento cientffico, mas quase a um bom hábito 
136.

Ático salienta que a passagem do tempo trouxe a Roma a corrupção da

linguagem, assim como tinha ocorrido antes na Grécia, quando Atenas recebeu 

multidões que falavam uma língua contaminada (inquinate loquentes). Tendo 

perdido o hábito lingüístico seu prístino caráter sadio, a pureza não pode agora 

ser obtida pelo recurso ao hábito, mas por um método que não possa ser 

corrompido com o uso (cf. Cic. Brut. 258). O mérito de encontrar esse método 

para a língua latina corresponde a César, segundo o julgamento de Ático. Ele se

baseia no bom uso lingüístico para corrigir o mau uso 137
. A essas virtudes da

elegância e da correção, Atico acrescenta também a excelência de César no

ornamento retórico, o qual o situaria à frente dos oradores de seu tempo 138. 

A digressão sobre César se fecha com uma reflexão, dessa vez na boca do 

próprio Cícero, sobre os méritos do De bel/o Ga//íco: 

Eles, [se. os Comentários de César] afirmo, são dignos do maior louvor; 

pois são nus, diretos e elegantes, despidos de todo ornamento 

136 
Cf. Cic. Brut. 258: Solum quidem, inquit ille, et quasi fundamentum oratoris uides, locutionem 

emendatam et Latinam, cuius penes quos laus adhuc fuit, non fuit rationis aut scientiae, sed quasi 
bonae consuetudinis. 
137 Cf. Cic. Brut. 261: Caesar autem rationem adhibens consuetudinem uitiosam et convptam pura et 
inconvpta consuetudine emendat. (Mas César, acrescentando um método, corrige o uso vicioso e 
corrompido, por meio do uso puro e incorrupto.) Sobre essa mesma passagem, veja-se Suet. Caes. 

55-56.
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discursivo, como de uma veste. Porém, enquanto ele quis que aqueles 

que queriam escrever a História tivessem de onde tomar o material, 

talvez tenha feito um favor aos ineptos, que quererao aquecê-lo com 

seus adornos, mas aos sensatos, afastou-os do escrever; com efeito, 

nada existe na História mais doce do que a simples e ilustre 

brevidade 139.

Cícero vincula o estilo despojado dos Comentários de César à exigência da 

brevidade, própria do gênero historiográfico. Porém, na sua opinião, o mérito 

desse estilo não vai além da oratória, o que aparece muito claramente em Brutus, 

especialmente nas referências feitas a Tucídides. Cícero critica as tentativas de 

considerar o historiador ateniense um modelo para a oratória. História e oratória, 

os dois grandes gêneros da prosa, aparecem como não comparáveis, por ser 

diferente o decorum exigido a cada um deles. Os brilhantes discursos e as 

arrazoados postos em lábios de personagens que fazem parte da obra histórica 

de Tucídides, devem ser interpretados no contexto no qual aparecem, e não como 

peças de oratória que algum orador poderia imitar. Eles apresentam o problema 

de serem às vezes obscuros, o que os faria inviáveis em um contexto 

verdadeiramente oratório 
140. Isso faz que a crítica de Cícero aos tucididianos seja

ainda mais azeda que aquela endereçada aos partidários de Lísias. Aqueles que 

pretendem ser tucididianos sao, na sua opinião, "uma nova e insólita raça de 

ignorantes" (nouum quoddam genus imperitorum et inauditum genus) 141. 

138 
Cf. Cic. Brvt. ibid. 

139 Cic. Brvt. 262: Valde quidem, inquam, probandos [se, Caesaris CommentariosJ; nudi enim sunt, 
recti et uenusti, omni omatu orationis tamquam ueste detracta. Sed dum vo/uit a/ios habere parata, 
unde sumerent qui uellent scribere historiam, ineptis gratum fortasse fecit, qui illa vo/ent calamistris 
inurere, sanos quidem homines a scribendo deterruit; nihil est enim in historia pura et illustri breuitaste 
dulcius. 
140 

Cf. Cic. Orat. 30: Thucydides autem res gestas et bel/a narrat et proelia, graufter sane et probe, sed 
nihil ab eo transferri potest sd forensem usum et publicum. lpsae illae contiones fta multas habent 
obscuras abditasque sententias uix ut intellegantur; quod est in oratione ciuili uitium ue/ maximum. 
(Tucídides narra façanhas, guerras e batalhas, por certo em um modo fino e honesto, mas nada nele 
pode ser transferido ao uso forense e público. Seus famosos discursos contêm muitas sentenças tão 
escuras e recônditas. que dificilmente podem ser entendidas; em um discurso civil, isso é um vício, e 
ainda o máximo.) 
141 

Sobre Tucídides e os tucidideanos, considerados "uma nova raça de ignorantes", cf. Cic. Orat. 30: 
Ecce autem a/iqui se Thucididios esse profitentur, nouum quoddam imperitorvm et inauditum genus. 
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Não há pois contradição entre o elogio do sóbrio discurso de César nos 

Comentários e a defesa do ornamento oratório praticada por Cícero em sua 

polêmica com os aticistas. A gêneros diferentes convêm estilos diferentes. 

Enquanto a brevidade e concisão são méritos relevantes na História, a oratória 

exige geralmente um estilo mais elevado e inclinado ao ornamento e ao pathos. 

Todo o passo referente a César está, contudo, marcado por uma ironia 

cortês, assemelhando-se por vezes a uma civilizada troca de elogios entre César 

e Cícero, dois velhos e cordiais adversários. Em primeiro lugar, é audacioso que 

Brutus apresente César dividindo seu destaque de grande orador da época com 

Marcelo, um ex-pompeiano que pela clemência do próprio César recebera a 

autorização para retornar a Roma. 

A digressão sobre o estilo de César aparece entre dois passos que 

lamentam a situação presente da República e pressagiam um futuro ainda mais 

negro 142
. O fato de César não ser mencionado explicitamente não faz mais que 

destacar a responsabilidade que Cícero lhe atribuía pela situação política do 

momento. 

Finalmente, é preciso ressaltar a singularidade da conclusão do elogio de 

César por parte de Cícero. Segundo este, o estilo despojado daquele, adequado à 

narração de fatos históricos, não será capaz de gerar uma tradição. Sua perfeição 

é tal, afirma Cícero, que só estimulará os néscios a acrescentarem algum adorno, 

ao passo que os prudentes se afastarão da escrita 143
.

Nam qui Lysiam secuntur, causidicum quendam secuntur (. . .) qui in forensibus causis possit praeclare 
consistere. (Eis alguns que se proclamam tucididianos, uma nova e insólita raça de ignorantes. Pois 
os que imitam Lisias, [ao menos) imitam um causídico ( ... ) que pode afirmar-se de maneira preclara 
nas causas forenses.) Veja-se mais amplamente Cic. Orat. 30-32. 
142 

Cf. Cic. Brut. 250-251, em que a avaliação da oratória de Marcelo, por Bruto, é seguida de uma 
reflexao lacônica e amarga de Cícero sobre os tempos presentes. Cf. também Cic. Brut. 266, em que 
a lembrança de oradores - pompeianos em sua esmagadora maioria - recentemente mortos na 
guerra civil, provoca uma emotiva reação de Bruto, que lamenta que os intentos de Cícero por 
instaurar a paz não fossem ouvidos. Cícero corta abruptamente a fala de Bruto, da maneira que 
segue: Sileamus, inquam, Brote, de istis, ne augeamus dotarem; nam et praeteritorum recordatio est 
acerba et acerbior expectatio re/iquorum. /taque omittamus lugere et tantum quid quisque dicendo 
potuerit, quoniam id quaerimus, praedicemus. (Calemos, Bruto, ao respeito dessas coisas, afirmo, 
para não aumentar nossa dor; pois a recordação do passado é amarga, e mais amarga ainda a 
expectativa pelo futuro. Por tanto deixemos os lamentos e restrinjamo-nos aos méritos de cada um no 
dizer, já que é isso o que procuramos.) 
143 

... sanos quidem homines a scribendo deterruit ( ... aos sensatos os afastou do escrever). Cf. supra 
p. 52 e n. 139 a passagem completa e tradução de Cic. Brut. 262.
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É curiosa essa avaliação pessimista sobre a influência dos Comentários de 

César. Ao falar em outros grandes oradores e escritores do passado, Cícero 

nunca havia apresentado o argumento de que a perfeição de um modelo pudesse 

desestimular as novas gerações, pelo fato de que estas sentir-se-iam incapazes 

de atingir o mesmo patamar. A conotação de medo, associada ao verbo deterrere, 

faz lícita uma leitura política sobre o abandono da escrita por parte dos homens 

prudentes. Juntamente com a pressentida queda da República, Cícero sente a 

oratória fadada ao desaparecimento ou ao desempenho de um papel ridículo e 

indigno de seu glorioso passado. Sem as liberdades republicanas tradicionais, os 

homens se afastam com medo (deterrent) do risco de escrever e de falar. 

1.3. Cícero, as primeiras escolas de retórica e a declamação 

É no percurso do século li a.e., como já mencionado, que a presença da 

retórica grega começou a tomar-se relevante em Roma. O ensino da retórica 

estava inicialmente nas mãos de imigrantes e escravos, vindos do mundo grego. 

Eles teriam sido os primeiros rhetores (retores), nome que recebiam os 

professores de retórica, que nessa época ministravam esta disciplina de forma 

particular, e em troca de um salário (merces) 144
.

No ano 161 a. C., um senatus consultus decretou a expulsão dos filósofos 

e rhetores gregos de Roma (cf. Suet. De gramm. et rhet. XX.V, 1; Aul., XV, 11, 1). 

Não se sabe com certeza a motivação de tal resolução, mas tanto a especulação 

filosófica quanto o ensino das técnicas gregas da persuasão deviam parecer, a 

pessoas como Catão, disciplinas alheias e perigosas. Assim, os tradicionalistas 

opunham à preceptiva estrangeira, tida como artificiosa e decadente, uma oratória 

que se pretendia natural e sadia. A consideração da técnica grega tradicional 

como algo supérfluo e eventualmente imoral, virá a ser um dos elementos 

constitutivos da percepção romana sobre a retórica 145
. 

1
"" Cf. Bonner (Bonner, 1994, 98-99). 
145 Sobre críticas à arte, tal como ensinada pelos gregos, cf. Cic. De or. 1, 90-93; 102; 145; li, 75; 111, 70
epassim. 
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Em que pese a escassez de dados referentes a essa época, ao que parece 

o ensino da retórica, entretanto, não fez senão expandir-se nas décadas

seguintes à expulsão dos retores. Nos anos de infância de Cícero, havia já muitos 

professores e escolas de retórica 146
, nas quais o ensino era exercido por gregos, 

que se baseavam em manuais (techna1), que, segundo Cícero, vinham se 

produzindo na Grécia, já desde antes de Aristóteles 
147

. Para os romanos das

décadas finais da República, o modelo de preceptiva retórica era Hermágoras, 

autor grego do século li a.e., a cuja influência devem ser atribuídos a Rhetorica 

ad Herennium e De inuentione 
148.

O próprio Cícero havia se formado nas retóricas gregas da época helenística, 

particularcularmente na de Hermágoras. Mas se De inuentione, trabalho de 

juventude, coloca-se nessa linha tradicional, os escritos posteriores sobre retórica 

afastam-se de maneira patente da disciplina tal como a concebiam esses 

manuais. De oratore pode ser visto como um longo protesto contra o que Cícero 

entende ser a estreiteza das artes retóricas ao uso 149
. Em lugar das infinitas

receitas, adequadas a cada gênero e situação, Cícero defende a importância da 

formação filosófica do orador, que deveria possuir ainda conhecimentos na área 

do direito civil e uma sólida cultura geral. Em Brutus, Cícero reconhece os méritos 

de Hermágoras na elaboração de argumentos, mas lamenta suas deficiências no 

que diz respeito ao ornamento do estilo (cf. Cic. Brut. 263; 271). 

No início do século 1. a.e., poder-se-ia aprender retórica em escolas abertas 

ao público. Nesse contexto, o surgimento de "retores latinos", que ensinavam em 

língua vernácula uma disciplina até então vinculada a mestres gregos e 

normalmente ministrada em língua grega, aparece como uma novidade relevante. 

Pouco tempo após o seu surgimento, no entanto, as escolas desses retores são 

fechadas por decisão dos censores 
150. 

148 Cf. Cic. De or. 1, 16. Quintiliano faz coincidir os primeiros retores latinos com os últimos anos de 
Crasso, referindo Cícero como fonte. Cf. Quint. li, 4, 42. 
w Cf. Cic. De inv. li, 2, 6; Brut. 46. 
148 Sobre os manuais gregos em relação às primeiras obras latinas sobre retórica, cf. Bonner 
�Bonner, 1984, 97 e ss.). 

49 Cf. Guillemin (Guillemin, 1955). 
150 O edito é do ano 92. A escola de Plócio teria começado a funcionar por volta do ano 94, segundo 
Bonner (cf. Bonner, 1984, 100). 
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O texto do edito é conhecido graças a Suetônio: 

Os censores Cn. Domício Ahenobarbo e L. Liclnio Crasso dispuseram o 

seguinte: 

"Fomos informados de que existem pessoas que criaram um novo tipo de 

ensino, a cujas escolas afluem os jovens; que eles deram-se a si próprios o

nome de retores latinos; e que ali homens na flor da idade desperdiçam seu 

tempo por dias inteiros. Nossos ancestrais institulram quais coisas queriam 

que os seus filhos aprendessem e as escolas que deveriam freqüentar. Estas 

novidades, que vão além dos costumes e das práticas dos nossos maiores, 

nem as aprovamos nem nos parecem honestas. Por isso achamos ser nossa 

obrigação manifestar aos que têm tais escolas e aos que as freqüentam a 

nossa decísao: nao têm a nossa aprovaçao 
151. 

O argumento proposto contra as escolas de retórica é o da novidade, o 

indesejável afastamento dos mores maiorum , uma vez que os retores ministram 

um novo tipo de ensino, sem precedentes na tradição romana. Note-se que o 

edito chama a atenção sobre o fato de eles se terem dado a si próprios o nome de 

"retores latinos" (Latinos rhetoras), o que demonstra a estranheza provocada na 

época por uma retórica ensinada em latim. Lecionada por gregos até então, não 

se pode afirmar que tenha existido um manual de retórica escrito em latim antes 

da Rhetorica ad Herennium (circa 85 a.C.). 

É por isso que os censores argumentam que o tipo de ensino promovido 

por esses professores não encontra precedentes na tradição (nouum genus 

disciplinae). É, portanto, visto como uma novidade prejudicial à juventude e 

contrária aos costumes dos maiores (haec nova, quae praeter consuetudinem ac 

151 
Suet. De gram. et rflet.25, 1: Cn. Domitius Ahenobarbus L. Licinius Crassus censores ita 

edixerunt: "Renuntiatum est nobis esse homines qui nouum genus disciplinae instituerunt, ad quos 
iuuentus in ludum conueniat; eos sibi nomen imposuisse Latinos rfletoras; ibi homines adolescentulos 
dies toto desidere. Maiores nostri quae /iberos suos discere et quos in ludos itare uellent instituerunt. 
Haec noua quae praeter consuetudinem ac morem maiorum fiunt, neque p/acent neque recta uidentur. 
Quapropter et his qui eos /udos habent et his qui eo uenire consuerunt, uidetur faciundum ut 
ostenderemus nostram sententiam, nobis non placeren

. 
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morem maiorum fiunt). Esse caráter tradicionalista e moralizante do edito, que 

opõe haec nova aos consuetudinem ac morem maiorum reaparece, como 

veremos, em referências posteriores a ele. 

Um dos temas discutidos no De oratore é se a oratória é realmente uma 

arte, ou seja, um conhecimento que possa ser ensinado por meio de preceitos. 

Entre as personagens mais destacadas que tomam a palavra nesse diálogo de 

Cícero, encontramos Licínio Crasso 
152, um dos censores que assinaram o edito de 

fechamento das escolas de retórica, e o orador Marco Antônio. Vimos tanto um 

como outro elevados à categoria de modelo em Brutus. 

As personagens do diálogo expressam reiteradamente um profundo 

desprezo pelo ensino da retórica, considerado como frivolidade, assunto de 

"greguinhos charlatães". Quando, em De oratore, perguntam a Crasso (De or. 1, 

102) se ele acredita que exista uma arte retórica, ou seja, uma técnica que possa

ser transmitida, sua reação é violenta: indigna-se de ser confundido com um 

"greguinho ocioso e loquaz", um rhetorou professor de retórica 153
. 

A atitude de Crasso 154 e de Antônio 155 perante os preceitos dos gregos é 

uma reação típica de certo pensamento nacionalista romano, segundo o qual a 

oratória que convém aos cidadãos livres é uma oratória natural, que nada teria a 

ver com as fúteis especulações dos rhetores. Assim, a teorização estéril e mesmo 

152 Ao analisar suas falas em De oratore, especialmente a de Crasso, em relação ao fechamento 
das escolas de retórica, há que ter em conta que, embora encarnando personagens históricos, são 
caracteres literários. Por tanto, as opiniões de Crasso em De oratore não podem ser interpretadas 
como fazendo parte do mesmo nível que as palavras do edito censório, assinado pelo Crasso 
histórico. Porém presumimos que se trata de recriações verossímeis, que os contemporâneos de 
Cícero, que haviam conhecido ou lido Marco Antônio e Crasso, achariam razoáveis. Uma última 
aclaração, não por óbvia desnecessária, é que também não é forçosa a identificaçao - num diálogo 
do tipo do De oratore - entre as opiniões dos personagens e as do autor. Cícero dá voz a Crasso 
para defender um ensino da oratória. substancialmente diferente do ministrado pelos retores. 

153 De ar. 1, 102: Quid? mihi nunc vos, inquit Crassus, tamquam a/ioqui Graeculo otioso et loquaci et
fartasse docto atque erudito quaestiunculam, de qua meo arbftratu loquar, ponitis? (Como? Agora vos, 
disse Crasso, colocais essa questiúncula para que eu dê minha opinião a respeito, como se fosse um 
�reguinho ocioso e loquaz, talvez até douto e erudito?)

54 Cf. também De or. 1, 47, em que o Crasso personagem fala dos greguinhos - os retores gregos -
como de homens que amavam mais a dicussão que a verdade. 
155 Também Antônio rejeita os professores gregos, por terem a pretensão de ensinar aquilo que
sabemos por natureza (cf. De ar. 1, 89-90). 
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o embuste seriam próprios e inerentes aos vícios dos gregos, e, além disso, sem

nenhuma aplicação prática. 

Em De oratore, Cícero concede a Crasso que diga que seu objetivo ao 

fechar as escolas dos retores latinos não havia sido, como diziam os maliciosos, 

enfraquecer o engenho dos jovens, mas, ao contrário, pretendia estimular seu 

talento, sem, no entanto, alimentar sua falta de pudor (cf. Cic. De or. 111, 93). 

"Escola da impudência" (impudentiae ludus) é como se considera a escola de 

retórica. 

Para desacreditar ainda mais os professores latinos, Crasso consegue 

encontrar algum aspecto positivo nos retores gregos. Ainda que estes não sejam 

poupados - como já vimos - das críticas mais azedas em De oratore, ele lhes 

reconhece alguma doutrina e ciência, em comparação com seus similares latinos. 

Pelo menos entre os gregos, argumenta Crasso, ministravam-se, além dos 

exercícios retóricos, certos conhecimentos teóricos, dignos de um homem livre. 

Mas esses novos professores, lamenta, não ensinavam outra coisa que o 

atrevimento sem limites e a falta de pudor
156

. Crasso se justifica, dizendo ter agido

como censor responsável, para que o referido mal não se propagasse157
. Mais de 

um século depois, em Dialogus de oratoribus, de Tácito, Messala emprega, para 

referir-se à escola, a mesma expressão (ludus impudentiae) e a atribui a Cícero: 

Mas agora nossos jovens são conduzidos às escolas desses que se 

fazem chamar de ªretores". Eles surgiram pouco antes dos tempos de 

Cícero e não foram aprovados por nossos antepassados, segundo 

156 
Cf. Cic. De or. Ili, 94: Nam apud Graecos, cuicuimodi essent, uidebam tamen esse praeter hanc 

exercitationem linguae doctrinam aliquam et humanitate dignam scientiam; hos uero novos magistros 
nihil intelligebam posse docere, nisi ut auderent ... (Entre os gregos, qualquer que fosse seu valor, eu 
via que, além de essa exercitação da língua, existia pelo menos uma doutrina e uma ciência dignas 
da condição humana; esses novos professores, ao contrário, eu entendia não serem capazes de 
ensinar coisa nenhuma, senão a ousadia ... ) 
157 

Cf. De or. 111, 94: ... cum impudentiae /udus esset, putaui esse censoris ne longius id serperet 
prouidere ( ... Sendo uma escola da impudência, julguei ser meu dever de censor prover para que não 
continuasse a alastrar-se.) 
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consta no fato de ter-se-lhes ordenado fechar, como diz Cfcero, a escola 

da impudência 
158. 

De qualquer forma, a proibição das escolas não teve o efeito esperado 

pelos censores. Séneca as mostra em pleno apogeu nos anos imediatamente 

posteriores à morte de Cícero, e o trecho anteriormente citado do Dialogus de 

Tácito, revela que essas escolas gozavam de grande prestígio nos anos do 

principado. Mas independentemente do resultado efetivo - pouco duradouro, 

por certo - do edito censório, cabe perguntar-se em que consistia a falta de 

pudor e o atrevimento que se atribuía a esses retores. O que os fazia ainda 

mais desprezíveis que seus similares gregos? 

Como vimos, a oratória era para os romanos parte fundamentaf do 

exercício da cidadania. Graças a ela, a influência positiva dos cidadãos notáveis 

podia agir sobre a massa anônima. Segundo o critério sustentado em De oratore, 

e nas obras posteriores de Cícero, a retórica se legitima por suas vinculações com 

a ética e com a política. Quando separada desses saberes, torna-se mera 

habilidade. Na opinião do Crasso do De oratore, as escolas dos retores latinos 

restringiriam assim sua atividade a mera exercitação da língua (exercitationem 

linguae), a um saber exclusivamente técnico, indigno de um homem livre. 

Suetônio deixa clara a baixa origem social desses mestres ( cf. Suet. De 

gram. et rhet. 26 e ss.), mas esse fato não os distinguiria de seus similares 

gregos. A rejeição dos retores latinos deve ser interpretada essencialmente como 

uma forma de resistência aristocrática à divulgação crescente da técnica retórica, 

principalmente entre a classe dos cavaleiros. Assim, o caráter não explícito das 

motivações sociais e políticas da decisão dos censores não deve iludir-nos. As 

escolas de retórica, com cursos em latim, punham ao alcance de jovens da ordem 

158 
Tac. Dia/. 35, 1: At nunc adulescentuli nostri deducuntur in scholas istorum, qui rhetores vocantur, 

quos paulo ante Ciceronis tempora extitisse nec placuisse maioribus nostris ex eo manifestum est, 
quod a Crasso et Domitio censoribus cludere, ut ait Cicero, ludum impudentiae iussi sunt. 
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eqüestre um saber que até então estava basicamente restrito à nobreza 

senatorial 159
.

A oratória começava a popularizar-se, e produto desse movimento inclusivo é 

o surgimento de Cícero como orador e sua vinculação ao partido senatorial.

Décadas depois, Sêneca, o Retor, que pertencia à ordem eqüestre e era de origem 

provincial, defende a extensão social da oratória, da que ele e seus amigos se 

haviam beneficiado (cf. Sen. Contr. li praef. 5). Também em Dialogus de oratoribus, 

de Tácito Áper, o orador que defende a eloqüência nova, da época do principado, 

louva essa incorporação de jovens de origem modesta à oratória e aos círculos do 

poder. Além das virtudes intrínsecas da eloqüência, ele destaca seu papel como 

meio de ascensão social (cf. Tac. Dial. 8). 

Assim, motivações de dois tipos parecem misturar-se no edito dos 

censores: as de natureza cultural e aquelas de ordem social e política. Com efeito, 

o ensino das escolas, baseado nas declamações, ameaçava desvincular a

eloqüência da atividade concreta do foro e do senado, estimulando uma prosa 

imaginativa, sem antecedentes na tradição e que Crasso mesmo critica pelo 

aspecto "irreal" das declamações, que reaparecerá em avaliações futuras desse 

exercício 160. 

Entretanto, mesmo sendo considerado insuficiente ou inadequado para o 

exercício da oratória, o ensino retórico em latim colocava ao alcance de novos 

usuários técnicas de persuasão até então pouco conhecidas do público, uma vez 

que não era mais preciso saber grego para iniciar-se nelas. A maior extensão 

social do saber retórico se revelava ameaçadora para a estrutura tradicional das 

instituições romanas. 

159 Ainda que Bonner (Bonner, 1984, 101-103) comece por rejeitar uma interpretação social e política 
para explicar o fechamento das escolas dos retores latinos, e tente restringir suas causas ao uso 
imprudente da voz, ele acaba por reconhecer as motivações que pretendia desestimar: ·craso estaba 
decidido a poner fin ai reclutamiento de jóvenes abogados que podían llegar a ser un elemento 
peligroso en los tribunales romanos, y que podían llegar a ser muy numerosos ai poder aprender su 

�rofesión en latín" (cf. op. cit. p. 104)
60 Cf. Cic. De or. 1, 149; 11, 100. Quintiliano exprimirá um ponto de vista semelhante. Cf. Quint. X, 2, 

14; 17; 21. 
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Sêneca, o Retor, tem uma visão bem mais positiva do trabalho dos 

professores latinos de retórica daqueles anos. O primeiro deles teria sido Plócio, 

na época da infância de Cícero 161
. Porém, Sêneca dá mais ênfase a Rubélio

Biando, que foi o primeiro retor a pertencer à ordem eqüestre, emprestando assim 

ao ensino da retórica uma dignidade social que até então não lhe havia sido 

necessária. "Antes dele", afirma Sêneca, "a mais bela das disciplinas estava 

restrita a preceptores libertos, e, por um costume nada louvável, era indecente 

ensinar aquilo que era honesto aprender162
."

Esse passo parece ter sido inspirado em um fragmento do Orator ( Orat. 

142), em que Cícero exprime o temor de ser julgado severamente por haver 

escrito em demasia sobre a técnica oratória (Orat. 140). Ele se justifica, porém, 

afirmando que se o ensino do direito civil sempre foi motivo de honra, também 

deveria sê-lo o da eloqüência, que é a mais importante das disciplinas na 

República (cf. Orat. 141-142). Em seguida, coloca de forma análoga à empregada 

décadas depois por Sêneca, e até com palavras idênticas, a dicotomia paradoxal 

entre a vergonha de ensinar a oratória e o decoro de conhecê-la: "Por que é 

indigno apreender aquilo que é honesto saber, e inglório ensinar algo que é 

ilustríssimo dominar?" 163
.

De fato, Cícero não trata aqui de escolas de retórica e sim da legitímade, 

segundo o ponto de vista tradicional, de uma teorização sobre a oratória. 

Contudo, ele se atribui a intenção de fornecer seus conhecimentos oratórios por 

meio de seus escritos. Mas, diferentemente do que ocorre com os preceitos de 

teóricos gregos, Cícero, ao relacionar oratória com direito, defende que suas 

reflexões preencham uma função civil, que as libera de qualquer crítica de que 

sejam fúteis ou gratuitas. E Sêneca depois serve-se das palavras de Cícero, 

mudando-as porém de contexto, para referir-se a um ensino institucional da 

161 
Sen. Contr. li praet. 5: primus omnium Latinus rhetor Romae fuit puero Ciceronis Plotius. (O 

primeiro retor latino em Roma, nos tempos da infância de Cícero, foi Plócio.) Sobre Plócio, cf. também 
Quint. 11, 4, 42; XI, 3, 143; Suet. De gram. et rhet. 26. 
162 

Sen. Contr. li praef. 5: ante il/um intra libertinos praeceptores pulcherrimae disciplinae 
continebantur, et minime probabili more turpe erat docere quod honestum erat discere. 

163 
Cic. Orat. 142: cur aut discere turpe est quod scire honestum est aut quod posse pulcherrimum est 

id non gloriosum est docere? Ct. também Orat. 145. 
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oratória, fornecido principalmente por meios orais. Seu objetivo é dignificar o 

empreendimento inovador de Plócio e de Rubélio Biando. 

Trata-se de uma operação de legitimação de novas práticas oratórias, 

descritas como tendo sido inspiradas nos usos tradicionais, ou simplesmente a 

continuidade natural destes. O próprio Sêneca, como veremos, associa a Cícero 

os primeiros passos da declamação em Roma, e essa vinculação não é casual, 

nem é meramente a constatação de um fato empírico. Pelo contrário, Sêneca 

escolhe Cícero como fiador da declamação, e essa operação visa a dignificar o 

novo gênero, de uma forma que pode comparar-se à entronização de Catão como 

modelo da oratória latina, realizada por Cícero em Brutus. 

Sêneca, o Reter escreve a primeira obra sobre retórica em latim posterior à 

morte de Cícero que se tenha conservado. Já no prefácio do primeiro livro de 

Controvérsías, no início da obra, a figura tutelar do grande orador aparece como 

ápice inatingível da oratória, cuja decadência é anunciada como fenômeno natural 

e inevitável (cf. Contr. 1 praef. 6-7). Uma leitura atenta da obra, todavia, revela o 

ciceronianismo - não tanto como uma etapa superior e concluída, mas sim como 

uma base ideológica e estética rica, bastante flexível e adequada à defesa de 

novas variantes da oratória, para as quais Sêneca reclama legitimidade. 

No primeiro prefácio às controvérsias, é-nos oferecida, em poucas linhas, 

uma História da declamação em Roma, em suas principais etapas: 

Cícero declamava díscursos diferentes dos que hoje chamamos de 

controvérsias, e daqueles, em uso antes de Cfcero, que recebiam o nome de 

"teses". Pois o tipo de matéria no qual nos exercitamos é tão novo, que 

também o seu nome é novo. Nós dizemos "controvérsias"; Cícero as 

chamava de "causas". Esse outro nome, "scholastica", que é grego, mas foí 

tão bem integrado ao latim, que é tido por latino, é muito mais recente que 

"controvérsia". O mesmo acontece com o tenno "declamação", que não 

aparece em nenhum autor antes de Cfcero e de Calvo. Este distingue a 

declamação do discurso: afinna que não é medíocre na declamação, mas 

que é bom no discursar. Considera que são coisas diferentes o exercício 
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doméstico e o discurso forense real. O nome [declamação] apareceu há 

pouco, visto que a disciplina também começou a praticar-se recentemente. 

Por isso é fácil para mim conhecer desde as suas origens um assunto que 

nasceu depois de mim 164
. 

O breve resumo da evolução da declamação e da terminologia que lhe era 

própria apresenta alguns pontos nebulosos e polêmicos. Cícero declamava, 

argumenta Sêneca, embora se tratasse de um tipo de exercício diferente do 

praticado pelos seus contemporâneos. Parece claro que a diferença não é só 

terminológica, embora Sêneca não esclareça em que ela consistia (Hoc genus ... 

adeo nouum est ut nomen quoque eius nouum sit). Daí que para nós resulte 

impossível conferir tanto a equivalência quanto as diferenças entre as "causas" 

que declamava Cícero e as modernas "controvérsias" de que nos fala Sêneca. O 

percurso histórico esboçado sugere três momentos: uma etapa pré-ciceroniana, 

caracterizada por exercícicios chamados "teses". A seguir, nos tempos de Cícero, 

teríamos outros exercícios, mais ou menos calcados sobre os discursos forenes;; · 

que recebiam o nome de "causas" - o mesmo, aliás, com que eram designados os 

próprios discursos forenses. Finalmente, na época do próprio Sêneca, surgiriam 

as controvérsias. Embora não fique explícito a partir desse texto, sabemos que 

"controvérsia" não é sinônimo de "declamação", e sim uma das espécies dela. 

Comecemos pela definiçao de declamação atribuída a Calvo, que a considera 

um tipo de "exercício doméstico", diferente dos discursos pronunciados no âmbito 

judicial. O discurso forense (actio), integrado às instituições do Estado, é 

considerado "real" (verae actionís). Quanto à declamação, sugere-se que esta é 

apenas uma imitatio dos discursos pronunciados no foro. Similarmente, o próprio 

164 
Sen. Contr. 1 praef. 12: Declamabat autem Cicero non quales nunc controuersias dicimus, ne tales 

quidem quales ante Ciceronem dicebantur, quas thesis vocabant. Hoc enim genus materiae quo nos 
exercemur, adeo nouum est, ut nomen quoque eius nouum sit: controuersias nos dicimus: Cieero 
causas vocabat. Hoc uero alten.im nomen graecum quidem, sed in Latinum ita translatum, ut pro 
Latino sit, 'scholastica', controuersia multo reeentius est, sicut ipsa 'declamatio' apud nullum antiquum 
auctorem ante Ciceronem et Caluum inueniri potest, qui declamationem [a dictione] distinguit; ait enim 
dec/amare iam se non mediocriter, dicere bene; alten.im putat domesticae exercitationis esse, alten.im 
uerae actionis. Modo nomen hoc prodiit; nam et studium ipsum nuper ce/ebrari coepit. ldeo facile est 
mihi ab incunabulis nosse rem post me natam. 
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Cícero (De or. 111, 214) define os verdadeiros oradores como atores da verdade 

(veritatis ipsius actores) em oposição aos meros imitadores, que seriam só 

histriões da verdade (veritatis histriones). 

Também para Quintiliano a inferioridade das declamações em relação à 

oratória institucional provém de sua própria natureza, ou seja, do fato de que são 

meras imitações e, por isso, carecem do sangue e do vigor que caracterizam os 

discursos reais. 

De fato, o que tomamos como exemplo possui uma natureza e força reais; 

ao contrário, toda imitação é construfda e se acomoda a um propósito alheio. 

De onde sucede que as declamações tenham muito menos sangue e força 

que os discursos, pois a matéria que é verdadeira nestes, é imitada 

naquelas 
165. 

Ao destacar essa limitação como algo inerente à declamação, Quintiliano põe 

em destaque seu papel de exercício subordinado à oratória. A declamação 

prepara os jovens para sua futura prática oratória, graças a um simulacro da 

realidade. O limite à liberdade imaginativa está dado pelo cumprimento dessa 

função 166
. Quando a distância entre o mundo ficcional das declamações e o "real"

do foro é grande demais, o exercício perde sua utilidade e seu sentido 
167. 

Também em De oratore. Clcero expressara um ponto de vista similar. 

Interpelado por Cota e Sulpício, dois jovens oradores que querem conselhos de 

Crasso para exercitar sua eloqüência, este recomenda a prática das 

declamações, dentro dos limites impostos pelo bom senso: "aprovo ese costume 

vosso, disse [Crasso], de pronunciar uma causa similar àquelas levadas no foro e 

165 
Quint. X, 2, 11-12: Namque iís quae in exemplum adsumimus, subest natura et uera uis; contra 

omnis imitatio facta est et ad a/ienum propositum commodatur. Quo fit ut minus sanguinis ac uírium 
dec/amationes habeant quam orationes, quod in i/lis uera, in his adsimilata materia est. 
16tl Cf. Quinl X, 5, 14, em que as declamações são consideradas um exercicio utillssimo ·contanto 
que estejam adequadas à realidade e sejam similares aos discursos". ( ... si modo sunt ad ueritatem 

accomodatae et orationibus símiles ... ) 
167 Cf. Quint. X. 5, 17 e 21, em que se alerta para o risco de que os jovens fiquem demasiado tempo 
presos no mundo irreal das declamações e experimentem depois dificuldades ao confrontar-se com a 
oratória real. 
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tão ajustada à realidade quanto possível168
". Como isso nem sempre acontecia,

pode-se encontrar no De oratore também a denúncia de que as causas 

declamadas nas escolas são excessivamente fáceis, e que tal prática não tem 

nenhuma utilidade para o orador (cf. De or. li, 100). 

A DECLAMAÇÃO ANTES DE CÍCERO 

No que diz respeito ao período pre-ciceroniano, cuja característica, segundo 

Sêneca, eram os exercícios que recebem o nome grego de thesis (teses), o material 

de que dispomos para nos referir a ele é bem escaso, e, portanto, toma-se difícil 

chegar a conclusões definitivas. Quintiliano define as theseis ou quaestiones 

infinitae (questões indefinidas) em oposição às causae (causas) ou quaestiones 

finitae (questões definidas), próprias do âmbito judicial. 

As questões indefinidas eram discussões dialéticas, em que os participantes 

defendiam uma ou outra das posições em conflito (in utramque partem) sem 

referência a pessoas, tempos, lugares e outras circunstâncias (cf. Quint. Ili, 5, 5). 

Tratava-se temas gerais de natureza abstrata, especulativa ou filosófica. Tais 

exercícios, desenvolvidos com freqüência nas escolas dos filósofos, eram 

adequados à elaboração de locí communes, que também eram utilizados na 

oratória forense, na declamação e até em gêneros poéticos como a sátira. 

Quintiliano afirma que a questão indefinida é mais ampla que a causa, que é 

derivada dela. Assim, a questão indefinida "deve o homem casar?" (an uxor 

ducenda) é logicamente prévia à questão definida "deve Catão casar?" (an Catoni 

ducenda) (cf. Quint. Ili, 5, 8). Há na definição de Quintiliano, portanto, uma 

antecedência lógica da tese a respeito da causa, mas nada obriga a pensar que tal 

deva ter sido a ordem histórica em que se sucederam essas classes de exercícios. 

168 
Cic. De or., 1, 149: Equidem probo ista, [se. Crassus) inquft, quae vos facere so/etis, ut, causa 

aliqua posfta consimili causarum earum quae in forum deferuntur, dicatis quam maxime ad ueritatem 
accommodate 
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Ao contrário: há evidências de que exercícios de tipo judicial devem ter existido bem 

antes da época de Cícero 
169

. 

Talvez o problema seja sobretudo terminológico. Com efeito, é possível que 

Sêneca, ao falar em "teses", estivesse pensando em outros exercícios, diferentes 

dos praticados em escolas de filosofia. Em De grammaticis et rhetoribus, Suetõnio 

traça um panorama dos exercícios declamatórios usuais antes do estabelecimento 

das controvérsias e cita não menos de seis classes. Entre eles, os exercícios de 

refutação (refutatio) e confirmação (confirmatio) das fábulas poéticas. O 

questionamento da verossimilhança de um relato da tradição literária recebia o 

nome grego de anaskeué (refutatio), e sua defesa se chamava kataskeué 

(confirmatio). Suetônio considera ambos os exercícios pertencentes ao gênero da 

tese 170. 

Também Quintiliano escreve sobre essas práticas, às quais atribui os 

mesmos nomes gregos que aparecem em Suetônio, e acrescenta que elas podem 

ser aplicadas não só às fábulas poéticas, mas também aos documentos dos 

anais 171
. Dessa forma, discursos emblemáticos, que encarnavam tradições 

culturais, viam-se submetidos à discussão e a critérios de avaliação próprios da 

oratória forense. 

E, com isso, não estamos tão longe das declamações de Sêneca, que por 

vezes mostram uma interação entre os contextos forense e deliberativo das 

controvérsias e suasórias com discursos que provêm da História e da poesia. 

Parece possível, portanto, que, assim como Suetônio 172
, também Sêneca inclua sob 

o nome de "teses", essa classe de exercícios, uma vez que a palavra aparece em

outra oportunidade em sua obra, mas com o sentido inequívoco de "questão 

169 
A cronologia de Sêneca, que faz das teses uma primeira forma de declamaçao, tem sido 

contestada. Ao interpretar-se nesta passagem thesis como quaestio infinffa, parece que Sêneca faz 
com que as controvérsias sobre temas abstratos sejam anteriores às declamações judiciais sobre 
temas concretos, o que contraria algumas evidências. Com efeito, a Rhetorica ad Herennium mostra 
que temas judicias do tipo das controvérsias já estavam integrados ao ensino retórico, antes da época 
de madureza de Cícero. Cf. Kennedy (Kennedy, 1972, 314-315) e Fairweather (Fairweather, 1984, 
546 e ss.). 
11° 

Cf. Suet. De gram. et rhet. 25, 8: ... saepe fabulis fidem firmare aut demere, quod genus thesis et 

anaskeuás et kataskeuás Graeci vocant. ( ... às vezes a apoiar ou tirar o crédito das fábulas, gênero de 

tese que os gregos chamam de anaskeuaí e kataskeua1). 
171 

Cf. Quint. li, 4, 18 
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geral"173
. Porém, o fato de Sêneca aludir, no fragmento que analisamos, a um uso 

antigo, não mais vigente (thesis vocabant), refuta por si mesmo toda possibilidade 

de conferir aqui a "thesis" esse sentido. 

A DECLAMAÇÃO NOS TEMPOS DE CICERO 

O segundo momento no panorama histórico da declamação traçado por 

Sêneca centra-se na época de Cícero, etapa em que se difunde o termo 

"declamação" para os discursos de exercitação, sem finalidade prática, realizados 

no âmbito privado. Segundo a citação de Sêneca, Calvo os define contrapondo-os 

aos discursos judiciais efetivamente pronunciados no foro. 

O próprio Cícero comenta que praticava assiduamente a declamação, e 

acrescenta que esse termo, em conformidade com a afirmação de Sêneca, é de 

uso recente: "Amiúde treinava-me declamando - assim é como se diz agora -

junto com M. Pisão e Qu. Pompeu, ou com alguma outra pessoa, diariamente"
174

. 

Suetônio relata que ele continuou a declamar até os últimos anos da sua vida 

(Suet. De gram. 25, 3). 

Não por acaso, o passo sobre a História da declamação aparece em um 

contexto em que Sêneca tenta vincular essa prática, entendida como um nouum 

genus, a Cícero. As críticas ao caráter inapropriado das declamações, quando 

afastadas de seus modelos forenses, provém do próprio Cícero, mas também 

aparecerão mais tarde em Quintiliano e em Tácito. 

Não é, portanto, estranho que Sêneca se visse diante da necessidade de 

justificar o fato de consagrar uma obra inteira a esse tipo de eloqüência. Desse 

modo, colocar Cícero como o primeiro grande antecessor da moderna declamação 

conferia uma origem respeitável a um gênero que se mostrava crescentemente 

17
2 

Cf. Suet. De gram. et rhet. 25, 8-9.
1
73 Cf. Sen. Contr. VII, 4, 3. 

17
4 

Cic. Brut. 309-310.: Commentabar declamitans (síc enim nunc loquuntur) saepe cum M. Pisone et
cum Q. Pompeio aut cum aliquo cotidie ... Como se vê, Cícero não emprega aqui o verbo declamar&, 
mas seu freqüentativo declamitare, que destaca ainda mais a cotidianidade dessa prática. 
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popular, mas enfrentava também críticas de peso, por sua progressiva separação 

da oratória "real". 

No parágrafo anterior ao que apresenta as etapas de declamação, Sêneca 

alude a Cícero, declamando junto com dois adultos, que ao fazê-lo agiam como se 

fossem estudantes 175
, referindo-se aos famosos e malogrados cônsules Hírcio e 

Pansa. Sobre esses encontros em que Cícero praticava declamação junto com tão 

ilustres amigos, também nos fala Suetônio, e ainda acrescenta que antes, na sua 

juventude, Cícero tivera por costume declamar em grego: "Até sua pretoria, Cícero 

declamava em grego; já mais velho, o fazia também em latim, junto com os 

cônsules Hírcio e Pansa, aos quais chamava discípulos e estudantes grandes"176 
.

Parece que a declamação entre adultos era muito pouco freqüente, a ponto 

de merecer o comentário de Cícero sobre seus discípulos e grandes praetextatos. O 

próprio Cícero deve ter dado legitimidade à referida prática 1n, que foi se tomando 

mais ampla e aceita na época de Augusto. 

A DECLAMAÇÃO APÓS CÍCERO 

A declamação de controvérsias é apresentada por Sêneca como uma 

novidade de seu tempo (rem post me natam) 178 e que, segundo suas palavras, não 

representam mera mudança terminológica, mas sim um tipo de exercícios que se 

diferenciava das "causas" declamadas por Cícero (hoc ... genus materiae ... adeo 

nouum est, ut nomen quoque eius nouum sit). 

1
75 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 11: ... in i/lo atriolo in quo duos grandes praetextatos ait [se. Cicero] secum

declamasse... (... naquele pequeno vestíbulo no qual [se. Cícero] diz que declamava com dois 
estudantes grandes ... ) O que temos traduzido como "estudantes grandes" (grandes praetextatos) é 
propriamente "adultos vestidos com a toga pretexta". Esta era usada pelos jovens até os dezesseis 
anos quando ainda frequentavam a escola do retor. Por outro lado, o adjetivo "grandes" parece aludir 
também à condiçao de senadores e cônsules de Hírcio e Pansa. Cf. também o próprio Cícero em Ad 
fam. 9, 16, 7.
176 

Cf. Suet, De gram. et rllet., 25, 3: Cícero ad praeturam usque etiam Graece declamitauit, Latine 
uero senior quoque et quidem cum consulibus Hirtio et Pansa, quos discípulos et grandis praetextatos 
vocabat. 
177 

Como defende Kennedy (Kennedy, 1972, 313).
1
78 Também Quintiliano defende a declamação como um exercício inventado recentemente. Cf. Quint. 

11, 10, 1. 
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Ainda que não seja evidente em que consistiam essas diferenças, algumas 

conjecturas podem ser feitas. Alguns aspectos da declamação, já insinuados no 

período anterior, parecem ter sido definidos com maior clareza nessa época. Com 

efeito, Cícero menciona a declamação como um exercício escolar, mas sugere 

também a inovação de sua prática entre adultos, como uma forma de relaxamento 

intelectual ou divertimento. Enquanto a primeira prática estava associada a escolas 

e professores, a declamação entre adultos, ao contrário, restringia-se ao âmbito 

privado da casa e aos amigos mais próximos. 

Nos tempos de Sêneca, a escola do retor centralizava já as duas práticas. 

Por conseguinte, a elas assistiam ocasionalmente pessoas adultas, que não eram 

retores, mas gostavam ouvir e até pronunciar declamações. O próprio Quintiliano, 

teórico da declamação como propedêutica à oratória, também considerava útil que 

adultos a praticassem, como uma forma de polir as asperezas da rotina forense e 

de enriquecer o discurso 179. 

Nos relatos de Sêneca, contudo, há referências a oradores que não 

consideravam decoroso fazer exercícios declamatórios em público180
• Entre eles, o 

célebre Asínio Polião 
181 e Tito Labieno. O último rejeitava esta prática, que ainda

não havia se tomado moda (Contr. X praef. 4)
182. Não passaria muito tempo,

entretanto, até que próceres da corte do príncipe, como Mecenas, e o próprio 

Augusto, começassem a se interessar em saber o que se dizia em tais certames 

oratórios, a ponto de os assistirem pessoalmente em certas ocasiões. 

1
79 Cf. Quint. X, 5, 14.

180 
Mesmo não tendo informações suficientes sobre a prática da declamação, em público e entre 

adultos, antes de Cícero, é bem possível que às escolas de retórica, como a do retor Plócio, 
concorressem também pessoas adultas. Lembremos do texto do edito censório do ano 92 a.C.: ibi 
(i.e: nas escolas dos retores latinos) homines adolescentulos dies todo desidere. O substantivo 
homines sugere que não se trata exclusivamente de jovens em edade escolar, mas de homens 
maduros, na flor da idade. Se assim for, seria um dos motivos que escandilzara os censores. 
Lembremos que o uso do adjetivo adulescens podia aplicar-se a uma pessoa de mais de quarenta 
anos. Cf., por exemplo, Cic. Phil. 11, 46: Defendi rem publicam adulescens, non deseram senex. 
(Defendi a República quando jovem, não a abandonarei, velho.) Cícero se refere à conjuração de 
Catilina. que ele enfrentou sendo cônsul. Ele tinha por entao quarenta e quatro anos.
181 

Cf. Contr. IV praef. 2: Pollio Asinius numquam admissa multitudine declamauit. (Asínio Polião 
nunca declamou diante do público.) 
182 

Sobre Labieno. cf. Fairweather (Fairweather, 1984, 543-544.) Veja-se também Duret (Duret, 1983, 
511-517.) Labieno teria morrido no ano 12 d.C. Bomecque (Sénàque le Rheteur, 1932, v. 2, p. 564, n.
239) supõe que o costume das declamações públicas se tenha estabelecido em tomo do ano 10 d.C.
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Décadas depois, o príncipe Nero chegaria ele mesmo a declamar perante o 
, · 183 )J//'.L 

pubhco . O fato não só testemunha a conhecida predileção dese imperador por

condutas extravagantes para sua dignidade, mas revela que o gênero da 

declamação continuava a gozar de grande prestígio, considerado claramente como 

um fim em si, válido por seu valor artístico. 

A partir do principado, a declamação, como método escolar dirigido aos 

jovens, coexiste então com tendências artísticas ou epidícticas, como as chama 

Winterbottom 
184

. Nessas declamações artísticas, a busca pelo requinte da

composição impunha-se sobre outras considerações. A influência do seu caráter 

espetacular levou a uma crescente liberdade compositiva, que transcendia 

amplamente a submissão original à verossimilhança forense. 

1.4. A dinâmica das declamações: alguns conceitos-chave 

Ainda que às vezes apresentadas como pertencentes à prática oratória 185
, as

declamações chegam a constituir um novo gênero, que excede as categorias 

tradicionais de eloqüência. Sendo um exercício retórico, progressivamente liberado 

dos constrangimentos próprios da oratória institucional, a declamação em Roma 

toma a forma de uma narrativa ficcional, desenvolvida com base em contextos 

forenses ou deliberativos. Assim, seu vocabulário nem sempre se identifica com o 

léxico retórico usual186
. 

O título latino da obra de Sêneca apresenta três palavras-chave, que 

geralmente correspondem à ordem em que ele desenvolve seus relatos: as 

sentenças (sententiae), as divisões (diuisiones) e as cores (colores). O propósito 

das próximas páginas é analisar esses termos do léxico da declamação, colocando

os na dinâmica de alguns fragmentos da obra de Sêneca. Tanto o universo temático 

183 
Cf. Suet. De gram. et rhet. 25, 6. Nero Caesar primo imperii anno publice, bis quoque antea 

dec/amauit. (No primeiro ano de seu Império, César Nero declamou em público; antes disso ja o tinha 
feito outras duas vezes.) 
1
9,4 Cf. Winterbottom (Winterbottom, 1990, 12-13). 

185 
Com efeito, segundo Quintiliano, os que defendem que a declamação seja um gênero diverso da 

oratória forense, não compreendem a finalidade com que ela tem sido inventada. Cf Quint. 11, 1 O, 7; 9. 
186 

Bardon (Bardon, 1940) analisa o léxico das Declamações de Sêneca, apontando os usos em que 
este se afasta do vocabulário retórico latino de Cícero e Quintiliano. 
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apresentado como as estratégias discursivas empregadas pelos declamadores, 

revelarão algumas caraterísticas de gênero, que continuaremos a analisar. 

Em primeiro lugar, ao defrontarmo-nos com as declamações, chama a 

atenção um aspecto que seus críticos costumam mencionar. É o_�ráter _romanesco_ 

ou inverossímil de alguns temas, tais como são apresentados e desenvolvidos pelos 

retores e seus discípulos: piratas, seqüestros, estupros, filhos deserdados por 

razões surpreendentes, assuntos que pouco se relacionavam com os tratados 

costumeiramente no foro ou no senado 187.

O relato de uma controvérsia é usualmente precedido pelo texto de uma lei. 

Com base nela, os declamadores defenderão uma ou outra das posições em 

conflito. Após a lei apresentava-se a situação proposta aos declamadores. 

Assim, a quinta controvérsia do livro primeiro se apresenta como segue: 

LEI: 

"A mulher que foi raptada pode escolher ou a morte de seu agressor ou 

casar com ele sem dote". (Rapta raptoris aut mortem aut indotatas nuptias 

optet.) 

TEMA: 

"Um homem raptou em uma noite duas mulheres; uma pede a sua morte, a

outra o casamento." (Una nocte quidam duas rapuit; altera mortem optat, 

altera nuptias.) (Contr. I, 5) 

Esse breve texto, que estabelece uma situação conflitante a ser analisada 

com base em uma lei, é o tema (thema) da controvérsia. Trata-se, como se vê, de 

um esboço mínimo, que cada declamador preencherá de modo totalmente livre 

com detalhes e cenas, que darão corpo e unidade ao discurso. 

Nessa controvérsia, a opção a que tem direito cada uma das duas vítimas 

fica comprometida pela escolha da outra. Se o agressor casar com uma, a outra, 

que pede a morte, não terá conseguido fazer justiça. Analogamente, a que deseja 

187 
Cf. Quint. li; 10, 5, em que se critica a utilidade de temas de declamação próximos da poesia, sem 

nenhuma vinculação com as causas forenses. 
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o casamento sem dote a que tem direito não obterá o que reclama, se o homem

for condenado à morte. Os declamadores deverão procurar defender a posição de 

uma ou outra das mulheres. 

Um dos objetivos mais valorizados pelos participantes das declamações 

era procurar condensar a complexidade da situação em breves construções, 

brilhantes e paradoxais. Na coleção de Sêneca é comum ver-se uma mesma 

idéia, retomada por interlocutores sucessivos, em formulações ligeiramente 

diferentes. Na controvérsia de referência, destaca-se o paradoxo de que a 

reincidência no crime possa converter-se em motivo para isentar o acusado da 

condenação à morte. 

De supro accusatur, stuprum defendit. (É acusado de estupro, e um estupro 

o protege.) (Contr. 1, 5,1)

Ou bem: Perieras, raptor, nisi bis perire meruisses. (Terias morrido, raptor, 

se não tivesses merecido a morte por segunda vez .. ) 

Esses tipos de frase que, de modo conciso e contrastante, resumem uma 

situação ou um debate, recebem o nome de sentenças (sententiae), e são um dos 

aspectos de maior destaque da arte do declamador. O público que assistia às 

declamações esperava as sentenças com avidez188• Estas, por outro lado, virão a 

ser um dos traços estilísticos característicos da literatura latina pós-clássica 189. 

Em outra controvérsia (Contr. 11, 3), aparece novo caso de estupro de uma 

mulher mas, desta vez, é outra a lei que serve como ponto de partida: 

LEI: 

"O raptor deverá morrer, caso não consiga no prazo de trinta dias o perdão 

de seu pai e do pai da moça estuprada." (Raptor, nisi et suum et raptae 

patrem intra dies triginta exoravit, pereat.) 

188 Cf. por exemplo Sen. Contr. 1 praef. 22, em que Séneca se dirige a seus filhos, destinatários da
obra: . . .  cum vos sententias audire uelitis et quidquid ab i/lis abduxerit, molestum futurum sit. ( ... sendo 
assim que vos quereis ouvir sentenças e tudo o que vos afastar delas vos será molesto.) 
189 Quintiliano reconhece o mérrto desse recurso, ao qual concede um extenso capítulo (Quint VIII, 5) 
e crrtica igualmente os que só procuram sentenças e aqueles que condenam todo uso delas. Cf. 
Quint. VIII, 5, 25. 



73 

TEMA: 

"O raptor conseguiu o perdão do pai da moça, mas não do seu. Acusa-o de 

demência." (Raptor raptae patrem exoravit, suum non exorat. Accusat 

dementiae.) 

A mera colocação de situações similares a serem julgadas de acordo com 

leis diferentes, imaginárias em ambos os casos, dá uma idéia da liberdade usada 

pelos retores para apresentarem temas de declamação aos seus alunos. Nas 

duas controvérsias, a situação é bastante inverossímil. Contudo, esse tipo de 

circunstâncias é bem freqüente na declamação, a tal ponto que tal 

inverossimilhança, entendida como traço do gênero, é muitas vezes parodiada 

nas letras romanas, como nas sátiras de Juvenal, em que se faz alusão 

insistentemente e em tom humorístico às escolas de declamação e seu mundo, 

tão diferente daquele do foro. Na sétima sátira, por exemplo.os retores são alvo 

da ironia juvenaliana, quando, acuados pela miséria, alguns tentam 

infrutuosamente o caminho da oratória judicial. Mas, para isso, devem abandonar 

aqueles raptores do mundo literário e irreal da declamação: 

"e abandonando o raptor, defendem pleitos reais." (et veras agitant fites, 

raptore relicto 
190

.) 

Há freqüentemente nas declamações de Sêneca uma seção dedicada à 

análise dos argumentos adequados ao tema. Ela recebe o nome de divisão 

(diuisio) e comporta várias questões (quaestiones). As questões indicavam os 

pontos a debater, com o objetivo de analisar o assunto desde o ponto de vista do 

direito (quaestio de iure), da justiça (quaestio de aequitate), da moralidade 

(quaestio de honestate) e até da utilidade (quaestio de utilitate). 

190 Juv. 7, 168. Nos versos seguintes continua a enumeração de temas declamatórios, dos quais se 
verão livres os retores que se encaminhem para a advogacia: et ueras agitant fites raptora re/icto; I 
fusa uenena sílent, malus ingratusque maritus I et quae iam ueteres sanant mortaria caecos. ( e 
abandonado o raptor, defendem pleitos reais; já não falam os venenos esparcidos, o marido malvado 
e ingrato, e as drogas que devolvem a visão aos velhos cegos.) Cf. Juv. 7, 168-170. 
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A título de exemplo apresentam-se aqui algumas das questões levantadas 

na controvérsia já referida, a das duas mulheres raptadas (Contr. 1 , 5): 

A mulher raptada que deseja o casamento não pode conceder ao seu 

raptor outro beneficio senão o de evitar que ele morra pelo dano de que ela 

foi objeto. Perante outra agressão, seu direito já não é operante (cf. Contr. 

I, 5, 5). 

Sendo irreconciliáveis as demandas legitimas das vitimas, deve ser 

escolhida a opção que dê satisfação e vingança às duas (cf. Contr. /, 5, ô). 

Se nenhuma das duas demandas pode prevalecer sobre a outra, deve-se 

julgar qual é a mais digna (cf Contr. /, 5, 7). 

Segundo a afirmação da primeira das questões mencionadas, deveria 

prevalecer a opção da mulher que demanda a morte do agressor. Quanto às 

outras duas, ao contrário, é possível desenvolver argumentos em favor de um ou 

outro lado em disputa. 

Em outras controvérsias, o tema é mais amplo e complexo, como na sexta 

do primeiro livro, que apresenta uma trama cheia de episódios: 

Capturado pelos piratas, escreve ao seu pai pedindo que pague o

resgate. Não paga. A filha do chefe dos piratas faz o jovem jurar que vai 

se casar com ela se recuperar a liberdade. Ele jurou. Abandonando seu 

pai, ela fugiu com o jovem. Este voltou à casa do pai e casou com ela. 

Apresenta-se uma herdeira órfã: o pai ordena ao filho que repudie a filha 

do chefe dos piratas e case-se com a órfã. Como não aceita, é

deserdado 191. 

191 
Sen. Contr. 1, 6: Captus a pirata scripsit patri de redemptione; non redimebatur. Archipiratae filia 

iurare eum coegit, ut duceret se uxorem, si dimissus esset; iurauit. Relicto palre secuta est 
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Procurou-se manter aqui a linguagem seca e esquemática do texto latino, 

restringindo-se este a mostrar o tema, que é uma espécie de núcleo narrativo 

básico. É um estímulo, que serve para que os participantes preencham esse 

relato em estado bruto com outras ações complementares; para que desenhem a 

psicologia dos personagens, e atribuam a eles intenções não evidentes. Tudo o 

que se acrescentava à narração original para dar mais vida à situação 

artificialmente criada recebia o nome de cor (co/of}. Por meio deste recurso, os 

declamadores tentavam dar plausibilidade ao seu ponto de vista. 

Os declamadores escolhem assumir a defesa da posição do pai ou do filho 

e, ao fazê-lo, vão acrescentando à História detalhes que lhe farão ganhar vida, 

transformando algumas interpretações em pequenas peças literárias. 

A controvérsias exemplificam um conflito de valores, seja entre a norma 

moral e a jurídica, seja entre normas igualmente imperativas, que se 

impossibilitam reciprocamente. Como na comédia, o mundo do pai, que é o 

mundo rígido da lei e da autoridade, enfrenta o desejo de liberdade e autonomia 

do filho. Esse enfrentamento arquetípico está freqüentemente presente nas 

declamações, e se torna ainda mais apimentado graças à tendencia do gênero 

aos contrastes intensos. 

Tome-se outro exemplo, como o de um declamador, que assume a defesa 

e a voz do filho e diz: 

"Ela não me deixou abandonado em um lugar ao qual meu próprio pai teve 

medo de ir." (Eo loco me non deseruit, in quem venire etiam pater timuit.) 

(Contr. 1, 6, 2.) 

Por sua vez, quem defende a posição do pai, pode servir-se da ironia para 

denegrir a nora: 

adulescentem. Redit ad palrem, duxit illam. Orba incidit: pater imperai, ut archipiratae filiam dimittat et 
oroam ducat. Nolentem abdicat. 

Scanner
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"Há esperança de que seja uma boa esposa, uma boa nora, esta que pode 

amar um cativo e odiar o próprio pai." (Bonae spei uxor, bonae spei nurus, 

quae amare potest vel captiuum, adisse vel patrum.) (Contr. I, 6, 1.) 

Outro imaginou que o jovem dirigia uma desculpa à moça (Contr. 1, 6, 3): 

". . .  eu te decepcionei, menina, tinha prometido coisas diferentes: Quando 

chegares à minha pátria - dizia - lá eu te mostrarei meu reconhecimento". 

(... decepi te, puel/a, alia pollicitus: Cum veneris in patriam mecum, ibi tibi 

gratiam referam.) 

Na controvérsia em questão, o respeito à autoridade paterna entra em 

conflito com o respeito à palavra dada e talvez com o amor que o rapaz podia 

sentir pela moça. Vejamos algumas outras cores (colores) desenvolvidas na 

ocasião. 

Aqueles que escolhiam defender o pai insistiam em que não era lógico 

confiar numa mulher nascida e educada entre piratas. Alguém imaginou a 

seguinte cor: a moça não teria, na verdade, traído seu pai para salvar 

heroicamente o rapaz. Ao contrário, o chefe pirata teria planejado tudo para 

conseguir assim um matrimônio vantajoso para a filha, o que de outra maneira 

teria sido impossível. A prova é que o casal não poderia ter fugido sem que o pai 

assim o permitisse. (cf. Contr. 1, 6, 9). 

Também no papel do pai, outro desenvolveu a seguinte cor: argumentou 

que temia que a mulher fosse uma espiã dos piratas, que indicasse a eles as 

melhores ocasiões para os ataques. Ele mandava seu filho repudiar a mulher, 

para não ser considerado suspeito pelo Estado (cf. Contr. 1, 6, 10.) 

Já os que assumiam a defesa do filho tentavam enaltecer a imagem da 

filha do pirata, e enfatizavam sua piedade. Para explicar sua existência, alguém 

imagina que ela deve ter sido filha de uma prisioneira, e por isso seus sentimentos 

eram tão diversos aos de seu pai (cf. Contr. 1, 6, 2.) 
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Por outro lado, o nascimento, a linhagem, nem sempre são decisivos. Ao 

discurso tradicional e sacralizador das origens pode responder-se com outro, 

igualmente tradicional, mas de sentido contrário. Vejamos o seguinte locus 

communis
192

, cuja função é estabelecer que mesmo a filha de um pirata pode ser

nobre de espírito: 

Alguns, pelas suas ações indignas, denegriram as imagens dos avôs e dos 

pais. Outros, de obscura origem, deixaram um nome para sua descendência. 

Em uns a maior desonra está em não ter conservado o que receberam; em 

outros é motivo de elogio que tenham construido o que ninguém lhes deu. 

Se os homens pudessem escolher a condição social em que nascem, 

ninguém seria humilde, ninguém pobre, todos escolheriam uma casa rica. 

Mas, quando ainda nao nascidos, é a natureza que nos governa e nos 

concede o destino que melhor lhe apraz. Só devemos ser julgados quando 

dependemos de nós mesmos 1
93

• 

Loci communes como este, fragmentos antológicos empregados para

ilustrar uma linha de argumentação, são característicos da oratória escolar. 

Criados muitas vezes nos discursos de moralistas, esses passos inundaram 

as declamações e daí passaram à História e aos diferentes gêneros 

poéticos. Por exemplo, este Jocus da nobreza de alma é o tema da sátira 

oitava de Juvenal194
. 

192 Referimo-nos aqui aos lugares comuns ou tópicos, entendidos como temas de caráter geral, que 
podem ser desenvolvidos apropriadamente em discursos variados. Aristóteles (Rhet. 1, 1376 a 29-30) 
fala dos tópoi (lat loc1), como de lugares de onde se tiram os argumentos. Também Quintiliano 0/, 10, 
20) os refere como "sede dos argumentos (argumentorum sedes). Cícero e Quintiliano têm tratado o
tema reiteradamente. Cf. entre outras aparições, Cic. Paradoxa, 3; Quint. 11, 1, 9; 11: li, 4, 22. Cf.
também Curtius (Curtíus, 1984, 108-109) e especialmente Barthes (Barthes, 1982, 55-60) que
distingue os vários sentidos que a tradição retórica tem dado à tópica.
193 

Sen. Contr. 1, 6, 3: Quidam auitas patemasque flagitiis obruerunt imagines, quidam ignobiles nati 
fecere posterls genus. ln illis non seruasse quod acceperant maximum dedecus, in illis quod nemo 
dederat fecisse /audabile est. Si possent homines facere sibi sortem nascendi, nemo esset humilis, 
nemo egens: unusquisque felicem domum inuaderet. Sed quando non sumus, natura nos regit et in 

�emcumque vult casum quemque mittit. Tunc sumus aestimandi, cum sumus nostrl.
1 

Sátira endereçada a Pôntico, na qual se desenvolve em um plano abstrato, mas também mediante 
numerosos exemplos, a idéia de que a única nobreza é a virtude. 
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O colar revela-se assim o recurso por excelência das declamações. Com efeito, 

com base nesse mecanismo, os mf nimos esquemas argumentativos que 

propunham os retores podiam desenvolver-se ad infinitum e nas direções mais 

insólitas, nas controvérsias e nas suasórias. Nelas, o caráter multiforme da 

narrativa não obedecia aos freios e constrangimentos que definiam a oratória 

institucional. É este o aspecto mais comunmente criticado das declamações: que, 

ao se emanciparem de sua submissão frente a realidade forense e deliberativa, 

invadem com sua prosa desmesurada o que se via como reduto exclusivo da 

poesia. 
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CAPÍTULO 2: AS DECLAMATIONES, DE SÊNECA, O RETOR, E CÍCERO 

2.1. A estrutura das Declamationes 

A obra de Sêneca divide-se em onze livros, dez de controvérsias e um de 

suasórias. Apenas alguns deles, porém, chegaram até nós em estado íntegro ou 

quase íntegro: cinco de controvérsias (Contr. 1, 11, VII, IX e X), e um de suasórias. 

Conservou-se ainda uma seleção de fragmentos (excerpta) de todos os livros de 

controvérsias. Assim estes excerpta são a única fonte disponível sobre os livros 

Ili, IV, V, VI e VIII. 

É verossímil que todos os livros tenham sido originalmente precedidos por 

um prefácio, pois os cinco preservados em forma completa (I; 11, VII, IX e X) 

apresentam um, embora o do livro IX exiba lacunas. A estes prefácios podem ser 

acrescentados ainda os dos livros Ili e IV, uma vez que formam parte dos 

excerpta desses livros. Assim, não há prefácio apenas nos livros V, VI e VIII das 

controvérsias, e o livro de suasórias. 

Os prefácios analisam a situação da oratória nos tempos de Sêneca e 

discorrem sobre a função da declamação e suas caraterísticas como gênero. 

Apresentam também retratos de alguns oradores e declamadores que aparecem 

no texto das controvérsias e suasórias. Constituem um conjunto peculiar, em que 

coexistem uma espécie de debate doutrinário e considerações de tipo histórico 

sobre oratória e declamação. A linguagem que os caracteriza é a epistolar. 

Os prefácios põem em destaque os três filhos de Sêneca, uma vez que 

cada um desses textos começa por uma saudação a Novato, a Sêneca e a Mela, 

que, além de serem os destinatários da obra, também são interlocutores, 

internalizados pela voz do próprio Sêneca, não só nos prefácios, mas também no 

corpo do texto das declamações. 
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O PREFACIO AO PRIMEIRO LIVRO DAS CONTROVÉRSIAS 

Embora os filhos não apareçam explicitamente como sujeitos de discurso, 

Sêneca faz alusões a suas opiniões e até discute com eles. O uso da segunda 

pessoa do plural reforça sua classificação como diálogo, pois atribuem-se-lhes 

perguntas, comentários e intervenções de índole diversa 195. 

Já o começo do prefácio do primeiro livro de Controvérsias sugere-os como 

instigadores do relato de Sêneca, pois a meta que a obra se propõe corresponde 

a uma demanda dos seus filhos. Instaura-se então um contexto dialógico que 

Sêneca, narrador, expõe-se diante de um auditório simbolicamente privilegiado 
196

, 

cuja curiosidade o leitor é convidado a compartilhar: 

O que solicitais é para mim mais grato que fácil; quereis que declare 

minha opinião sobre estes declamadores que surgiram na minha época, 

e que recolha seus ditos em uma coletânea, supondo que alguns ainda 

não tenham deslizado da minha memória. Dessa fonna, embora nao os 

tenhais conhecido, podereis contudo fonnar vosso próprio juízo, em vez 

de restringir-vos a acreditar no que se diz deles 197
. 

O uso reiterado da segunda pessoa do plural no primeiro parágrafo 

apresenta a obra como uma resposta a essas solicitações dos destinatários 198, 

que pedem duas coisas ao autor: que dê seu parecer sobre os declamadores da 

época de sua juventude; e que forneça uma seleção de seus fragmentos, com a 

intenção de, com essa coletânea, preencher um vácuo. As palavras de Sêneca 

sugerem que circulavam opiniões e criticas sobre esses declamadores, mas que 

195 
Estas passagens são abundantes na obra. Só no primeiro prefácio, cf. Contr. 1 praef. 1, 3, 4, 6, 9, 

10, 1319, 20 e 22. 
198 Bicomer (Bloomer, 1997, 204) considera que a dedicaçao aos filhos tem a significaçao social de 
uma recomendaçao à comunidade, comparável à que surge da dedicatória da enciclopédia de Catão 
ao seu filho, ou do De officiis de Cícero ao jovem Marco. 
197 

Sen. Contr. 1 praef. 1: Exigitis rem magis iucundam mihi quam facilem; iubetis enim quid de his 
declamatoribus sentiam, qui in aetatem meam inciden.mt, indicare et si qua memoriae meae nondum 
elapsa sunt ab illis dieta colligere, ut, quamuis notitiae uestrae subducti sint, tamen non credatis tantum 
de illis, sed et iudicetis. 
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suas produções permaneciam inacessíveis para aqueles que não tinham tido a 

oportunidade de escutá-los pessoalmente. 

Ao restituir-lhes a voz, Sêneca acredita que os leitores poderão exercer seu 

próprio julgamento sobre eles, evitando repetir opiniões comumente aceitas sem 

qualquer verificação 199. 

A justificativa de Sêneca é a de resgatar a memória de homens de notável 

reputação: 

Confesso que é grato para mim, ( .. .) já que lamentais não terdes podido 

ouvir homens de tamanha significação, resgatá-los da ingratidlJo dos 

tempos200 . 

Este, que é sem dúvida um topos tradicional para legitimar uma obra,201 

serve aos fins polêmicos a que Sêneca se propõe. Restabelecer o conhecimento 

desses declamadores, portanto, é parte do combate aos decadentes falsários da 

nova geração, que tentam fazer passar como próprias as sentenças pronunciadas 

por aqueles grandes declamadores (cf. Contr. 1 praef. 10-11 ). 

Mesmo que seus textos não fossem conhecidos diretamente pelos mais 

jovens, alguns nomes deviam ser ainda notórios, citados ou comentados em 

escritos mais recentes. Entre as personagens lembradas por Sêneca, há 

declamadores e oradores. Alguns escreveram sobre assuntos de declamação e 

retórica, outros tiveram destacada atividade no foro ou no senado, mas nenhum 

de seus livros e discursos chegaram até nós202 - o que não surpreende, quando o

198 Cf. em Sen. Contr. 1 praef. 1 : exigitis ( ... ), iubetis, ( ... ) vobis quaerentibus
198 Cf. a passagem citada e traduzida supra: Contr. 1 praef. 1: ut ( ... ) non credatis tantum de il/is sed et
iudicetis. 
200 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 1: Est, fateor. iucundum mihi ( ... ) vobis querentibus quod tantae opinionis
uiros audire non potueritis detrahere temporum iniuriam. 
201 Cf. Curtius (Curtius, 1984, 1, 131-132). 
202 Só para termos uma idéia aproximada da quantidade de textos do período que nos são 
desconhecidos, acrescentamos informação sobre alguns dos personagens que participam da obra de 
Sêneca. Albúcio Silo foi retor e ocasionalmente participou em processos judiciais. É autor de um 
manual de retórica. Cf. Quint. li, 15, 36. Júnio Otão escreveu um livro sobre cores e Bicomer o 
considera uma possível fonte de Sêneca, junto com Céstio Pio. Cf. Sen. Contr. 1, 3, 11; 11, 1, 33. 
Bicomer (Bicomer, 1997, 205). Cássio Severo foi um orador destacadíssimo, célebre por sua 
agressividade, que lhe valeu o desterro e a queima de seus livros. No Dialogus de oratoribus, de 
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próprio Sêneca lamenta que os textos publicados sobre estes autores eram 

escassos, afirmando que "quase não existem comentários sobre os máximos

declamadores, ou, o que é pior ainda, eles são falsos"
2º3

. 

Devemos então perguntarmo-nos a que espécie de opiniões se refere 

quando insinua que não é suficiente acreditar no que se diz sobre aqueles 

declamadores. O fato de que a obra de Sêneca seja a única em seu gênero que 

sobreviveu nos deixa sem outra fonte de informação direta. Não temos portanto 

respostas definitivas para estas perguntas, mas algumas conjecturas são 

possíveis, a partir do próprio texto de Sêneca. 

Certas personagens aparecem na obra exprimindo juízos críticos sobre a 

declamação, como se ela fosse um exercício que não responde ao fim para o qual 

fora criado204
. O fato de que se pareçam com opiniões repetidas mais tarde na 

obra de Quintiliano205 e no Díalogus
206 de Tácito nos faz pensar que estes reparos 

deviam ser reiterados de forma mais ou menos corriqueira. 

No Capítulo 1 deste trabalho vimos o próprio Cícero alertando sobre a 

distância excessiva entre os exercícios escolares e a prática forense. Nossa 

opinião é que Sêneca contesta a desqualificação, de certa maneira tradicional, da 

declamação por sua gratuidade ou por sua inoperância para fins práticos. Ele não 

nega certa inadequação entre a retórica escolar e a oratória forense. Não conclui, 

entretanto, que este fato invalide a declamação, pois ela é apresentada também 

positivamente, como um gênero artistice autônomo. 

Os declamadores exemplares, cuja memória Sêneca quer resgatar, não 

aparecem nas Oeclamationes como a negação da eloqüência republicana, 

representada por Cícero. Ao contrário, eles são habilmente mostrados como sua 

continuidade natural. Sêneca os coloca na prestigiosa tradição de Catão e de 

Tácito, é mencionado como o criador do estilo novo. Cf. Tac. Dia/. 19, 1-2. Asínio Polião, figura de 
enorme importância na oratória, foi também poeta, historiador e ativíssimo estimulador de atividades 
culturais. 
203 

Cf. Sen. Contr. 1 praef. 11: fere enim nu/li comentarii maximorum declamatorum extant atu, quod 

f:ius est, falsi.
Os mais destacados sao os que se atribuem a Cássio Severo (cf. Contr. Ili praef.) e a Votieno 

Montano (cf. Contr. IX praef.) 
205 

Cf. Quint. X, 5, 17 e 21. 
206 

Cf. Tac. Dia/. 35. 

Scanner
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Cícero, ao mesmo tempo em que os opõe aos declamadores recentes, 

pertencentes à geração de seus filhos. 

A crítica aos novos é estética, mas, como freqüentemente ocorre na 

eloqüência romana, baseia-se em argumentos morais. Para Sêneca, a falta de 

dotes naturais e o trabalho deficiente na ars derivam de seus costumes 

corrompidos. Estes, por sua vez, revelam-se no plágio descarado dos 

declamadores que os precederam (Cf. Contr. 1 praef. 1 O). 

Assim, o ponto de vista de Sêneca opõe-se tanto aos tradicionalistas, que 

querem restringir a declamação a um mero papel subsidiário, quanto aos 

contemporâneos, representantes de uma eloqüência decadente. A ijeclamação '. 

artística de Latrão, Fusco, Albúcio e Galião significa uma novidade com relação à 

oratória clássica, mas também é vista como continuidade desta, ou sua evolução 

legítima. Ao contrário, os novos (now) declamadores se mostram por completo 

alheios a essa tradição. 

AS FUNCÔES DA MEMÓRIA: A MEMÓRIA INDIVIDUAL 

Apresentado o objetivo de dar a conhecer e dignificar as criações dos 

declamadores. Sêneca procura credenciar-se como narrador autorizado. Ele foi 

testemunha, segundo suas próprias palavras, da atividade de todos os grandes 

nomes da eloqüência latina, com a exceção de Cícero, a quem não conseguiu 

ouvir porque a guerra civil o tinha afastado de Roma207
. 

Um subsídio fundamental para o objetivo de resgatar os declamadores 

esquecidos é a memória. No prefácio, aparece como um tema recorrente: a 

memória em relação à estrutura da obra (Contr. 1 praef. 1-5); a memória como 

carência da jovem geração de declamadores (Contr. 1 praef. 10); e a memória 

como uma das virtudes de Pórcio Latrão (Contr. 1 praef. 17-19). 

O primeiro prefácio pode ser dividido em duas partes bem diferenciadas. 

Na primeira (Contr. 1 praef. 1-12), Sêneca tenta justificar a obra fornecendo 
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modelos para a imitação. Na segunda parte (Contr. 1 praef. 13-24), apresenta um 

desses modelos, Pórcio Latrão, destacado reiteradamente como o príncipe dos 

declamadores208
. 

Já analisamos como se instaura no primeiro parágrafo a ficção dialógica 

dos filhos como destinatários e instigadores do texto (Contr. 1 praef. 1). A partir do 

parágrafo seguinte a ênfase passa ao próprio narrador, que estabelecerá sua 

competência para a tarefa a ser empreendida. (Contr. 1 praef. 2-5). 

Vejamos bem. A passagem dos anos tirou ou mitigou a força de alguns 

bens, notadamente os físicos: o vigor dos olhos (oculorum aciem), o sentido do 

ouvido (aurium sensum), a firmeza dos nervos (nervorum firmitatem), mas a perda 

mais importante aconteceu no campo da memória: ". .. é a memória, a mais 

delicada e frágil de todas as partes do espírito, à qual primeiro ataca a velhice"
2
º

9 

Ele declara ter tido uma memória prodigiosa, capaz de lembrar até duas mil 

palavras que lhe tivessem sido recitadas na ordem em que foram ditas, e os 

versos pronunciados pelos seus condiscípulos até ultrapassarem o número de 

duzentos, podia pronunciá-los um a um, a começar pelo último (cf. Contr. 1 praef. 

2). Esta habilidade o credenciará como testemunha confiável dos declamadores 

da geração anterior: 

Na verdade, tenho alguma esperança, pois tudo o que coloquei nela 

{se. na memória] na inflJncia e na juventude, manifesta-o sem vacilação, 

como se fosse recente ou ouvido há pouco; porém, o que lhe confiei 

nos últimos anos, ela o perdeu e o deixou escapar em tal medida, que, 

mesmo que seja repetido várias vezes, outras tantas o ouvirei como se 

fosse novo210
. 

207 
Cf. Sen. Contr. 1 praef. 11.

208 
Quintiliano testemunha seu renome. Cf. Quint X, 5, 20. 

208 
Sen. Contr. 1 praef. 2: ... memoria est, res ex omnibus animi partibus maxime delicata et fragilis, in 

�uam primum senectus incurrit.
10 

Sen. Contr. 1 praef. 3: Ex parte enim bene spero, nam quaecumque apud iliam [se. memoriam] aut 
puer aut iuuenis deposui, quasi recentia aut modo audita sine cunctatione profert; at si qua illi intra 
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Sem dúvida Sêneca conhece as possibilidades da memória humana e é 

particularmente lúcida e intensa sua maneira de lembrar-nos da fragilidade desse 

bem durante a velhice. A memória se revela ao mesmo tempo como um poder e 

como uma limitação, o que lhe confere uma dupla função na organização da obra: 

por um lado, justifica-o e institui-o como narrador confiável e autorizado de 

episódios antigos, pois a memória dos velhos tempos se mostra intacta; por outro, 

a menção ao caráter vacilante de uma memória de ancião é empregada como um 

artifício narrativo, que visa a legitimar a peculiar estrutura da obra, que se anuncia 

como caótica
211

:

Por acaso poderei colocar em lugares diferentes sentenças 

pronunciadas em uma mesma controvérsia: com efeito, nem sempre 

que procuro algo o encontro, mas o que não se apresenta quando o 

procuro, frequentemente se revela quando estou a fazer outra coisa; 

( ... ) É preciso, portanto, que me adapte aos caprichos da minha 

memória, que já faz tempo só me obedece de um modo precário .
212 

Os diferentes livros das Declamationes se organizam a partir dos temas que 

cada uma delas apresenta. Como já foi dito (introd. p. 57), a ordem em que se 

proferem os trechos do discurso está pautada pela tripartição proposta no titulo: 

sentenças (sententíae), divisões (diuisiones) e cores (colores). Trata-se então de 

fragmentos heterogêneos mais ou menos ordenados conforme pertençam a uma 

das categorias anteriores. Isso permite a Sêneca que uma sentença de 

proximos annos commisi, sic perdidít et amisít, ut, etiamsi saepius ingerantur, totiens tamen tamquam
noua audiam. 
211 Além da memória Sêneca coloca outros motivos para justificar as abruptas variações temáticas na 
sua obra. Cf. por exemplo Sen. Suas. 1, 7, em que se excussa por ter-se afastado de seu tema, 
seduzido pelo prazer de contar anedotas: Longius me fabe/larum du/cedo produxit; itaque ad
propositum reuertar. (O prazer das Histórias me levou longe demais; por isso voltarei ao meu 
rropósito). 

12 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 5: Controuersiarum sententias fartasse pluribus locis ponam in una
controuersia dietas; non enim, dum quaero aliquid, inuenio, sed saepe quod quaerenti non comparuit, 
aliud agenti praesto est. (. .. ) Necesse est ergo me ad delicias componam memoriae meae, quae mihi 
iam olim precario paret. 
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determinado declamador seja seguida e transformada por sucessivas formulações 

nas sentenças de outros declamadores. Algo semelhante acontece na seção de 

divisões e na de cores213
. 

A esse caráter propositadamente fragmentário Sêneca acrescenta a 

liberdade associativa que caracteriza uma conversação informal (sermo)214
• É no 

contexto desse formato, dessa organização dos textos, que devemos avaliar a

confissão sobre a eventual desordem expositiva que Sêneca atribui a sua 

memória claudicante. A associação que leva a introduzir uma sentença proferida 

em uma controvérsia em outro contexto discursivo pode estar motivada pelo tema, 

pela personagem envolvida ou pela consideração de um determinado recurso 

estil í stico215
.

Esta organização do texto a partir da superposição de fragmentos 

exemplares aos quais se intercalam comentários do autor ou de outros 

personagens constrói um "diálogo" entre os textos citados. O que Sêneca nos 

informa no passo acima é que o critério para a colocação dos textos reproduzidos 

não é o da seqüência temporal em que foram proferidos. Isso quer dizer que 

alguns desses diálogos entre autores e fragmentos diferentes são artificiais, 

construídos pelo próprio autor ao organizar sua obra. 

AS FUNÇÕES DA MEMÓRIA: A MEMÓRIA DE LATRÃO 

Sêneca descreve Latrão com traços próprios do orador clássico e lhe atribui 

todas as virtudes oratórias216
. Ele louva seu estilo vigoroso (fortiter ... dixisse) e 

213 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 22, em que Séneca anuncia que referirá as vezes as quaestiones propostas
ffir Latrão, sem acrescentar os argumentos que ele empregou.

14 Veja-se por exemplo a oposição colocada por Séneca, o Filósofo, entre o senno, caracterizado 
pela intimidade (fami/iaritas) e as barulhentas discussões preparadas (disputationes praeparatae) para 
ser expostas perante o público. Cf. Sen. Epist. 38, 1. 
215 Entre essas intercalações extemporâneas se destacam as freqüentes referências a Latrão. Por ser 
diflcil subtrair-se à lembrança do amigo, Sêneca declara que ele aparecerá no texto quantas vezes se 
insinue na sua memória. Cf. Sen. Contr. 1 praef. 20. 
216 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 21: et in illo cum omnes oratoriae uirtutes essent ... (e nele, existindo todas
as virtudes da oratória ... ). 
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também sua sutileza (subtilitas)217
, embora esta última virtude não lhe fosse 

reconhecida por alguns (cf. Sen.Contr.l praef. 20). Como prova dessa capacidade 

em Latrão, menciona seu costume de enunciar, antes de começar a declamação, 

as questões (quaestiones) acerca das quais vai tratar. Esta prática, incomum 

entre os declamadores, revela precisão e um sentido da organização interna do 

discurso (cf. Sen. Contr. 1 praef. 21). 

Outra qualidade de Latrão que o texto observa é sua memória. Seu poder 

era tal, que lhe eram desnecessárias as anotações. O que ele tinha preparado e 

já pronunciado, não o esquecia mais218
. Esta característica é ainda mais 

surpreendente, dado o caráter abundante e bastante espontâneo do estilo de 

Latrão. É natural, argumenta Sêneca, que os que escrevem analisando 

comedidamente cada palavra, as conservem na memória. Mas Latrão parece o 

oposto a esta atenção um pouco excessiva pelas palavras. O jeito prolixo e 

abundante do seu estilo não faria prever nele uma memória prodigiosa. Esta, por 

sua vez, não se reduzia a um dom natural, pois se tinha aperfeiçoado com a 

exercitação da arte. 

Sua memória era excelente por natureza e ainda havia aumentado 

graças à arte: nunca precisava reler aquilo que tinha escrito para 

apreendê-lo; tinha-o apreendido enquanto escrevia. Isto pode parecer 

ainda mais surpreendente, pois ele nlJo escrevia com lentidlJo e 

grandes cuidados, mas quase com o mesmo ímpeto com que falava. 

Aqueles que retorcem o que escrevem219
, que deliberam sobre cada

217 No capítulo anterior, temos traduzido subtilftas como "sutileza", "fineza" ou ainda "simplicidade" ao 
referirmo-nos à virtude aticista de que fala o Brutus. Aqui esses valores parecem coexistir com os de 
·�recisao· ou "ordem". Cf. Bardom (Bardom, 1940, 56).
2 8 A relação de complementariedade entre memória e escrita é tradicional nos tratados de retórica. 
Cf. por exemplo, Cic. Part. Orat. 26; Quint; X, 6, 4; XI, 2, 1 O. Sobre exemplos notáveis de memória, cf. 
Cic. De or. 11, 360; Brut. 301; análises sobre as técnicas da memória podem encontrar-se em Rhet a 
Her. 111, 28 e ss.: Cic. De or. li, 350 e ss.; e Quinl XI, 2. 
219 Séneca, o Filósofo, critica a atenção exagerada às palavras e destaca, por carecer deste defeito, o 
caráter fluente do estilo do filósofo Fabiano. Cf. Sen. Epist. 100, 2: 11/ud plane fatetur et praefert, non
esse (se. orationem) tractatam nec diu tortam. (Ele confessa e mostra abertamente que (se. seu estilo) 
não tem sido manuseado nem excessivamente polido). Cf também Sen. Epist. 115, 1 e passim: Nimis 
anxium esse te circa uerba et composftionem, mi Lucili, no/o. (Nao quero que fiques, meu caro Lucílio, 



palavra, necessariamente acabam por fixar no seu espírito o que tanto 

meditaram; diferentemente, os que escrevem com velocidade, têm uma 

memória mais lenta. Ele tinha não só o dom natural da memória mas' 

também a técnica excelsa para apreender e conservar aquilo que devia 

lembrar. Chegava a tal ponto, que conseguia lembrar todas as

declamações que tinha pronunciado; por isso os códices não lhe eram 

necessários para ele: dizia escrever na sua própria mente. O que tinha 

meditado, o proferia sem que jamais a memória o trafsse nem em uma 

única palavra
220

. 
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Em Latrão parecem pois revelar-se as caraterísticas do orador natural e 

espontâneo, no qual pensamento, escrita e execução oral chegam a confundir-se 

em um único ato. Mas enquanto esta espécie de oradores costumava carecer de 

arte e desdenhava a preparação, Latrão é apresentado como aquele que reunia 

em si a capacidade de improvisação (facilitas) própria dos oradores dotados de 

engenho, mas não cultivados, e a preparação que caracteriza o orador 

verdadeiramente artístico221
. 

Sêneca quer poupar Latrão da acusação de descuido no estilo. Com efeito, 

a abundância e a velocidade da escrita e do discursar, que adornavam o estilo de 

Latrão, eram tradicionalmente associadas ao asianismo e vistas como 

decadentes. Ora, Sêneca preocupa-se em mostrar que essas caraterlsticas nao 

são incompatíveis com o preparo minucioso e com a ordem próprios da retórica 

clássica. Por meio da atribuição destes e de outros traços à sua eloqüência, 

tão ansioso com as palavras). Expressões de Sêneca como torquent e anxie, reaparecem nestes 
textos de seu filho, remetendo também ao zelo excessivo no estilo. 
220 

Sen. Contr. 1 praef. 17-18: Memoria ei natura quidem felêx, plurimum tamen arte adiuta. Numquam 
ille quae dicturus erat ediscendi causa re/egebat: edidicerat ilia cum scripserat. Quod eo magis in il/o 
mirabi/e uideri potest, quod non lente et anxie sed eodem paene quo dicebat impetu scribebat. /Ili, qui 
scripta sua torquent, qui de singulis uerbis in consilium eunt, necesse est quae totiens animo suo 
admouent nouissime adfigant; at quorumcumque stilus uelox est, tardior memoria est. ln il/o non 
tantum natura/is memoriae felicftas erat sed ars summa et ad comprehendenda quae tenere debebat 
et ad custodienda, adeo ut omnes declamationes suas, quascumque dixerat, teneret etiam. /taque 
superuacuos sibi fecerat codices; aiebat se in animo scribere. Cogitata dicebat ita, ut in nu/lo umquam 
uerbo eum memoria deceperit. 
221 Quando se dispunha a escrever, preparando um trabalho, Latrão chegava ao extremo de passar
noites em claro até acabar. Cf. Sen. Contr. 1 praef. 14.



89 

Latrão aparece mais como um herdeiro de Cícero que como um antecessor da 

atual e corrupta eloquentia. 

AS FUNÇÕES DA MEMÓRIA: A MEMÓRIA HISTÓRICA DA ELOQÜ�NCIA 

O abandono do cultivo da memória aparece claramente como um dos 

aspectos que sinalizam a decadência da eloqüência. Sêneca lamenta que seja 

uma virtude já não mais apreciada,222 e diz-se até surpreso pelo assombro 

exagerado dos filhos perante a capacidade da memória de Latrão223
.

A nova geração de declamadores marca, assim, um corte histórico em 

relação à valorização da memória. Eles já não se exercitam para desenvolver esta 

habilidade, parte tradicional do treinamento oratório. Por outro lado, aproveitando 

o desconhecimento público dos méritos das gerações anteriores, apropriam-se

indevidamente de seus textos. 

Qual [se. entre os novos declamadores] se dedica à memória? Qual 

obtém aprovação, não digo já por ter forças enormes, mas por ter forças 

próprias? Em meio à enorme desídia geral, sem risco apresentam como 

próprias as sentenças dos homens mais eloqüentes, e assim não param 

de violentar esta eloqüência Ulo sagrada, à qual nao sao capazes de 

servir 224.

Nessa denuncia de plágio e na aspiração de fazer público o que os menos 

indicados fizeram ser próprio, Sêneca coloca a justificação de sua obra: 

222 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 10: Quis est, qui memoriae studeat? (Quem ha que se ocupe da memória?). 
223 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 19: Vídeo vos, iuuenes mei, p/us iusto ad hanc eius uirtutem obstupescere. 
t Vejo, meus caros jovens, que os surpreendeis mais do necessário desta virtude sua). 
24 

Sen. Contr. 1 praef. 10: Quis [se. novorum declamatorum] est qui memoriae studeat? Quis est qui
non dico magnis uiribus sed suis p/aceat? Sententias a disertissimis uiris iactas faci/e in tanta hominum 
desidia pro suis dicunt, et sic sacerrimam eloquentiam, quam praestare non possunt, uio/are non 
desinunt 



Por isso farei com gosto o que pedis e entregarei ao público todas as 

palavras eloqüentes que conservo, pronunciadas pelos varões mais 

ilustres, para que não sejam a posse privada de alguém. Acho que 

prestarei um grande serviço a estes mesmos, ameaçados pelo 

esquecimento, a menos que seja transmitido às gerações futuras algo 

que resgate sua memória
225

.
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Ao longo do prefácio, constatamos três valores diferentes atribuídos à 

memória: em primeiro lugar, enquanto capacidade individual do narrador que lhe 

permitirá desenvolver sua obra (cf. Contr. 1 praef. 2-5); em seguida, enquanto 

técnica retórica que atinge a excelência em Latrão (cf. Contr. 1 praef. 17-18); e 

finalmente a histórica: o resgate dos grandes declamadores (cf. Contr. 1 praef. 10-

11 ). Porém estes variados sentidos não aparecem nitidamente diferenciados, mas 

se misturam e interagem no texto. 

Sêneca parte de uma denúncia geral contra os novos, que não se 

interessam pelas técnicas retóricas relativas à memória. O público, por sua vez, 

desconhece a eloqüência do passado. Dessa situação se aproveitam alguns, 

usando como próprias sentenças (sententiae) dos antigos declamadores. 

Paradoxalmente, aqueles que são acusados de abandonar o cultivo da memória 

demonstram possuir uma memória histórica, de que carece o público. Finalmente, 

a memória individual do narrador é o meio para restabelecer o conhecimento 

coletivo da eloqüência do passado. 

225 
Sen. Contr. / praef. 1 O: Eo libentius quod exigitis faciam et quaecumque a celeberrimis uiris facunde 

dieta teneo, ne ad quemquam priuatim pertineant populo dedicabo. lpsis quoque multum praestaturus 
uideor, quibus obliuio imminet. nisi aliquid, quo memoria eorum producatur, posteris traditur. 
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O DECLINIO DA ELOQÜ�NCIA E O EXEMPLO DE CÍCERO 

Ao divulgar os velhos declamadores, Sêneca se propõe a ampliar o horizonte 

de modelos a ser imitados. O elogio aos filhos por manifestarem o desejo de 

conhecer a eloqüência da geração anterior serve para introduzir o tema da 

decadência. 

Fazeis, queridos jovens, algo necessário e útil, quando, não satisfeitos 

com os modelos de vosso tempo, quereis conhecer também os 

anteriores; em primeiro lugar, porque quanto mais numerosos os 

modelos, mais se avança na eloqüência... logo, para que possais 

considerar o quanto minguam os talentos a cada dia e como a 

eloqüência tem retrocedido, por causa de n�o sei qual iniqüidade da 

natureza226. 

O objetivo de acrescentar modelos da geração anterior, desconhecidos do 

público contemporâneo, é promover uma melhora na qualidade da eloqüência. 

Por outro lado, esta ampliação dos modelos para a eloqüência permitirá avaliar a 

magnitude da decadência e a velocidade com que esta se impõe. 

A imitação como processo de aprendizado tem limitações intrínsecas, uma 

vez que o imitador nao pode alcançar o nível do autor imitado227
. Sêneca rejeita a 

submissão absoluta a um modelo228
. E como nem a imitatio do melhor modelo 

garante o êxito, é preciso partir da diversidade alheia e de sua assimilação para 

forjar algo de novo e pessoal. A imitação, quando passa de meio para fim, 

necessariamente propicia a decadência. 

226 Sen. Contr. 1 praef. 6: Facitis autem, iuuenes mei, rem necessariam et utilem, quod non contenti 
exemplis sseculí uestri priores quoque vultís cognoscere; primum quo plura exempla ínspecta sunt, 
plus ín e/oquentiam proficitur. (. .. ) Deínde, ut possitís aestimare, in quantum cotidie íngenia descrescant 
et nescio qua iniquitate naturae eloquentia se retro tulerit. 
227 

Cf. Quint. X, 2, 11-12 .. 
228 Cf. por exemplo Contr. X praef. 15 sobre a falta de força de Turrino, o pai, que seguia Apolodoro 
como se fosse a lei suprema da eloqüência. 
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Não há que imitar um só, mesmo sendo o melhor, pois o imitador nunca 

iguala o modelo. Tal é a natureza das coisas, que a semelhança 

sempre fique aquém da verdade229
. 
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Desse modo, a decadência pode ser considerada um fenômeno necessário, 

decorrente da própria natureza da imitação de modelos artísticos230
. Sêneca, 

porém, considera que é possível agir sobre esta limitação natural por meio da 

diversificação dos modelos, e a este objetivo consagra sua obra. 

A visão da decadência, como um fenômeno natural231 Sêneca acrescenta 

outras duas possíveis causas, uma moral e outra política. 

Tudo o que a eloqüência romana pôde comparar ou antepor à

insolência grega, floresceu próximo aos tempos de Cfcero. Todos os 

talentos que acrescentaram luz aos nossos estudos nasceram naquela 

época. Desde então, a disciplina vem se deteriorando cotidianamente, 

quer pelo luxo dos tempos - pois não há nada tão funesto para os 

talentos quanto o luxo - ; quer porque tendo cafdo as recompensas à

mais bela das disciplinas, a rivalidade transferiu-se a atividades 

indignas, cuja vigência aumentou por causa das grandes honrarias e 

dos lucros obtidos; quer por causa de uma fatalidade, cuja lei, maligna 

e perpétua, faz que tudo o que alçou até o topo máximo tenha a queda 

mais veloz que a ascensão232
. 

229 Cf. Sen. Contr. 1 praef. 6: Non est unus, quamuís praaecípuus sít, ímítandus, quía numquam par f,t 
imítator auctori. Haec rei natura est: semper cítra ueritatem est similítudo. 
230 Veleio Patérculo propõe também uma vinculação entre imitação e decadência. A descrença de 
poder superar ou igualar modelos destacados faz decrescer o empenho das jovens gerações, studíum 
cum spe senescít (o zelo envelhece junto com a esperança). Assim é preciso procurar novos 
caminhos para Cf. Vell. Hist. 1, 16-17.
231 

Já consignada por Cícero. Cf. Cic. Tusc. 2, 5. 
232 

Sen. Contr. 1 praef. 6-7: Quidquid Romana facundia habet, quod insolentí Graeciae aut opponata 
aut praeferat, circa Cíceronem effforvit; omnis ingenia, quae lucem studíís nostris attulervnt, tunc nata 
sunt ln deterius deinde cotidie data res este siue luxu temporvm - nihil enim tam mortifervm ingeniis 
quam luxuria est - siue, cum pretium pulcherrimae rei cecidisset, translatum est omne certamen ad 
turpia multo honore quaestuque uigentia, siue fato quodam, cuius maligna perpetuaque in rebus 
omnibus /ex est, ut ad summum perducta rvrsus ad infimum uelocius quidem quam ascenderant 
re/abantur. 
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A lado da chamada causa natural da decadência, Sêneca coloca uma 

hipótese moral e outra política. A explicação moral, que se expande por vários 

parágrafos233
, contém uma interpretação que aparece em muitos autores e chega

a constituir uma tópica do discurso moralizante234
, mais ou menos homogênea e

relativamente estável no tempo
235

. Ao luxo, pernicioso para os talentos,

acrescentam-se os costumes efeminados dos declamadores jovens, entregues às 

obscenidades do canto e da dança (cf. Sen. Contr. 1 praef. 8). 

A explicação por causas morais, seguem as razões políticas do fenômeno. 

Com efeito, o declínio das recompensas à eloqüência nos remete às mudanças 

políticas acontecidas com o advento do principado: a competição sadia por 

honrarias, que caracterizaria a eloqüência republicana, foi substituída pelo 

predomínio de atividades indignas, que no entanto oferecem a seus executores 

prestígio e riqueza. Esta recompensa dada às ações ruins é uma inequívoca 

alusão à atividade dos delatores sob o lmpério
236

. O quadro sobre as mazelas da

política no principado é completado em outras passagens da obra. Os mais 

destacados são os prefácios aos livros segundo e décimo de Controvérsias. No 

primeiro Sêneca fala dos perigos que envolviam a atividade política (Cf. Contr. li 

praef. 4). No outro menciona as severas punições a obras e oradores que se 

exprimiam com excessiva franqueza (Cf. Sen. Contr. X, praef. 5-9). 

A transformação da rivalidade na busca da glória, que caracterizava a 

eloqüência republicana, em uma concorrência de indignidades, revela o aspecto 

moral da crise política aludida. Também a chamada causa natural da decadência, 

relacionada com os modelos de imitação, é fundamentada em razões análogas. 

233 É anunciada em Sen. Contr. 1 praef. 7 e desenvolvida logo com considerável extensão. Cf.ibid. 1 
�ef. 8-10.

Para uma discussão desta tópica e suas possíveis funções, cf. Edwards (Edwards, 1996). 
235 Entre outros tratamentos semelhantes desta tópica da imoralidade, uma passagem paradigmático 
em uma obra de Sêneca o filósofo (cf. Sen. N.Q. VII, 31, 2). Cf. também ao respeito sua Epístola 114, 
sobre a com.1pção do estilo, considerada como conseqüência da com.1pção dos costumes, e os 
discursos de Mesala. no Dia/ogus de Oratoribus, de Tácito, que serão analisados no capítulo seguinte. 
236 Sêneca menciona em várias ocasiões Romànio Hispão, que teria sido o decano dos delatores, 
segundo Tácito (Ann. 1, 74} e chama a atenção sobre a violência de seu estilo. Cf. Sen. Contr. 11, 5, 20; 
IX, 3, 11. 
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Entre os declamadores considerados decadentes, é sua carência das qualidades 

morais tradicionais que influi a escolha dos modelos (Cf. ibid. 1 praef. 10). 

Sêneca introduz a conhecida definição do orador de Catão, à qual atribui um 

valor oracular, para colocar fora da tradição romana da eloqüência os novos 

declamadores. 

Errais, meus excelentes jovens, se considerais que aquela expressão é 

de Catão, e não de um oráculo. Com efeito, que é um oráculo senão a 

vontade divina expressa pela boca de um homem? E qual sacerdote 

mais venerável que Marco Catão podia procurar a divindade, não tanto 

para educar o gênero humano, quanto para dirigir-lhe uma viva 

reprimenda? Que foi então o que aquele célebre varao disse? 'O orador 

é, meu querido filho Marco, um homem bom hábil no discursar.' Ide agora 

procurar oradores entre esses depilados e produzidos, que só são 

homens na devassidão. Naturalmente têm os modelos que 

correspondem a sua índole
237

.

Ademais de desacreditar esses oradores indignos, a citação de Catão serve a 

Séneca para elevar os declamadores que considera exemplares, integrando-os à 

aristocrática tradição moral da eloqüência latina. O texto também nos mostra o 

próprio narrador e seus filhos, inseridos numa comunicação semelhante à que 

Catão estabelecera com seu filho Marco, destinatário de suas obras238. 

A referência a Catão, o mais antigo dos autores romanos citados, não deixa 

de ser surpreendente em uma obra que trata da eloqüência nos inícios do 

principado. Omitindo esta única, mas relevante alusão a Catão, não existe outra 

237 
Sen. Contr. 1 praef. 9-1 O: Erratis, optimi iuuenes, nisi iliam vocem non M. Catonis sed oraculi 

creditis; quid enim est oraculum? nempe voluntas diuina hominis ore enuntiata; et quem tandem 
antistitem sanctiorem sibi inuenire diuinitas potuit quam M. Catonem, per quem humano generi non 
praeciperet sed conuicium faceret? 1/le ergo uir quid ait? 'orator est, Marce fifi, uir bonus dicendi 
peritus.' /te nunc in istis vulsis atque expolitis et nusquam nisi in uiris quaerite oratores. Merito ta/ia 
habent exempla qualia ingenia. 

238 Catão se dirige ao seu filho (Mares fift) e Séneca começa o trecho com uma vocação aos seus 
filhos (optimi iuuenes). Destaca-se assim o viés educacional da obra. Cf. n. 2. 
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menção a nenhum orador anterior a Cícero. Por outro lado, Sêneca não se 

posiciona como um apreciador que louve a eloqüência arcaica. O resgate de 

Catão tem o valor de um gesto por meio do qual Sêneca se proclama integrante 

da tradição que elaborara Cícero em Brutus, e que colocava Catão como seu 

início (cf. lntroduçao). 

A originalidade de Sêneca em relação à decadência da eloqüência se 

manifesta na tentativa de estabelecer seu começo não imediatamente após a 

morte de Cícero, mas sim nas primeiras décadas de nossa era, nos anos de 

velhice do autor, em uma nova geração de oradores e declamadores. Com efeito, 

os da idade de Augusto são colocados habilmente neste primeiro prefácio, como 

pertencentes à geração de Cícero. Assim, Sêneca, ao mesmo tempo em que 

apresenta a declamação como uma novidade de sua época, pretende mostrá-la 

como continuidade da eloqüência ciceroniana. O passo analisado no primeiro 

capítulo (cf .. supra) sobre a evolução da declamação em Roma (Cf. Sen. Contr. 1 

praef. 12) também eleva e purifica um gênero cuja legitimidade costumava ser 

contestada, vinculando-o a Cícero. 

Para Sêneca, Cícero simboliza o auge da eloqüência romana e representa 

um período que transcende a República, alcançando o principado de Augusto e 

até o de Tibério. Assim, a era do auge, que Sêneca coloca imprecisamente ao 

redor de Cícero (circa Ciceronem), não se restringe nem se refere 

fundamentalmente à oratória republicana e ao período de vida do grande orador. 

Algumas das personagens que Sêneca destaca como exemplares na declamação 

ou na oratória eram jovens nos anos finais de Cícero e chegaram a ter atuação 

durante a República. Porém seu destaque e amadurecimento artístico só se 

concretizou depois de estabelecido o poder pessoal de Augusto. É durante seu 

principado e ainda o de Tibério que podem ser colocados os oradores e 

declamadores que Sêneca destaca. 

Dessa fonna, essa proximidade com Cícero revela-se bastante débil para 

admitir em um mesmo bloco de apogeu da eloqüência o período que vai desde os 

anos finais da República até as primeiras décadas de nossa era. De fato, 

enquanto Cícero morre em 43 a.e., Latrão suicida-se no ano 4 d.C.; Albúcio, em 
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1 O d.C; Hatério, em 26 d.C; Montano, em 27 e Júnio Galião chega com vida aos 

anos 40 de nossa era, já morto seu amigo Sêneca, cujo filho Novato adotara. 

Embora Sêneca associe alguns declamadores com uma eloqüência 

decadente239
, a declamação como gênero não é considerada em si mesma parte

desta crise. Pelo contrário, os declamadores cuja memória pretende resgatar 

aparecem como seguidores da eloqüência ciceroniana. Mesmo as dificuldades de 

alguns oradores de escola para lidar com o mundo "real" do foro, comentadas por 

Sêneca
240

, não o levam a rejeitar o gênero, nem a criticar o ensino retórico. Ao

contrário, defende, no prefácio ao segundo livro das Controvérsias, o valor da 

educação retórica, baseada nas declamações241
, e sua reflexão sobre a

decadência da eloqüência omite significativamente toda referência ao ensino 

retórico e às declamações. 

O ataque a declamadores plagiadores e efeminados tem por função 

apresentar, por contraste, uma tradição positiva da declamação. O recurso a 

argumentos preponderantemente morais para justificar a decadência da 

eloqüência situa Sêneca na tradição da oratória latina inaugurada por Catão e 

sistematizada por Cícero. Por meio dessa estratégia de legitimação, a eloqüência 

nova dos declamadores é vista como um elo a mais daquela tradição, e não a sua 

ruptura. 

Mas Sêneca está longe de propor qualquer forma de restauração e critica 

acidamente aqueles que se dedicam a repetir expressões de Cícero242
. Mais do

que como opção doutrinária ou estilística, a figura de Cícero revela-se um 

horizonte de referências culturais e de valores. 

Os estudos sobre a eloqüência pós-clássica, porém, influenciados pelos 

pontos de vista de Quintiliano, exageraram as diferenças entre os declamadores e 

a oratória ciceroniana, apresentando a eloqüência das escolas de retórica como 

239 Entre os mais censurados por Séneca encontramos os latinos Murredius, Musa e Gargonius, e os 
�l'!!QOS Hybreas, Adaeus e Grandaeus.
� Cf. Sen. Contr. VII praef. 7, sobre um fracasso de Albúcio Silo no foro; ibid. IX praef. 3, sobre um 
de Pórcio Latrão. 
241 Cf. Sen. Contr. li praef. 3. 
242 Cf. Sen. Contr. IV praef. 9 em que critica Hatério por empregar palavras que tinha utilizado Cícero, 
mas estavam em desuso. 
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espaços de anticiceronianismo (Winterbottom, 1981, 242). Winterbottom 

argumenta que essas diferenças têm a ver principalmente com uma questão de 

gênero. Se as declamações de Cícero se tivessem conservado, poderíamos ver 

que elas também se diferenciavam grandemente dos seus discursos forenses e 

deliberativos. 

2.2. As declamações sobre a morte de Cícero. 

Nos anos seguintes a sua morte, acontecida em 43 a.e., marcados pela 

guerra civil e pela posterior consolidação do poder pessoal de Otávio-Augusto, o 

nome de Cícero é utilizado na guerra de propaganda contra Antônio. Após a 

instauração do principado, a figura prestigiosa de Cícero mostrou-se útil para o 

intento de legitimar a nova realidade política como um retorno a tradições 

veneráveis. 

Cícero, ou melhor, a morte de Cícero é o tema de três declamações ( Contr. 

VII, 2; Suas. 6; Suas. 7). Nestes textos, Cícero confronta-se com opções éticas, 

que incluem a escolha entre a sobrevivência de sua obra e sua própria vida . 

Por meio dessas declamações, analisa-se qual era a recepção e 

valorização de Cícero nas gerações posteriores. Como regra geral, não é rejeitado 

pelos declamadores, sendo, ao contrário, visto por quase todas as personagens 

citadas por Sêneca como o ponto máximo da oratória romana e um verdadeiro 

mito da fenecida República. 

POPÍL/0, ASSASSINO DE C{CERO 

Eis o tema colocado no começo da controvérsia sobre o assassinato de 

Cícero: 

Mova-se ação por má conduta. Cícero defendeu Popílio, acusado de 

parricídio; foi absolvido. Proscrito Cícero, Popílio foi enviado por Antônio 
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para matá-lo, e entregou a Antônio sua cabeça. É acusado de má 

conduta
243

. 
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Aos declamadores apresentavam-se as opções de acusar ou defender 

Popílio. Quase todos escolheram a acusação. Desde o começo, sucessivas 

sentenças de vários declamadores tentam vincular os dois episódios: o suposto 

parricídio, e o assassinato de Cícero. 

O fato de que tenha matado Cícero, argumentam, confirma que é parricida. 

Ao matar alguém que tinha salvado sua vida, mostra ter sido capaz de matar seu 

próprio pai; ou, inversamente, Antônio o teria escolhido para a tarefa por ser 

parricida, pois quem matou seu pai é capaz de matar Cícero, e assim por diante. 

Desse modo, a justificativa de Popílio de ter cumprido ordens ao matar Cícero, 

fica debilitada quando seu parricídio se apresenta como o antecedente que aos 

olhos de Antônio o qualifica para o magnicídio (cf. Contr. VII, 2, 1; 3; 4 e passim). 

A controvérsia se estabelece, pois, a partir da equiparação entre pater e 

patronus, uma vez que Cícero era ademais reconhecido como pater patriae desde 

sua atuação como cônsul para desarticular a conjuração de Catilina. A esfera do 

privado e a do público misturam-se nessa controvérsia. A conduta e os delitos 

privados refletem-se na vida pública. A progressão de Popílio, do parricídio (esfera 

particular, individual) ao crime público, que também recebe o mesmo nome 

(parricidium), demostra ou exemplifica esta vinculação que os romanos 

estabeleciam entre as duas esferas244.

O gosto pelos paradoxos encontra campo fértil nesta controvérsia. Fúlvio 

Sparso, declamador medíocre que se propunha a imitar Latrão, sem consegui-

10
245

, consigna o absurdo de Cícero ser defendido por ele, enquanto Popílio foi 

defendido por Cícero: 

243 
Sen. Contr. VII, 2: DE MOR/BUS SIT ACT/0. Popi/ium psrricidíí reum Cícero defendit; sbsolutus

est Proscriptum Ciceronem ab Antonio missus occidit Popilius et caput eius ad Antoníum rettulit.

Accusatur de moribus. 
244 Esta vinculação se exprime de maneira exemplar na atividade dos censores. Cf. Astin (Astin, 1988,

14-34). 
245 

Cf. Contr. X praef. 11-12. 



O fato indigno! Cícero é defendido por mim, enquanto ele defendeu 

Popílio!
246 
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Cícero comprova, com sua própria morte, que aquele a quem defendera da 

acusação de parricídio, era mesmo um parricida. Revela-se assim um aspecto 

inquietante, que podemos chamar de ambigüidade moral intrínseca da oratória: a 

eloqüência de Cícero foi capaz de salvar um assassino, que com tempo viria a 

matar seu antigo defensor. 

Argentário exprime esta crítica ao poder da eloqüência, da qual o mesmo 

Cícero acabou sendo vítima, em uma sentença, que reaparece com ligeiras 

modificações
247

: Quantum e/oquentia tua, Cicero, potuit! ( Como foi grande, Cícero,

o poder de tua eloqüência. Contr. VII, 2, 2).

Menta enfatiza a culpabilidade de Cícero por ter eximido um culpado e o 

apresenta como responsável pelo seu final: Parricidam quem vivos negarat 

Cícero, occisus ostendit ( Cícero, que quando vivo negara que fosse parricida, 

provou-o com sua morte. Contr. VII, 2, 3). 

Biando vai ainda mais longe e cria uma cena de tonalidade trágica em que 

os deuses Manes perseguem Cícero, qual Fúrias: Oi manes, Popilli senis et 

inultae te patris, Cicero, persecuntur animae, ut quem negasti parricidam sentias. 

Contr. VII, 2, 5. (Os deuses Manes do velho Popílio e sua alma de pai não 

vingada te perseguem, Cícero, para que possas experimentar o que negaste, que 

é um parricida). 

Céstio Pio imagina que Popilio poderia responder, se fosse criticado por 

seus costumes passados, que Cícero já os tinha defendido248
, e acrescenta na 

seqüência outra ironia do destino: Cícero está morto, enquanto quem acusou 

Popílio de parricidio vive. (cf. Contr. VII, 2, 3). 

As sentenças dos diferentes declamadores sucedem-se assim na procura de 

fom,ulações que ressaltem a crueldade e a ingratidão de Popílio. Porém, o próprio 

246 Sen. Contr. VII, 2-3: Facinus indignum! A me defenditur Cicero, cum Popilium Cicero defenderit! 
247 Cf. a fala de Búteo em Contr. VII, 2, 7. 
248 Este ponto é retomado mais tarde na diuisio de Latrão, que se pergunta se alguém pode ser 
acusado por um crime do qual foi absoMdo. Cf. Contr. VII, 2, 9. 
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Cícero não é poupado da responsabilidade decorrente de ter salvado um parricida 

e, como vimos, Argentário e Búteo, em breves sentenças, questionam, a partir 

desse fato, a legitimadade moral da oratória (quantum eloquentia potuit!). 

Cícero também é culpado, por ter defendido e salvado um assassino. O 

poder da eloqüência a que aludem os declamadores é questionado por causa de 

sua ambigüidade ou indiferença moral. Ao prestar-se como instrumento para 

salvar um assassino, esse poder revela-se como último responsável pela morte do 

próprio Cícero. 

Além da preocupação quase obsessiva em propor sententiae e conseguir 

exprimir aspectos insólitos da questão em debate, os textos dos declamadores 

estabelecem variados níveis de diálogo com as obras de Cícero, principalmente 

com os seus discursos. Fragmentos destes que se tornaram antológicos são 

inseridos, citados ou recriados nestas declamações. Lugar proeminente ocupam 

os discursos contra Marco Antônio conhecidos como Filípicas, intertexto 

privilegiado nas Suasórias 6 e 7, e também na controvérsia que estamos 

analisando. 

As vezes a citação é uma pequena frase, que, levada a um contexto 

estranho, adquire novo valor. Perante o espetáculo da cabeça de Cícero, exposta 

na tribuna dos "rostros"249
, Quinto Hatério destaca o pranto do povo, capaz de 

desafiar o medo: quamvis omnia metu tenerentur, gemitus tamen populi liber fuit. 

(Contr. VII, 2, 5) (Embora o medo se apossasse de tudo, o pranto do povo se 

exprimiu, porém, com liberdade). Na segunda Filípica a frase se referia à reação 

popular diante do leilão dos bens de Pompeu250
. Na controvérsia, esta e outras 

citações de Cícero fazem com que suas palavras sirvam estranhamente para 

fazer referência a sua morte251
. 

249 
"Rostros· (,ostra) era o nome que se dava à tribuna em que os oradores pronunciavam seus 

discursos endereçados ao povo. O nome provém dos esporões (,ostra) que a ornavam, tomados dos 
volscos como troféus na guerra latina. 
250 Cic. Phil. 11, 64. Em um controverso processo pela herança dos bens do pai de Pompeu, Hortênsio 
tinha defendido Pompeu. Cf. Cic. Brut. 230. 
251 

Cf. por exemplo Contr. VII, 2, 1, que alude a Cic. Verr. 5, 118. Cf. também Ouint. XI, 1, 40. 
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Na parte final do capítulo voltaremos a analisar de que formas textos 

retóricos e de outros gêneros, como a lírica e a História, inserem-se nas 

declamações, visto que as diversas formas de citação e de recriação de textos 

tradicionais constituem uma das práticas que caracterizam a declamação como 

gênero. 

Na divisão (diuisio) da controvérsia, Latrão critica o modo como alguns 

dirigiram a acusação a Popílio, como se não houvesse lugar para uma boa 

defesa. Ele opinava o contrário: que sua causa era tão boa que poderia ser 

absolvido ou até nem acusado. O único ponto que poderia justificar a acusação é 

que Cícero tinha sido seu defensor. De fato, de acordo com a lógica militar, que 

exige obediência irrestrita ao superior, a ação de Popílio seria legítima, porque 

havia sido decidida não por ele mas por Antônio, seu general (imperator,. Tratar

se-ia de uma necessidade imposta pela guerra civi1252
. Seu crime não consistia em 

haver matado a pessoa de Cícero, mas sim o homem que fora seu defensor 

(patronus). Porém, acrescenta Latrão, o crime parece ainda mais indigno quando 

o seu defensor fora Cícero (cf. Sen. Contr. VII, 2, 8).

Sêneca critica assim os declamadores que desconsideram as possibilidades 

de argumentação de uma das partes, baseando-se nas simpatias que o tema ou as 

personagens provocam. Em outra parte, Sêneca afirma que uma controvérsia tem 

interesse só quando os dois pontos de vista envolvidos podem ser defendidos: 

Não há nada mais indecoroso que (. . .) declamar uma controvérsia, na 

qual a outra parte não possa responder nada(. . .) .
253

De acordo com o argumento de Latrão, que via o ato de Popílio no contexto 

excepcional da guerra civil, e, portanto, achava defensável sua causa, a ênfase 

252 
Cf. Contr. VII, 2, 8: Patrocinium eius est ciuilis bel/i necessitas (Sua defesa é a necessidade 

iT:f"'!ta pela guerra civil).
2 Sen. Contr. X, 5, 12: Nihil est autem turpius quam (. . .) eam controuersiam declamarae, in qua 
nihil ab altera parte responderi possit (. .. ). 
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passa da ação individual à responsabilidade coletiva e aos costumes de uma época. 

Sêneca louva o modo como Vário Gêmino coloca esta questão: 

Ao tratar este tópico, Vário Gêmino disse bem: se levantas acusaçao 

contra aqueles tempos, não falas do comportamento de um homem mas

do comportamento do estado254
. 

Assim, as cores (colores) usadas para representar Popílio também o 

mostram como vítima de Antônio, e, mais genericamente, daqueles tempos 

difíceis. Em meio à guerra civil, as pessoas podem ver-se constrangidas a 

fazer coisas que não desejam. 

Os declamadores desenvolvem ainda o tópico conhecido como critica à 

época (insectatio temporum). Diz Latrão: 

O que te surpreende se Popílio teve de matar, em um tempo em que 

Cfcero teve de morreri255

Chega-se a atribuir a Antônio um requinte de crueldade, ao designar Popílio 

para matar Cícero. O declamador Marcelo Aesemino põe na boca de Antônio 

conhecidas palavras de Cícero sobre a temperança na morte, própria do sábio, 

para justificar a eleição de Popílio como carrasco: 

Antônio se perguntava: Qual supHcio imaginar para Cfcero? Haverei de 

mandar que seja morto? Fazjá tempo que muniu seu espfrito contra este 

medo: sabe que a morte não é prematura para um consular nem 

desgraçada para um sábio. Faça-se alguma coisa nova, que ele não 

espere, que não tema; se oferecer a cerviz a um inimigo não o indigna, 

oferecê-la a um cliente, indigna-lo-á. Alguém chame Popflio, para que 

254 
Sen. Contr. VII, 2, 9: Honeste dixit, cum hunc focum tractaret, Varius Geminus: Si iffa, inquit, 

tempora in crimen vocas, dicis non de hominis sed de rei publicae moribus. 

255 
Sen. Contr. VII, 2, 10: Miraris si eo tempore necesse fuit Popillio occidere, quo Ciceroni mori?
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Cfcero compreenda qual foi a utilidade de estar a defender acusadoi-56 

(Sen. Contr. VII, 2, 1 O}. 
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Com efeito, a sentença que considera a morte como nao sendo uprematura 

para um consular nem desgraçada para um sábio" (nec immaturam esse consulari 

nec miseram sapientt) aparece duas vezes em discursos de Cícero: na quarta 

Catilinária e na segunda Filípica. Em ambos os casos, Cícero mostra-se em 

perigo por defender a República e jacta-se de sua coragem e de uma estóica 

resignação diante da ameaça da morte257
. O Antônio ficcional elaborado por 

Aesernino procura um ponto fraco em Cícero que desvende a impotência de sua 

filosofia. A citação, integrada a este contexto, dá ao passo um ar paródico e 

sinistro. 

Popílio passa a ser apresentado sob um olhar de compreensão e piedade. 

Ele, como Cícero, também é vítima de uma política e de uma época injustas. Sua 

amizade com o grande orador será punida, transformando o antigo cliens em 

verdugo de seu patronus. O vilão dos primeiros parágrafos da controvérsia revela 

subitamente uma aura de personagem trágica. Verdugo e vítima, instrumentos de 

forças externas, aparecem igualados na impotência nesta sentença de Silão 

Pompeu, em que Popílio compara ambos destinos: 

Todavia, de formas diferentes, um e outro fomos castigados: a 

proscrição de Cfcero significou morrer, a minha, ter de matá-lo. 258

Marulo, retor a cujas aulas Sêneca e Latrão haviam assistido, propôs a 

seguinte fala para Popílio: 

2se Contr. VII, 2, 1 O: Cogitabat, inquit, secum Antonius: quod Ciceroni excogitabo supplicium? Occidi
iussero? O/im iam aduersus hunc metum emuniuit animum; scit mortem nec immaturam esse 
consu/ari nec miseram sapienti. Fiat aliquid noui quod non expectat, quod non timet. Non indignatur 
ceruicem hosti porrigere: indignabitur clienti. Popil/ium aliquis vocet ut sciat quantum iili defensi rei 
grotuerint.

57 
Cf. Cic. Catil 4, 3; Phil. 2, 119; Quintiliano (Quint. VI, 3, 109) a comenta; cf. também Sen. Suas. 6,

12. 
258 

Sen. Contr. VII, 2, 11: Uterque, inquit, sed diuerso genere punitus est: Ciceronis proscriptio fui 
occidi, mea occidere. 



Poderia eu ter-lhe negado alguma coisa, quando a própria República 

não pôde?259

104 

A responsabilidade individual dilui-se na coletiva. A República curvou-se 

perante Antônio. Não se pode exigir, portanto, de um simples soldado uma conduta 

autônoma frente ao poder. 

Arélio Fusco escolhe uma cor (color, que enobrece ainda mais Popílio: ele 

teria passado a integrar a facção de Antônio, procurando ser útil a Cícero. Ao 

saber da proscrição, joga-se aos joelhos de seu chefe e roga inutilmente pela vida 

de Cícero (cf. Contr. VII, 2, 12). Vário Gêmino dá a Popilio traços de heroísmo, 

quando o faz aceitar sua terrível missão para evitar que Cícero seja dilacerado 

vivo por um cliente de Clódio
260 (cf. Sen. Contr. VII, 2, 13). 

Passieno criticava o color atribuído por Fusco a Popílio, pois essa 

modificação no ethos da personagem faz que sua conduta não precise ser 

defendida, e sim louvada (cf. Sen. Contr. VII, 2, 12). 

Ao longo da obra, diversos declamadores e o próprio Sêneca comentam e 

discutem o caráter apropriado ou não de algumas cores. De qualquer forma, a 

liberdade de invenção caraterística das declamações permitia que se introduzissem 

aspectos novos e insólitos ao tratamento de um tema. Este podia por vezes 

modificar-se a tal ponto que dava lugar ao surgimento de uma outra declamação. 

Sêneca dá conta de como pode ter agido este mecanismo na elaboração e 

transformação das declamações sobre Cícero. Em uma passagem dessa 

controvérsia, trata dos vínculos entre História e declamação. Deixando por um 

momento a perspectiva de um declamador, passa a analisar o episódio como um 

259 
Sen. Contr. VII, 2, 11: Ego illi negare quicquam possem, cui nihil poterat negare res publica? 

260 Clódio, aristocrático líder da facção popular, foi assassinado por Milão. Após defender Milão
infrutuosamente. Cícero escreveu o seu Pro Milone (Em defesa de Milão). 
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historiador261 que tenta estabelecer a autenticidade de uma fonte. Indaga se as 

situações mencionadas no tema aconteceram realmente ou se todo o episódio é 

mera invenção declamatória. Ele diz ter consultado o que os historiadores dizem a 

respeito: 

São poucos os historiadores que mencionaram Popllio como o assassino 

de Cícero e mesmos estes afim,am que foi defendido por Clcero não de 

uma acusação de parricídio, mas em uma causa privada; os 

declamadores decidiram fazê-lo réu de parricídio26
2

. 

Três evidências sobre Popílio e a historicidade deste tema de declamação 

surgem a partir da passagem acima. Em primeiro lugar, segundo a maioria dos 

historiadores consultados por Sêneca, não existiu um Popílio que tenha 

assassinado Cícero. (Popiillium pauci ex historieis tradideront interfectorem 

Ciceronis). Depois, existe um grupo reduzido de historiadores que, mesmo 

mencionando Popílio como assassino de Cícero263
, não afirmam que aquele teria 

sido defendido de uma acusação de parricídio, mas em uma causa civil. 

Finalmente, Sêneca conclui que os declamadores inventaram a História do 

parricídio. 

Se lembramos as palavras de Latrão na diuisio, segundo as quais o único 

argumento de peso contra Popílio surge do fato de que Cícero tenha sido seu 

patronus (Cf. Sen. Contr. VII, 2, 8), parece evidente que o detalhe do parricídio dá 

maior força à posição contra Popílio. A gravidade da acusação de que Popílio fora 

absolvido graças a Cícero aumenta sua dívida de gratidão para com ele. 

Mattheu B. Roller expõe, em um artigo persuasivo (Roller, 1997, 109-130), 

uma versão mais antiga da controvérsia. Nela não apareceria especificada a 

261 
Séneca tinha escrito uma obra sobre a História recente de Roma, que não tem chegado até nós. 

Cf. Fairweather (Fairweather, 1984, 517-518; 527-528). 
262 

Sen. Contr. VII, 2, 8: Popil/ium pauci ex historieis tradiderunt interfectorem Ciceronis et hi quoque
non parricidii reum a Cicerone defensum sed in priuato iudicio; declamatoribus placuit parricidi reum 
fuisse. 
263 Mais à frente ( Suas. 6, 20) Sêneca refere a descrição da morte de Cícero que fazem vários
historiadores. O único entre eles que menciona Popílio é Brutédio Níger. 
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acusação de que Cícero o defende. Alguém teria idealizado o parricídio como um 

co/or para Popílio, um antecedente de impietas e ingratia, adequado à 

caracterização de quem é acusado por sua má conduta (de moribus). Este color 

teria sido acrescentado ao tema numa etapa posterior. Roller mostra também como 

o detalhe do parricídio ultrapassa os limites da declamação e se integra a outros

gêneros, como a História264
.

Assim, como o parricídio foi uma invenção dos declamadores, Roller (Roller, 

1997, 126) postula ainda uma formulação anterior da controvérsia, na qual 

simplesmente se acusava o assassino de Cícero. A informação de que Cícero o 

defendera previamente teria sido criada como um color para a acusação, e só mais 

tarde teria sido fixada ao tema. 

A controvérsia que conhecemos seria um estágio a mais na evolução do 

tema. Em qualquer caso, Sêneca mostra claramente o processo de transformação 

dos temas a declamar, por meio da incorporação destes de colores já usados. Um 

exemplo análogo veremos na criação da sétima suasória, a partir de um colar que 

aparece na sexta suasória. 

Os trechos de discurso citados e amalgamados por Sêneca nesta 

controvérsia só ocasionalmente se atrevem a fazer avaliações explícitas sobre a 

situação política sugerida pelo tema: a confrontação entre os triúnviros, e entre os 

mesmos e o senado. Em quase todos os trechos Antônio é o único triúnviro 

mencionado e responsabilizado pela morte de Cícero. O ponto de vista 

predominante é o do conflito moral enfrentado por Popílio, dividido entre a lealdade 

ao general (imperator} e ao seu defensor (patronus). O drama de Popílio representa 

as alternativas éticas em jogo como individuais, não tendo portanto um correlato 

político necessário. E até Antônio, que aparece como o verdadeiro vilão, é julgado 

mais a partir de uma perspectiva moral do que política. 

Reivindicar Cícero e as Filípicas, mesmo quando isto fosse acompanhado de 

uma certa nostalgia republicana, satisfazia o objetivo de propaganda cultural de 

Augusto de mostrar que existia uma certa continuidade institucional entre a 

264 
Cf. Roller (Roller, 1997, 125). 
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República e o novo regime
265

. Mas, além de denegrir a imagem de Antônio, seu 

último grande inimigo na cena política romana, a controvérsia assume a defesa dos 

vínculos sociais tradicionais. A insistência no caráter sagrado da relação patronus

cliens e nos seus deveres recíprocos se adapta muito bem ao clima de restauração 

moral e social propugnado por Augusto. 

O louvor de Cícero e o ataque a Antônio, mesmo sendo predominantes na 

declamação, deixam espaço para um tratamento diferente do tema, que Sêneca 

atribui a Românio Hispão. O caráter original de seu enfoque é enfatizado: 

Foi o único dos declamadores que atacou Cfcero
266

. 

Ele assumiu separadamente, e com argumentos diferenciados, a defesa de 

Popílio e a de Antônio (embora esta última não fizesse parte da causa). Enquanto a 

defesa de Popílio reiterou o argumento de que agiu sob coação, ao falar a favor de 

Antônio justificou o assassinato de Cícero, pelo objetivo de pacificar a República. 

Sêneca transcreve o color escolhido por Hispão, e mistura o discurso indireto e o 

direto do declamador, com sua própria avaliação de seu desempenho: 

A favor de Antônio ele dirá: Foi necessário matar Cf cero; e acrescentou o

tópico de que a República não poderia ser pacificada sem suprimir dela 

aquele perturbador da paz. (. . .) Como assim?, disse, ele nao entendia 

que ao julgar Antônio e todos seus soldados como inimigos públicos, 

havia proscrito também a Popflio? À primeira vista esta cor é um pouco 

áspera, mas foi desenvolvida magistralmente por ele
267

.

265 Tácito ironiza este intento ao começo dos Annales, afirmando que o nome das magistraturas 

continuava o mesmo. Cf. Tac. Ann. 1, 3. 
266 

Sen. Contr. VII. 2, 13: Solus ex declamatoribus in Ciceronem inuectus est.
267 

Jbid.: Pro Antonio dicturum: occidi Ciceronem oportuit; et dixit /ocum, a/iter non potuisse pacari rem 
publicam, quam si il/e turbator oti e re publica sublatus esset. ( .. .) quid? il/e, inquit, cum Antonium 
hostem iudicaret et omnis Antoni milites non intellegebat se et Popillium proscripsisse? Hic color prima 
specie asperior est, sed ab illo egregie tractatus est. 
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Cícero deixa de ser aqui o mártir republicano que os outros declamadores 

apresentaram. Na visão de Hispão, ele mesmo é o responsável por sua própria 

morte, por ter agredido Antônio anteriormente. Não se poderia, pois, esperar 

gratidão da parte de Popílio, uma vez que o ataque a Antônio também o tinha 

atingido, enquanto seu subordinado. Além do mais, a menção a Cícero como 

"perturbador da paz" (turbator ofl) o coloca indiretamente como inconciliável com a 

posterior pax Augusta. Antônio não aparece aquí como o futuro inimigo de Otávio, 

mas como seu coadjuvante involuntário na elaboração de um novo sistema político. 

Assim, a aspereza da cor relaciona-se a seu caráter insólito. A realização de 

uma uituperatio no contexto em que se esperava uma /audatio deve haver 

provocado um grande impacto no público268
. Porém o desenvolvimento de pontos 

de vista insólitos era uma das possibilidades usuais de brilhar nas declamações, 

que Sêneca não critica. Com efeito, em outro trecho da obra lemos uma justificativa 

de Turrino, o pai, em razão da aspereza de suas cores (colores). Ele assinala que 

assim (aspen) parecem "à primeira vista" (prima facie) mas sua pertinência é 

provada ao desenvolvê-las
269

. Românio Hispão gostava de procurar o caminho

menos trilhado, ao tratar um tema de controvérsia270
. Na opinião de Sêneca, essa

excentricidade não invalidava o trabalho de Hispão. Ao contrário, a capacidade para 

sobrepor-se a este obstáculo inicial auto-imposto era índicio do poder de sua 

eloqüência. Este caminho mais áspero também se refletia na escolha de posições 

eticamente questionáveis. Ele costumava falar contra aqueles que pareciam 

vítimas
271

. Sêneca se refere a ele como alguém que fazia uso da malícia e de um

tom acusatório272
. 

268 Os termos taudatio (elogio) e uituperatio (crítica) exprimem as duas variantes principais do gênero 
oratório epidictico (genus epidicticum).
269 Cf. Sen. Contr. X praef. 15, em que Tunino é referido como discutindo amiúde com Latrão acerca 
das cores. 
27
° Cf. Sen. Contr. IX, 3: Romanius Hispo erat natura qui asperiorem uiam dicendi sequeretur.

�Romãnio Hispão se inclinava por natureza a seguir em seus discursos o caminho mais_ áspero)
71 Além da controvérsia que estamos tratando, vejam-se outros exemplos desta predileção em Sen. 

Contr. 1, 2, 16: 11, 4, 5. 
272 Cf. Sen. Contr. 1, 2, 16: Hispo Romanius accusatoria usus pugnacitate ... (Românio Hispão,
fazendo uso de uma combatividade acusatória ... ; Contr. 11, 5, 20: Hispo Romanius maligne et 
accusatorie ... (Românio Hispão, em forma maliciosa e acusatória ... ).
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Essa prática não se restringia ao âmbito das declamações e caracterizava 

especialmente sua conduta como orador. De fato, segundo Tácito, ele foi o primeiro 

a revelar-se informante (delator) a serviço de Tibério. Enriqueceu, provocando a 

queda de personagens conhecidas, mas acabou vítima de seu próprio 

mecanismo273
. 

Embora Sêneca não desqualifique Hispão tecnicamente, seu destaque como 

único declamador a falar contra Cícero sugere um paralelo entre a agressividade de 

seu estilo nas declamações e sua forma de agir como orador e na política
274

• Por 

meio do comparecimento de Hispão nesta controvérsia, Sêneca vincula 

implicitamente a violência triunviral de que Cícero fora objeto às perseguições 

políticas em tempos de Tibério. A denúncia de persecuções sofridas por oradores 

na sua época é tratada explicitamente no prefácio ao décimo livro de 

Controvérsias275 . 

A imoralidade da conduta política de Hispão define negativamente seu ethos 

de orador e retira, perante os contemporâneos de Sêneca, toda a autoridade moral 

de seu ataque contra Cícero, o qual acaba reafirmando, pelo contraste implícito, o 

prestígio e a dignidade associadas a sua defesa. 

C(CERO E ANTÔNIO: A SEXTA SUASÓRIA 

A sexta suasória completa o quadro sobre a morte de Cícero fornecido pela 

controvérsia sobre Popílio. Diferentemente das controvérsias, as suasórias não 

tratam de fatos já consumados. Conseqüentemente, com seu caráter de exercício 

deliberativo, elas visam ao futuro, e tentam persuadir alguém que deve tomar uma 

decisão. 

273 Cf. Tac. Ann. 1, 74. Veja-se também Duret (Duret, 1983, 1517). Quintiliano o mostra, em pleno uso

de sua ironia, ao responder por seus crimes num processo (Cf. Quint. VI, 3, 100). 
274 Numa epístola em que cita uma conversa com o famoso orador e delator Aquílio Régulo, Plínio

destaca a afinidade entre a procura pela breuitass estilística e a agressividade da conduta. Criticando 

a abundância e prolixidade de Plínio, Régulo teria dito (Plin. Epist. 1, 20, 4): Tu omnia quae sunt in

causa putas exsequenda; ego iugu/um statim uideo, hunc premo (Tu consideras que deves

desenvolver todos os temas que pertencem à causa; eu vejo de imediato o pescoço e aperto-o). 

Sobre Régulo e sua eloqüência criminosa, cf. Tac. Hist. IV, 42. 
275 Cf. Sen. Contr. X praef. 2-4, sobre a queima dos livros de Escauro e de Labieno.
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Cícero ainda está vivo e a ele se dirigem os conselhos dos declamadores. 

Nesta suasória trata-se de ajudá-lo a que decida se deve ou não pedir clemência a 

Antônio para salvar sua vida. O tema é definido em poucas palavras: 

Cícero delibera se deve suplicar a Antônio276 . 

Cícero representa aqui não tanto o poder da eloqüência, como a própria 

República, de cuja sorte depende também a do grande orador. O fim de um e da 

outra fazem parte de um mesmo processo2n. Porém, ao destacar a violência dos 

tempos finais da guerra civil, esta se contrapõe implicitamente à vindoura pax

Augusta. 

Nessa suasória, portanto, os declamadores são convidados a aconselhar 

Cícero. Em vez de ser o tema da declamação278
, Cícero é o interlocutor fictício dos 

declamadores. Com ele pretendem dialogar, e ao fazê-lo, partilham o prestigioso 

espaço simbólico marcado pelo orador. A suasória faz a conexão dos declamadores 

de começos da idade imperial com o passado próximo, mas já encerrado, da 

oratória republicana. Certo republicanismo vago parece estar associado ao 

desenvolvimento desta suasória e o próprio Augusto chega a ser lembrado em um 

contexto pouco amável
279

. Porém, no ato de denegrir a figura de Antônio, que

acaba resumindo em si todos os males da guerra civil e da tirania, encerra-se uma 

tácita exaltação de Otávio, seu vencedor. A lembrança dos horrores da guerra 

também acaba por enaltecê-lo indiretamente, enquanto artífice da paz. 

Já o retrato de Antônio se revestirá dos traços do tirano, que surge também 

em várias controvérsias de tema grego280
. Com o passar do tempo, a imagem de 

Antônio converter-se-á no protótipo do tirano oriental, cujos excessos se 

278 Sen. Suas. 6: Deliberat Cícero an Antonium deprecetur.

m No capítulo anterior vimos como Cícero vinculava em Brutus o fim da eloqüência, da qual ele era o 
mais alto símbolo, com a desaparecimento da República. 
278 Como na já discutida Contr. VII, 2.
279 Cf. Sen. Suas. 6, 9. 
280 Cf. Sen. Contr. 1, 7; 11, 5; IX, 4. 
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apresentam como estranhos aos hábitos e valores romanos281
. Assim, a crítica a 

Antônio não só é funcional para a política de Augusto, por legitimar sua posição na 

guerra civil, mas também ajuda a construir um retrato do tirano que atravessa as 

épocas e que será recriado também nos gêneros poéticos para aludir a sucessivos 

príncipes282

Voltemos agora à suasória. Quase todos escolheram a opção, mais honrosa, 

de tentar persuadir Cícero a não se rebaixar perante Antônio, e a enfrentar 

dignamente uma morte inevitável. Defender a posição contrária, segundo Sêneca, 

teria significado um juízo negativo sobre o orador, que não condizia com a alta 

estima que tinham por ele283
. 

Não se trata, como era o caso na controvérsia sobre Popílio, de deliberar a 

respeito da justiça ou da lealdade. Nesta suasória e na seguinte os declamadores 

procuram acima de tudo dar dignidade (dignitas) aos momentos derradeiros de 

Cícero. As alusões à política dos anos finais da República e aos seus protagonistas 

são freqüentíssimas. Ao rejeitar toda possibilidade de reconciliação com Antônio e 

ao aceitar corajosamente a morte, Cícero vencerá Antônio perante a posteridade. 

Para tornar-se um exemplo vivo nos séculos vindouros, ele deve morrer. Seu tempo 

já acabou e poder-se-ia pensar que teria vivido demasiadamente, se sobrevivesse à 

República. Sua morte será equiparada à de Catão de Útica, e considerada como 

uma oportunidade de entrar no panteão dos heróis republicanos. As sentenças 

elaboradas pelos declamadores abundam em citações e alusões às próprias obras 

de Cícero. 

A suasória se divide em duas partes claramente diferenciadas. A primeira 

(Suas. 6, 1-14) traz as sentenças e divisões dos declamadores que aconselham 

281 
Na segunda Filípica Cícero aponta aos excessos de Antônio, através da apresentação do luxo em 

que viviam seus escravos. Cf. Cic. Phil. 11, 67. Quintiliano comenta o uso deste recurso. Cf. Quint. 
VIII, 4, 25-26. 
282 

Pertencem a esta categoria os retratos de Domiciano nas Sátiras de Juvenal, nos Epigramas de 
Marcial, no Panegírico de Plínio, entre outras obras. 
283 Cf. Sen. Suas. 6, 12: Aneram partem pauci declamauerunt;( fere) nemo ausus est Ciceronem ad
deprecandum Antonium hortari; bene de Ciceronis animo iudicauerunt. (Foram poucos os que 
declamaram a outra parte; (quase) ninguém ousou exortar Cícero para que suplicasse a Antônio; eles 
julgaram bem da temperança de Cícero). 
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Cícero. A segunda (Suas. 6, 14-27), que o próprio Sêneca qualifica como uma 

digressão de caráter histórico
284

, transcreve e comenta relatos de historiadores

sobre a morte de Cícero e alguns retratos morais da personagem. 

Apresentamos a seguir, resumidamente, os argumentos usados pelos 

declamadores para aconselhar a Cícero que não suplicasse clemência a Antônio. 

A suasória começa por um fragmento de Hatério, que marca a tonalidade que 

prevalecerá na suasória: 

Saibam as gerações futuras que a República, mas não Cfcero, pôde 

converter-se em escrava de Antônio.285 

Antes de dirigir-se, na frase seguinte, a Cícero, Hatério invoca a posteridade 

como destinatário final de suas palavras e como juiz derradeiro das ações e dos 

escritos de Cícero. Assim sendo, os argumentos baseados na utilitas não se 

valorizam como relevantes. Os declamadores não se ocupavam em salvar Cícero 

da situação limite que enfrentava, mas de preservar sua fama para a posteridade. 

Por isso, a maioria deles negou que a eleição de Cícero fosse entre a vida 

ofertada por Antônio e a morte iminente. Preferiram apresentar a alternativa de uma 

morte digna a uma vida desonrosa. Hatério a coloca desta forma: 

Se entendes bem, Cfcero, ele n�o diz: 'roga para viver, mas 'roga para 

tomar-te meu escravo' 286. 

A necessidade de louvar Antônio constitui uma opção não somente imoral, 

mas irrealizável. Até a eloqüência de Cícero seria impotente para tanto. 

Deves louvar Antônio; nesta causa até a Cfcero faltariam as palavras.
287 

284 
Cf. Sen. Suas. 6, 16: Noto autem vos, iuuenes mei, contristari, quod a declamatoribus ad historicos 

transeo. (Eu não gostaria que vos, meus rapazes, entristecesseis, pelo fato de eu passar dos 
declamadores aos historiadores). 
285 

Sen. Suas. 6, 1: Sciant posteri potuisse Antonio seruire rem publicam, non potuisse Ciceronem. 
286 

Sen. Suas. 6, 1: Si intelligis, Cícero, non dicit 'roga, ut uiuas' sed 'roga, ut seruias'. 
287 

Sen. Suas. 6.1: Laudandus erit tibi Antonius. ln hac causa etiam Ciceronem uerba deficient. 
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A identificação entre Cícero e a República faz com que pareça impossível que 

aquele continue a viver após a queda desta. Hatério enuncia grandes personagens 

que Cícero já não encontrará no senado, se teimar em viver: Pompeu, Catão, os 

Lúculos, Hortênsio, Lêntulo e Marcelo. Ao mesmo tempo, alude às nomeações 

discricionárias de senadores realizadas por César e mais tarde por Antônio (Cf. 

Suas. 6, 1 ). Desenvolvendo uma argumentação similar, Fusco declara que o tempo 

de Cícero acabou. É preciso que ele morra junto com a República: 

É impossível que não pareças teres vivido demasiadamente, se 

sobrevivendo à República. 288

Céstio Pio trata o mesmo tópico, mas diversificando o ponto de vista. Em um 

crescendo retórico pautado pela sucessão dos advérbios parum, satis, nimium diu, 

semper (pouco, o suficiente, demasiado, sempre), visa à posteridade que 

alcançarão as obras de Cícero. Essa é a sobrevivência que lhe está reservada e 

não a que Antônio quiser conceder-lhe: 

Se o que se considera é o sentimento do povo, Cfcero, viveste pouco, 

qualquer que tiver sido o tempo de tua morte; se as tuas façanhas, 

viveste o bastante; se as infamias da Fortuna e a situaçao atual da 

República, viveste demasiado; se é a recordação de tuas obras, haverás 

de viver para sempre289
. 

O recurso à anáfora e a uma sintaxe assindética parecem ser caraterísticas do 

retor Céstio. No prefácio ao terceiro livro das Controvérsias, Cássio Severo 

288 
Suas. 6, 6: ... nec potes uideri non nimis uixisse qui moreris rei publicae superstes. 

289 
Suas. 6, 4: Si ad desiderium populi respicis, Cicero, quandoque perieris, parum uixisti; si ad res 

gestas, satis uixísti; si ad iniurias Fortunae et praesentem rei publicae statum, nimium diu uixisti; si ad 
memoriam operum tuorum, samper uicturus es.
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escarnece dele, quando fazia uso de uma construção semelhante, pautada por uma 

sucessão de períodos hipotéticos. 290

A sucessão gradativa empregada por Céstio acaba por identificar Cícero com 

suas obras. A aceitação de uma morte honrosa fornecerá a vitória sobre Antônio 

perante o juízo definitivo da posteridade. Arélio Fusco (Cf. Suas. 6, 5) desenvolve 

esta oposição entre a frágil vida humana e a longa sobrevida obtida da lembrança 

futura das obras. E destaca que suplicar seria não só vergonhoso (turpitef), mas 

também inútil (frustra)291
. Para convencer Cícero, os declamadores aludem 

freqüentemente ao exemplo de Catao de Útica, que preferiu morrer a rogar a César 

(cf. Suas. 6, 2; 6, 10). 

Também aparecem na suasória, embora fugazmente, aspectos da relação de 

poder entre os triúnviros, patentes na forma de determinar as prescrições. Cornélia 

Hispano ressalta o fato de que Lépido e Antônio tenham aceitado a proscrição de 

parentes292
. O que poderia esperar Cícero quando nem os parentes dos triúnviros 

eram poupados? Esses crimes de parricídio teriam sido preparados como 

precedentes de sua condenação (Cf. Sen. Suas. 6, 6). 

Cornélia Hispano sugerira uma pressão de Antônio e Lépido sobre Otávio, 

para que aceitasse a morte de Cícero. Albúcio Silo alude ainda mais claramente à 

responsabilidade do futuro príncipe, na ocasião, embora sem mencioná-lo: 

E (se. AlbúcioJ foi o único dos declamadores que tentou dizer que 

Antônio não era seu único inimigo. Neste momento ele disse aquela 

célebre sentença: se para um dos triúnviros não és objeto de ódio, és 

uma carga293
. 

290 
Cf. Sen. Contr. Ili praef. 16. 

291 
Cf. Sen. Suas. 6, 5: Rogabis, Cícero, turpiter Antonium, rogabis frustra. (Rogarás Antônio, Cícero, 

vergonhosamente, rogarás em vão). Também Latrão argumenta da mesma forma contra a opção de 
suplicar Antônio. Cf. também Latrão em Suas. 6, 8. 
292 Trata-se das proscrições de um irmao de Lépido e de um tio de Antônio. Cf. Vell. li, 67, 3; Flor. 2,
16, 4. Plutarco (Plut. Cic. 46) afrima que estas concessões teriam obrigado Augusto a aceitar a 
proscrição de Cícero. 
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Sêneca destaca que se tratou de uma ousadia de Albúcio, já que ele foi o 

único a tentar sugerir a co-responsabilidade de Augusto no magnicídio. Os triúnviros 

são igualados em seu caráter de tiranos que pretendem uma submissão servil de 

seus concidadãos. A divisão de Albúcio termina com uma sentença a que Sêneca 

se refere como muito citada: 

Roga, Cfcero, suplica um deles para transfonnar-te em escravo dos 

três294
. 

Mais do que uma crítica política a Augusto, a avaliação negativa dos triúnviros 

faz parte da visão negativa sobre os tempos da guerra civil, comum nas primeiras 

décadas do principado, e bem atestada pela tópica declamatória. Porém, mesmo 

sem falarmos em nada parecido com um imaginário republicanismo de Albúcio295 e 

dos outros declamadores, é inegável uma certa imprudência ao aludir ao príncipe. 

Em qualquer caso, esta parece uma característica própria de nosso reter. Suetônio 

o apresenta reagindo irreflexivamente em um juízo perante um enviado de Augusto,

quando, irritado com os lictores, desabafa invocando Bruto e as liberdades perdidas 

(cf. Suet. De gram. et rhet. 30, 6). 

Além de pequenas diferenças de matiz ao justificarem seus conselhos a 

Cícero, passos desta suasória, citados ou comentados, coincidem em uma 

mesma estratégia discursiva: persuadi-lo a aceitar a morte, e enaltecer a 

grandeza de ânimo manifesta nos seus momentos finais. 

A ORIGINALIDADE DE VARIO GtMINO 

Vário Gêmino foi o único dos declamadores citados por Sêneca que tentou 

outras possibilidades, ao tratar esta suasória. Ele defendeu sucessivamente as 

293 
Sen. Suas. 6. 9: Et solus [se. Albucius] ex declamatoribus temptauit dicere non unum illi esse 

Antonium infestum. Hoc loco dixit iliam sententiam: si cui ex triunuiris non es inuisus, grauis es. 
294 

Sen. Suas. 6, 9: Roga, Cícero, exora unum ut tribus seruias. 
295 

Cf. Duret (Duret, 1983, 1506). 
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duas partes ou posições, dando primeiramente argumentos a Cícero para que não 

suplicasse, mas logo após argüiu a favor de que solicitasse o perdão de Antônio. 

Ao assumir a posição consensual de aconselhar Cícero para não dobrar-se 

perante Antônio, afirmou que a morte era preferível a suplicar, e repetiu os 

argumentos dos outros, mas salientou que essas não eram as únicas opções: 

Acrescentou ainda uma terceira; exortou-o à fuga: lá estava M. Bruto, lá 

C. Cássio e também Sexto Pompeu. E adicionou aquela sentença que

Cássio Severo admirava especialmente: Por que haveríamos de vacilar? 

Também a República tem os seus triúnviros
296

•

Vário encontrou assim uma solução que parecia impossível: deixar Cícero com 

vida, sem que perdesse a dignitas. Fugir seria assim não uma opção covarde, mas 

uma ocasião para lutar juntamente com os ainda sobreviventes líderes 

republicanos, chamados de triúnviros da República. Desse modo, a criação de Vário 

ressalta o ethos republicano, associado à recusa de Cícero. Os declamadores 

citados anteriormente davam por perdida a batalha pela República e prometiam a 

Cícero o prêmio do reconhecimento das gerações futuras. Vário, diferentemente, 

não restringe o tema a seus conhecidos resultados históricos. Ou melhor, ao 

aconselhar Cícero, não realiza, como eles, uma laudatio funebris antecipada; ao 

contrário, tenta imaginá-lo atuante e com possibilidade de modificar o conhecido 

desenlace dos fatos. 

Sêneca registra nesta suasória um comentário de Cássio Severo sobre o 

desempenho de Vário Gêmino: 

Assim, Cássio Severo dizia que os outros tinham declamado, [mas] Vário 

Gêmino tinha dado um conselho reaf97 • 

296 
Sen. Suas. 6, 11: ... adiecit et tertium; adhortatus est illum ad fugam; illic esse M. Brutum, illic C.

Cassium, il/ic Sex. Pompeium. Et adiecit illam sententiam, quam Cassius Seuerus unice mirabatur: 
auid deficiemus? Et res publica suos triumuiros habet. 
'!97 

Cf. ibid.: /taque Cassius Seuerus aiebat alios declamasse, Varium Geminum uiuum consilium
dedisse. 
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Veremos mais adiante que Cássio Severo era um critico mordaz da 

declamação. O mérito de Vário, segundo seu critério, estaria em ter agido como um 

verdadeiro patronus, e não como um mero declamador, só preocupado com o 

aplauso do público a suas sentenças engenhosas298 . Enquanto os outros 

declamadores se contentaram em construir discursos laudatórios de Cícero, só 

Vário Gêmino teria falado procurando a salvação pessoal de seu cliente (cliens). 

Nas declamações baseadas em fatos e personagens históricos ou em textos 

poético-míticos tradicionais, como a suasória em que o próprio Agamênon delibera 

se deve imolar sua filha lfigênia299, os discursos que confirmam a tradição ou que 

não a contradizem têm um peso diferente daqueles que a rebatem. Naturalmente 

estes últimos adquiriam, perante um público que aprovava as inovações, um relevo 

especial por causa de sua ousadia. Porém, no caso das declamações sobre Cícero 

- pelo menos tal como Sêneca as menciona - a tonalidade predominante foi de

simpatia total pela personagem.

Como dissemos, Vário Gêmino defendeu também a outra posição (alteram 

partem), e foi a único a fazê-lo entre os declamadores citados por Sêneca. Define 

seu objetivo como "persuadir meu caro Cícero a querer viver300
". Vário começa por 

tirar de Cícero toda a dignidade que os outros declamadores procuravam conceder

lhe, mostrando-o inclinado a aceitar submeter-se a Antônio. 

Sêneca reprova a tonalidade irônica patente em algumas sentenças 

desrespeitosas de Vário endereçadas a Cícero, que qualifica como bufas (scurrilia). 

Vário tinha ironizado o ditado ciceroniano mors nec immatura consulari nec misera 

sapienti3º1 como sendo palavreado abstrato, que nada poderia trazer-lhe em um 

momento crucial, como o que enfrentava. Logo acrescentou: 

298 No prefácio ao terceiro livro de controvérsias Cássio Severo desenvolve as diferenças entre
oratória forense e declamação. Cf. especialmente Sen. Contr. Ili praef. 12-13. 
299 Cf. Sen. Suas. 3.300 Cf. Sen. Suas. 6, 12: Spe,o me Ciceroni meo persuasurum, ut uelit uiuere. (Espero que poderei 
�rsuad�r meu caro Cícero a querer �iver).

Cf. C1c. Cal. IV, 3; Phtl. 11, 119. Veia-se também Sen. Contr. VII, 2, 10. 
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Conheço bem os costumes desse homem. Ele o fará, rogará. Pois, no 

que diz da servidão, não a recusará; já tem o pescoço esfolado [pelo 

jugo]. Primeiro o submeteu Pompeu e mais tarde César. Vedes um 

escravo veterano. E disse outras bufonarias, segundo era seu htlbito
302

.
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A possibilidade da fuga que Vário havia desenvolvido ao tratar da outra 

posição aparece aqui descartada. Não importa para onde ele se dirija, deverá 

submeter-se. Os líderes republicanos, que tinham sido saudados como "triúnviros 

da República" são denegridos e considerados como um perigo equivalente ao que 

representava Antônio: 

Ao descrever os enormes perigos de uma fuga, acrescentou que onde 

for que chegasse, deveria ser escravo: teria que suportar a violéncia de 

Ctlssio, a soberba de Bruto ou a estupidez de Pompeu. 303

É interessante como Vário, nas suas duas versões, serve-se das mesmas 

personagens - Cássio, Bruto e Sexto Pompeu - para veicular conteúdos opostos. 

Ao defender a opção da fuga, de não retratação perante Antônio, os líderes 

republicanos mencionados representavam a possibilidade de salvação e liberdade; 

aqui eles não se mostram diferentes de Antônio. Os defeitos de caráter que Vário 

lhes atribui os apresentam como uma outra ameaça equivalente à liberdade de 

Cícero. Se o único destino é a escravidão, para que fugir? 

Ao tratar persuasivamente os dois pontos de vista possíveis, Vário evidencia 

que o republicanismo predominante e o anti-republicanismo ocasional que se 

exprimem nesta suasória não derivam de uma tomada de posição política dos 

declamadores, mas das exigências do tema. Aconselhar Cícero a não dobrar-se 

perante Antônio leva a uma laudatio rei publicae. Já a escolha da outra opção 

302 
Sen. Suas. 6. 12: Ego bel/e mores hominis noui: faciet, rogabit. Nam quod ad seruitutem pertinet, 

non recusabit; iam collum tritum habet. Et Pompeius illum et Caesar subegerunt. Veteranum 
mancipium uidetis. Et complura alia dixit scurrilia, ut illi mos erat. 
303 

Sen. Suas. 6, 14: Fuga quam periculosa esset, cum descripsisset, adiecit: quocumque peruenisset, 
seruiendum illi esse: ferendam esse aut Cassii uiolentiam aut Bruti superbiam aut Pompei stultitiam. 
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propicia uma crítica, se não à República, pelo menos aos últimos líderes da facção 

senatorial. 

Embora Vário se mostrasse pouco preocupado com a dignidade de Cícero no 

passo precedente, sua divisão (diuisio) tentou propor justificativas éticas para dotar 

de legitimidade o pedido de clemência a Antônio. Contestando as divisões de Arélio 

Fusco e de Latrão304
, afirmou que rogar não seria nem vergonhoso (non turpirter)

nem inútil (non frustra). Não seria desonroso por tratar-se de uma conduta nonnal 

entre cidadãos, que o vencido peça perdão ao vencedor. Vário menciona 

precedentes. Muitos rogaram a César, entre eles Ligário, por mediação do próprio 

Cícero305
. Além do mais, foi Cícero quem primeiro ofendera Antônio, razão pela 

qual seria justo que procurasse desculpar-se306
•

A seguir Vário emprega palavras similares às empregadas por Céstio ( Suas. 6, 

4), mas para justificar uma eventual súplica de Cícero, como decorrente do 

interesse público e não de seu desejo de viver. (Cf. Quint.) 

Logo, ele não haveria de rogar por sua própria vida, mas pela República: 

ele tinha vivido o suficiente para si, mas pouco para a República.
307

Um trecho de Quintiliano pondera este argumento, referindo-se sem dúvida a 

esta mesma suasória e à seguinte ( Suas. 7): 

Portanto, quando aconselhannos Cfcero que suplique a Antônio, ou 

ainda que queime suas Fillpicas, garantida sua vida sob essa condição, 

não alegaremos seu desejo de viver (pois se este é forte no seu coração, 

304 Cf. Sen. Suas. 6, 5; 6, 8 em que Fusco e Latrão defenderam a posição contrária. 
305 No seu discurso Pro Ligaria. Cícero também rogara a César por seu amigo Marcelo. Veja-se seu 

Pro Marcel/o. 
306 

Cf. Sen. Suas. 6 , 13. Cícero teria prosrito Antônio, ao escrever as Filípicas e declará-lo inimigo

eiúblico (hostem iudicasset).
7 Sen. Suas. 6. 13: Deinde, non pro uita illum sed pro re publica rogaturum: satis illum sibi uixisse. rei 

publicae parum. 



continuará a sé-lo embora o calemos), mas o exortaremos para que sirva

à República308. 

120 

Quintiliano argumenta assim a favor do poder persuasivo das argumentações 

morais: é possível convencer alguém de alguma coisa que vá contra as leis ou os 

costumes, se invocarmos objetivos éticos elevados. Se o fato de suplicar pela 

salvação pessoal podia parecer humilhante e mesquinho, a alegação de um 

interesse coletivo faz aparecer a ação mais aceitáveI
309

. 

CÍCERO, ENTRE A DECLAMAÇÃO E A HISTÓRIA 

A segunda metade da suasória (Suas. 6, 14-27) apresenta uma miscelânea 

de textos de historiadores sobre a morte de Cícero, e até um poema de Cornélia 

Severo sobre o assunto. Assim, vários gêneros cruzam seus discursos sobre 

Cícero nesta suasória. Como na controvérsia sobre Popílio (Contr. VII, 2), Sêneca 

trata de confrontar o tema de declamação com os fatos históricos em que estava 

inspirado. Ele nega toda veracidade à opção apresentada pela suasória e 

acrescenta trechos de historiadores que abonam sua opinião
310

.

A única exceção é a de Asínio Polião, que é apresentado como o maior 

inimigo da reputação de Cícero (infestissimus famae Ciceronis). Sêneca nega 

qualquer autoridade a seu testemunho, mas salienta que o mesmo deu lugar a 

mais uma declamação sobre a morte de Cícero, a que fecha a obra (Suas. 7). 

Já que viemos a dar nesta suasória, não acredito que esteja fora de 

lugar indicar como se posicionou cada um dos historiadores em relação 

à memória de Cícero. Pois que Cfcero não foi tão covarde que pudesse 

308 
Quint. Ili, 8, 46: Quare et, cum Ciceroni dabimus consilium ut Antonium roget, uel etiam ut 

Philippicas, ita uitam pol/icente eo, exurat, non cupiditatem Jucis adlegabimus (haec enim si ualet in 
animo eius, tacentibus quoque nobis ualet), sed ut se rei publicae seroet hortabimur. 
309 

Cf. Quint Ili, 8, 47: Nam qui de re nefaria deliberat, id solum quaerit, quo modo quam minimum 
peccare uideatur. (Pois quem delibera sobre algum assunto abominável, procura diminuir o mais 
possível a gravidade de sua falta). 
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rogar a Antônio, nem Uio néscio, que pudesse esperar o perdão, 

ninguém o duvida, com exceção de Asf nio Polião, que seguiu sendo o 

maior inimigo do renome de Cícero. Ele também deu aos homens de 

escola a ocasião para uma outra suasória. Com efeito, os homens de 

escola costumam amiúde declamar: Cfcero delibera se deve queimar 

seus discursos, tendo recebido de Antônio a promessa de poupar sua 

vida. Qualquer um pode perceber que esta é uma ficção inverossímil. 

Polião pretende que é verdade. Assim disse-o naquele discurso a favor 

de Lâmia, que publicou
311

. 

121 

Sêneca acreditava que o testemunho solitário de Polião sobre uma eventual 

disposição de Cícero a uma retratação perante Antônio estava motivado por sua 

notória antipatia pelo arpinata. Como prova da falsidade da afirmação de Asínio, 

acrescenta que ele não se atreveu a colocá-la em sua obra histórica. O discurso 

pronunciado originalmente a favor de Lâmia também não faria referência a estes 

fatos, que Polião teria acrescentado no momento de sua publicação
312

.

Embora se denuncie como uma falsificação histórica, o comentário de Polião 

é valorizado por ter-se mostrado fértil, dando lugar a mais uma suasória sobre a 

morte de Cícero (Suas. 7). Sêneca afirma que não soube de nenhum declamador 

que nesta suasória tenha aconselhado Cícero queimar seus discursos (Cf. Sen. 

Suas. 7, 10). Seguramente não foi a preocupaçao com a verdade histórica que os 

afastou dessa possibilidade, mas a dificuldade de encontrar uma justificativa 

moralmente digna para um ato de humilhação tão grande como a queima das 

310 
Tito Lívio nega que tenha existido qualquer ocasião para uma retratação. Cf. Sen. Suas. 6, 16. 

Aufidio Basso destaca sua dignidade no momento da morte. Cf. ibid. 6, 18. 
311 

Sen. Suas. 6, 14-15: Quoniam in hanc suasoriam incidimus, non alienum puto indicare, quomodo 
quisque se ex historieis aduersus memoriam Ciceronis gesserit. Nam, quin Cicero nec tam timidus 
fuerit, ut ,ogaret Antonium, nec tam stultus, ut exorari posse speraret, nemo dubitat excepto Asinio 
Pollione, qui infestissimus famae Ciceronis permansit. Et is etiam occasionem scholasticis alterius 
suasoriae dedit. Solent enim scholasüci dec/amitare: deliberat Cícero, an sa/utem promittente Antonio 
orationes suas comburat. Haec inepte ficta cuilibet uideri potest; Pollio vult iliam ueram uideri; ita enim 
dixit in ea oratione, quam pro Lamia (e)didit. 
312 

Segundo Asínio, Cícero se teria comprometido não só a queimar seus discursos contra Antônio, 
mas também a escrever outros, ainda mais numerosos e acurados, a favor de Antônio. Séneca alega 
que ao pronunciar o discurso, Polião não disse isto pois não se atrevera a mentir na frente dos 
triúnviros. Cf. Sen. Suas. 6, 15. 
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próprias obras. Porém Sêneca salienta que, no contexto da declamação, aquela 

opção era defensável, e que o mesmo Cícero a teria considerado se a 

oportunidade lhe tivesse sido concedida. Cássio Severo tinha elogiado Vário 

Gêmino por ter sido o único na suasória sexta em agir como verdadeiro patronus, 

pensando no interesse de seu cliente. Aqui é o próprio Séneca que lembra que 

todos se preocuparam mais com seus livros que com o autor: 

Não sei de ninguém que tenha declamado a favor da outra posição. 

Todos se preocuparam com os livros de Cícero, ninguém com ele. 

Todavia aquela posição não era tão ruim para que Clcero não a tivesse 

considerado, se esta opção lhe tivesse sido oferecida.
313

Com efeito, Sêneca considera que em toda declamação as duas posições 

(duas partes) podem ser defendidas. Declamar não é tomar posição perante a 

disjuntiva colocada. É saber fazer aceitável cada uma das duas posições 

possíveis. Mesmo em uma declamação inspirada em tema histórico como esta, os 

fatos de que parte não são um absoluto que não admite discussão. Ao contrário, 

são um estímulo para declamadores que procuram desenvolver aspectos 

inusitados de um tema conhecido ou possibilidades não concretizadas na 

realidade histórica. Do ponto de vista da execução declamatória, pouco importa 

que as opções apresentadas sejam sustentáveis em termos de historicidade ou 

verossimilhança. Sêneca acredita que Cícero não se deparou com a opção 

apresentada pela suasória, mas considera que isso não invalida a possibilidade 

do exercício. 

A omissão dos declamadores, que não trataram da outra posição, evidencia 

o tratamento predominantemente laudatório da personagem. Com certeza o fato

de que a figura de Cícero estivesse adquirindo uma dimensão simbólica, da qual

dão conta a maior parte das intervenções dos declamadores, tornava difícil de

sustentar uma argumentação baseada no desejo de salvar a própria vida. Já
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vimos Quintiliano mencionar essa dificuldade e sugerir a invocação do bem 

coletivo para justificar na declamação a aceitação da condição exigida por 

Antônio. O interesse pessoal não é uma justificativa suficientemente digna para 

ser citada, mas tem peso no nosso coração, ainda que não o façamos público314
. 

Ao passar da declamação propriamente dita ao tratamento que os 

historiadores fizeram do tema, Sêneca expõe mais uma vez suas estratégias 

narrativas e sua justificação. No prefácio do primeiro livro de Controvérsias, já 

havíamos visto explicações sobre a organização da obra e seus objetivos. Aqui 

Sêneca enfatiza e destaca a digressão a que se propõe. Logo ao anunciar o tema 

da suasória seguinte, interrompe a sucessão de declamadores para apresentar e 

comentar textos de historiadores que relatam a morte de Cícero. 

Não quero, meus queridos jovens, que vos entristeçais, se passo dos 

declamadores aos historiadores. Dar-vos-ei satisfação e talvez 

[também] consiga que aprecieis os fundamentos sólidos e portadores 

de verdade nestas sentenças escolhidas. E já que não poderei 

conseguir isto imediatamente e pelo caminho reto, sou obrigado a 

enganar-vos, como quem pretende dar a crianças um remédio 

necessário à saúde, [colocado] na parte superior do copo315
. 

313 Sen. Suas. 6, 1 O: Huius suasoriae alteram partem neminem seio declamasse. Omnes pro libris 
Ciceronis solliciti fuerunt, nemo pro ipso, cum adeo illa pars non sit mala, ut Cícero, si haec condicio 
lata ei fuisset, deliberaturus non fuerit. 
314 Cf. supra p. 120, n. 308 a citação de Quint. Ili, 8, 46. O próprio Cícero, aliás, declara atribuir à 
utilidade e vantagens pessoais um peso semelhante ao desejo de renome perante a posteridade. 
Com efeito, na sua carta a Luceio (Fam. V, 12) exprime o desejo de ver os fatos de seu consulado 
narrados e enobrecidos por um relato histórico. Ele deixa claro que não visa só a obter uma fama 
duradoura perante a posteridade, mas também à utilidade e às vantagens imediatas que a lembrança 
e divulgação de seus fatos proporcionar-lhe-ia. Assim a de/ectatio e a utilitas se revelam em Cícero 
como móveis tao significativos quanto a ambição duma glória futura. Cf. especialmente Cic. Fam. V. 
12, 1; 7; 9. 

315 Suas. 6, 16: No/o autem vos, iuuenes mei, contristari, quod a declamatoribus ad historicos transeo. 
Satisfaciam vobis, et fartasse eficiam, ut his sententiis lectis solida et uerum habentia recipiatis. Et quia 
hoc statim recta uia consequi non potero, decipere vos cagar, uelut salutarem daturos pueris 
potionem, summa parte poculi. 
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Sêneca promete voltar às declamações, objeto de interesse dos 

destinatários (satisfaciam vobis). Por meio de uma analogia, os textos dos 

historiadores são comparados com um remédio desagradável, que deve ser 

disfarçado. Enquanto a medicina traz a saúde, a História traz a solidez da 

verdade. Ao final da digressão histórico-poética que fecha a suasória, Sêneca 

explicita a estratégia apresentada no trecho mencionado anteriormente: 

Se eu terminar aqui, sei que abandonareis a leitura no ponto em que 

deixei os declamadores de escola
316

; então acrescentarei uma 

suasória, similar à anterior, para encorajar-vos a ler o livro até o fim do 

rolo
311

_

Como em outros lugares da obra, Sêneca destaca a predileção do público 

pela eloqüência de escola318
. A digressão sobre os historiadores correria o risco 

de entediar os leitores, forçando-os a deixar o livro antes do fim. Porém a 

expectativa de mais uma declamação faria que os leitores conhecessem, quase 

contra sua vontade, as sentenças sólidas e verdadeiras dos historiadores. 

A digressão se justifica pelo objetivo de divulgar o trabalho dos historiadores 

e pela intenção expressa de mostrar que a preocupação em estabelecer os fatos 

pode coexistir com o ornamento estilístico. Também os historiadores, à maneira 

dos declamadores, produzem sententiae, na tentativa de mostrar de forma 

condensada aspectos variados - às vezes contraditórios - de uma situação 

dada319
. Porém o ornamento que envolve as narrações dos historiadores não 

316 1.e. em Suas. 6, 15-16.
3

17 Sen. Suas. 6, 27: Si hic desiero, seio futurum, ut vos ilfo loco desinaüs legere, quo ego a 
scholasücis recessi; ergo, ut librum uelitis usque ad umbilicum revoluere, adiciam suasoriam proximae 
similem. 
316 Cf. por exemplo Sen. Contr. 1 praef. 22; VII praef. 9, onde se atribui aos destinatários um interesse 

�uase exciussivo pelas sententiae, marca da eloqüência de escola.
3 9 Assim em Tácito etas sao freqüentíssímas na obra de Tácito. Cf. especialmente o primeiro livro das 
Historiae, onde boa parte dos capítulos acaba com uma sententia. 
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afeta, em princípio, a verdade básica ou central dos fatos a serem narrados,

revelando-se assim complementar a efa32º
.

CARA TERISTJCAS DO GÊNERO HISTORIOGRAFICO EM ROMA 

Já na segunda metade do li s. a.e. Semprônio Asélio havia feito distinção 

entre a narração própria da historiografia e aquela dos anais, que considerava 

reduzidos a mostrar o que aconteceu em cada ano, à maneira de um diário. O 

objetivo do historiador lhe parecia ser mais alto: 

Mencionar só o que aconteu não me parece suficiente; também é 

preciso mostrar sua finalidade e sua razão. [..] Porque os livros anais 

nlJo tem poder para tomar as pessoas mais ativas na defesa da 

República nem menos inclinadas às más ações. Pois escrever que uma 

guerra teve início sob um cônsul e acabou sob outro, fornecer o nome 

do triunfador, dizer o que aconteceu em uma guerra, sem explicitar ao 

mesmo tempo quais foram as resoluções do senado ou as leis que 

foram propostas, nem os objetivos destas ações, isso é contar fábulas 

para as crianças, não escrever Histórias. 
321

Semprônio atribui à História a obrigação de explicar os eventos que narra. 

Para tanto, não deve limitar-se a registrar os fatos nus, como nos anais, mas 

indagar as causas, as motivações e os diversos contextos que fazem com que a 

ação narrada seja compreensível e também exemplar. Com efeito, Semprônio 

320 Este ponto é desenvolvido profusamente por Woodman (Woodman, 1988, 70-116) que chama de 
"núcleo duro· (harr:J core) os elementos da narração histórica baseados exclusivamente nos fatos. A 
este núcleo duro. que se pretende restrito à verdade fatual , se acrescenta a elaboração retórica 
(omatus), que só aspira à verossimilhança. Cf. especialmente Woodman (Woodman, 1988, 75, 90-
92). 
321 Apud Gell. V, 18, 8: Nobis non modum satis esse uideo, quod factum esset, id pronuntiare, sed 
etiam quo consílio quaque ratione gesta essent demonstrare. {. .. ] Nam neque alacriores ad 
rempublicam defendendam, neque segniores ad rem perperam faciundam annales libri conmouere 
quidquam possunt. Scribere autem bel/um quo initum consule et quo confectum sit et quis 
triumphans introierit ex eo; quae in bel/o gesta sint iterae, non praedicare autem interea quid 



126 

considera que o trabalho do historiador tem uma função educadora e moral a 

cumprir: incidir positivamente no comportamento dos cidadãos, através dos 

exemplos divulgados. Esta pretensão moralizadora do discurso histórico é uma 

das caraterísticas mais notáveis e duradouras da historiografia romana322
• 

Também Sêneca alude a essa qualidade moral, tradicionalmente associada 

à disciplina, quando diz que nas sentenças dos historiadores há elementos sólidos 

e cheios de verdade (solida et verum habentia). Ele apresenta a História como 

uma disciplina mais séria que a declamação. Enquanto esta pondera o brilho das 

sentenças e a aprovação do público, sem estar obrigada a nenhum compromisso 

com a realidade nem - às vezes - com a verossimilhança, a História procura a 

verdade na reconstrução dos fatos do passado. Porém esta reconstrução implica 

um labor narrativo, que requer dos procedimentos retóricos do ornamento 

(omatus)323• 

Assim, se Sêneca mesmo não houvesse avisado que passaria a resenhar 

trechos de historiadores, um leitor de nossos tempos podia ter alguma dificuldade 

em notar a diferença entre os textos dos declamadores e os dos historiadores. 

Com efeito, algumas vezes os fatos narrados por estes, bem como o modo de 

narrá-los, pouco se diferenciam das produções daqueles. 

Mesmo fazendo uso de recursos estilísticos semelhantes, há traços 

genéricos que permitem distinguir ambas modalidades. Nas suasórias temos um 

contexto discursivo predominantemente dialógico deliberativo, em que os 

declamadores se dirigem a Cícero, que não faz parte dos fragmentos de 

historiadores citados por Sêneca. Nestes os procedimentos discursivos 

predominantes são a narração e a descrição, recursos que também se mostram 

nas suasórias, mas integrando-se ali aos discursos persuasivos que são seu 

objeto. 

senatus decreuerit aut quae /ex rogatione lata sit neque quibus consiliis ea gesta sint, id fabulas 

�eris est narrare, non historias scribere.
Sobre o caráter exemplar das palavras e ações, quer virtuosas, quer imorais, cf. por exemplo Tac. 

Ann.111, 65. 
323 Aprofundaremos estes aspectos nas próximas páginas, ao tratannos os pontos de vista de Cícero 

a respeito da escrita da História. 
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Roller (Roller, 1997, 119-121) chega a propor que as declamações sobre a 

morte de Cícero podem preceder e até ser fonte dos textos historiográficos sobre 

o mesmo assunto
324

. Para nosso objetivo, entretanto, elucidar esse problema

interessa menos que analisar a fonna como a declamação funciona como 

substrato de outros gêneros, como a História. De fato, desde o fim da República, 

e ainda mais intensamente no primeiro século do principado, a História, a oratória 

e até a poesia compartilham procedimentos próprios da declamação. Nesta última 

manifestam-se, de fonna aberta e às vezes extrema, práticas estilísticas que 

caracterizarão também estes outros gêneros discursivos. As Controversiae e 

Suasoriae de Sêneca recriam um ambiente cultural de que participam não só os 

declamadores e os oradores, mas também historiadores e poetas325
.

CfCERO E A HISTÓRIA 

Antes de analisarmos os fragmentos dos historiadores que escrevem sobre a 

morte de Cícero, é preciso que coloquemos os trechos citados por Sêneca no 

contexto das discussões sobre as funções e as caraterísticas que se atribuíam ao 

gênero historiográfico. O próprio Cícero reflete sobre a História em diversos 

momentos de sua obra, e chega a considerar a possibilidade de escrever uma 

obra sobre eventos históricos recentes, notadamente seu próprio consulado e a 

desarticulação da conjuração de Catilina326
.

Por estes tempos, a História em Roma ainda não havia alcançado o grau de 

desenvolvimento próprio de um gênero literário, que a fizesse comparável aos 

324 Como exemplo, Roller poderá alegar {Roller, 1997, p. 126) o modo em que Plutarco repete o 
suposto parricídio de Popflio. Vimos que Séneca não acreditava nessa tradição. Cf. Plul Cíc. 48, 1. 
325 Na Suasória sexta veremos referências e citações de vários historiadores: Tito Uvio, Asínio Polião, 
Cremúcio Corda, Brutédio Níger e Aufldio Basso. Cf. Sen. Suas. 6, 16-25. Entre os poetas, destacam
se várias aparições de Ovídio. Veja-se especialmente Sen. Contr. li, 2, 8-12, onde dois versos das 
Metamorphoses se revelam como uma transposição de uma sentença de Latrão. Séneca transcreve 
além do mais um trecho da declamação pronunciada por Ovídio na escola do retor Arélio Fusco. Cf. 
também Sen. Contr. VII, 1, 27, em que aparece também o poeta Júlio Montano, e Ovídio propõe uma 
transformação de um verso de Virgílio. No final da sexta Suasória é transcrito um poema de Comélio 
Severo e um verso de Sextílio Ena. Cf. Sen. Suas. 6, 26-27. 
326 

Cf. Cic. Att. 11, 4, 5-6. 
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livros dos mestres da historiografia grega. Em Brutus, ao lembrar brevemente a 

obra histórica de Lúcio Cornélio Sisenna327
, Cícero destaca este fato: 

Todo seu talento pode ser percebido na sua História, que, mesmo 

superando facilmente seus predecessores, indica porém como está 

longe de ser uma obra perfeita e também, que este gfmero de textos 

ainda não tem brilhado suficientemente nas letras /atinas
328

.

A historiografia romana havia começado a desenvolver-se desde o século Ili 

a.e., embora os textos fundadores de Fábio Pictor e Cíncio Alimento tenham sido

escritos em grego. Só com Catão (século li a.C.) passa a empregar-se a língua

latina para escrever História. Antes destes autores, em Roma, a narrativa histórica

se havia restringido aos Annales Pontificum, que, na verdade, não chegavam a

constituir uma narrativa histórica articulada, tratando-se antes de listas de

acontecimentos anuais (annales) redigidas e tomadas públicas sob as ordens dos

Pontífices. Estas listas se limitavam provavelmente a um elenco de umas poucas

frases329
.

No segundo livro do De oratore, Antônio coloca a escrita da História entre as 

funções do orador330
. Porém o texto define as caraterísticas do discurso 

historiográfico em oposição à oratória forense. Por intermédio desta personagem, 

assistimos a uma reflexão histórica e teórica sobre o gênero nesta etapa dos anais, 

considerada primitiva, e seu desenvolvimento posterior como um gênero artístico, 

ainda não plenamente cultivado nas letras latinas331
. Com efeito, para aqueles que 

escreviam à maneira dos velhos analistas só era importante o compromisso com a 

327 Também Salústio elogia as páginas de Sisenna sobre Syla, embora saliente que não se exprimiu 
com liberdade. Cf. Sa11. lug. 95, 2. 
328 Cic. Brut. 228: Huius (se. Sisennae) omnis facultas ex historia ipsius perspici potest: quae cum
facillime omnes uincst superiores, tum indicst tamen quantum absit a summo quamque genus hoc 
scriptionis nondum sit satis Latinis litteris illustratum. 
329 

Cf. Gentili- Cerri (Gentili- Cerri, 1975, p. 57-58). 
330 

Cf. Cic. De or. li, 51; 62. Cf também Cic. De leg. 1, 2, 5. 
331 Para o tratamento da História em De oratore, cf. especialmente De or. li, 51-64, e também 11, 35-
36.
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verdade e a inteligibilidade da escrita. Assim, consideravam a breuitas como a única 

opção estilística adequada332
.

Seus textos são considerados desprezíveis por visarem só à transcrição 

burocrática de fatos e carecerem de todo ornamento. Na verdade, Antônio assimila 

à prática dos analistas também as obras de vários escritores, que não o eram no 

sentido próprio. Nomeá-los desse modo é uma forma de desqualificá-los, tirando 

deles qualquer mérito artístico: 

Muitos seguiram uma forma similar de escrever [se. àquela dos analistas] 

e só deixaram lembranças (monumenta) carentes de todo ornamento 

acerca de tempos, homens, lugares e fatos333
. 

Porém a escrita de textos sem ornamentos não é vista como fruto de uma 

limitação inerente aos romanos. Tratava-se de uma etapa na evolução do gênero 

historiográfico, que também se tinha produzido entre os autores gregos334
.

Antônio atribui o desenvolvimento tardio e pouco significativo do gênero entre 

os romanos ao fato de que estes se exercitavam na eloqüência quase 

exclusivamente para dedicar-se à oratória forense. Entre os gregos, diferentemente, 

eram homens eloqüentes e sem vinculações com os processos judiciais os que se 

tinham consagrado principalmente à História: 

Não é surpreendente, disse Antônio, se esta disciplina [se. a História] 

ainda não brilhou na nossa /f ngua. Com efeito, entre nós ninguém se 

dedica à eloqüência, se não é para destacar-se nos juízos e no foro.; já 

entre os gregos, os homens mais eloqüentes, afastados das causas 

332 
Cf. Cic. De or. li, 51: ... satis est non esse mendacem ( ... é suficiente nao ser mentiroso); Cf. Cic. 

De or. 11, 53: ... dum intellegatur quid dicant, unam dicendi laudem putant esse breuitastem. ( ... com 
tanto que seja entendido o que dizem, acham que o único mérito do dizer é a brevidade). 
333 

Cic. De or. li, 53: Hanc similitudinem scribEmdi multi secuti sunt, qui sine ui/is omamentis 
monumenta solum temporum, hominum, locorum, gestarumque rerum reliquerunt. 



forenses, se consagraram a outras disciplinas ilustres, e principalmente 

a escrever História
335

. 

A escrita artística da História se revela assim incompatível com a prática 

da oratória forense e com os compromissos públicos de um cidadão romano. 

Quando Cícero mesmo se justifica por não poder entregar-se à escrita da 

História, se apoia nesta espécie de argumentos336
•
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Antônio define o estilo que convém à História em oposição àquele outro, 

caraterístico da oratória forense. No discurso historiográfico, a aspereza e concisão 

da oratória judicial devem deixar lugar para um estilo mais suave, amplo e fluente: 

Deve procurar-se uma organização do discurso e um tipo de estilo que 

seja amplo e dilatado, que flua regularmente e com suavidade, sem essa 

aspereza judicial e sem os aguilhões das sentenças, próprios do foro
337

. 

A aspereza (asperitas) e a profusão de sentenças são traços do estilo 

agressivo que convém ao discurso forense. Já no discurso historiográfico, a 

narração, as descrições e os quadros dramáticos são completamente alheios 

às caraterísticas agonísticas daquele. Se Antônio se refere à História como 

uma das funções do orador, parece claro no entanto que ele não pensa na 

334 Cf. Cic. De or. 11, 53, em que Catão, Fábio Pictor e Pisão são colocados como exemplos romanos
de esta tendência, enquanto Pherecydes, Hellânico e Acusilas ilustram uma prática similar na 
historiografia grega. 
335 Cf. Cic. De or. li, 55: Minime mirum, inquft Antonius, si ista res [se. historia) adhuc nostra língua
inlustrata non est Nemo enim studet eloquentiae nostrorum hominum, nisi ut in causis atque in foro 
eluceat; apud Graecos autem e/oquentissimi homines, remoti a causis forensibus, cum ad ceteras res 
inlustris tum ad historiam scrlbendam maxime se aplicauerunt. Na seqüência Antônio menciona os 
grandes historiadores gregos, salientando que nenhum deles defendeu jamais causas forenses. Os 
nomeados sao Heródoto, Tucídides, Philisto de Syracusa, Éphoro, Teopompo, Xenofonte, 
Calístenes, e Timeu. Cf. Cic. De or. li, 55-58). 
336 No prefácio a De legibus Cícero diz que é requisito para escrever uma obra histórica estar livre de
preocupações e de atividades (et cura uacare et negotiis). Cf. Cic. Leg. 1, ... Também Salústio traça 
um contraste entre a vida pública e a escrita da História, para justificar que os romanos tenham 
escolhido a primeira. Cf. Sall. Cat. 3. 

337 Cic. De or. li. 64: Verborum autem ratio et genus orationis fusum atque tractum et cum lenftate
quadam aequabiliter proffuens sine hac iudiciali asperltate et sine sententiarum forensibus aculeis 
persequendumst. 



oratória forense, mas na epidíctica, que também se define como gênero a 

partir de sua oposição com os discursos forenses. 

Embora a preocupação com o estilo e suas ex1gencias diferencie o 

historiador artístico, concebido por Cícero, daquele de tipo 'analista', um e 

outro, porém, parecem atribuir um valor semelhante à procura da verdade. Em 

De oratore, ao tratar das leis (leges) da História, Antônio as refere como 

conhecidas: 

Quem ignora que a primeira lei da História é não ousar dizer nada falso?, 

e logo, não deixar de ousar [dizer] nada verdadeiro?, que não haja, ao 

escrever, nenhuma suspeita de simpatia nem de ódio? Certamente estes 

fundamentos são conhecidos por todos338 . 

131 

O que caracteriza o historiador que Antônio reivindica, e o distingue daquele 

outro, mais seco, de estilo analístico, não é então a aplicação destas leis e sim a 

elaboração do material básico, fornecido pelos fatos. Esta elaboração (exaedificatio) 

diz respeito tanto ao tema (res) quanto ao estilo (uert>a)339 e, quanto à organização 

do tema ou material narrativo (rerum ratio), ela não se restringe à narração dos 

fatos: 

A organização do tema (dos fatos, das idéias) precisa de ordem 

cronológica e de descrição de regiões; exige também, por tratar-se de 

assuntos importantes e dignos de memória, que se exponha primeiro as 

intenções, logo depois os fatos e finalmente os resultados; que o escritor 

manifeste sua opinião sobre tais intenções; que, no que diz dos fatos, 

conte não só o que foi feito ou dito, mas também de qual forma; que, ao 

tratar dos resultados, todas as causas sejam explicadas, quer como 

338 
Cic. De or. 11, 62-63: Nam quis nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat? 

deinde ne quid ueri non audeat? ne quae suspicio gratiae sit in scribendo? ne quae simultatis? Haec 
scilicet fundamenta nota sunt omnibus. 
339 

Cf. Cic. De or. li, 63: lpsa autem exsedificatio posits est in rebus et uerbis. (A elaboração consiste 
propriamente em idéias e palavras). 
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próprias do acaso, quer da sabedoria ou da temeridade dos homens; e 

que nao só cite os fatos, mas também a vida e a fndole daqueles que se 

destacam pela fama de seu nome 340
.

132 

Este fragmento desenvolve os traços mais marcantes de uma poética do 

gênero historiográfico na antigüidade latina. A narração dos fatos seguindo a ordem 

temporal em que sucederam, acrescenta-se a descrição de lugares. Estas 

descrições faziam parte tradicional do ensino retórico341
, ao ponto de constituir 

amiúde fragmentos exemplares que podiam migrar de um discurso a outro, ou 

mesmo entre gêneros diversos342
. Quanto à narração dos fatos, esta devia vir 

precedida pelas intenções por trás deles (consilia), e seguida por suas 

conseqüências ou resultados (eventus). É o que reclamara bastante tempo antes 

Semprônio Asélio em passagem já comentada, em que ponderava que os fatos 

deviam ser explicados por uma intenção (consilio) e por uma finalidade (ratione)343
.

A narração, definida em suas diferentes partes, devia completar-se com a 

avaliação do escritor, sua opinião sobre as intenções por trás dos fatos (de consiliis 

significari quid scriptor probet). De fato, a História tende a ser entre os romanos uma 

obra de tese, na qual o escritor exprime explicitamente seu ponto de vista sobre os 

sucessos que narra344 , e que se revela como predominantemente moral, e portanto 

visa à consideração do comportamento individual dos personagens, mais do que a 

uma análise polltica dos fatos345
. 

340 Cic. De or. li. 63: Rerum ratio ordinem temporum desiderat, regionum descriptionem; vult etiam,
quoniam in rebus magnis memoriaque dignis consi/ia primum, deinde acta, postea euentus 
exspectentur, et de consi/iis signdicari quid scriptor probet, et in rebus gestis declarari non solum quid
actum aut dictum sit sed etiam quo modo, et quom de euentu dicatur, ut causae explicentur omnes, uel 
casus ue/ sapientiae uel temeritatis, hominumque ipsorum non solum res gestas sed etiam, qui fama 
ac nomine excellant, de cuiusque uita atque natura. 
J.11 No juízo de Woodman (Wooclman, 1988, 84-85) Cícero estaria simplesmente transferindo as 
exigências da narratio retórica para a historiografia. 

3"2 Horácio critica a proliferação insensata de descrições preciosistas , que nao desenvolvem 
nenhuma função na estrutura da obra poética. Cf. Hor. Ars. 114-123.343 Cf. Gell. V, 18, 8 e tradução supra. Veja-se também Cic. Part. Orat. 31-32; /nv. 1, 29. 

344 Cf. Grimal (Grimal, 1990, 170). 
3-15 Tanto em Salústio como em Tito Livio é o ponto de vista moral o que prevalece sobre outras 
considerações. Cf. por exemplo Olgive (Olgive ... , 459). Já em Tácito, se acrescenta a esta 
perspectiva também uma interpretação política. 

Scanner



133 

Repare-se que são traços de caráter dos personagens os destacados por 

Cícero como explicação dos fatos históricos. A sabedoria (sapientia) ou a ousadia 

(femerifas) são mencionadas, juntamente com o acaso, como causas habituais das 

ações. Dai a justificativa para tratar das vidas dos grandes homens e traçar seus 

retratos morais (de cuiusque vifs atque natura). 

Mas dizer o modo (quomodo) como as coisas aconteceram ou foram ditas 

supunha a elaboração de detalhes, que excediam às vezes o que positivamente se 

conhecia dos fatos. A ampliação do registro tatuai com detalhes verossímeis é uma 

das formas do ornamento (omafus) próprias da narração histórica. 

Dessa maneira, a relação do ornamento com o fundo tatuai não era 

considerada como sendo de oposição, mas de complementaridade. O tecido 

narrativo ligava os fatos básicos da narração com detalhes ficcionais, mas 

verossímeis, que completavam a trama. Assim, um traço de caráter de uma 

personagem podia ilustrar-se por meio de algum exemplum relativo a um fato ou de 

um dito imaginário a ele atribuído. Estes detalhes forjados serviam assim ao 

propósito moral do gênero. 

Segundo Woodman (Wodman, 1988, 74), a preocupação dos historiadores 

romanos com a verdade dos fatos se relacionava estreitamente com a isenção do 

narrador em relação aos personagens e eventos de que fala. O historiador tentava 

demostrar, via de regra nos prefácios, que nenhum interesse pessoal o animava a 

escrever, e que não tinha uma predisposição favorável (sfudium, favor, grafia) ou 

negativa (ira, simulfas) a respeito do que escrevia. 

Na carta de Cícero a Luceio (Cic. Fam, V, 12), a simpatia (grafia) aparece 

como uma ameaça às leis da História e à uerifas
346

. Cícero pede a seu amigo, que 

está escrevendo uma História de Roma, que se apresse a chegar à narração dos 

fatos de seu consulado
347

, e aos episódios seguintes de sua vida, ou então que

348 Cf. Cic. Fam. V, 12, 3. Sobre esta carta, cf. a análise de Woodman (Woodman, 1988, 70-74).
347 Luceio estaria dando ténnino ao relato da chamada guerra social contra os itálicos, que
reclamavam o direito de cidadania, e aquele da guerra civil entre partidários de Mário e de Syla. Estas 
guerras tratam da História de Roma entre os anos 90 e 82 a.e, pouco menos de vinte anos antes do 
consulado de Cícero. 
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abandone provisoriamente a História Geral em que está imerso, para escrever uma 

obra monográfica sobre Cícero, centrada na conjuração de Catilina
348 •

Cícero quer experimentar em vida a glória de ser biografado, e assim 

comparar-se aos grandes personagens da História e até da poesia épica349 • Por 

isso, exorta vivamente Luceio para que sua obra tenha um claro caráter laudatório, 

e ultrapasse, se necessário, as leis da História e até suas próprias convicções: 

Assim, suplico-te abertamente que adornes estes fatos, indo até mesmo 

além de teu próprio pensamento, e que desdenhes as leis da História, 

{. .] e concede à nossa amizade até mesmo um pouquinho a mais do que 

admita a verdade. 350 

Cícero expõe com entusiasmo as possibilidades que sua própria vida oferece 

como matéria prima para uma obra histórica. Luceio poderá explicar as causas da 

revolução promovida por Catilina e as soluções que se ofereciam para enfrentar 

este mal, e endereçará críticas ou elogios às ações relatadas351
. Declara que a 

matéria (materies) fornecida pelos fatos de sua vida se revela digna do talento de 

um escritor como Luceio352
.

J.48 Cf. Cic. Fam. V. 12, 2. Cícero se apoia nos exemplos de autores gregos como Calistenes, Timeu e
Polybio, que narraram uma guerra específica, separadamente dos outros temas, para recomendar a 
Luceio que faça algo semelhante com o relato da conjuração. Esta concentração em um só tema, é 
vista como possibilitadora de maiores abundância e brilho: ... et simul, si uno in argumento unaque in 
persona mens tua tota uersabitur. cemo iam animo quanto omnia uberiora atque omatiora futura sint. 
( ... e ao mesmo tempo, já percebo que se tua mente se dedica por enteiro a um argumento e a uma
pessoa, todos os assuntos serão tratados com maiores abundância e ornamento). Veja-se também 
nesta mesma epístola acerca das vantagens da História de um só homem, confrontada com uma 
História geral Fam. V, 12, 4.
349 Cícero comparar-se-á com personagens ilustres, e Luceio com os que narraram seus feitos. Cf. 
Cic. Fam. V, 12, 7. Os exemplos misturam exemplos da historiografia e da poesia épica: Xenofonte 
escrevendo de Archesilao; Timeu, de Timoleonte; Heródoto, de Temlstocles; Homero de Aquiles; e 
Névio de Heitor. 
350 Cic. Fam. V, 12, 3: /taque te plane etiam atque etiam rogo ut et omes ea uementius etiam quam 
fortasse sentis, et in eo leges historiae neglegas [ ... ] amarique nostro pluscu/um etiam quam concedet
uerltas largiare. 
351 Cf. Cic. Fam. V, 12, 4. Trata-se da mesma exigência de interpretar os fatos históricos e de dar a 
própria opinião sobre eles, que víramos em passagem já citada e traduzida de De oratore li, 63. Veja
se supra texto, tradução e comentário. 
352 Cf. Cic. Fam. V, 12: Quod si te adducemus ut hoc suscipias, erlt, ut mihi persuadeo, materies digna 
facultate et copia tua. ( Se puder persuadir-te para assumires esta tarefa, encontrarás - estou convito 
disso - uma matéria digna de teu talento e de tua abundância). 
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Tratar da vida de só uma personagem possibilita uma concentração temática 

similar à das obras poéticas. Assim Cícero se refere ao tema de uma obra histórica, 

tal como uma trama poética (fabula). É significativo que ele use o termo tabula, 

normalmente restrito à poesia, para referir o tema de um trabalho histórico 

monográfico. Com efeito, fabula, que traduz a palavra grega mythos353
, deve 

entender-se no sentido de "trama", "argumento" ou "sucessão de fatos" que pautam 

o desenvolvimento de uma obra poética":

Aconteceria o que eu desejo se fosses da opinião de separar do 

conteúdo de teus escritos, nos quais abranges uma históra contínua dos 

grandes fatos, a trama (fabula) - se é que posso falar assim - do que eu 

fiz e do que me aconteceu. Com efeito, ela comporta vários atos e 

mudanças, quer de idéias, quer de situações
354

Cícero reconhece certa impropriedade ao usar o termo fabula para referir-se 

ao tema de uma obra histórica. Por isso é que relativiza esta denominação, 

mostrando-a como idiossincrática, graças ao uso do modificador, escrevendo quasi 

tabulam. Mas o uso audacioso do termo é justificado logo após, quando acrescenta 

que o conjunto de fatos de sua vida apresentam variados atos (actus) e mudanças 

(mutationes). Ambos termos aludem certamente a um contexto poético. 

Actus, entre suas variadas significações, derivadas do verbo agere, apresenta 

a de "ato de uma obra dramática". Já com mutationes alude-se às mudanças de 

fortuna, caraterísticas das obras dramáticas, de que Aristóteles tratara em sua 

Poetica, a mais conhecida das quais recebe o nome de peripetia 355
, a mudança de 

353 A trama, que Aristóteles chama mythos é um dos conceitos chaves da Poética. Definida como a
parte essencial da tragédia (Arist. Poet. 1450a 15; 29-32) e seu fim (1450a 22-23), é referida também 
às composições poéticas em geral (1447a 8-9) e especificamente à comédia (1449b 5-6). Define-se 
como composição ou estruturação dos fatos (1450 a 4-5; 29-30) Fabula é a tradução latina usual para 
mythos. Cf. por exemplo a versão latina do humanista italiano Antonio Riccobono, na edição trilingüe 
da Poética, a cargo de Garcia Yebra. 
354 

Cic. Fam. V, 12, 6: Quo míhi acciderit optatíus, si in hanc sententia fueris ut a contínentíbus tuis 
scriptis, in quibus perpetuam rerum gestarum historiam complecteris, secemas hanc quasi fabulam 
rerum euentorumque nostrorum. Habet enim uarios actus mutationesque et consiliorum et temporum. 
355 Cf. Arist Poet. 1450a 32-35, em que a peripécia (peripéteia) aparece junto com a agnição
(anagnórisis) como o instrumento principal com que a tragédia seduz a alma. Ambos méios são partes 
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uma situação favorável para outra menos favorável356
• Na visão de Aristóteles, o 

efeito dramático e a sedução da alma que exerce a tragédia se produz a partir 

destas mudanças na trama357
. Assim, todas as variantes de fortuna na sua vida, 

especialmente as desgraças (casus), serão ingredientes adequados de um texto 

que deleite os leitores: 

Também minhas desgraças te oferecerao, quando escreveres, uma 

grande variedade, plena de um certo prazer, que, graças a tua escrita, 

apossar-se-á vivamente do espfrito dos leitores. Com efeito, não há nada 

que estimule mais o prazer do leitor que a variedade de situações e as 

vicissitudes da fortuna. { .. ] Já os outros, que não experimentaram 

pessoalmente nenhuma adversidade, ao contemplarem sem nenhuma 

dor a desgraça alheia, encontram deleite na própria compaixão
358

.

Esta capacidade de provocar estados de ânimo variados e intensos no leitor é 

um dos elementos que leva Cícero a considerar a escrita de textos historiográficos 

como uma função do orador. Ao mesmo tempo, este poder do discurso histórico 

está ausente por completo nos anais: 

Com efeito, a própria sucessão dos anais apenas nos prende, como uma 

enumeração de fatos; mas os casos variados e movimentados de um 

homem destacado provocam amiúde surpresa, expectação, alegria, 

pesar, esperança, temor; e se eles concluem num final digno, nosso 

espírito se enche do gratíssimo prazer da leitura359
.

fundamentais da fábula (mythos). Logo ele acrescenta uma terceira parte, que é a situaçao patética 
'&áthos). Cf. Poet. 1452b 10-13. 

Cf. Arist. Poet. 1452a 22-29. 
357 Cf. Arist. Poet. 1450a 32-35). 
358 Cic. Fam. V, 12, 4; 5: Multam etiam casus nostri uarietatem tibi suppeditabunt plenam cuiusdam
voluptatis, quae uementer animas hominum in legendo te scriptore tenere possit. Nihil est enim aptius 
ad delectationem lectoris quam temporum uarietates fortunaeque uicissitudines. [ ... ] ceteris uero nulla 
perfunctis propria molestia, casus autem alienos sine ullo dolore intuentibus etiam ipsa misericordia 
est iucunda. 
359 Cic. Fam. V, 12, 5: Etenim ordo ipse annalium mediocriter nos retinet quasi enumerationes
fastorum; at uiri saepe exce/lentis ancipites uariique casus habent admirationem, expectationem, 
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OS HISTORIADORES E A MORTE DE CÍCERO 

Nos textos de historiadores que desenvolvem sucessivamente a narração da 

morte de Cícero e um quadro moral da personagem, encontraremos muitas das 

caraterísticas que o próprio Cícero reclamara para uma historiografia romana, que 

era ainda incipiente, e só se consolidaria como gênero nos anos seguintes à sua 

morte. 

A trama narrativa destes textos abunda em detalhes e ditos que se revelam 

imaginários, mas que pretendem ser elaborados em conformidade com a 

verossimilhança. Eles fazem parte do que Cícero entendia ser a elaboração retórica 

(exaedificatio) da narração histórica. Graças a estes detalhes, que se somam ao 

núcleo básico de fatos conhecidos, aprimora-se a caracterização moral da 

personagem e mostram-se com destaque seus traços exemplares. 

Quase todas as citações de relatos de historiadores sobre a morte de 

Cícero apresentam-na em dois momentos diferenciados, a que podemos chamar 

cenas: a cena da morte propriamente dita, encenada com detalhes minuciosos; e 

o momento posterior, com a exibição pública do cadáver e as reações que

provoca. 

A CENA DA MORTE 

É aqui que se manifesta mais claramente a dignitas atribuida à 

personagem, que demonstra serenidade e altivez ao receber seus verdugos, que 

não só o executam, mas também mutilam seu corpo360. Tito Lívio, Aufídio Basso e 

Brutédio Niger mostram-no tentando escapar infructuosamente, levado em liteira 

por seus escravos, no momento em que é encontrado pelos soldados enviados 

/aetitiam. molestiam, spem, timorem; si uero exitu notabili concluduntur, exp/etur animus iucundissima 
lectionis voluptate. 
380 

Sobre a violência contra o corpo como um /ocus communis declamatório, cf. Roller (Roller, 1997, 

122). 
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para matá-I0
361

. As narrações enfatizam a aceitação da própria sorte, no momento

final, quando, sem sair da liteira, oferece o pescoço para seus captores (Cf. Suas. 

6, 17; 18). 

Auffdio Basso recria as palavras derradeiras de Cícero: 

Cícero, descobrindo apenas a cortina [se. da liteira], após ver os 

soldados disse 'eu fico aqui; aproxima-te, veterano, e se pelo menos és 

capaz de fazer isto corretamente, corta meu pescoço'. Logo, como o 

soldado tremia e vacilava, acrescentou: 'como assim, e se eu tivesse 

sido vossa primeira vítima 
?362 

Brutédio Niger coloca Popílio em cena em uma situação que resulta irônica: 

a súbita tranqüilidade de Cícero ao vê-lo aproximar-se, pois nada de mau poderia 

esperar de alguém que tanto lhe devia. Já tínhamos visto na controvérsia sobre 

Popílio uma cena similar, com o uso do contraste entre o que sabemos que 

espera a Cícero, e o que ele mesmo acredita, enganando-se ao ver seu antigo 

cliente363
. 

A dignidade no morrer atribuida a Cícero contrasta com a crueldade exercida 

pelos soldados e com a determinação de Antônio de ostentar seu poder por meio 

da exibição pública dos restos mutilados de seu inimigo. 

361 
Cf. Sen. Suas. 6, 17; 18; 20. 

362 Suas. 6, 18: Cicero pau/um remoto uelo postquam armatos uidít, 'ego uero consisto' ait; 'accede, 
ueterane, et, si hoc saltim potes recte facere, incide ceruicem'. Trementi deinde dubitantique 'quid, si 
ad me' inquit 'primum uenissetis?' 
363 

Cf. Suas. 6, 20: Sed ut uidít appropinquare notum sibi militem, Popil/ium nomine, memor defensum 
a se Jaetiore vultu aspexit. (Mas, quando uiu que se aproximava um soldado que conhecia, chamado 
Popílio, lembrando que o tinha defendido, olhou para ele com rosto feliz). Na controvérsia já 
comentada sobre Popílio, o momento do encontro entre ele e Cícero é a ocasião para que cada 
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A MORTE COMO ESPETACULO 

Na segunda cena desses relatos, Antônio manda colocar a cabeça e mãos 

amputadas na tribuna dos discursos ou "rastros". Os detalhes mais mórbidos não 

são poupados; são antes descritos com minúcia. O gosto pelas situações 

patéticas, tão caraterístico da declamação, encontra também nos historiadores um 

amplo campo de expansão. 

Tito Lívio descreve assim o espetáculo fornecido pelos restos do orador: 

Então levaram a cabeça até Antônio e, obedecendo suas ordens, 

dispuseram-na entre as duas mãos e colocaram-na nos 'rastros', onde, 

como cônsul, muitas vezes como consular, e ainda este mesmo ano, 

discursando contra Antônio, tinha sido ouvido, em meio a uma tal 

admiração por sua eloqüência, que nunca provocara nenhuma outra 

voz humana. Apenas os homens podiam levantar os olhos, inundados 

em lágrimas, para olhar os membros daquele cidadão esquartejado. 
364

Cremúcio Cordo desenvolve um quadro similar, mas dando uma ênfase 

ainda maior aos detalhes cruentos: 

Visto o qual, Antônio, dizendo que sua proscrição tinha acabado (pois 

não só estava saciado da morte de cidadãos, mas também farto), expô-lo 

nos 'rastros', por onde tantas vezes ele tinha avançado, rodeado de uma 

enorme multidão há pouco inflamada com seus honestos discursos, que 

tinham salvado as cabeças de muitos. Então, apresentados seus 

membros, seus concidadãos o contemplaram de uma forma diferente da 

costumeira, o cabelo caindo para a frente e o sangue coagulado cobrindo 

declamador tente dizer alguma coisa original. Cf. Contr. VII, 2: ... nemo non aliquid voluit noui dicere. 
U".odo mundo quis daer algo novo). 

Suas. 6, 17: /ta relatum caput ad Antonium iussuque eius inter duas manus in rostris positum, ubi 
ille consul, ubi saepe consularis, ubi eo ipso anno aduersus Antonium quanta nu/la umquam humana 
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sua boca. Pouco antes o primeiro no senado e orgulho do nome romano; 

agora, recompensa para seu assassino. Porém, o que constrangeu os

corações de todos, levando-os às lágrimas e aos gemidos, foi a visão de 

sua milo direita, servidora de sua divina eloqüência, ligada à sua cabeça. 

As mortes dos outros provocaram a dor de alguns; a sua foi a única a

despertar a de todos365
.

140 

Ambas as descrições do corpo mutilado e inerte contrastam com a lembrança 

do passado glorioso de sua eloqüência. Tanto Lívio quanto Cardo atribuem essa 

comparação entre ambos tempos aos desolados circundantes, que, ao apreciarem 

os despojos de Cícero, lembram sua atividade como orador. O leitor é colocado na 

mesma perspectiva, assistindo ao macabro espetáculo montado por Antônio. 

No texto de Tito Lívio, a violência da situação é recriada principalmente por 

seu efeito nas testemunhas oculares. É a reação delas frente ao que vêm que dá a 

dimensão do fato, e não a descrição do corpo de Cícero, que é lacônica, simples 

menção ao corpo de um cidadão esquartejado (trucidati membra civis), enquanto 

toda a ênfase está reservada às intensas manifestações de consternação dos 

presentes na tribuna dos discursos . 

Já a narração de Cremúcio Cordo desvenda para o leitor os pormenores da 

visão das testemunhas. O que Lívio sugere, com certa sobriedade e contenção, 

Cardo o explicita, detendo-se morosamente nos detalhes mais cruentos. Daí as 

sententiae, que evidenciam a antítese entre os restos mortais e a época de glória do 

orador. 

vox cum admiratione eloquentiae auditus fuerat. Vix attollentes (madentes) lacrimis oculos homines 
intueri trucidati membra ciuis poterant. 
365 

Suas. 6, 19: Quibus uisis laetus Antonius, cum peractam proscriptionem suam dixisset esse 
(quippe non satiatus modo caedendis ciuibus sed differtus quoque), super rostra exponit. /taque, quo 
saepius ille ingenti circumfusus turba processerat, quae paulo ante caluerat piis contionibus, quibus 
mu/torum capita seruauerat, tum per artus sublatus aliter ac solitus erat a ciuibus suis conspectus est, 
praependenti capillo orique eius inspersa sanie, breui ante princeps senatus Romanique nominis 
titulus, tum pratium interfectoris sui. Praecipue tamen soluit pectora omnium in lacrimas gemitusque 
uisa ad caput eius de/igata manus dextera, diuinae eloquentiae ministra. Ceterorumque caedes 
priuatos luctus excitauerunt, ilia una comunem. 
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Esta criação de um quadro rico em detalhes, a fim de desenvolver a narração 

de uma ação, recebe entre os latinos o nome de euidentia366
. Quintiliano declara

que este recurso permite ao ouvinte ver as coisas mais do que ouvi-las
367

. A

multiplicação dos pormenores de uma situação é o que faz com que ela se tome 

visível (manifesta). Uma menção nua e geral a um fato como expugnatam esse 

civitatem (a cidade foi tomada de assalto) inclui em si os variados acontecimentos 

que se produzem em essas situações. Porém quem optar por desenvolver (aperire) 

estes aspectos, relatando as múltiples vicissitudes envolvidas na tomada de uma 

cidade, comove mais profundamente que aquele que se serve de uma expressão 

concisa para transmitir o fato368 .

A euidentia se relaciona com a claridade369
, e se opõe neste ponto à noção de 

breuitas. A prolixidade descritiva procura gerar imagens visuais que representem 

aspectos da situação narrada. Quintiliano considera que o caráter sensível destas 

descrições é provocado por meio de ficções, que geram uma ilusão de realidade: 

Conseguiremos que as coisas sejam visíveis, se forem verossímeis, e 

poderemos até forjar falsamente aquilo que é costume que aconteça370
. 

A recriação ficcional destes pequenos detalhes que acompanham o 

desenvolvimento de uma ação era para os historiadores latinos um procedimento 

costumeiro da narração. O recurso se revela em ambos os textos examinados sobre 

a exposição do corpo de Cícero. Quer pela descrição pormenorizada do corpo 

366 Quintiliano usa também para referir este recurso, os termos gregos enárgueia (Quint. VIII, 3, 61) ou 
�typosis (Quint IX, 2, 40).

Cf. Quint. IX, 2, 40 e também VIII, 3, 63 em que se opõe a mera narração e referência a fatos, a
colocá-los perante os olhos da alma (oculis mentis ostend1).
366 Cf. Quint. VIII, 3, 67-70. Comparando a expressão concisa e englobadora, com o desenvoMmento 
dela através de detalhes (aperire), Quintiliano (Quint. VIII, 3, 69) opõe o totum (tudo), enquanto 
expressao sintética, a omnia (todas as coisas), que supõe a proliferação de detalhes: minus est ... 
totum dicere quam omnia. (diz-se menos ao dizer tudo que ao dizer todas as coisas). 
369 Cf. Quint. VIII 3, 62- 63; 70. 
370 Quint. VIII, 3, 70: Consequemur autem ut manifesta sint, si fuerint ueri similia, et licebit etiam falso
adfingere quidquid fieri solet. 
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corrompido (Cardo), quer pela dBs testemunhas comovida; (Lívio), ambas 

encenações visam a criar um forte impacto afetivo no leitor371 • 

Outro aspecto que torna pungentes estes textos é a comparação entre o corpo 

morto e sua antiga vitalidade372
. O contraste entre a glória do passado e a morte 

miserável se destaca por menções carregadas de simbolismo. A tribuna dos 

discursos, local onde tinha brilhado a eloqüência de Cícero, aparece como um 

espaço de silêncio e de luto. A cabeça exposta contrasta com as cabeças salvas 

por seus discursos. A mão direita amputada lembra que com ela escrevia seus 

discursos, e assim por diante. 

Sêneca mostra como os que desenvolveram este tema procuravam brilhar e 

encontrar formulações originais para descrever Cícero na tribuna dos "rostrosn. Mas 

nem todos conseguiam. Falando em Brutédio Niger, indica que a grandeza do tema 

acabou superando as possibilidades do historiador: 

Também ele quis descrever a visão deplorável da cabeça de Cícero 

exposta nos "rastros", mas acabou sendo abatido pela grandeza do 

tema373
. 

Desse modo, desenvolver uma descrição dos restos de Cícero, exibidos 

publicamente, converte-se em exigência associada à narração de sua morte, e, 

mais do que isso, em momento no qual um historiador pode distinguir-se de outros 

que trataram do mesmo assunto. Trata-se portanto de um /ocus, um fragmento que 

pode ser sucessivamente reescrito e atualizado e, assim, toma-se antológico. 

371 Já vimos na carta de Cícero a Luceio, como a compaixão (misericordia) ante as desgraças alheias 
pode ser um dos atrativos de um narração histórica. Cf .. Cic. Fam. V, 12, 5: Veja-se tradução e texto 
SLJ.f.fa,
37 Comparações deste tipo são também comuns na poesia épica. Vejamos, por exemplo, a descrição 
do corpo de Príamo, na Eneida, logo após o comentário do que tinha sido seu poder. Verg. Aen.11, 
554-558: Haec finis Priami fatorum: hic exifus illum I sorte tulit (... ) / ( .. .) tot quondam populis terrisque 
superbum / regnatorem Asiae. lacet ingens litore truncus, I Avolsumque humeris caput, et sine nomine 
corpus. (Foí este o destino final de Priamo: esta, a morte, que lhe deparou a sorte; (. . .) em outro 
tempo dominador da Asia, orgulhoso de seus tantos povos e terras. Jaze na praia, feito um enorme 
tronco, uma cabeça arrancada aos ombros e um corpo sem nome). 
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Parece adquirir mesmo certa autonomia poética dos textos de que faz parte e se 

desloca também para outros gêneros374.

Nas Declamações também vemos surgirem descrições, que nascem como 

colores e se integram posterionnente ao tema. Para sua elaboração, era frequente 

citar e transfonnar textos originalmente poéticos
375

.

Nos textos dos historiadores, a elaboração de cenas vívidas, além de produzir 

uma sensação de realidade no leitor, contribui também para a coesão textual da 

narração. Essa é a diferença a que alude Cícero quando distingue os meros 

narradores (narratores) de fatos - os analistas - daqueles outros (exomamentores 

rerum) que são capazes de enfeitá-los em uma criação artística
376

.

OS RETRATOS MORAIS DE CÍCERO 

A digressão de Sêneca acerca do tratamento que os historiadores deram a 

Cícero não tennina com os relatos sobre sua morte e as descrições que os 

adornam. Sêneca acrescenta também os comentários deles sobre a vida do grande 

orador. Ao passar de um assunto ao outro, afirma estar dando continuidade a uma 

prática atestada já por Tucídides e também por alguns historiadores latinos: a de 

apresentar, logo após a narração da morte de uma personagem, um resumo de sua 

vida (consummatío totíus vitae). Esse tipo de discurso é comparado com os elogios 

fúnebres (quasí funebris laudafío): 

373 Suas. 6, 20: Et hic voluit positi in rostris capitis miserabilem faciem describere sed magnitudine rei
obrutus est. 
374 Juvenal menciona o corpo mutilado de Clcero na sua sátira décima, ao mencionar os riscos de 
dominar a eloqüência. Cf. Juv Sat. X, 120: lngenio manus est et ceruix caesa ... (As mãos e a cabeça 

lhe foram cortadas. por causa de seu talento ... ) . 
375 Cf. em Sen. Contr. VII, 1, 27 um exemplo em que Céstio Pio recria um verso de Virgílio para 
oferecer uma descrição da noite, adequada à narração de um momento chave da controvérsia. 
Barthes (Barthes, 1982, 23, 24, 70) destaca a extensão desta prática, origiinalmente declamatória à 
literatura extra-retórica. 
376 

Cf. Cic. De or. 11, 54. 
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Quantas vezes os historiadores narram a morte de algum homem 

importante, quase outras tantas acrescentam um resumo de toda sua 

vida e - por assim dizer- um elogio fúnebre
3n

. 
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Pomeroy (Pomeroy, 1989, p. 103) questiona esta equiparação de Séneca 

como pouco rigorosa. Com efeito, ele tem razão em acreditar que devia haver 

diferenças significativas entre as orações fúnebres, endereçadas a familiares, e as 

notícias sobre mortes de homens significativos por parte dos historiadores. 

Porém, com o uso do modificador quasí (por assim dizer}, o próprio Sêneca quer 

sublinhar que a comparação é audaciosa e não pretende ser rigorosa. Tampouco 

é dada como absoluta ou normativa a seqüência de um (quase) elogio fúnebre 

logo após as notícias sobre mortes. A correlação quotíens (quantas vezes) -

totiens (outras tantas) está matizada pelo advérbio fere (quase). Assim, Séneca 

salienta que nem sempre este retrato moral, constituído pelo resumo sobre a vida 

de uma personagem, segue-se após a notícia sobre sua morte378
• Acrescenta 

que Tucídides o fez uma ou duas vezes, Salústio em escassas oportunidades, e a

prática só se tornou rotina com Lívio e os historiadores que vieram após ele379
. 

De qualquer forma, é significativa a relação estabelecida por Sêneca entre 

esses resumos da vida de uma personagem nas obras históricas e a laudatio 

(elogio) enquanto variedade do gênero epidíctico. Os textos referidos por Sêneca 

confinnam esta semelhança, que também coloca Cícero em alguns dos passos 

em que discute sobre a historiografia. 

Eis alguns dos traços de caráter citados nesses retratos morais de Cícero: 

Tito Lívio destaca a fecundidade de sua vida e o reconhecimento que obteve por 

seu talento e por suas obras (cf. Suas. 6, 22); Cremúcio Gordo louva suas virtudes 

cívicas como dignas da maior admiração (cf. Suas. 6, 23); Aufídio Basso defende 

m Suas. 6, 21: Quotiens magni a/icuius (lliri) mors ab historieis narrata est, totiens fere consummatio
totius uitae et quasi funebris laudatio redditur.
378 Por exemplo o retrato moral que Salústio faz de Catilina aparece nas páginas iniciais da obra (Sall.
Cat. 5), bem antes do relato sobre a sua morte, quase no final da obra (Sall. Cat. 60). 
379 Cf. Suas. 6, 21.
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sua atuação pública e o considera como um homem nascido para salvar a 

República (vir natus ad rei publicae salutem) (cf. ibid.). 

Esses balanços da vida de Cícero, porém, não contêm só elogios. Mesmo 

que em um contexto amplamente laudatório, algumas críticas lhe sao 

endereçadas. Tito Lívio diz que lhe faltou dignidade para suportar os transes 

difíceis da vida. Considerando como tais seu exílio, a ruina de sua facção política, 

a morte de sua filha e seu desastrado fim, só esta última desgraça soube 

enfrentá-la com a dignidade que correspondia (Cf. Sen. Suas. 6, 22). Os 

historiadores romanos atestam largamente a importância atribuída a este Mmorrer 

com dignidade", e os fragmentos já analisados sobre a sua morte procuram dar 

relevo a esta virtude de Cícero. 

Asínio Polião critica seu comportamento tanto nos momentos de felicidade 

quanto naqueles marcados pela desgraça: 

Tomara tivesse mostrado mais moderação nas circunstâncias 

favoráveis e mais fortaleza nas adversast
380

Quanto ao desentendimento com Antônio, que marcou os tempos finais de 

sua vida, estes textos mostram mais neutralidade do que seria esperado. Tito 

Lívio considera que sua morte parece menos revoltante se se considera que, caso 

Cícero tivesse triunfado sobre seu inimigo, não teria reservado a Antônio um fim 

diferente do que ele próprio teve que experimentar (Cf. Sen. Suas. 6, 22). Aufídio 

Basso salienta que seu único erro político foi acreditar que só com a supressão de 

Antônio podia ser salva a República (Cf. Sen. Suas. 6, 23). 

Contrariando os relatos já vistos sobre a morte de Cícero, que mostravam o 

impacto público que a mesma provocara, Aufídio Basso fecha desta maneira sua 

avaliação de Cícero: 

380 
Suas. 6, 24: Utinam moderatius secundas res et fortius aduersas ferre potuisset! 



Viveu sessenta e três anos de tal modo que sempre estava atacando 

ou sendo atacado, e não viu nada mais estranho que aquele dia em 

que sua morte não interessou a ninguém
381

. 
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Visão bem diferente esta, de todas quantas foram expostas sobre o assunto. 

Se outros discursos colocavam ênfase nas defesas de Cícero e nas vidas que 

havia salvado, Aufídio destaca Cícero como um acusador contumaz, por sua vez 

constantemente atacado. Assim a afirmação final de que sua morte só provocou 

indiferença, se relaciona com os muitos inimigos acumulados como acusador. 

Esta capacidade de criar-se inimigos também é comentada por Asínio 

Polião: 

Dai aquelas pesadas tempestades de inveja suscitadas contra ele, e a 

ousadia bastante confiante de seus inimigos para atacá-lo; com efeito, 

ele punha mais empenho em procurar as inimizades que em administrá

las_ 
3a2 

Em que pese a menção a seus defeitos de caráter ou a seus erros políticos, 

não há dúvidas de que a tonalidade dos retratos é de viva simpatia. Até alguém 

pouco simpático a Cícero, como Asínio Polião, faz, na opinião de Sêneca, um 

retrato justo da personagem. Elogia o consulado de Cícero e augura a 

permanência de sua obra nas gerações futuras. Após a menção de seus defeitos, 

acrescenta: 

Mas como nenhum mortal alcançou uma virtude perfeita, um homem 

deve ser julgado pela parte de sua vida e de seu talento nas quais se 

mostrou superior. 383 

381 
Sen. Suas. 6. 23: Vixit sexaginta e tres annos ita, ut semper aut peteret alterum aut inuicem 

lJaeferetur, nullamque rem rarius quam diem illum, quo nullíus interesset ipsum mori, uidit.
2 

Sen. Suas. 6. 24: lnde sunt inuidiae tempestates cohortae graues in eum certiorque ínimicis 
adgrediendi fiducia. Maiore enim simultates appetebat animo quam gerebat. 
383 

Sen. Suas. 6. 24: sed quando morlalium nulli uirlus perfecta contigit, qua maior pars uitae atque 
ingenii stetit, ea iudicandum de homine est. 
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Antes que denegrir sua imagem, as referências criticas a Cícero contribuem 

para desenhar um rosto mais humano da personagem. Assim, algumas delas 

devem ser vistas como opções retóricas verossímeis, mais que como marcas de 

antipatia. Mostrar os defeitos de uma grande personagem, sem que deixe de 

parecer admirável, é um tipo de desafio consistente com o que se propõem os 

declamadores. A pretensão de isenção dos historiadores diante dos personagens 

de que falam também colocava a necessidade de matizar estes retratos, pesando, 

como diz Lívio, suas virtudes e seus defeitos. 

HISTÓRIA E ELOQÜÊNCIA DEMONSTRA TIVA 

A consideração por parte de Sêneca destes comentários sobre a vida de 

Cícero, como sendo próximos de uma laudatio, coloca a questão da relação do 

discurso historiográfico com o gênero epidíctico da oratória384
. A vinculação tinha 

sido sugerida por Cícero em alguns passos de sua obra que tratam do estatuto da 

historiografia385
. Mas, sendo o próprio lugar do gênero epidíctico no sistema 

retórico um assunto tradicionalmente polêmico, antes de analisarmos sua 

vinculação com a História apresentamos brevemente na seqüência suas 

caraterísticas principais e suas relações com os outros gêneros canônicos da 

retórica. 

Embora a divisão da oratória em gêneros se apresente tradicionalmente 

como uma tripartição: forense (forense), deliberativo (deliberatiuum) e epidíctico 

ou demonstrativo (demonstratiuum), a este último só é reservado um papel 

residual na organização do sistema. 

Já Aristóteles o separava da oratória prática, constituída pelos outros dois 

gêneros
386

. No De oratore, de Cícero, chega a ser posta em questão a existência 

do gênero demonstrativo. Antônio defende que, se aceitarmos a definição deste 

gênero a partir da sua orientação discursiva (laudatio ou uituperatio), seria lógico 

384 
Cf. Wooclman (Wooclman, 1988, 95-98} e Cape Jr. (Cape Jr., 1997, 217-221}. 

385 
Cf., por exemplo, Cic. De or. 11, 35-36; 62, 64, 69; Orat. 37; 65-66. 
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que fossem acrescentados outros tantos gêneros, segundo o discurso encene 

uma repreensão (obiurgatio), uma exortação (cohortatio), uma consolação 

(consolatio), um testemunho (testimonium) e assim por diante387
. Sendo inviável,

além de inútil, considerar um gênero e uma preceptiva particulares para cada uma 

das - potencíalmente - ínfinitas situações discursivas com que poderia deparar-se 

um orador, Antônio defende que é o discernimento (facultas), que lhe permitirá 

falar adequadamente em cada caso (Cf. Cic. De or. li, 49). 

Após citar antecedentes que discutem a pertinência ou não de um gênero 

epidíctico e seus possíveis limites (Quint. Ili, 4, 9-11), Quintiliano acaba 

endossando a definição tradicional de epidíctico e discute sobre as diferentes 

denominações do gênero (Ili, 4, 12-14). Na sua opinião, este se caracteriza pela 

ostentação (ostentatio), de onde vem seu nome (demonstratiuum). No gênero 

forense e no deliberativo o poder decisório do juiz ou da assembléia caracteriza 

um contexto institucíonalmente definido e regrado, no qual os ouvintes hão de 

emítir uma resolução. Isto não existe no gênero demonstrativo, onde o público 

(auditores), cujo deleíte é procurado388
, carece de qualquer poder legitimador ou

de sanção389
. 

Porém Quintiliano argumenta que, entre os romanos, alguns discursos 

epidícticos, como os elogios fúnebres (funebres /audationes), preenchiam uma 

verdadeira função pública (publicum officium) e por isso eram encomendados pelo 

Senado a determinados magistrados (Cf. Quint. Ili, 7, 2). Assim, também o 

epidíctico pode ser considerado marcado pelo caráter institucional próprio dos 

outros gêneros, o que atenua um dos traços que o separa do forense e do 

deliberatívo
390

. De qualquer forma, persiste como a caraterística universalmente

386 
Cf. Quint. 111, 7, 1; Arist. Rhet. 1358b 12. 

387 
Cf. Cic. De or. 11, 47; 50, em que Antônio argumenta que não é preciso conceber um gênero, com 

seus preceitos particulares, para cada um dos assuntos que podem ser tratados por um orador. Cf. 
também Quint. Ili, 4, 3. 
386 

Cf. Quint. 111, 4, 6. Ao definir as três classes de auditórios que caracterizam cada um dos gêneros 
retóricos, se refere ao público do epidíctico como aquele que se reúne para deleitar-se (qucxJ ad 
de/ectationem conueniat). Cf. também Quint. Ili, 7, 1. 
389 Cf. Desbordes (Desbordes, 1996, 148). 
390 Contrariamente ao que opina Quintiliano, o caráter institucional de algumas variedades do 
epidictico não é privativo da oratória romana. Os epitáfios e panegíricos gregos também estavam 
submetidos a regras institucionalizadas. Cf. Desbordes (Desbordes, 1996, 148). 
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aceita do gênero o caráter passivo do público, que só conta como apreciador 

estético dos discursos. 

Vejamos agora de que modo Cícero relaciona a História com o gênero 

epidíctico. No Orator, ele coloca o discurso historiográfico (scriptionem historiarum), 

junto com os elogios (laudationes) e os panegíricos, como variedades do gênero 

epidíctico. O que têm em comum estes e os outros usos da prosa que formam o 

gênero é o fato de não participarem da combatividade forense (Cf. Cic. Orat. 37). 

De fato, é na oratória judicial que se manifesta de forma privilegiada o caráter 

agonística dos discursos. Ao articular sua argumentação, o orador forense 

também está obrigado a desmontar e atacar as bases da argumentação do 

adversário. Esta interação discursiva também é própria do gênero deliberativo, em 

que assembléias resolvem a partir de conselhos e propostas diferentes e amiúde 

antagônicas. Já nas variedades do gênero demonstrativo, a combatividade cede 

seu lugar de destaque à busca do deleite do público. Aqui os recursos mais 

ousados, que na oratória forense se empregam só ocasionalmente de maneira 

oculta, aparecem abundantemente e de forma aberta (pa/am)391
.

Os sofistas são mencionados por Cícero como a antítese dos oradores 

forenses. Em vez de comover (perturbare) e persuadir (persuadere), preferem 

apaziguar (placare) e deleitar (delectare). Considerados como artesãos do 

discurso392
, trabalham a palavra como os pintores as cores (Cf. Cic. Orat. 65). 

Cícero coloca a historiografia como próxima (finitima) ao estilo dúctil dos sofistas. 

Com efeito, ela inclui em si espécies variadas de discurso e uma fluidez que 

permite passar sem violência de uma para outra variedade: 

Próxima deste gênero
393 

é a História, na qual adorna-se a narração e

descreve-se amiúde uma região ou um combate; também são inseridos 

391 Cf. Cic. Orat. 38, onde lsócrates é colocado como exemplo do gênero e do uso explícito destes 
recursos: ln Panathenaico autem lsocrates ea se studiose consectatum fatetur; non enim ad 
iudiciorum certamen, sed ad voluptatem aurium scripserat. (No Panathenaico declara ter procurado 
isto de propósito; pois não tinha escrito para um combate judicial, mas para o prazer dos ouvidos). 
392 

Cf. Cic. Orat. 39, que refere a expressão logodaidálous, do Phedro de Platão. 
393 

O praticado pelos sofistas, i.e., o epidíctico. 



discursos e exortações, mas seu tratamento exige um estilo que seja 

polido e fluente, e não este, 
394 

veemente e violento
395

. 
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O texto apresenta três diferentes modos discursivos pelos quais o orador 

deverá transitar: a narração, as descrições e os discursos dos personagens396 . 

Todos estes são empregados na oratória forense, mas na História requer-se um 

tratamento estilístico diferenciado, que não privilegie a brevidade nem a 

agressividade próprias dos discursos judiciais. Ao contrário, é o gênero epidíctico 

que oferece um modelo para o tratamento destes procedimentos na História. 

A narrativa artisticamente elaborada que Cícero reclama para a História 

também faz parte das exigências próprias do gênero epidíctico. Com o privilégio 

concedido ao ornamento, a narração deixa de estar subordinada à 

argumentação397 e se torna um fim em si mesma. No gênero demonstrativo o 

orador pode servir-se sem constrangimentos da criação de palavras, do recurso a 

termos arcaicos e do uso de metáforas, procedimentos que a prudência 

recomenda empregar com mesura nos outros gêneros retóricos398
. A organização 

das frases é marcada por correspondências, oposições, e por um certo ritmo, que 

aproxima a prosa com a poesia399
. 

As descrições, quer de pessoas, quer de lugares, que no gênero forense se 

reduzem a um papel subsidiário, encontram no epidíctico o terreno propício para 

ser extensamente desenvolvidas, já que nelas se fundamentam amiúde os elogios 

e as vituperações. 

No que diz respeito aos discursos atribuídos aos personagens nas obras 

históricas, e que constituem o aspecto mais evidente da retoricidade atribuída ao 

394 
O próprio da oratória forense. 

395 
Cic. Orat. 66: Huic generi historia finitima est, in qua et narratur omate et regio saepe aut pugna 

describitur; interponuntur etiam contiones et hortationes, sed in his tracta quaedam et fluens expetitur, 
non haec contorta et acris oratio. 
396 

Vejam-se exemplos das três modalidades nos fragmentos dos historiadores citados por Sêneca. 
397 

Cf. Cic. Part. Orat. 71, em que se destaca que no epidíctico a narração carece de toda 
argumentação (sine ui/is aryumentationibus). Cf. também Part. Orat. 75, em que se apresentam 
diversas formas de ordenar os fatos numa narração epidíctica. 
398 Cf. Cic. Part. Orat. 72 e também De orat. 111, 152. 
399 

Cf. Cic. Part. Orat. 72. Veja-se também De orat. Ili, 173, em que se atribui a lsócrates a inovação 
de ter colocado ritmo na prosa. 



151 

gênero, Cícero enfatiza que esta espécie de discursos nada tem em comum com 

aqueles que se ouvem no foro ou no senado. A partir desta constatação é que ele 

critica aqueles que vêem em Tucídides um modelo para a oratória, pois os 

brilhantes discursos que singularizam sua obra histórica nada têm a ver com 

aqueles proferidos nos contextos forense e deliberativo400
. 

Resumidamente, a História, considerada em termos de oratória epidíctica, 

poderia definir-se a partir de dois atributos fundamentais. O primeiro, do qual 

vinha tratando este trabalho, é o privilégio concedido ao ornamento. O outro é a 

finalidade moralizadora que o gênero propõe. 

Ao falarmos de "ornamento", não pretendemos abordar apenas os traços de 

um estilo caracterizado pela fluência, suavidade e propensão às simetrias e 

correspondências, mas antes e principalmente tratar a concepção mesma da obra 

histórica como uma trama (fabula) concebida em termos poéticos. Personagens, 

cuja vida apresenta variados episódios (actus) e passa por mudanças de fortuna 

(mutationes), que provocam compaixão e diferentes formas de identificação no 

leitor, são aspectos que remetem claramente a uma poética da História, 

caraterística na prática do gênero entre os romanos. 

Mas a vinculação entre História e epidíctico não se fundamenta só no 

valorização do ornamento. Em um e outro gênero, ele se submete amiúde às 

exigências de uma intenção moralizadora. Cicero considera que as regras 

relativas ao elogio ou ao vitupério (laudandi uituperandique rationes) são úteis não 

só para falar bem, mas para viver dignamente (ad honeste uiuendum). 

400 
Cícero (Cic. Orat. 30) considera os partidários de uma oratória tucididiana como uma nova e 

insólita raça de ignorantes (nouum quoddam imperitorum et inauditum genus!}. A competência do 
grande historiador para narrar guerras não o credencia para modelo da oratória pública: Tucfdides 
narra façanhas, guerras e combates e sem dúvidas o faz com seriedade e excelência, mas nada disso 
pode ser aplicado ao uso forense e público. Até suas famosas arengas têm muitas sentenças táo 
escuras e ocultas, que sua compreensão se faz bastante dffícil, o que nos discursos civis constitui o
maior defeito. ( Thucydides autem res gestas et bel/a narrat et proelia, grauiter sane et probe, sed nihil 
ab eo transferri potest ad forensem usum et publicum. lpsae il/ae contiones ita multas habent 
obscuras abditasque sententias uix ut intellegantur, quod est in oratione ciuili uitium uel maximum}. Cf. 
também Cic. Brut. 67 em que Cícero critica a escuridão e concisão excessivas de Tucídides, a quem 
considera inferior a Teopompo. 
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Na laudatio procura-se destacar a dignidade (honestas) de uma conduta, 

enquanto a uituperatio trata da imoralidade (turpitudo)4º1
. Em um e outro caso,

virtudes ou vícios se desenvolvem como exemplos para serem imitados ou 

evitados. 

Na historiografia romana estas categorias relativas à moralidade são 

colocadas como chave para a interpretação dos fatos. São os traços de caráter 

das personagens que aparecem com freqüência como causa fundamental das 

ações narradas. Tanto as guerras púnicas quanto a conjuração de Catilina - para 

mencionar dois exemplos bem diferentes - podiam ser atribuídas a defeitos de 

caráter de Asdrúbal e Aníbal ou de Catilina402
. O ornamento tinha a função de 

servir ao destaque desse ensino moral a que o discurso historiográfico se 

propunha. As liberdades na elaboração poética do material, que podiam incluir 

alguma distorção ou recriação dos fatos, justificavam-se pela tentativa de dar a 

condutas e personagens um caráter exemplar. 

ORNAMENTO OU VERDADE: A DIGRESSÃO SOBRE TEMÍSTOCLES E 

CORIOLANO 

Um passo de Brutus é particularmente paradigmático a respeito do conflito 

entre ornamento e verdade histórica. Cícero traça um paralelo entre o ateniense 

Temístocles e o romano Coriolano. Um e outro teriam vivido aproximadamente na 

mesma época403
. Ambos foram injustamente exilados, passaram às fileiras do 

-401 Cf. Cic. Part. Orat. 70-71.402 Políbio (Polyb. 111, 8, 1-7) sugere que Fábio Pictor considerava que a soberba e ambição de poder 
de Asdrúbal., imitadas por Aníbal eram as causas da segunda guerra púnica. Cf. a respeito Gentili -
Cerri (Gentili - Cerri, 1975, 54, 59). Sobre a importtmcia do caráter de Catilina para explicar sua 
conjuração, é significativo que o primeiro capítulo da obra de Salústio, após as páginas iniciais de auto 
- apresentação, seja o famoso retrato moral de Catilina (Cf. Sall. Cat. 5) Porém. Salústio via como a
causa profunda da conjura a crise moral da sociedade romana, decorrente da valorização do luxo e a
�ueza e o abandono das virtudes tradicionais (Cf. Sall. Cat. 12).

Ambos se destacaram aos começos do século V. a.e, antes de cair em desgraça.: Temístocles, 
comandando exitosamente a união dos gregos contra os persas na batalha de Salamina; Coriolano, 
participando de uma importante vitória sobre os latinos. 
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inimigo para combater a própria pátria e teriam acabado suicidando-se (Cf. Cic. 

Brut. 41-42). Ático, um dos interlocutores do diálogo, louvado como o autor de 

uma recente obra de História Geral404
, questiona os dados de Cícero sobre a 

morte destes personagens405 e considera a deformação da verdade histórica, 

patente nestas versões, como a opção caraterística de um tipo de historiografia 

própria dos retores. Na verdade, a fala de Ático é estimulada pela anticipação de 

Cícero, que reconhece que Ático adotara outra versão sobre a morte de Coriolano 

na sua obra historiográfica406
. 

Pois ainda que no teu livro, Atico, seja apresentado de outra forma, 

aceita no entanto que eu prefira este gênero de morte. 

Mas ele respondeu entre risos: Como quiseres, pois certamente foi 

concedido aos retores faltar à verdade (ementiri) nas suas Histórias, para 

que possam acrescentar agudeza aos seus ditos. Assim como tu agora a

respeito de Coriolano, também Clitarco e Stratocles criaram uma ficção 

sobre Temístocles407
. 

Após citar a já referida opinião de Tucídides e sua refutação de que 

Temístocles tenha se envenenado, Atico menciona a versão de Clitarco e 

Stratocles. Segundo eles, após ter imolado um touro e jogado seu sangue em uma 

taça (patera), Temístocles teria bebido e caído morto. Finalmente Atico concede 

404 Cf. Cic. Brut. 13-15; 28; 44. 
405 Cf. Cic. Brut. 42, onde Ático considera a versao do suicídio de Temístocles como uma ficção de 
Cltarco e Stratocles (sic Clitarchus, sic Stratocles de Themistocle finxit). Logo (Brut. 43) acrescenta o 
testemunho mais confiável de Tucídides, segundo o qual Temlstocles teria morrido simplesmente por 
causa de uma doença (tantum morbo mortuum). Sobre Coriolano, cf. também Valério Máximo (Vai. 
Max. 1, 8, 4) e Aula Gélio (Aul. Gell. XVII, 21, 11. Tito Lívio (liv. li, 40) menciona diferentes versões 
sobre sua morte. 
"°° Outra passagem de Brutus evidencia que Ático tinha falado de Temístocles na sua referida obra 
historiográfica. Cf. Cic. Brut. 28. 
"°

7 Cic. Brut. 42: Nam, etsi aliter apud te est, Altice, de Coriolano, concede tamen ut huic generi mortis
potius adsentiar. At ille ridens: Tuo uero, inquit, art:>itratu, quoniam quidem concessum est rhetoribus 
ementiri in historiis, ut aliquid dicere possint argutius. Ut enim tu nunc de Coriolano, sic Clitarchus, sic 
Stratocles de Themistocle finxit. 
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ironicamente que Cícero arranje os fatos históricos segundo a sua conveniência, à 

maneira de Clitarco e Sratocles. 

A esta morte, eles
408 

deram um amamento retórico e trágico; aquela 

outra, vulgar, não oferecia matéria adequada ao amamento. Assim, visto 

que fica bem para ti que tudo tenha sido igual em Temfstocles e 

Coriolano, podes tomar a taça (patera); eu mesmo te oferecerei a vitima 

(hostia) para que Coriolano seja completamente outro Temfstocles
409

.

O ataque contra as distorções praticadas por uma historiografia de base 

retórica coloca o próprio Clcero, enquanto personagem e interlocutor do diálogo, 

como alvo. Ao propor uma versão duvidosa da morte de Coriolano, para que o 

paralelo com Temístocles fosse mais perfeito, revelaria desinteresse pela verdade 

histórica, que Ático reivindica. 

Falamos no primeiro capítulo sobre a forma como Cícero elabora uma 

história da arte oratória em Roma. Ao mesmo tempo em que mostra seu 

desenvolvimento como relativamente independente da influência cultural grega, 

procura também ressaltar equivalências e paralelos entre a evolução da disciplina 

no mundo grego e em Roma. 

Esses confrontos, freqüentes em Brutus, associam-se em geral ao 

questionamento da noção de antigüidade como absoluta. Com efeito, Catão, que 

vivera menos de dois séculos antes de Cícero, é considerado por seus 

contemporâneos antigo, enquanto ninguém julgaria como tal um grego do século 

Ili ou li a.e. Por outro lado, a maior extensão no tempo da história grega faz com 

408 
Clitarco e Stratocles. 

� Cic. Brut. 43: Hanc enim mortem rhetorice et tragice omare potueront; illa mors vulgans nu/Iam 
praebebat materiam ad omatum. Quare quoniam tibi ita quadrat omnia fuisse in Themistocle paria et 
Coriolano, pateram quoque a me sumas licet; praebebo etiam hostiam, ut Coriolanus sit plane alter 
Themistocles. 
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que nela um período afastado cento e oitenta anos do presente não pudesse ser 

considerado arcaico. 

O paralelo entre Temístocles e Coriolano se situa neste contexto, em que se 

pretende ressaltar não a semelhança, mas a abissal diferença de 

desenvolvimento entre Atenas e Roma, no começo do século V. a.e.: enquanto a 

Atenas de Temístocles vivia um período de auge e hegemonia política, a Roma de 

Coriolano se tinha libertado recentemente dos reis410
. 

Uma das idéias básicas exposta insistentementes em Brutus sobre a 

evolução da oratória até formas verdadeiramente artísticas é que este resultado é 

o fruto de um longo processo. Para que a oratória latina chegasse ao grau de

excelência que Cícero atribui a Antônio, a Crasso, e fundamentalmente a si

mesmo, foram necessários inícios rudes e desprovidos de arte. Outro tanto

acontecera, nos diz Cícero, em Atenas, onde a eloqüência surgiu (Cf. Cic. Brut.

39).

Na verdade, as tais vidas paralelas de Temístocles e Coriolano não passam 

de um tema lateral no brevíssimo panorama da oratória grega desenvolvido em 

Brutus. 

A discussão acerca de como morreram é então conjuntural e em si 

completamente alheia ao propósito da obra. Temístocles é mencionado apenas 

por ser um dos precursores da eloqüência ateniense, que só com Péricles atinge 

a perfeição de ornamento digna de um orador (Cf. Cic. Brut. 27). 

O confronto proposto por Cícero entre Temístocles e Coriolano surge como 

uma digressão na argumentação fundamental, que visa a caracterizar como 

comparáveis, mas essencialmente diferentes, as formas em que se desenvolveu a 

eloqüência no mundo grego e em Roma. Com isso, Cícero pretende salientar que 

a oratória romana é conseqüência de um processo histórico e cultural próprio411
. 

Cabe porém que indaguemos qual é a função desta breve digressão, na qual 

Cícero é desqualificado e se vê obrigado a uma espécie de retratação. Ático se 

erige em defensor da verdade histórica e ataca Cícero, descrevendo seu 

41
° Cf. Cic. Brut. 41. 

411 
Cf. supra, Capítulo l, p. 17-31.

L 
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empenho em procurar semelhanças entre a a morte de Temístocles e a de 

Coriolano como algo próprio de um reter, um simples professor de retórica. 

Considerando a baixa extração social dos retores e a opinião que sobre eles se 

manifesta em algumas obras ciceronianas, o comentário parece pouco amável 

para com Cícero. Ático acaba seu ataque estabelecendo uma nova comparação, 

desta vez paródica, entre Cícero e Temístocles. Sob a forma de uma aparente 

aceitação dos requerimentos de Cícero, alude aos improváveis sacrifício e morte 

de Temístocles, mas para salientar o sacrifício do rigor historiográfico, em 

benefício do ornamento, solicitado por seu interlocutor. A reutilização do 

vocabulário sacrificial (pateram quoque a me sumas licet; praebebo etiam 

hostiam412 
... ) no contexto da discussão sobre versões encontradas de um mesmo 

fato instaura um clima de paródia. A solenidade do ritual aparece como farsa, na 

medida em que a vítima sacrificada (hostiam) é evidentemente a verdade. 

Curiosamente, Cícero não contesta as afirmações de Ático que o acusam de 

agir como um retor. Ao contrário, elogia seu interlocutor, chamando-o de "o mais 

escrupuloso" (re/igiosissimus) dos historiadores, e promete humildemente ser 

mais cauto ao falar sobre História na sua presença413
. Desse modo, o passo serve

para caracterizar Ático como zeloso defensor do respeito às leis da História. O 

extenso comentário sobre as etapas no desenvolvimento da oratória romana que 

constitui o assunto de Brutus é apresentado como uma conversa familiar (sermo) 

sobre as gerações de oradores, sujeita aos caprichos associativos de Cícero (Cf. 

Cic. Brut. 20-21). Ático funcionará às vezes como contrapeso à liberdade 

expositiva e à audácia das interpretações de Cícero, exigindo definições mais 

precisas ou questionando diretamente seus pontos de vista414
. Assim, uma das

funções desta digressão sobre mortos célebres é tornar patente a competência de 

Ático como erudito conhecedor da História grega e da romana. 

412 Cf. texto restante e tradução supra. 
413 

Cf. Cic. Brut. 44: Sit sane, inquam, ut /íbet, de isto; et ego cautius posthac historiam attíngam te 
audiente, quem rerum Romanorum auctorem laudare possum religiosissimum. (Seja conforme a teu 
critério , afirmo; e de aqui em diante serei mais cauto ao tratar da História na tua presença, já que 
posso louvar-te como o mais escrupuloso dos historiadores de Roma). 
414 Veja-se, por exemplo, o questionamento da comparação que Cícero propõe entre Catão e Lisias. 
Desta vez Cícero não aceita as objeções de Ático e volta a fundamentar sua posição. 
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A competência que aqui lhe é reconhecida limita-se ao conhecimento dos 

simples fatos históricos, cujo domínio define um traço necessário, mas não 

suficiente, para caracterizar um historiador. A obra de Atico que Cícero elogia é 

uma recompilação dos antigos anais (veterum memoriam annalium)
415

, não uma 

obra historiográfica, pelo menos no sentido definido por Cícero na carta a Luceio 

e em De oratore. 

Nas palavras de Atico, o ornamento na narração historiográfica se relaciona 

diretamente com a falsificação dos dados históricos. Para Cícero, diferentemente, 

o ornamento tem a ver com a legibilidade do discurso historiográfico enquanto

obra artística, sem que apareça como contraditório com a verdade dos fatos

básicos, que subjazem à elaboração do material.

Os trechos de historiadores citados por Sêneca a respeito da morte de 

Cícero empregam os procedimentos descritos por este, na sua reflexão acerca 

das bases sobre as quais deveria desenvolver-se uma historiografia romana ainda 

incipiente. 

A recriação das palavras e gestos derradeiros de Cícero diante de seus 

assassinos, a descrição do corpo mutilado, a reação do público perante os restos 

de Cícero, exemplificam aspectos da elaboração retórica do discurso 

historiográfico. Eles não pretendem atingir o estatuto de fatos históricos. São 

ficções que aspiram à verossimilhança, e que completam o mero registro de 

ações, dando inteligibilidade ao relato. Assim são avaliados por Sêneca segundo 

o grau de elaboração da trama e do estilo, e da adequação à dignidade da

personagem. 

Porém estes textos são confrontados com os discursos das declamações, 

como sendo expoentes da verdade histórica (Cf. Sen. Suas. 6, 16). A justificativa 

para sua introdução no corpo da sexta suasória se fundamenta no propósito de 

mostrar a falsidade das afirmações de Asínio Polião a respeito de Cícero. Assim, 

a autoridade de Tito Lívio é invocada para argumentar que Cícero não se deparou 

com a possibilidade de uma retratação perante Antônio (Cf. Sen. Suas. 6, 16-17). 

415 
Cf. Cic. Brut. 19. 
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Ao mesmo tempo são descritos como textos artísticos que fazem uso de idênticos 

recursos estilísticos que as declamações, principalmente as sententiae.

A presença de Cícero nas Declamationes de Sêneca desempenha diversas 

funções. Em primeiro lugar (cf. cap. 1), Cícero é colocado como precursor e fiador 

da declamação como gênero. Desse modo, uma prática que se apresenta como 

nova mostra-se ao mesmo tempo como continuidade de tradições veneráveis. 

Cícero servirá também como ponto de referência para distinguir os bons 

declamadores dos falsários. 

Desse modo, a digressão historiográfica de Sêneca sobre a morte de Cícero 

permitiu-nos ver em ação alguns procedimentos característicos da historiografia 

antiga que são compartilhados pela prática declamatória e pelo gênero epidíctico. 

A figura de Cícero e as alternativas sobre sua morte são recriadas com a mesma 

liberdade com que a declamação e os discursos epidícticos lidam com 

personagens da tradição poética, como Agamêmnon ou Helena416
. Ao 

transformar-se em tema de declamação, Cícero não só é homenageado, mas, 

enquanto personagem literária, também é objeto de críticas. recriações e até de 

paródias 4
17

. 

As declamações sobre a morte de Cícero o apresentam como uma figura 

emblemática, tanto da boa oratória quanto da República. Em certa medida estas 

se revelam funcionais tendo em vista os objetivos da propaganda de Augusto, 

quando denigrem a figura de Antônio, seu último grande inimigo, e colocam 

Cícero como símbolo não tanto de um sistema político quanto de uma tradição 

cultural em processo de elaboração. 

416 Célebre entre os exemplos do gênero epidíctico é o encômio de Helena. de Gorgías. Já Agamemnon recebe

conselhos dos declamadores na segunda sua.sória. Cf. Sen. Suas. 2. . . 
m Veja-se. como exemplo de parôdia inspirada em Cícero. o enfrentame�t? de Cássio Severo com o retor Cest10

Pio. Cf. Sen. Contr. Praef. l 5- l 7. Cf. a respeito deste texto nosso comentano em Schwartz (Schwartz, 2000, p. 

283-285).
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CAPITULO 3: O DIALOGUS DE ORA TORIBUS, DE TÁCITO, E CÍCERO 

Por intermédio de Sêneca recebemos uma visão da eloqüência pós

ciceroniana, centrada preferencialmente na atividade dos declamadores. De fato, 

a oratória forense e a deliberativa, que eram os gêneros (as variedades) que 

definiam a eloqüência em tempos republicanos, aparecem só de maneira residual 

na sua obra. Sêneca não pretende em nenhum momento que a declamação 

tenha substituído a oratória real. Ele defende a utilidade dos exercícios escolares 

como formadores do futuro orador. Porém o destaque que lhes confere, fazendo

os tema precípuo de sua obra, evidencia mudanças significativas na eloqüência 

romana. A centralidade da oratória, especialmente da forense, como modelo de 

toda eloqüência, parece ter sumido da obra senequiana. Assim, a declamação, 

que a princípio reduzia-se a um papel subalterno, acaba aparecendo como o 

exemplo caraterístico da eloqüência de começos do principado. 

De qualquer forma, em que pese a relativa independência da oratória, 

ostentada pela declamação, esta se desenvolve a partir de modelos oratórios. 

Com efeito, como vimos, as suasórias põem em cena exemplos e contextos da 

oratória deliberativa, enquanto que as controvérsias nos colocam em um mundo 

forense. A declamação supõe uma estilização destes contextos oratórios. É por 

meio dela, da declamação, que a retórica acaba influenciando e, por assim dizer, 

invadindo outros gêneros discursivos da prosa e da poesia. O triunfo da oratória 

como modelo discursivo que caracteriza a eloqüência imperial só é possível a 

partir deste curioso paradoxo. Quanto menos relevante é a oratória como gênero 

vivo e real, mais se converte, graças às declamações, em modelo ideal de todos 

os gêneros. 

Em uma obra muito diferente das Declamationes de Sêneca, e mais de 

meio século posterior, o Dialogus de oratoribus, Tácito exprime essa perda de 

centralidade da oratória real no contexto da eloqüência. É possível discutir a 

opinião e a avaliação de Tácito sobre esta mudança fundamental, mas é evidente 

que o Dialogus se refere a este novo contexto, já bastante consolidado, que em 

tempos de Sêneca estava em processo de formação. 
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O Dialogus de oratoribus apresenta uma surpreendente semelhança formal 

com o De ortatore de Cícero. Tácito mostra na adesão ao gênero sua integração a 

uma tradição do diálogo retórico. Ambas as obras colocam em cena personagens 

históricas da geração anterior, discutindo as condições da oratória. Cícero e 

Tácito se apresentam como simples testemunhas das palavras das personagens. 

Porém, não se deve exagerar o paralelo entre os dois textos. O alcance e os 

objetivos de cada um são bem diferentes. De oratore preocupa-se em vincular a 

oratória à filosofia, e critica a estreiteza das artes retóricas gregas dos séculos Ili e 

li a.e., que então gozavam de prestígio entre os retores, enquanto o Dialogus se 

coloca no âmbito do que hoje chamaríamos de história da cultura, ao analisar as 

condições da eloqüência sob o principado. Assim, em razão de seus objetivos, a 

obra de Tácito se aproxima mais do Brutus, que se apresenta como uma história 

da eloqüência republicana. 

Mas enquanto Cícero evidencia uma progressão da oratória, que nas 

etapas sucessivas vai se aproximando de um ideal, em Tácito falta 

significativamente essa teleologia , assim como um ponto de vista unificador das 

diversas opiniões vertidas. Tácito, em nossa opinião, não se identifica plenamente 

com nenhum dos interlocutores do Dialogus. 

Cada discurso aborda um aspecto do tema, sem chegar a desautorizar 

totalmente as intervenções dos outros interlocutores. Isso não quer dizer que 

Tácito seja um relativista, mas apresentar a eloqüência como uma realidade 

complexa e múltipla (cf. Dia/. 18, 3: non unum esse vultum eloquentiae) supõe 

uma coexistência de olhares parciais. 

Embora o estilo e o gênero denunciem a influência ciceroniana, Tácito não 

subscreve a doutrina oratória de Cícero. Ou melhor, não considera que a sua 

oratória devesse ser o modelo da eloqüência contemporânea. No entanto, Cícero 

está presente nos três pares de discursos que compõem a obra, às vezes 

explicitamente, outras em forma de referências, reelaborações ou comentários 
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que, ainda que sem mencioná-lo, abordam questões tratadas por ele418
. Assim, 

mesmo revelando-se a inadequação da oratória ciceroniana para a realidade 

contemporânea, o método histórico empregado por Cícero em Brutus aparece 

como uma tradição viva, capaz de fornecer instrumentos para a análise de uma 

nova eloqüência. 

3.1. A estrutura do dialogus de oratoribus 

A crítica costuma apresentar o Dialogus como constituído de três pares de 

discursos antagônicos: o primeiro como um debate entre a oratória e a poesia, 

consideradas como gêneros da eloqüência, em que Áper defende a supremacia 

da oratória, enquanto Materno coloca a poesia como a forma superior da 

eloqüência; no segundo par, Áper e Messala confrontam argumentos que 

defendem ou atacam a oratória antiga e a contemporânea; e, nos discursos finais, 

Messala e Materno oferecem interpretações diferentes sobre as causas da 

decadência da eloqüência. 

Esta descrição, embora revele adequadamente a estrutura dialógica da 

obra, não é suficiente para explicar a relação entre as diferentes partes, e entre o 

conjunto delas e o motivo da controvérsia, tal como apresentado no começo da 

obra, em que o texto se anuncia como uma tentativa de resposta de Tácito às 

interrogações de seu amigo Fábio Justo, que foi cônsul no ano 102. A alusão a 

esta personagem como instigador e destinatário da obra é indício de sua possível 

datação419
, já que as dedicatórias a um cônsul em exercício eram habituais420

. 

418 Fundamentalmente, o vínculo entre oratória e política, e a consideração histórica dos problemas de 
estilo. 
419 Syme (Syme, 1957, 107) opina que a obra poderia ter aparecido durante o período de cinco anos 
antes até cinco anos após esta data. Em favor da opção mais tardia alega duas epístolas de Plinio 
(Plin. Epíst. VII, 20; VIII, 7) a Tácito, em que responde a demandas de seu amigo para corrigir um livro 
que ainda não tem aparecido. O argumento, porém, não é conclusivo, pois Plí_nio não faz m�nções a�
caráter das obras em questão. Cf. Murgia (Murgia, 1980, 99-106), que considera que o Dta/ogus fot 
escrito no principado de Nerva, pouco após a morte de Domiciano. A opinião e compartida por Bartsch 

iBartsch, 1994, 122-124). Cf. também Bames (Bames, 1986, 229-232) e Luce (Luce, 1993, 11).
20 Cf. Luce íbíd.
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Porém não pode ser esgrimida nenhuma certeza a este respeito, a não ser que o 

livro não deve ter aparecido antes da morte de Domiciano no ano 96421. 

Aparentemente a decadência da eloqüência é colocada como um fato, fora 

de qualquer discussão: 

Muitas vezes perguntas-me, Justo Fábio, por que, se as épocas 

anteriores floresceram com os talentos e a glória de tantos oradores 

eminentes, o nosso tempo, especialmente deserto e privado da fama da 

eloqüência, quase não retém a própria palavra 'orador'; pois não damos 

esse nome senão aos antigos, entanto que aos disertos de hoje 

chamam-nos causfdicos, advogados, patronos, e qualquer coisa antes 

que oradores
422

.

Na pergunta de Fábio os verbos aparecem colocados no modo subjuntivo 

(floruerint, retineat), como corresponde a uma interrogação indireta. Porém na 

seqüência, temos uma oração causal (neque enim ... ), com os verbos no 

indicativo, sinalizando que a afirmação de que a palavra "orador" tenha virado 

obsoleta não é só uma apreciação do citado Fábio, mas do próprio Tácito 

(appellamus), que a destaca como sendo bastante consensual (vocantur'). 

Fica clara nestas primeiras frases a rejeição à profissionalização e ao caráter 

mercantil da oratória. Transformada em habilidade para ganhar pleitos, fica 

desprovida das pretensões universalistas próprias do projeto ciceroniano, mais 

tarde reavivadas por Quintiliano. Nessa tradição, o orador não era simplesmente 

um advogado que atuava em julgamentos ou um político de êxito falando perante 

o senado ou a assembléia do povo. Ao contrário, ele aparecia como uma

421 
o mesmo Tácito evidencia que teria sido impossível publicar qualquer coisa antes dessa data. Cf.

Tac. Agr. 3, 2. Reforça também esta conjectura o fato de que os discursos de Messalla sugerem o 

conhecimento da obra de Quintiliano. publicada sobre o final do principado de Domiciano. 
422 Cf. Tac. Dia/. 1, 1: Saepe ex me requiris, luste Fabi, cur, cum priora saecula tot eminentium 
oratorum ingeniis gloriaeque floruerint, nostra potissimum aetas deserta et /aude eloquentiae orbata 
uix nomen ipsum oratoris retineat; neque enim da appellamus nisi antiquos; horum autem temporum 
diserti causidici et advocati et patroni et quiduis potius quam oratores vocantur. 
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construção teórica, que encarnava um tipo humano idealizado, com uma forte 

dimensão moral, social e política. 

Assim, o Dia/ogus tem início pela constatação da crise do modelo 

ciceroniano. A oratória convertera-se em assunto de expertos, e o prestígio destes 

profissionais da palavra se relaciona exclusivamente sua capacidade persuasiva, 

que aparece dissociada do conjunto do saber. 

Tácito apresenta o texto do Dialogus como a transcrição de uma conversa 

que ouvira na sua juventude. Esta forma de diluir a resposta à pergunta de Fábio 

na fala dos próceres das gerações anteriores lembra o procedimento empregado 

por Cícero no De oratore
423

, embora outras sejam aqui as conotações, segundo 

veremos. 

Dificilmente ousaria responder tua pergunta e assumir a carga de 

tamanho assunto, ficando exposto a críticas a meu engenho, se não 

consiguir fazê-lo, ou então a meu critério, se não quiser, no caso que 

tivesse que proferir minha opinião e não reproduzir a conversa de 

homens muito disertos para nossa época, aos que ouvi tratar deste 

assunto, quando eu era ainda muito jovem
424

.

Enquanto Cícero identificava-se expressamente com as opiniões de seus 

personagens principais, Tácito deslinda desde o começo qualquer identificação 

com os pontos de vista exprimidos pelos interlocutores de sua obra, que sao, 

adianta, muito diversos entre si. 

Assim, não preciso de engenho mas da minha memória e da minha 

recordação, para expor com os mesmos detalhes e idênticos 

argumentos, e na ordem em que foram proferidas, as distinções sutis e 

423 
Cf. Cic. De orat. 1, 4-5. . . · 

424 
Tac. Dia/. 1, 2: Cui percuntationi tuae respondere et tam magnae quaest,oms pondus e�c,pe':1, u�

aut de ingeniis nostris ma/e existimandum (sit), si �dem assequi non pos�um�s, _aut de 1udlc11s, �,

nolumus, uix hercule auderem, si mihi mea sentent,a proferenda ac non d1sert1ss1morom, ut nostns
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as palavras de peso que ouvi daqueles homens tão insignes que, 

expondo motivos diversos mas verossímeis, refletiam assim cada um 

deles a natureza de sua alma e de seu engenho. E não faltou quem 

defendesse a posiçao contrária e depois de muito atacar a antigüidade 

e escarnecer dela, antepusesse a eloqüência de hoje à dos antigos 

engenhos
425

. 
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Antes de apresentar seus personagens e suas linhas argumentativas, 

Tácito destaca que todas elas, embora divergentes, mostraram-se plausíveis. 

Uma só porém é colocada em primeiro plano já neste capítulo inicial: a que 

defende a superioridade da oratória contemporânea sobre a antiga. 

Alguns críticos interpretaram que se trata de um ponto de vista 

expressamente desautorizado no começo da obra, visto que teria sido 

apresentado como um fato fora de discussão a decadência da eloqüência 

contemporânea. Assim Áper, a personagem que defende a oratória atual, estaria 

desempenhando o papel de advogado do diabo, só para permitir que os outros 

desenvolvam seus argumentos contrários, que seriam compartilhados por 

Tácito 426. 

Nossa opinião é contrária a essa. Insistimos em que, diferentemente das 

personagens ciceronianas do De oratore, cuja discussão evolui para definições 

mais ou menos consensuais e aceitas por todos os interlocutores, no Dialogus 

não existe nada parecido com uma dilucidação unânime dos problemas 

temporibus, hominum sermo repetendus esset, quos eandem hanc quaestionem pertractantes iuuenis 
admodum audiui. 
425 

Tac. Dia/. 1, 3-4: /ta non ingenio, sed memoria et recordatione opus est, ut quae a praestantissimis 
uiris et excogitata subtiliter et dieta grauiter accepi, cum singuli diuersas (ue/ easdem] sed probabi/es 
causas afferrent, dum formam sui quisque et animi et ingenii redderent, iisdem nunc numeris 
iisdemque rationibus persequar. seruato ordine disputationis. Neque enim defuit qui diuersam quoque 
partem susciperet ac multum uexata et irrisa uetustate nostrorum temporum e/oquentiam antiquorum 
iweniis anteferret.
4 Os outros participantes lhe atribuem várias vezes esta função, que ele não reconhece. Assim isto 

deve considerar-se como uma estratégia discursiva dos seus contendores mais do que como uma

definição do papel de Aper. Cf. Tac. Dia/. 15,2 ; 16, 3; 24, 2; 28, 1.
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levantados. Luce mostrou que há importantes aspectos de todos os discursos cuja 

verdade não foi refutada pelos outros participantes do intercâmbio427
. O espaço 

para argumentar concedido aos três principais protagonistas é semelhante. 

Porém, surpreendentemente é Aper a personagem que mais fala em todo o 

diálogo. Assim, não parece razoável que sua função se reduza a facilitar as 

argumentações dos outros. 

Quanto à opinião expressa no começo a respeito da decadência da 

eloqüência, vemos que Tácito se limita a mostrar como o termo 'orador' tende a 

ser substituído por outros, que parecem destacar o aspecto prático da oratória 

forense, em detrimento da função cidadã atribuída à velha oratória republicana. 

A ação dramática do diálogo coloca-se por volta do ano 75428
, durante o 

principado de Vespasiano, uns vinte e cinco anos antes da data de publicação da 

obra. Esta remissão a uma velha discussão para dar resposta a uma pergunta 

atual tem várias significações. Em primeiro lugar, evita que os aspectos políticos 

da discussão possam atingir diretamente o círculo de poder de Trajano, o príncipe 

contemporâneo à publicação da obra. As críticas ao poder político ou ao 

funcionamento institucional do estado romano referem-se explicitamente à época 

dos flávios, dinastia concluída com a morte de Domiciano. As personagens 

referidas estão bem mortos no momento em que a obra aparece. Porém, o fato de 

que a resposta a uma questão atual - por que tem decaído o nível da eloqüência? 

- possa encontrar-se em uma conversação acontecida com bastante

anterioridade, implica a permanência no presente de condições análogas às da 

data dramática, e significa que o contexto para o desenvolvimento da oratória 

durante o principado de Vespasiano é essencialmente o mesmo após o advento 

de Trajano no ano 97. Em última instância, veremos que se trata de comparar as 

condições da oratória vigentes sob o principado com aquelas da oratória 

republicana. 

A discussão sobre a oratória, configurada pelo Dialogus, origina-se em uma 

situação prévia à ação dramática, mas muito determinante do rumo da conversa: 

m Cf. Luce (Luce, 1993, 26-27). 
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a leitura pública (recitatio) que Materno realizou no dia anterior de uma tragédia 

intitulada Catão, que teria ofendido os poderosos. Tácito acrescenta que o 

assunto era o tema de freqüentes conversas pela cidade toda (Cf. Tac. Dia/. 2, 1 ), 

sendo esse o motivo da visita de Marco Áper e Júlio Secundo, acompanhados 

pelo jovem Tácito, à casa de Curiácio Materno, a quem encontram com o texto 

que lera na véspera em mãos429. 

Os visitantes mantêm uma relação de amizade com Materno e mostram 

preocupação e contrariedade perante a reação provocada pela leitura da tragédia. 

Secundo alude a rumores assustadores expandindo-se pela cidade em relação a 

Materno e à obra que acaba de apresentar em público: 

Então Secundo disse: 'Nada te inquietam, Matemo, os rumores dos 

maledicentes nem impedem que continues a amar as ofensas de teu 

Catão? Ou acaso pegaste esse livro para fazer diligentes retratações e, 

uma vez suprimidos os passos que deram pábu/o a uma interpretação 

maliciosa, publicar um Catão que, mesmo não sendo melhor, seja pelo 

menos mais seguro?"'30 

A resposta de Materno é altiva e demostra uma total falta de preocupação 

com as susceptibilidades que a leitura pública de sua obra possa ter despertado e 

com as conseqüências que isto lhe possa trazer. O texto lido em uma recitatio era 

muitas vezes modificado para a publicação e a esta possibilidade concreta é que 

se refere Secundo, quando fala em um Catão "mais seguro". Mas Materno não 

mostra nenhum interesse em proteger-se das interpretações maliciosas de que 

fala Secundo. Ao contrário, parece satisfeito com as reações suscitadas e até 

pensa em incrementá-las, afirmando que a edição do livro não mudará o que já foi 

428 Áper alude em Tac. Dia/. 17, 3 à sexta etapa ou ano de Vespasiano no poder. Como ele foi 
investido como príncipe em 69, deve tratar-se do ano 75. 
m Cf. Tac. Dia/. 3. 1. 
430 Tac. Dia/. 3. 2: Tum Secundus 'nihilne te' inquít, 'Mateme, fabulae malignorum terrent, quo minus
offensas Catonis tui ames? an ideo librum istum apprehendisti, ut difigentius retractares, et sublatis si 
qua prauae interpretationi materiam dederunt, emitteres Catonem non quidem meliorem, sed tamen 
securiorem ?' 
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lido e ainda acrescenta que se alguma coisa omitiu seu Catão, isso aparecerá em 

Tiestes, sua próxima tragédia431
. 

Já Áper censura Materno por ter abandonado os discursos e os 

compromissos relativos à oratória forense para desperdiçar seu tempo 

escrevendo tragédias, como as dos gregos, mas de tema romano (Cf. Tac. Dia/. 3, 

4-5).

Mas qual é a relação entre a apresentação em público de uma obra poética 

e a situação da eloqüência no principado, que, afinal, supõe-se que é o tema do 

Dialogus? 

Ao analisarmos a obra de Sêneca, vimos como as declamações exprimem 

uma forma de eloqüência baseada na oratória, mas livre dos exigências 

institucionais desta e portanto mais próxima das liberdades da dicção poética. A 

obra de Quintiliano, que, sem ser mencionada, é um dos subtextos fundamentais 

do Dia/ogus, elabora uma noção de eloqüência que, embora dirigida à prática 

forense, inclui também gêneros não oratórios como as variedades da poesia e da 

História. 

Quando, com o advento do principado, as condições da oratória, 

principalmente a deliberativa, transformaram-se, produziram-se mudanças 

também nos outros gêneros discursivos. O primeiro debate entre Áper e Materno 

deixará clara uma delas: uma certa politização das formas poéticas, que pode ser 

o reverso da gratuidade das práticas deliberativas tradicionais, tomadas

progressivamente irrelevantes em um senado que se converte em mera fachada 

republicana de um regime unipessoal. 

Assim, a apresentação polêmica de Materno como dramaturgo desvenda o 

caráter autocrático do principado. O pequeno escândalo provocado pela tragédia 

Catão revela que o tratamento do passado, embora distante, podia ser sentido 

como algo vivo e instigante, e até como uma forma de crítica indireta ao presente. 

431 Veja-se a resposta de Matemo à colocação de Secundo (Tac. Dia/. 3
: 

3: Tum !li': [se. Matemus]
_

'/eges tu. quid Matemus sibi debuerit, et agnosces quae audisti. Quod s, qua ?m,sít Cato, sequent,

recítatione Thyestes dicet; hanc enim tragoediam disposui iam et intra formaw (. . .)'. EntlJo ele [se.

Matemo] disse: 'tu terás o que Matemo devia a si mesmo e reconhecerás o que o�viste. E se �lguma

coisa omitiu Catão, Tíestes a dirá na próxima leitura pública; com efeito já ordene, esta tragédia e ltle

dei forma no meu interior(. .. ). 
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Syme (Syme, 1957, 143) sugere que a obra pode ter sido interpretada como uma 

alusão ao processo de Helvídio Prisco, o novo Catão, que teve lugar no ano de 

74, o imediatamente anterior à data da ação dramática. 

A hipótese de que a tragédia Catao fosse alusiva a fatos contemporâneos à 

ação dramática ganha credibilidade quando consideramos o primeiro e extenso 

discurso de Áper (Dia/. 5, 3 - 1 O, 8), que, como veremos, faz referências explícitas 

a Helvídio e outros personagens da política de tempos de Vespasiano. 

Desse modo, a situação gerada pela leitura do Catão de Materno, e as 

reações de Áper e Secundo são o prefácio do primeiro par de discursos, em que 

se procura dilucidar qual é o mais digno dos gêneros da eloqüência. Materno 

menciona a crítica de Áper à sua dedicação à poesia como costumeira, e propõe 

tentar concluir a disputa aproveitando a presença de Secundo, que poderia servir 

como árbitro. 

Materno apresenta a disputa, que vai desenvolver-se como um processo à 

poesia, no qual ele será o defensor e Áper o acusador. 

E Matemo respondeu: 'tua severidade me incomodaria se nossa disputa 

freqüente e contínua não se tivesse transformado já em costume. Pois 

nem tu deixas de acossar e perseguir os poetas, nem eu, alvo de tuas 

criticas por ter abandonado as defesas, pratico o patrocínio diário de 

defender a poesia contra ti. Por isso fico mais contente pelo fato de ter

se-nos oferecido um juiz que proíba que eu continue a fazer versos ou, 

segundo desejo vivamente, me incentive com sua autoridade, para que, 

abandonando as estreitezas das causas forenses nas quais gasta-se 

mais energia do que deveria, me consagre àquela outra eloqüência mais 

nobre e augusta
432

.'

432 
Cf. Tac. Dia/. 4. 4, 1: Et Matemus: 'perturbarer hac tua seueritate, nisi frequens et assídua nobis 

contentio iam prope in consuetudinem uertisset. Nam nec tu agitare et insequi poetas intermittis et ego, 
cui desidiam advocationum obicis, cotidianum hoc patrocinium defendendae aduersus te poeticae 
exerceo. Quo /aetor magis ob/atum nobis iudicem, qui me uel in futurum uetet uersus facere uel, quod 
iam pridem opto, sua quoque auctoritate compellat, ut omissis forensium causarum angustiis, in quibus 
mihi satis superque sudatum est, sanctiorem iliam et augustiorem eloquentiam colam.' 
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A visão dessa discussão como um julgamento é um tanto paradoxal. 

Materno declara seu aborrecimento e fastio pela oratória forense, mas propõe 

instituir um simulacro de tribunal, no qual Secundo cumpriria a função de juiz. 

Para defender a poesia e fustigar a oratória, Materno se prontifica a agir como 

advogado defensor (patronus). Colocando-se na posição de acusado, admite 

submeter à decisão de um árbitro sua vontade de abandonar a oratória e 

consagrar-se integralmente à poesia. É claro que se trata de uma farsa em que 

Materno parodia os mecanismos da oratória forense, que mal aplicar-se-iam a 

uma decisão que não pode ser senão pessoal e intransferível. Mas Secundo 

rejeita a função de árbitro em um juízo em que a poesia é acusada, alegando que 

lhe faltaria imparcialidade, dada sua amizade com o poeta Saléio Basso e a 

admiração que por ele sente (cf. Dia/. 5, 1-2). 

Para Áper, por sua vez, não se trata de atacar a poesia, mas o propno 

Materno, por pretender dedicar-se exclusivamente a ela, tendo excelentes dotes 

para a oratória, que é o tipo de eloqüência próprio de um homem (Cf. Tac. Dia/. 5, 

3-4). 

O PRIMEIRO DISCURSO DE APER 

No seu extenso primeiro discurso (Tac. Dia/. 5, 3-10, 8) Áper defende a 

dignidade da oratória, em termos que por vezes lembram elogios tradicionais da 

disciplina, como aquele das primeiras páginas do De oratore, de Cícero433
. Porém, 

as palavras de Áper dão ênfase aos aspectos mais práticos vinculados à oratória, 

especialmente as vantagens que ela proporciona a seus cultores, enquanto falta 

nelas o tom humanístico e idealista que caracterizava o discurso de Crasso e sua 

posição no De oratore. 

433 
Cf. especialmente Cic. De orat. 1, 30-34 em que assume a palavra Crasso, personagem mais 

destacado da obra. 
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A reivindicação de que Materno abandone a poesia e se dedique à oratória 

se fundamenta na superioridade desta no que concerne à utilidade, ao prazer, à 

dignidade e ao renome que proporciona434
. 

Quanto à utilidade (cf. Tac. Dia/. 5, 5-6), Áper apresenta a oratória como uma 

arma, quer ofensiva, quer defensiva, útil para própria segurança e para a dos 

amigos. Em poucas linhas, noções como defesa e proteção se exprimem 

reiteradamente, e muitas vezes por meio de termos próprios do vocabulário 

militar435
. Como exemplo da utilidade e do caráter combativo da oratória, Aper se 

refere a Éprio Marcelo, que recentemente usara de sua eloqüência como uma 

arma para defender-se dos ataques dos senadores, especialmente de Helvídio 

Prisco: 

De qual outra coisa serviu-se há pouco Éprio Marcelo para enfrentar os 

hostis senadores, senão de sua eloqüência, quando armado e 

ameaçador burlou a sabedoria de Helvídio, diserta certamente, mas 

falta de experiência e rude para esta classe de combates436?

Éprio Marcelo tinha cumprido destacado papel na condenação e morte de 

Trásea Peto437 sob o principado de Nero. Trásea era sogro de Helvídio e como ele 

adepto da filosofia estóica. Havia mostrado em relação a Nero uma independência 

altiva, comparável à que seu genro ostentaria em relação a Vespasiano438 . 

Helvídio tentara sem êxito obter a condenação de Marcelo, o Qelator de Trásea, 

primeiro durante o breve principado de Galba, e, mais tarde, sob Vespasiano. Em 

434 Cf. Tac. Dia/. 5, 4, em que apresenta-se uma diuisio dos principais pontos a serem tratados no
discurso. 
435 Cf. em Tac. Dia/. 5, 5-6 a aparição dos seguintes termos. alguns dos quais, mais de uma vez:
tutius (mais seguro), armatus (armado), praesidium (defesa), securus (seguro), perfugium (refúgio),
tutela (proteção), munitus (guarnecido), lorica (escudo), gladium (espada), acie (esquadra) ,
munimentum (baluarte), te/um (dardo). 

438 Tac. Dia/. 5, 7: Quid aliud infestís patribus nuper Eprius Marcellus quam eloquentiam suam

opposuit, qui accinctus et minax disertam quidem, sed inexercitatam et eius modi certaminum rudem

Heluidi sapientiam elusif? 
437 Cf. Tac. Ann. XVI, 21 e ss. Sobre a participação de Marcelo na condenação, cf. ibid. XVI, 22, 28-29
e 33.438 Cf. Tac. Hist. IV. 5, ... 
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ambas ocasiões os príncipes não demostraram nenhum interesse em punir os 

excessos dos delatores que tinham dizimado nos tempos de Nero as fileiras do 

Senado439
. A vitória de Marcelo e a condenação à morte de Helvídio mostram o 

êxito dos delatores e a continuidade sob os flávios das práticas da época 

neroniana440
. Assim, a escolha por parte de Áper de Marcelo como modelo do 

poder da eloqüência é uma confissão involuntária do caráter imoral da oratória 

presente, que dará a Materno argumentos para justificar seu afastamento do 

gênero. 

Na seqüência Áper se refere ao prazer (uoluptas) e à dignidade (dignitas) 

associados à prática da oratória441
. Diferentemente da poesia, da qual se sugere 

que exerce uma sedução passageira, a oratória ocasiona um deleite permanente 

(cf. Tac. Dia/. 6, 1)442
. Entre estes prazeres honestos decorrentes da labor do 

orador, Áper menciona o fato de os grandes oradores serem visitados em casa 

pelos personagens mais nobres e influentes. A valorização social de que são 

objeto não é conseqüência de sua fortuna mas de sua eloqüência, que é um bem 

próprio, que não vem de fora. 

Com efeito, existe algo mais grato para um espírito livre, puro e nascido 

para os prazeres honestos que ver sua casa sempre cheia e 

freqüentada pela afluência dos homens mais brilhantes e saber que 

este benefício não se deve a seu dinheiro, ou à sua falta de 

descendência nem ao desempenho de alguma função administrativa, 

mas a si mesmo?443

439 
Cf. Tac. Hist. IV, 6 sobre a atitude vacilante de Galba, e IV, 44, sobre a intervenção de Vespasiano 

no senado, recomendando o esquecimento das dores do passado. 
4-40 Cf. Tac. Agr. 2, 1.
441 Sobre a maneira em que Aper mistura a noção de uoluptas com aquela de dignitas, cf. os 
comentários de Michel (Tacite, 1962, p. 29, 31-32).
442 

Cf. também Tac. Dia/. 9, 1-2. 
� Tac. Dia/. 6, 2: Quid enim dulcius libero et ingenuo animo et ad voluptates honestas nato quam 
uidere p/enam semper et frequentem domum suam concursu spfendidorum hominum? ldque scire non 
pecuniae, non orbitati, non off,cii alicuius administrationi, sed sibi ipsi dari? 
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Aper destaca a autonomia que o orador pode conseguir na sociedade, 

independentemente de quais sejam suas origens ou riquezas444. O respeito que 

os poderosos lhe dedicam mostra que o dinheiro e o poder não são suficientes, 

pois até esses homens precisam da amizade e conselho do orador, no que 

contrasta com a realidade do poeta, cuja virtude depende da generosidade 

pública para subsistir. 

É significativo como Áper, mesmo quando pinta as vantagens sociais do 

orador, apresenta-as quase como virtudes estóicas. O poder da eloqüência, que é 

algo íntimo e intransferível, revela que aqueles que possuem todos os bens 

materiais que uma sólida posição social assegura não têm tudo, pois precisam do 

conselho do orador, mesmo que ele seja jovem e pobre - e, ainda que o seja, ele 

é contudo rico, porque é independente e autônomo. 

Não acontece que até os homens sem descendência, os ricos, os 

poderosos vão muitas vezes procurar um jovem pobre para confiar-lhe 

seus bens ou os de seus amigos, quando correm perigo? Existe entre 

os prazeres devidos a riquezas abundantes e a um grande poder algum 

que seja comparável a ver homens nobres e anciãos, que usufruem da 

simpatia de todo o orbe, confessando em meio à maior abundância 

material, que carecem do mais importanter-45

O orador é considerado como um homem sábio, capaz de sobrepor-se às 

limitações de uma origem modesta. A consciência de seu poder sobre os 

auditórios e do respeito e veneração que sua atividade lhe proporciona ultrapassa 

na visão de Áper até as vantagens obtidas em uma carreira política446 • 

444 Cf. com a visão de Crasso em Cic. De orat. 1, 31, em que se descreve o poder do orador, em 

tennos análogos e sua origem como um dom da natureza que atinge a poucos. 
445 Tac. Dia/. 6, 2-3: lpsos quin immo oróos et locup/etes et potentes uenire plerumque ad iuuenem et 

pauperem, ut aut sua ut amicorum discrimina commendent? Ullane tanta ingentium opum ac magnae 

potentiae uoluptas quam spectare homines ueteres et senes et totius orbis grafia subnixos in summa 

rerum omnium abundantia confitentes id quod optimum sit se non habere? 
446 

Cf. Tac. Dia/6, 4; 7, 1-2.



173 

Porém, além dos prazeres ligados ao reconhecimento social que proporciona 

a oratória, Áper destaca também aqueles gozos (gaudia) mais íntimos 

(secretiora), que só são experimentados pelo próprio orador na elaboração e 

pronunciação de seu discurso. 

Estou passando em revista aos gozos do dizer que sno de domlnio 

público, vis/veis até para os olhos dos profanos. Aqueles outros, mais 

íntimos e conhecidos só pelos que exercitam a palavra, são maiores. 

Se um discurso polido e meditado é pronunciado, há uma certa 

gravidade e firmeza no prazer, equivalente ao da mesma dicção; se um 

novo e recente trabalho é exposto, não sem alguma alteração anf mica, 

a própria preocupação recomenda o resultado e alicia o prazer. Mas a 

alegria principal surge da audácia da improvisaçllo e da própria 

ousadia; pois no talento, como no campo, embora algumas coisas 

precisem ser plantadas e preparadas, o que é mais grato nasce 

espontaneamente
447

. 

Aqui Áper se exprime como artista, descrevendo as formas de prazer 

associadas à apresentação dos discursos em público. Distingue três classes de 

experiências, segundo o grau de elaboração prévia dos discursos. Em um 

primeiro caso, trata-se do discurso minuciosamente preparado e polido 

(accuratam meditatamque ... orationem). O prazer radica numa pronunciação de 

acordo com a gravidade das palavras. Em uma segunda situação, o prazer advém 

da ansiedade (sol/icitudo) de apresentar um trabalho recente, ainda não bem 

sedimentado. A ansiedade da estréa tempera a elocução do discurso. Mas é a 

terceira situação descrita a que Áper identifica com o prazer principal vindo da 

""1 
Tac. Dia/. 6, 5: Vulgata dicentium gaudia et imperitorum quoque oculis exposita percenseo: ilia

secretiora et tantum ípsís orantíbus nota maiors sunt. Síue accuratam meditatamque profert orationem, 
est quoddam sicut ipsius díctionís, ita gaudii pondus et constantia; síue nouam et recentem curam non 
síne aliqua trepidatione animi attulerit, ipsa sollícitudo commendat euentum et lenocinatur voluptati. 
Sed extemporalis audacíae atque ipsius temeritatis uel praecipua iucunditas est; nam ingenio quoque, 
sicut in agro, quamquam alia diu serantur atque elaborentur, gratiora tamen quae sua sponte 
nascuntur. 
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oratória: trata-se da ousadia e da temeridade da improvisação (extempora/is 

audaciae atque ... temeritatis praecipua iucunditas est). A preferência pela 

espontaneidade do orador é um dos traços que serve para caracterizar Aper como 

um representante do estilo novo. No seu segundo discurso ele colocará Cássio 

Severo como iniciador do estilo novo, orador que Sêneca, o Retor e Quintiliano 

caracterizam essencialmente como um grande improvisador. 

Nas três situações, trata-se da actio ou pronuntiatio, e o prazer não está 

associado, como é usual na retórica, à recepção dos ouvintes. É o deleite 

individual e solitário do artista, que experimenta a perfeição de sua criação, ao 

apresentá-la ao público. A genialidade do orador se manifesta em sua capacidade 

de abordar com êxito situações inesperadas448 . Sêneca atribui esta virtude não só 

a Cássio Severo, mas também ao modelo das declamações, Pórcio Latrão. 

Em seguida, Áper cita sua própria experiência como orador que consegue 

ultrapassar a modéstia de suas origens, destacando-se por sua eloqüência nas 

causas forenses, e também perante a corte do príncipe449
. É significativa nesse 

contexto a omissão da eloqüência deliberativa por parte de Áper. O segundo 

discurso de Materno tentará provar que ela é de fato impossível fora do sistema 

republicano. Porém Materno expressara seu desejo de afastar-se da oratória 

forense, razão pela qual Aper defende explicitamente este gênero, que fora 

questionado, e que havia mostrado um importante florescimento na idade 

imperial, com o estabelecimento das cortes de centúnviros. A ausência do 

deliberativo é compensada por um novo gênero, a eloqüência que se desenvolvia 

na corte do príncipe450
. Nela podiam dirimir-se conflitos que tocavam a 

funcionários do príncipe, amiúde libertos451
. 

448 Vejam-se as apreciações de Quintiliano sobre a improvisação (extempora/is facilitas) em Quint. X,

7, onde a apresenta como uma habilidade que o orador deve usar às vezes, quando uma súbita 

mudança do rumo da causa o exige. Para Quintiliano a destreza da improvisação nao é somente fruto 

de um talento natural (ingenium) mas principalmente da exercitação (exercitatio) e de uma rotina que 

se faz costume (consuetudo). Assim a prática da escritura fluída e abundante é um exercício que 

ajuda a construir a capacidade de improvisar, pois ter escrito com abundância leva a falar com 

abundância. Cf. Quint. X, 7, 7-8). 
449 

Cf. T ac. Dia/. 7. 1. 
450 Aper já tinha apresentado uma divisão tripartite da eloqüência, que sumava aos tradicionales
gêneros forense e deliberativo, a eloqüência de corte (apud principem). Cf. Tac. Dia/. 5, 6: ... siue in 



175 

Em meio a outros bens, incluída a obtenção de funções públicas (tribunatus, 

praeturas, consulatus), a eloqüência é o único que não vem de fora de nós 

mesmos. Nem os codicilos dos testamentos, nem a generosidade alheia podem 

proporcionar-nos este bem (Cf. Tac. Dia/. 7, 1-2). O reconhecimento de sua 

importância está testemunhado pela fama dos oradores, que ultrapassa os limites 

de Roma e atinge colônias e municípios (Cf. Tac. Dia/. 3-4). O exemplo do 

renome que a oratória produz, fazendo que transcenda as fronteiras de 

nascimento dos oradores, é exemplificado por meio do sucesso e da fama de 

Éprio Marcelo e Víbio Crispo. Eles são tão conhecidos nas suas cidades de 

origem quanto nos cantos mais remotos da terra. Embora ambos tenham 

acumulado enormes fortunas, sua fama não vem do dinheiro, mas da sua 

eloqüência, que é, por sua vez, a origem de sua riqueza (Cf Tac. Dia/. 8, 1-2). 

OS MODELOS DE ÁPER 

A fama e os outros benefícios que se adquirem graças à eloqüência são 

em realidade próprias de todas as épocas. Áper prefere fazer uso de exemplos 

recentes, como os de Marcelo e Crispo, pois estes podem conhecer-se 

diretamente, e não através de testemunhos de outras épocas452 . Mas a predileção 

pelo tempo atual não se reduz a uma escolha de tipo metodológico, mas é uma 

das marcas distintivas da personagem, que se manifestará abundantemente no 

seu segundo discurso. 

Esta predileção se exprime aqui no seu caráter mais polêmico, ao elevar, 

como exemplos mais destacados da oratória contemporânea, Marcelo e Crispo, 

dois oradores temidos e odiados por terem enriquecido graças às delações e por 

iudicio, siue in senatu, siue apud principem ... ( ... quer em um juízo, quer no senado, quer perante o
príncipe ... ) 
451 Cf. Tac. Dia/. 7, 1: ... aut apud principem ipsos illos libertos et procuratores principum tueri et 
defendere datur. ( ... ou posso proteger e defender perante o príncipe os mesmos libertos e até os 
procuradores dos príncipes). 
452 Cf. Tac. Dia/. 8, 1: ... libentius enim nouis et recentibus quam remotis et oblitteratis exemplis utor ... 
( ... pois prefiro fazer uso de exemplos novos e recentes, que daqueles remotos e esquecidos ... ). Cf.
também Oial. 8, 2: ... sed haec [se. exempla], ut supra dixi, proxima et quae non auditu cognoscenda, 
sed oculis spectanda haberemus. ( ... mas estes [se. exemplos], como já disse, são próximos) 
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sobreviverem incólumes às sucessivas mudanças de príncipe. Éprio Marcelo453

ficou impune de seus crimes dos tempos de Nero e viveu no ao redor dos amigos 

de Vespasiano, até o ano 79, quando foi obrigado a tirar-se a própria vida, depois 

de ser acusado de participar em uma conspiração. 

Tácito caracteriza em poucas palavras a índole moral da personagem e seu 

temível engenho: 

Víbio Crispo, por sua riqueza, seu poder e seu talento, destacado entre 

os célebres mais do que entre os homens de bem, intimava Annio 

Fausto, que pertencia à ordem eqüestre e se notabilizara nos tempos 

de Nero por suas delações, para que respondesse a um processo no 

senado
454

. 

A litotes exprime de maneira oblíqua mas inequívoca a índole moral de um 

orador que, com suas práticas delatórias, causou a ruína e a morte de muitos 

senadores, atravessando incólume os sucessivos príncipes. O recurso serve para 

ressaltar o paradoxo de caber a Crispo a acusação de Fausto, um outro delator. O 

motivo é que Fausto tinha delatado o irmão de Crispo. Assim o senado o 

condenou, não sem alguma perplexidade, por saber que o acusador também era 

culpado de crimes semelhantes. Primeiramente com Galba e, mais tarde, com 

Vespasiano e outros imperadores, instituíram-se processos contra delatores 

(delatores, accusatores), que só raramente condenaram os principais 

responsáveis pelo terror. Tácito explica na seqüência do passo citado acima a 

fortuna variável destas persecuções, segundo o grau de influência e do poder do 

acusado: 

453 Sobre Éprio Marcelo, cf. Tac. Hist. li, 53, que o apresenta inuisum memoria de/ationum (odiado
pela lembrança das delações) questionado por seus crimes no senado, no momento que antecedia o 
breve interregno de Vitélio. Sobre o enfrentamento de Hetvidio Prisco com Éprio Marcelo, cf. Tac. Hist. 
IV, 6-8; 43. Sobre seu papel na passada condenação de Trásea Peto, sogro de Helvídio, no principado 
de Nero, veja-se Tac. Ann. 16, 28-29, 33.
454 

Tac. Hist //, 10: Vibius Crispus, pecunia, potentia, ingenio, inter claros magis quam inter bonos,
Annium Faustum, equestris ordinis, qui temporibus Neronis delationem factitauerat, ad cognitionem 
senatus vocabat. 



Pois pouco tempo antes, no principado de Galba455
, os senadores 

tinham resolvido que fossem instituldas causas contra os 

acusadores456. Esse decreto do senado, de resultados diversos, fraco 

ou forte, segundo o acusado fosse poderoso ou carente de recursos, 

provocava ainda algo de tenur 457
. 
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Fausto pertencia ao grupo dos pouco influentes. Sua punição parecia justa, 

mas ela só se executou porque ele era no momento uma personagem pouco 

significativa. Crispo e Marcelo, ao contrário, gozaram de completa impunidade, 

continuaram a dominar o senado, usufruindo da amizade de Vespasiano. 

Em uma sessão do senado, em que Helvídio Prisco ressaltava a indignidade 

de Marcelo, comparando sua conduta desprezível com aquela exemplar de Clúvio 

Rufo, que era rico e eloqüente, mas não colocou ninguém em risco durante a 

época neroniana. Marcelo percebe o ataque que implica a comparação e, junto 

com Crispo, se retira do senado de modo espetacular. O relato de Tácito sobre o 

episódio pretende recriar a tensão entre o pequeno mas compacto grupo que 

defendia Crispo e Marcelo, e o outro, visivelmente maior, mas sem poder efetivo 

para impor suas posições: 

Assim [se. Helvfdio], começou com o elogio de Clúvio Rufo, que sendo 

rico e celebrado por sua eloqüência, não colocou ninguém em risco 

durante os anos de Nero, e, em meio aos espíritos inflamados dos 

senadores, acabou incomodando Éprio, quer com acusações, quer com 

comparações. Quando Marcelo o percebeu, levantou-se, como para 

sair do Senado e disse: "Estamos indo, Prisco e deixando este, teu 

Senado, só para ti: reina diante do César." Vlbio Crispo o seguia, 

455 
Com efeito, o processo de Fausto teve lugar no final do breve principado de Otão. 

456 
Os accusatores. aqui, os delatores profissionais. 

457 
Cf. Tac. Hist. li. 10, ... : nam recenti Galbae principatu censuerant patres ut accusatorum causae 

noscerentur. /d senatus consultum, uarie iactatum, et, prout potens uel inops reus inciderat, infirmum 

aut ualidum, retinebat aliquid terroris ...
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ambos irritados, mas com expressões diferentes: Marcelo, jogando 

olhares ameaçadores, Crispo, so"indo, até que acudiram seus amigos, 

tirando-os de lá. Prolongava-se a disputa na qual enfrentavam velhos 

ódios, de um lado os honestos, que eram maioria, do outro, poucos e 

poderosos, e o dia se consumiu na discórdia
458

. 
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Tácito tem bastante cuidado ao mostrar que a retirada de Marcelo e Crispo 

não significa sua derrota. Ao contrário, sua saída pressagia o fim de Helvídio e de 

outros senadores que agiam com uma independência que não correspondia aos 

tempos presentes. O quadro explicita a visão de Tácito sobre o senado na época 

dos Flávios, e talvez também em tempos posteriores como os de Nerva e 

Trajano 459.

Estes são os modelos de Áper, e a menção reiterada desses nomes temidos 

e odiados servirá de base a algumas críticas de Materno. Porém, Áper se limita a 

louvá-los por sua eloqüência, aliás indiscutida460
, e não por sua conduta, que é 

criticada, embora de forma oblíqua, no passo que menciona a rápida ascensão de 

Éprio e Marcelo, que os levou ao máximo de poder e prestígio pessoal: 

458 
Tac. Híst. IV, 43, ... : lgítur, a /aude Cluuíí Rufi orsus, quí, perinde díues et eloquentía claros, nullí 

umquam sub Nerone periculum facessísset, crimíne simul exemploque Eprium urguebat, ardentibus 
patrum animis. Quod ubi sensit Marcellus, ue/ut excedens curia: ulmus, inquit, Prisce, et relinquimus tibi 
senatum tuum: regna praesente Caesars." Ssquebatur Vibius Crispus, ambo infensi, vultu diuerso, 
Marcellus minacibus oculis, Crispus renidens, donec accursu amicorum retraherentur. Cum glisceret 
certamen, hinc multi bonique, inde pauci et ualidi pertinacibus odiis tenderent, consumptus per 
discordiam dies.
459 

A situação descrrta por Tácito refere aos anos de Vespasiano. Mas ele também mostra o 
principado de Domiciano como uma tirania, análoga à de Nero. E os que como ele, lograram 
conservar uma posição social de destaque, são considerados como sobreviventes (superstites), 
pessoas que sobrevivemos não só aos outros mas também a nós mesmos ( non modo aliorum sed 
etiam nostri superstites sumus). Cf. Tac. Agr. 3, 2. AJgumas cartas de Plínio, o Jovem, contemporâneo 
e amigo de Tácito, e outros testemunhos que analisaremos sugerem que Nerva e Trajano tiveram em 
relação aos delatores de Domiciano, uma atitude semelhante à de Vespasiano com aqueles de Nero: 
evitar os confrontos e tentar reduzir a capacidade do senado para punir acusados influentes. Cf. por 
exemplo Plin., Epist.11, 11, 14-15; ou Juv. 1, 48-50. 
<1a0 Quintiliano se refere a Crispo com entusiasmo e o chama iucundus (encantador). Cf. Quint. X, 1, 
119; V, 13, 48; XII, 10, 11. Também Juvenal emprega o adjetivo iucundus para referir-se a ele, e 
acrescenta como um traço de caráter sua capacidade de não remar contra a corrente. Cf. Juv. 4, 81-
93.



Com efeito, quanto mais vulgar e baixa foi sua origem, quanto mais 

notória sua pobreza e a escassez que os rodeou desde o nascimento, 

tanto mais brilhantes e ilustres são como exemplos para demonstrar a

utilidade da eloqüência. Pois sem que sua origem os recomendasse, sem 

riquezas, não destacando-se nenhum dos dois por seus bons costumes, 

e um deles até sendo desprezível pelo aspecto de seu corpo, há muitos 

anos que são os mais poderosos na cidade, e enquanto assim o 

quiseram, os primeiros no foro. Agora que são os primeiros na amizade 

do César, eles agem, ocupando-se de tudo, e o príncipe os distingue 

tratando-os com particular deferência, pois Vespasiano, ancião 

venerável, que sempre tolera a verdade, sabe bem que seus outros 

amigos se apoiam no que receberam dele, que ele pode tomar de novo 

para si mesmo ou prodigalizar a outros. Mas Marcelo e Crispo aportaram 

para sua amizade aquilo que não receberam do prfncipe e que não pode 

ser dado. 
461
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Marcelo e Crispo são considerados exemplos fulgurantes da ascensão 

econômica e social que só a oratória pode produzir. A insignificância de sua 

origem parece ainda aumentar a dimensão do poder que atingiram. Este poder, 

incluído o lugar de destaque alcançado no círculo de amigos do príncipe, se deve, 

segundo Áper, exclusivamente a sua eloqüência. Mas se a eloqüência é 

certamente uma virtude que adorna estas personagens, em compensação, ela 

aparece como sua única virtude. Com efeito, além da deformidade física de um 

461 
Tac. Dia/. 8, 3: Nam quo sordidius et abiectius nati sunt quoque notabilior paupertas et angustiae 

rerum nascentes eos circumsteterunt, eo clariora et ad demonstrandam oratoriae eloquentiae utilitatem 
i/lustriora exempla sunt, quod sine commendatione nata/ium, sine substantia facultatum, neuter 
moribus egregius, alter habitu quoque corporis contemptus, per muitos iam annos potentissimi sunt 
ciuitatis ac, donec libuit, principes fori, nunc principes in Caesaris amicitia agunt feruntque cuncta atque 
ab ipso príncipe cum quadam reuerentia diliguntur, quia Vespasianus, uenerabilis senex et 
patientissimus ueri, bene intellegit ceteros quidem amicos suos iis niti, quae ab ipso acceperint 
quaeque ipsi accumulare et in alios congerere promptum est, Marcel/um autem et Crispum attulisse ad 
amicitiam suam quod non a principe acceperint nec accipi possit. 
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deles, Áper afirma que nenhum dos dois podia constituir um exemplo de 

moralidade 462
. 

Contudo sua carência nesse quesito acentua ainda mais seu caráter 

exemplar, ao provar que a eloqüência pode prescindir até das virtudes morais que 

a tradição ciceroniana exige do orador. Áper não celebra a falta de dotes morais 

destes oradores nem a condena; contenta-se em mencioná-la, como um 

argumento lateral. Porém a importância desta declaração deve ser considerada 

na hora de avaliar a posição de Áper no Dialogus, e portanto haveremos de voltar 

ao tema. Por enquanto reiteremos que a reivindicação que Aper faz destes 

oradores aplica-se principalmente à argumentação sobre a utilitas (utilidade) da 

oratória. 

Porém o gesto de Vespasiano de integrar Marcelo e Crispo a seu círculo de 

conselheiros aparece como lógico e justo. Ao honrá-los por seus méritos oratórios, 

ele reconhece o poder da eloqüência e seus próprios limites. Isto distingue ambas 

personagens de outros amigos do imperador, que devem o que têm à sua 

generosidade e não aos seus méritos pessoais. Esta suposta independência do 

orador face ao poder contrastará com as estreitezas dos poetas, que, como Saléio 

Basso, dependem das dádivas do imperador para viver463
. 

A CRITICA A POESIA 

Na opinião de Áper, a autonomia do orador, que não deve a ninguém sua 

capacidade, fonte única de seus riquezas e de sua elevada posição social, é um 

aspecto que o distingue do poeta. A poesia é pois tida como incapaz de se igualar 

à oratória em utilidade, dignidade, prazer e fama. Assim Áper volta a tratar 

brevemente de estes pontos, definidos no começo de sua argumentação e 

aplicados inicialmente à oratória464
. Considerada enquanto à utilidade (utilitas) e a 

462 Fá-lo por meio de uma litotes: neuter moribus egregius. Cf. nota anterior e tradução. 
� Cf. Tac. Dial. 9, 5 sobre a generosidade de Vespasiano, que concedeu 500. 000 sestércios a 
Saléio Basso. 
464 Para os três primeiros itens cf. Tac. Dia/. 9. Para a fama, cf. Tac. Dia/. 10. 
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dignidade (dignitas) que traz a seus cultores, a poesia não teria nenhum valor465
• 

Embora o labor poético possa proporcionar glória e prazer, estes benefícios se 

manifestam em uma medida reduzida. Sua glória é vazia e incerta, e o seu prazer 

é rápido e fugaz466. Áper considera a poesia sumariamente. Dedica-lhe dois 

breves capítulos, pouco mais da metade do espaço consagrado à oratória. 

A inutilidade do gênero se exprime de modo irreverente e por vezes brutal, 

como no exemplo seguinte: 

A quem serve que em tuas obras um Agamêmnon ou um Jasão falem 

eloqüentemente ?467

Parece que Áper trata da poesia com um sentido comum um tanto vulgar, mas 

sabemos que isso é parte de uma atitude que ele gostava adotar, uma espécie de 

disfarce. Com efeito, na apresentação da personagem, no começo da obra, Tácito 

pretende rebater a opinião comum sobre ele, que lhe atribuía um talento e vigor 

naturais, carentes de instrução literária468 , e afirma que possuía uma cultura 

enciclopédica, mas preferia que seu talento parecesse não dever nada aos 

conhecimentos adquiridos: 

. . . Áper, dotado de uma erudição completa, não ignorava as letras, mas 

as desprezava, por entender que obteria para sua atividade e seu 

esforço uma glória maior, se seu talento aparentasse não apoiar-se em 

nenhum dos recursos das artes alheias 469

465 
Cf. Tac. Dia/. 9. 1 . 

466 
Cf. Tac. Dia/. 9, 1: voluptatem autem breuem, laudem inanem et infructuosam consequuntur [se. 

carmina]. (Proporcionam [se. os poemas] um prazer breve, uma glória vazia e estéril). Veja-se 
também Dia/. 9, 4: ... clamarem uagum et voces inanes et gaudium volucre. ( ... um aplauso incerto, 
comentários estéreis e uma alegria fugaz).
�7 Tac. Dia/. 9, 2: cui bono est, si apud te Agamemnon aut lason diserte loquitur?
468 

Cf. Tac. Dia/. 2, 1: ... quamuis maligne plerique opinarentur (. . .) Aprum ingenio potius et ui naturae 
quam institutíone et litteris famam eloquentiae consecutum. (Embora muitos opinassem 
maliciosamente (. . .) que Apro tinha obtido a fama de sua eloqüência mas pelos seus talento e vigor 
naturais que por sua instrução nas letras.) 
469 

Tac. Dia/. 2, 2: ... Aper omni en.Jditione imbutus contemnebat potius litteras quam nesciebat, 
tamquam maíorem industriae et laboris gloriam habiturus, si ingenium eius nullis alienan.Jm artium 
adminiculis inniti uideretur. 



É assim o próprio Áper o responsável pelo equívoco, ao projetar 

voluntariamente uma imagem de si mesmo, caracterizada pelos dotes naturais 

e pelo esforço, ao mesmo tempo em que tentava ocultar sua vasta erudição. 

Na verdade, trata-se de uma atitude bastante tradicional, cujos antecedentes 

mais notórios se encontram no De oratore de Cícero. Com efeito, tanto Crasso 

quanto Antônio tentavam apresentar-se como dissociados da cultura grega em 

que se apoiavam os retores de seu tempo, embora ambos fossem muito 

eruditos. Crasso desprezava os gregos para reivindicar a superioridade da 

prudência dos romanos, enquanto Antônio preferia mostrar-se como ignorante 

desse saber para ser mais verossímil como orador, sem despertar 

desconfiança no público470
. Desse modo, a postura do iconoclasta Áper

inspira-se nos veneráveis modelos oratórios de Cícero. Ao encobrimento do 

próprio saber acrescenta-se como estratégia a ostentação do trabalho e do 

esforço (industriae et laboris) para ganhar a simpatia do público471
• Porém ele

mesmo mostrará neste seu primeiro discurso e mais ainda no segundo uma 

vasta cultura literária, e até chegará a argumentar que ela pode ser base para 

o desenvolvimento da oratória e modelo para os oradores472
. Áper reconhece

os méritos da atividade poética473 e demonstra até mesmo farta familiaridade

com seus vários gêneros, que considera, junto com a oratória, como partes de

um todo, que ele chama de eloqüência474
. Voltaremos a fazer referência com

maior detalhe a esta noção de eloqüência que exprimem seus discursos; por

enquanto, destaquemos que a crítica de Áper à poesia se inscreve no contexto

da crítica a Matemo por sua decisão de dedicar-se a escrever tragédias e

b d . t' d t. . 47
5a an onar a pra 1ca a ora ona 

47
° Cf. Cic. De or. li. 4 e nossa tradução e comentário no capítulo 1, p ....471 Cf. Quint. IV, 1, 8-9. 

472 Cf. especialmente Tac. Dia/. 20, 4-5.
473 Cf. Tac. Dia/. 1 O. 3. 
474 Cf. Tac. Dia/. 10. 4.
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475 Cf. Tac. Dia/. 5. 3, no começo de seu primeiro discurso, onde nega estar acusando a poesia e os
poetas, e sinala que sua critica se restringe à referida decisão de Matemo. 
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Saléio Basso, poeta contemporâneo, louvado por Secundo no começo do 

diálogo e que Áper mesmo qualifica como egrégio e ilustrlssimo, é citado como 

exemplo da falta de reconhecimento social ao ofício dos poetas476
. Os versos de 

Saléio recebem a condescendente qualificação de serem belos (pulchn) e 

agradáveis (iucund1). Mas esta beleza se desvanece rapidamente e não traz 

vantagens materiais nem morais para seu autor, mas, ao contrário, o resultado do 

solitário e sacrificado trabalho do poeta é digno de compaixão. Áper pinta um 

quadro muito vivo, cheio de humor e detalhes patéticos, que menciona as 

dificuldades e humilhações de um poeta que quer dar a conhecer sua obra em 

uma leitura pública (recitatio). 

Estes {se. os versos] nascem em casa de Saléio, são certamente belos e 

agradáveis, mas eis o seu desfecho: após um ano inteiro, em que 

durante todos os dias e grande parte das noftes, forjou e preparou um 

único livro, é obrigado além disso a rogar, a fazer a corte (ambire) para 

que alguns se dignem ouvir, e isso não é grátis; pois consegue uma casa 

emprestada, levanta um auditório, aluga bancos e distribui convites. E 

supondo que o resultado da leitura pública seja o mais feliz, toda aquela 

glória cabe em um ou dois dias, como a erva ou a flor arrancadas, e não 

produz nenhum fruto real e sólido, pois daí não provém amizades, 

clientelas, nem o reconhecimento duradouro de alguém pelo beneffcio 

recebido, mas só um aplauso incerto, comentários estéreis e uma alegria 

fugaz
4n

.

476 
Cf. Tac. Dia/. 9, 2: Quis Saleium nostrom, egregium poetam uel, si hoc honorificentius est, 

praeclarissimum uatem, deducit aut salutat aut prosequitur? (O nosso Saléio, egrégio poeta, ou, se isto 
é mais honroso, ilustríssimo uate, tem alguém que o acompanhe, o saúde ou o segue a qualquer 
tu9ar?) 
47 

Tac. Dia/. 9, 4: ... hi (se. uersus) enim Basso domi nascuntur, pulchri quidem et iucundi, quorum
tamen hic exitus est, ut cum tato anno, per omnes dies, magna noctium parle unum librum excudit et 
elucubrauit, rogare ultro et ambire cogatur, ut sint qui dignentur audire, et ne id quidem gratis; nam et 
domum mutuatur et auditorium exstruit et subsellia conducit et libellos dispergit. Et ut beatissimus 
recitationem eius euentus prosequatur. omnis ilia laus intra unum et alterum diem, ue/ut ín herba uel 
flore praecerpta, ad nu/Iam certam et solidam peruenit frugem, nec aut amicitiam inde refert aut 
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Assistimos pois a uma exposição crua e dessacralizadora do labor poético. A 

alusão aos aspectos materiais da organização de uma leitura pública, e a 

necessidade de adulação para ter um público que assista à mesma, mais do que 

uma crítica aos poetas, constitui um tipo de descrição caraterístico da poesia 

satírica, onde o elevado mundo dos ideais sofre o contraste com a brutalidade 

irracional da vida quotidiana. A auto-suficiência dos oradores, que Aper destacara 

a partir do exemplo de Éprio e Marcelo, que estabeleceram uma sólida posição na 

cidade sem dever nada a ninguém, contrasta com o poeta que deve mostrar-se 

adulador para conseguir ouvintes para sua recitatio. Os verbos empregados para 

descrever essa humilhação são rogare (rogar) e ambire (fazer a corte). Este último 

é usual nas referências à política e à procura de eleitores. Ambire significa 

propriamente "andar no redor", "rodear", e daí, "fazer a corte· a alguém, para 

solicitar-lhe alguma coisa, especialmente seu voto. Ninguém solicita o poeta, nem 

o cultua. É ele, ao contrário, que se vê coagido (cogatu" a adular seus ouvintes.

O passo lembra a forma como Juvenal se refere às recitationes em toda sua 

obra, mas especialmente na sátira sétima, que descreve a penúria e as diversas 

formas de humilhação social a que são submetidos os poetas e também os 

historiadores, os advogados, os retores e os gramáticos478
. Segundo essa sátira, 

já não existe ou é irrelevante o patrocínio dos ricos aos poetas, razão pela qual o 

príncipe é a única esperança para eles e para os outros profissionais da 

eloqüência479
. Também para Aper a indulgência do príncipe é a esperança dos 

poetas como Saléio Basso, embora esta dependência revele que carecem da 

autonomia de que usufruem os oradores. 

Os ricos admiram a poesia, mas não a pagam, e até preferem eles mesmos 

tentar escrever, para não terem de dar nada aos poetas480
. O conselho dado ao 

clientelam aut mansurum in animo cuiusquam beneficium, sed clamarem uagum et voces inanes et 
iaudium vo/ucre. 

8 O conjunto destas modalidades define uma categoria algo imprecisa, que no século vinte passou a

ser definida como ·os intelectuais". Em termos antigos, trata-se de diferentes atividades ligadas ao

exercício da palavra, que podem ser englobadas pelo termo eloqüência (e/oquentia), como faz Áper

em Tac. Dia/. 10, 4. 
479 Cf. Juv. VII, 1, 20-21.
480 Cf. Juv. VII, 36-38.
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poeta que pretenda assegurar seu sustento por um patrocinador é que queime 

suas obras481 e abandone a pretensão de escrever, pois não existem esperanças: 

Quebra, infeliz, teu cá/amo e apaga esses combates que forjaram tuas 

vigf/ias, tu, que escreves poemas sublimes em uma pequena cela, com 

a ilustio de chegar a ser digno da hera e de uma delicada imagem.482

Como no exemplo de Áper, o trabalho do poeta aparece marcado pelo 

sacrifício, inclusive das horas de sono. A hera (hedera), símbolo do poeta 

báquico, assim como a delicada imagem (imago macra), que alude aos bustos 

dos poetas nas bibliotecas483
, encarnam sua aspiração à fama, sobre a qual Áper 

dissera, que, embora não a alcancem, é o objetivo principal dos poetas484
. 

Os sonhos de glória, porém, entram em choque com as dificuldades que 

experimentará aquele que quiser dar a conhecer seu trabalho. Aquele que, 

estimulado pelo desejo de fama (dulcedine famae), pretende apresentar sua obra 

em uma leitura pública (recitatio) contará com uma minguada ajuda de um rico 

avarento, que só conseguirá uma casa velha, pouco pulcra e nada apropriada 

para o evento, e alguns libertos e clientes que funcionarão como claque. O resto, 

incluído o custo do aluguel dos assentos e estrados deverá ser arcado pelo 

próprio poeta. A descrição que Juvenal faz da organização da recitatio têm pontos 

em comum com a que Áper apresenta no Dialogus: 

E se, inflamado pelo encanto da fama, pretendes fazer uma leitura 

publica, ele 
485 te fornece um local sujo. Manda que esta casa, há tempos

guarnecida de ferro, te seja oferecida. Sua entrada se parece com as 

481 Cf. Juv. VII, 22-26
482 Juv. VII, 27-29: Frange miser calamum uigilataque proelia dele, I qui facis in parua sublimia cannina
cella, / ut dignus uenias hederis et imagine macra.
483 Cf. Courtney (Courtney, 1980, 354). 
48-4 Cf. Tac. Dia/. 10, 1: Ne opinio quidem et fama, cui soli seruiunt et quod unum esse pretium omnis
/aboris sui fatentur, aeque poetas quam oratores sequitur. (Nem a opinião nem a fama, a que só se 
submetem e que eles mesmos declaram serem a única recompensa por todo seu trabalho, tocam aos

{)!?6tas como aos oradores). 
w O avarento patrocinador. Cf. Juv. VII, 30, 36-38. 



portas temerosas de uma cidade. Ele sabe oferecer-te libertos que 

sentam na parte final dos bancos e distribuir convenientemente as vozes 

poderosas dos clientes. Nenhum dos patronos dará o que custam os 

bancos, e os estrados móveis que pendem de barrotes alugados, nem a 

orquestra486
, que, junto com as cadeiras, há que trazer e colocar.487 
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Em um e outro caso a situação que envolve o poeta é humilhante. Enquanto 

o do Dia/ogus roga e faz a corte para obter público, o de Juvenal deverá

contentar-se com uma contribuição de seu patrono, o que é humilhante. Em 

ambos os casos os próprios interessados devem fazer frente às despesas que 

origina a apresentação. Nas duas descrições o esforço do trabalho do poeta e a 

glória procurada se transformam em situações constrangedoras, pautadas por 

uma realidade vulgar e destituída de qualquer traço idealista. 

Este mecanismo, que é tipicamente juvenaliano, aparece em outras ocasiões 

no discurso de Áper. Após menosprezar a dignitas, a utilitas e a uoluptas que os 

poetas conseguem obter a partir de suas obras, passa a desmistificar um de seus 

objetivos mais caros: a glória e a fama488
. As recitationes raramente são 

divulgadas em toda Roma, e menos ainda pelas províncias. Acaso alguém se 

interessa em conhecer um poeta? 

Quantos dos que chegam à cidade desde a Hispania ou da Asia, para 

n§o falar de nossos compatriotas, os galos, procuram Saléio Basso? E 

se alguém chega a fazê-lo, assim que o viu, vai embora, contente como

se tivesse visto alguma pintura ou uma estátua 489
. 

488 Lugar reservado aos senadores. Cf. Courtney (Courtney, 1980, 356).
487 

Cf. Juv. VII, 3947: .... Et si dulcedine famae / succensus recites, maculosas commodat aedes. I

Haec longe ferrata domus seruire iubetur, I in qua sollicitas imitatur ianuas portas. I Scit dare libertos

extrema in parte sedentis / ordinis et magnas comitum disponere voces; I nemo dabit regum quanti

subsellia constant / et quae conducto pendent anabathra tigilfo I quaeque reportandis posita est

orchestra cathedris. 
488 Cf. Tac. Dia/. 10, 1-2.
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O humor da cena pintada por Aper é digno dos versos de Juvenal. A 

fugacidade do contato com o artista (ut semel vidit, transit assim que o viu, vai 

embora) desvenda de parte do admirador um afã frívolo, que faz do poeta um 

mero fetiche. No melhor dos casos, este pode converter-se em uma 

extravagância, algo exótico, cuja mera contemplação é suficiente para saciar a 

curiosidade de um eventual visitante. Saléio não obtém da admiração alheia 

nenhuma vantagem concreta. Enquanto o orador estabelece uma complexa rede 

de relações com seu público e especialmente com as pessoas cujos interesses 

defendem, o poeta é reduzido a objeto fixo e estático, que não convida à 

comunicação. 

O final do discurso de Aper se dirige diretamente a Materno, instando-o a 

que voltasse ao exercício da oratória, enquanto tenta antecipar possíveis 

argumentos de seu interlocutor, para refutá-los. A idéia comumente aceita, de que 

a oratória ofende mais do que a poesia, Aper a considera invalidada pelo próprio 

exemplo de Matemo, que se colocou em risco não por defender um amigo, mas 

pelas palavras de seu Catão. Aper explicita e fundamenta o caráter subversivo da 

tragédia de Materno, tal como foi interpretado na corte imperial. Alega que não se 

pode pretender que a ofensa provocada pela boca de Catão tenha sido ato falho 

ou um lapsus. Na oratória, as ofensas surgidas do uso irrefletido da linguagem, ou 

mesmo da franqueza (libertas), podem ser compreendidas e até desculpadas, 

mas na poesia, onde as palavras são cuidadosamente meditadas, não existe tal 

justificativa. 

O vigor de teu magnífico talento ferve, e ofendes não por causa de um 

amigo, mas por causa de Catão, o que é mais perigoso. A ofensa não 

se justifica pelas exigências de tua função, por tua lealdade como 

defensor, ou pelo impulso de uma palavra casual e repentina: Parece 

que meditaste e em seguida escolheste uma personagem notável, 

capaz de falar com autoridade. (. . .) Abandona, portanto, a desculpa da 

489 
Tac. Dia/. 1 o, 2: Quotus quisque cum ex Hispania uel Asia, ne quid de Gal/is nostris /oquar, in 

urbem uenit, Saleium Bassum requirit? atque adeo si quis requirit, ut semef uidit, transit et contestus 
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tranqüilidade e de tua segurança, já que procuras um adversário 

superior a ti. Baste-nos defender causas privadas e de nosso tempo, 

nas quais, se alguma vez é preciso ofender os ouvidos dos poderosos, 

a lealdade está provada, e a franqueza, justificada.490
. 
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Esta parte final do discurso envolve explicitamente a atitude desafiante de 

Materno ante o poder e desvenda possíveis procedimentos alusivos nas suas 

tragédias. Catão de Útica é certamente uma personagem notável, e seu suicídio 

simboliza a resistência à tirania. A franqueza de suas palavras podia referir-se 

explicitamente a Júlio César, mas aludir obliquamente a Vespasiano, que em data 

próxima à ação do Dialogus condenara Helvídio Prisco, considerado como um 

novo Catão. Não sabemos o que dizia o Catão de Materno, mas conhecemos as 

reações que a leitura da obra provocou: desagrado entre os poderosos e um 

rumor que alcançava toda a cidade. Além do mais, Secundo e Áper se exprimem 

de maneira inequívoca. O primeiro assegura que a tragédia Catão permite uma 

leitura maliciosa, que é ofensiva aos poderosos491
. Áper concorda com esta 

opm1ao, ao sugerir que as palavras de Catão têm um valor alusivo, que a 

autoridade da personagem ainda reforça. Já vimos que perante as palavras de 

prudência de Secundo, Materno tinha reagido com ousadia, reconhecendo, de 

fato, o potencial subversivo de sua obra492
.

O PRIMEIRO DISCURSO DE MA TERNO 

Ao tomar a palavra, Materno começa por estabelecer sua dupla condição, 

de orador e de poeta, alegando ter-se destacado em ambas atividades. Salienta, 

est, ut si picturam aliquam aut statuam uidisset. 
490 

Tac. Dia/. 10, 6-8: Efferuescit enim uis pulcherrimae naturae tuae, nec pro amico aliquo, sed, quod 
periculosius est pro Catone offendis: nec excusatur offensa necessitudine officii aut fide advocatione 
aut fortuitae et subitae dictionis impetu: meditatus uideris [aut] elegisse personam notabilem et cum 
auctoritate dicturam. (. .. ) To/te igitur quietis et securitatis excusationem, cum tibi sumas aduersarium 
superiorem. Nobis satis sit priuatas et nostri saeculi controuersias tueri, in quibus [expressis] si quando 
necesse sit pro periclitante amico potentiorum aures offendere, et probata sit fides et libertas excusata. 
491 

Cf. Tac. Dia/. 3, 2. 
492 

Cf. Tac. Dia/. 3, 3. 
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contudo, que sua fama de poeta é maior, e que ela teria começado quando uma 

tragédia sua acabou com o poder de Vatínio, favorito de Nero, "que havia 

profanado até a santidade das letras"493
• Sobre esse caráter sagrado da 

eloqüência, principalmente da poesia, Materno estender-se-á amplamente nos 

capítulos seguintes494 . 

O discurso de Matemo começa e termina discorrendo sobre si mesmo, o 

que se justifica se se tem em conta que a disputa se iniciara não a partir de uma 

interrogação geral acerca do valor da oratória e da poesia, mas de uma acusação 

formulada contra Materno. Assim, ele começa aplicando a si próprio os critérios 

de avaliação propostos por Áper, para julgar poesia e oratória. 

A menção da recitatio de uma tragédia na que atacou Vatínio tem uma 

dupla significação: em primeiro lugar, deu-lhe, enquanto dramaturgo, uma fama 

que hoje supera à que tem como orador495
; e ainda demonstrou uma evidente 

utilidade social e política, ao pôr termo ao poder de uma personagem sinistra de 

tempos de Nero496
. Esta espécie de utilidade é evidentemente diferente da que 

Áper quer louvar, com os exemplos de Éprio e Marcelo. 

As marcas de prestígio social e de reconhecimento, vinculadas ao exercício 

da oratória, e que Áper descrevia entusiasticamente, voltam a ser mencionadas 

no discurso de Materno, com uma conotação bem diferente: 

E já resolvi tirar de mim o jugo (disjungír-me) do trabalho forense. Não 

desejo nem esses cortejos acompanhando minha salda, nem a multidão 

dos que vêm para cumprimentar. O mesmo posso dizer dos bronzes e 

imagens que irromperam na minha casa sem que eu o quisesse. Pois a

493 Cf. Tac. Dia/. 11, 2: ... studiorum quoque sacra profanantem ... Para uma iscussão sobre esta 
passagem e os problemas textuais e históricos levantados, cf. Kragelund {Kragelund, 1987, p. 197-
202). 
494 Cf. especialmente Tac. Dia/. 12, 2 e 13, 5. Também Áper empregara o adjetivo sacer {sagrado), 
aplicado à eloqüência. Cf. Dia/. 10, 4: Ego uero omnem eloquentiam omnesque eius partes sacras et

uenerabiles puto ... {Eu acho sagrada e venerável qualquer classe de eloqüência, e todas suas

partes). Estas partes se revelam na seqüência, como os diferentes gêneros poéticos. 
495 Cf. Tac. Dia/. 11, 2: ... hodie si quid nobis notitiae ac nominis est, magis arbitro, carminum quam

orationum gloria partum. { ... hoje, se tenho algo de reconhecimento e renome, julgo que nasceu mais

da glória de meus poemas, que de meus discursos ). 



inocência protege a situação e a seguridade de cada um, mais que a

eloqüência 
497

.
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Materno ecoa, às vezes repetindo as palavras de Áper, mas contradizendo a 

sua avaliação, o que este dissera das vantagens que rodeiam o orador. Assim os 

cortejos que acompanham o orador quando sai de casa (comitatus et 

egressus)
498

, a multidão dos que vêm cumprimentá-lo (frequentiam 

salutantium)
499

, e a posse de objetos de bronze e de imagens (aera et

imagines)
500 voltam à cena, trazidos por Materno. Mas enquanto para Áper 

dignificavam e davam prazer ao orador, na visão de Materno aparecem como uma 

pesada carga e como anti-valores, exemplos do que deve ser evitado501
.

Materno também nega que a eloqüência possa servir de defesa. 

Contrariando o ponto de vista de Áper502, argumenta que a inocência é uma 

proteção mais eficaz que a eloqüência503
. A oratória é pois considerada só como 

uma arma ofensiva, e no pior sentido que possa imaginar-se, pois é a ferramenta 

de que se servem os delatores para executar seus inimigos e enriquecer-se. 

496 Vatínio foi um célebre favorito de Nero, que tendo começado como uma sorte de bufão de corte, 
acabou enriquecendo-se graças à delação. Cf. Tac. Ann. XV, 34, 2.
497 Tac. Dia/. 11, 3-4: Ac iam me deiungere a forensi labore constitui, nec comitatus istos et egressus 
aut frequentiam salutantium concupisco, non magis quam sera et imagines, quae etiam me no/ente in 
domum meam inruperunt. Nam statum cuiusque ac securitatem melius innocentia tuetur quam 
e/9(/uentia. 
'

98 Cf. Tac. Dia/. 6, 4, onde Áper vê com entusiasmo estes cortejos, empregando as mesmas palavras
(comitatus et egressus): Iam uero qui togatorum comitatus et egressus! (Ora, que cortejos de cidadãos 
�ados acompanhando a saída de casa-0.

Cf. Tac. Dial. 6, 2. uidere plenam semper et frequentem domum suam concursu spendidissimorum 
hominum? (ver a própria casa sempre cheia e freqüentada pela afluência dos homens mais brilhantes) 
500 

Cf. Tac. Dial. 8, 4: .. .imagines ac tituli et statuae ( ... imagens, inscrições e estátuas). Áper tinha
considerado todos estes objetos como apetecíveis. Cf. ibid.: quae neque ipsa tamen negleguntur. 
�coisas que, contudo, não se desprezam). 

1 Cf. também Tac. Dia/. 12, 5-6.
502 

Cf. Tac. Dia/. 5, 4 em que a 'eloqüência viril e oratória' (eloquentiam uirilem et oratoriam) é

considerada um instrumento para 'obter e proteger amizades' (parere simul et tueri amicitias). Cf.
também ibid. 5, 5: quid est tutius quam eam exercere artem [se. oratoriam] ... ? (que é mais seguro que 
exercitar aquela arte [se. a oratória] ... ?)
503 Sua alegação de que a inocência é uma proteção mais segura lembra os reparos feitos a Crasso 
em De oratore por Múcio Cévola. Ele contesta que o que salva estados e cidadãos não é a
eloqüência, mas a prudência. Cf. Cic. De orat. 1, 35



Pois é ainda recente o uso desta eloqüência mercantil e sangüinária, que 

nasceu da depravação dos costumes, e como tu dizias, Aper, é 

empregada como uma arma ofensiva504. 
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Estas palavras são a primeira resposta à utilização por Áper dos nomes de 

Éprio e Marcelo para caracterizar os méritos da oratória. Os adjetivos atribuídos a 

eloquentia , lucrosa (mercantil) e o particípio sanguinans (sanguinária5º5
) aludem

sem lugar a dúvidas às condenações capitais resultantes da ação dos informantes 

imperiais, e ao fato de que estes ficassem com parte do patrimônio dos acusados. 

Para Matemo esta prática é a que melhor caracteriza a oratória 

contemporânea506 . 

Materno não propõe outros exemplos da oratória contemporânea menos 

ambíguos moralmente que Éprio e Marcelo, mas também não reivindica a oratória 

republicana, que poderia ser utilizada como um contraste evidente. No seu 

segundo discurso são explícitas as causas dessa omissão. Embora por outras 

razões, também a oratória da época da República será considerada como um 

espaço de violência. Por enquanto, é significativo que o que Materno opõe a esta 

oratória dos delatores não é qualquer outro exemplo antigo ou moderno de 

oratória, mas a poesia, e uma visão particularmente idealizada da mesma. A 

poesia é vista como um tipo de eloqüência sagrada, que exige do poeta o 

afastamento do convívio social, e cujas origens revelam uma humanidade ainda 

em contato com os deuses (Cf. Tac. Dia/. 12, 1-2). 

Além dessa breve mas contundente referência aos delatores, aparecem 

mais duas menções à atividade oratória, que funcionam como contra-exemplos 

dessa eloqüência ideal encarnada pela poesia. Além da eloqüência lucrativa e 

sanguinária (/ucrosa et sanguinans) que se manifesta no senado (genus 

deliberatiuum), também a oratória forense aparece questionada a partir da 

comparação com o paradigma ideal que Materno confere à poesia. 

504 
Tac. Dia/. 12. 2: Nam lucrosae huius et sanguinantis eloquentiae usus recens et ex ma/is moribus

natus atque, ut tu dicebas, Aper, in /ocum teli repertus. 
505 

Literalmente, "ensangüentada". 
506 

Matemo a define como usus recens (prática recente). 
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De certo os bosques, as matas e o mesmo retiro que Aper criticava507
,

me produzem um prazer tão grande, que enumero entre os principais 

beneficias dos poemas, que eles não se compõem em meio do estrépito, 

nem com o litigante sentado ante tua porta, nem entre a affição e as 

lágrimas dos acusados. Ao contrário, o espf rito se retira para locais puros 

e imaculados e goza nestas moradas sagradas508
.
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Assim, a descrição da natureza como um espaço sagrado e sublime, que é o 

cenário em que se desenvolver a criatividade do poeta, contrasta com a 

materialidade mais crua, que invade constantemente a vida do orador. A terceira 

menção à oratória no capitulo nos faz retroagir a uma idade de ouro em que ainda 

não existia a oratória porque não existiam crimes nem desvios de conduta. 

De resto, aquela época feliz e - para dizê-lo a nosso modo - áurea 

carecia tanto de oradores quanto de acusações, e era pródiga em 

poetas e vates, que celebravam as boas ações, e não defendiam as 

ruins.509

Assim, novamente poesia e oratória são apresentadas como opostas. Na 

idade de ouro a oratória não podia ter lugar, pois não havia conflitos nem quem 

defendesse coisas erradas. Além da necessária ausência de oradores em um 

mundo mítico de perfeição510
, Materno cita a mais tradicional das críticas feitas 

pelos filósofos à retórica: sua capacidade para defender o que não e justo511
. 

507 
Cf. Tac. Dia/. 9, 6. 

508 Tac. Dia/. 12, 1: Nemora uero et luci et secretum ipsum, quod Aper increpabat, tantum mihi afferunt
voluptatem, ut inter praecipuós carminum fructus numerem, quod non in strepitu nec sedente ante 
ostium /itigatore nec inter sordes ac lacrimas reorum componuntur, sed secedit animus in loca pura 
atgue innocentia frufturque sedibus sacris. 
509 

Tac. Dia/. 12, 3: Ceterom felix illud et, ut more nastro loquar, aureum seculum, et oratorum et 
criminum inops, poetis et uatibus abundabat, qui bene facta canerent, non qui ma/e admissa 
defenderent. 
510 

Matemo voltará ao tema no seu segundo discurso. Cf. Tac. Dia/. 41, 3. 
511 

Veja-se por exemplo Plat. Phedr. 260 onde por causa do desinteresse da retórica na verdade e na 
justiça, ela não é considerada uma arte, e sim uma simples rotina. Observe-se que as formulações 
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Mas a vida retirada (secessus), que imita o modelo de uma idade de 

harmonia entre o homem e a natureza, serve para questionar o modo de vida em 

que se baseia a oratória. Materno diz preferir a calma e afastamento em que viveu 

Virgílio, à vida inquieta dos oradores (anxia oratorum vita), que devem enfrentar 

combates e riscos para chegar ao consulado. (Cf. Tac. Dial. 13, 1 ). 

Desde esta perspectiva da crítica aos estilos de vida, introduzida por 

Materno, a fortuna de Crispo e de Marcelo não tem nada de invejável. A 

autonomia e a liberdade que Aper lhes atribuíra é uma ilusão, já que o tamanho 

de seu poder é também a medida de sua escravidão. 

Pois esse Crispo e esse Marcelo, a cujo exemplo me convocas, que têm 

na sua sorte que seja desejável? Que temem ou no que são temidos? 

Que, sendo solicitados diariamente, acabem provocando a indignação 

daqueles que favorecem? Ou que, amarrados à adulação, nunca 

pareçam aos poderosos ser o suficientemente escravos, nem a nós, o 

suficientemente livres. Em que consiste este, seu sumo poder? É o 

mesmo que os libertos512 costumam ter13
. 

Materno questiona sucessivamente os critérios empregados por Aper para 

definir a utilidade (utilitas), o prazer (uoluptas) e a dignidade (dignitas). O conteúdo 

destes termos aparece redefinido. Materno não considera o beneficio pessoal, 

mas a utilidade política de sua tragédia contra Vatínio; o prazer se encontra mais 

na vida retirada, consagrada à poesia, e não na procura de amizades, riquezas e 

influência política. A dignidade, por último, não é julgada por Materno a partir do 

desempenho de magistraturas ou dos símbolos de prestígio social, mas pela 

ostentação de uma independência radical. 

latinas sobre a retórica, de Cícero a Quintiliano tentam responder à crítica endereçada à sua 
indiferença moral. Assim a velha definição de orador, proporcionada por Catão, pretende resolver esta 
contradição, acrescentando à técnica a exigência da moralidade no orador. 
512 Entenda-se os libertos dos imperadores, alguns dos quais gozaram de enorme poder e influência. 
513 Tac. Dia/. 13, 4: Nam Crispus iste et Marcel/us, ad quorum exempla me vocas, quid habent in hac 
sua fortuna concupiscendum? quod timent, an quod timentur? quod, cum cotidie aliquid rogentur, ii 
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Como já dissemos anteriormente, este primeiro discurso de Matemo começa 

e termina com o foco centrado nele mesmo. Começou com uma lembrança da 

leitura pública da tragédia com que alcançara a fama após jogar por terra a 

influência de Vatínio, um liberto imperial. Lembremos que o poder nas mãos de 

Crispo e Marcelo foi comparado ao dos libertos imperiais, personagens que 

deviam sua fortuna exclusivamente ao favor do príncipe e que costumavam ser 

odiados e temidos por cavalheiros e senadores514
. 

No final do discurso, Materno reitera seu desprezo pelos valores defendidos 

por Áper, o que supõe seu afastamento definitivo dos compromissos que fazem o 

mundo da oratória e da política. O desejo de fuga ao mundo ideal das Musas faz 

explícitas as dificuldades de levar uma conduta moral no foro e no senado. Por 

último, sua independência se afirma nas alusões finais a sua própria morte, uma 

morte que parece pressentida, anunciada e talvez desejada, que não aspira a 

honras nem homenagens oficiais. 

Que as doces Musas, como diz Virgílio, me levem àqueles espaços 

sagrados, àquelas fontes, afastando-me dos cuidados, das 

preocupações, e da necessidade de fazer diariamente algo contra minha 

vontade; que não deva mais suportar o insensato e escorregadio foro 

nem experimentar, tremendo, a fama que faz empalidecer. Não quero 

ser despertado pelo ruido dos que vêm me cumprimentar ou por um 

liberto ofegante; que não deva, temeroso do futuro, escrever um 

testamento que serva de garantia
515 e que não tenha mais do que seja

possível deixar para quem eu quiser, 'pois um ou outro dia chegará 

quibus praestant indignantur? quod adligati cum adufatione nec imperantibus umquam satis serui 
uidentur nec nobis satis liberi? Quae haec summa eorum potentia est? Tantum posse fiberli solent. 
514 Estas personagens tinham adquirido notável destaque desde os tempos finais do principado de 
Cláudio. Este equiparou as decisões tomadas por seus libertos com as suas próprias, colocando-os 
por cima dos cavalheiros e das magistraturas. Cf. Tac. Ann. XII, 60. As sátiras de Juvenal descrevem 

�rofusamente estas personagens, caracterizando-os como extravagantes, dilapidadores e cruéis.
15 Alusão à prática de instituir o próprio imperador como um dos herdeiros para garantir que este 

não anule o testamento. Até condenados a morte incluíam o príncipe no testamento. para 
assegurar que algo de seu patrimônio chegasse a seus descendentes. sem que a ira do monarca 
caísse sobre eles. 



minha hora fatal'; que seja então alçada junto a meu túmulo uma imagem 

não triste e medonha, mas alegre e cingida de grinaldas, e ninguém faça 

propostas (ao senado) nem rogue (ao príncipe) para honrar minha 

memória 
516. 
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Materno desenvolve, desde o ponto de vista subjetivo do orador, uma visão 

do contexto dessa oratória contemporânea, que definira como mercantil e 

sangüinária. Suas palavras revelam um mundo perigoso, incerto, feito de 

compromissos que obrigam a agir contra as próprias convicções. Paradoxalmente, 

o êxito pode trazer graves riscos. Assim o oxímoro "fama pálida", ou "que faz seu

beneficiário empalidecer" (famamque pallentem), exprime as contradições a que 

está sujeito o orador, o cidadão que está imerso nos negócios públicos. A fama 

propiciada pela eloqüência ou por um comportamento ostensivamente ético podia 

provocar inveja ou ressentimento em personagens influentes. 

Também a redução voluntária da participação de um senador nos assuntos 

públicos, podia ser interpretada como um sinal de oposição ou de arrogante 

desprezo. Com efeito, a rejeição das suas obrigações e um retiro silencioso, longe 

de assegurar a sobrevivência, constituía um espalhafatoso sinal de 

independência. As condenações de Trásea517
, sob Nero, e de Helvídio518

, sob 

Vespasiano, são um exemplo dos riscos que podia acarretar uma atitude de 

orgulhosa renúncia, como a que Materno proclama. Também a atitude de serena 

aceitação da morte e o desdém das homenagens póstumas lembram o 

516 Tac. Dial. 13, 5-6: Me uero dulces, ut Vergilius ait, Musae, remotum a sollicitudinibus et curis et
necessitate cotidie aliquid contra animum faciendi, in illa sacra il/osque fontis ferant; nec insanum ultra 
et /ubricum forum famamque pal/entem trepidus experiar. Non me fremitus sa/utantium nec anhelans 
liberlus excitet, nec incertus futuri testamentum pro pignore scribam, nec plus habeam quam quod 
possim cui uelim ,e/inquere (quandoque enim fatalis et meus dies ueniet); statuarque tumulo non 
maestus et atrox, sed hilaris et coronatus, et pro memoria mei nec consulat quisquam nec roget.
517 Cf. Tac. Ann. XIV, 12, sobre sua imprudente retirada do senado, quando, após o assassinato de 
Agripina, se debatia uma moção para incluir o dia de seu nascimento entre os nefastos. Cf. 
especialmente ibid. XVI, 21-22 onde são mencionadas as acusações a Trásea. Nos capítulos finais da 
obra aparecem abundantes detalhes sobre seu juízo e sobre sua morte. 
518 Cf. Tac. Agr. 2, 1. 
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comportamento dos referidos mártires, que Tácito respeitava, mas não 

aprovava519
. 

Este primeiro par de discursos define o caráter das duas personagens mais 

destacadas do Dialogus. Áper já se apresenta como o defensor da oratória 

contemporânea. Seu objetivo é mostrar que, mesmo após a queda da República, 

existia um campo de ação e de ascensão social para os oradores. Já o discurso 

de Materno, além de justificar seu abandono da oratória, descreve as condições 

sob as quais esta se desenvolvia a oratória no principado. 

ORATÓRIA IMPERIAL E ORATÓRIA REPUBLICANA 

O segundo debate coloca em cena a comparação explícita entre a velha e 

a nova oratória. A discussão é suscitada pela chegada à casa de Materno de um 

novo interlocutor, Vipstano Messala. Ele é bem conhecido como personagem 

histórica. Nas Historiae de Tácito é elogiado520 e apontado como fonte de algumas 

informações históricas521
. Dois traços o distinguem das outras personagens: é o 

único dos interlocutores nascido em Roma522
, e de origem nobre523

.

Ao conhecer o motivo da disputa que enfrentou Áper e Materno, Messala 

faz um elogio dos participantes, por não restringirem seu engenho aos assuntos 

do foro e as declamações, e por levarem adiante uma discussão (disputatio), que 

não só é grata e frutífera para eles mesmos, mas também será útil para aqueles 

que dela possam vir a ter notícia (cf. Tac. Dia/. 14, 3). Desse modo, Messala opõe 

a uma oratória eminentemente prática, caracterizada principalmente pelo gênero 

forense e pelos exercícios declamatórios, uma outra, filosófica, que se distingue 

também pela discussão desinteressada de idéias, pelo ornamento literário e pela 

519 Em diversas ocasiões, Tácito defende o caminho do meio, entre uma adulação servil e uma 
oposi�o suicida. Seu sogro Agrícola aparece como o modelo desta classe de comportamento. Cf. 
Tac. Agr. 42. Veja-se também Tac. Ann. IV, 20. 
520 Cf. Tac. Hist. Ili, 9, 3, onde é destacado por sua origem nobre e por sua conduta; cf. também ibid. 
IV, 42, 1-2, onde louva-se sua eloqüência e sua piedade filial. 
521 Cf. Tac. Hist. Ili, 25, 2; Ili, 28, 1 em que Tácito remete ao testemunho de Messala. 
522 Cf. Tac. Dia/. 28, 3 em que alude a esta condição, que o habilita para falar dos defeitos da cidade. 
523 Cf. Tac. Dia/. 27, 1, em que Matemo acusa Áper de ter ofendido os antepassados de Messala, ao 
criticar a oratória republicana. 
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erudição. Messala se revela, desde o início de sua participação, como o 

antagonista da noção meramente profissional da oratória, apresentada no começo 

da obra524
. 

Assim Messala se posiciona como o nostálgico defensor da oratória antiga, 

que é, neste contexto, a ciceroniana. Um elogio irônico feito a Áper dá início ao 

segundo debate do Dialogus. Após elogiar em conjunto seus interlocutores como 

sendo verdadeiros oradores525, ele se refere especificamente a Secundo e a Áper. 

Assim, pois, por Hércules, percebo, Secundo, que, tendo escrito uma 

Vida de Júlio Africano, deixaste a esperança de futuros livros 

semelhantes, e, por tal motivo, recebeste uma aprovação não menor à 

obtida por Aper, em razão de não ter ele ainda abandonado as 

controvérsias de escola e por empregar seu ócio à maneira dos novos 

retores, e não como os antigos oradores526. 

Áper e Materno mencionaram aspectos dos contextos social e político da 

oratória contemporânea. Messala, por sua vez, vai considerar a oratória desde a 

perspectiva da educação. Daí as referências às declamações, às escolas e aos 

retores, que se reiterarão nas suas sucessivas intervenções. A avaliação negativa 

de Messala sobre a oratória contemporânea fundamenta-se, em grande medida, 

em suas críticas ao ensino retórico. Assim, os retores, responsáveis pelos 

métodos e pela prática da educação, são um alvo predileto. 

No passo acima, a zombaria a respeito de Áper contrasta com o elogio a 

Secundo. Enquanto Áper ainda perde seu tempo na declamação, Secundo 

escreve uma biografia de Júlio Africano, no juízo de Quintilano, o mais destacado 

524 A oratória eminentemente prática em que o termo 'orador' é substituído por 'advogado', 'causídico' 
�

2fatrono'. �f. T ac. Dia/. 1, 1. . _ . . 
Cf. Tac. 01al. 14, 3: ... vos, um optimt et temporum nostrorum oratores ... ( ... vos, varões excelentes 

e os melhores oradores de nosso tempo ... ). 
526 Tac. Dia/. 14, 4: /taque hercu/e non minus probari uideo in te, Secunde, quod tu/i Africani uitam 
componendo spem hominibus fecisti plurium eius modi librorum, quam in Apro, quod nondum ab 
scholasticis controuersiis recessit et otium suum mavult novorum rhetorum more quam ueterum 
oratorum consumere. 
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orador que já viu, junto com Domício Áfer527
. Secundo é elogiado então como 

historiador, atividade à qual também Messala se dedicava. 

Áper assume a ironia de que foi objeto como uma negação em bloco da 

eloqüência contemporânea. Como prova de que Messala comete uma 

simplificação audaciosa (contenderes .... audacius), alega o exemplo da 

eloqüência do mesmo Messala e de seu irmão528
. Este é ninguém menos do que 

o famoso orador e delator Aquílio Régulo529
. Messala nada tinha a ver com as

acusações que pesavam sobre seu irmão, mas interveio no senado, sendo ainda

muito jovem, implorando para que aquele não fosse condenado530.Régulo

sobreviveu a Vespasiano e os Flávios, e só morreu no ano 105, sob o principado

de Trajano. É possível então que estivesse vivo quando o Dialogus foi publicado,

o que justifica que não seja nomeado explicitamente531
. Syme considera que é

nesta célebre personagem que se inspirou Tácito para criar Áper, que seria um

Régulo simpático e purificado532
. De qualquer forma, a irrupção de um irmão de

Régulo no diálogo pode ajudar a explicar o rumo das intervenções posteriores,

principalmente o discurso final de Materno.

Messala não tem dúvidas sobre a superioridade dos antigos. Materno e 

Secundo, que compartilham seu ponto de vista, exortam-no a realizar uma análise 

527 Cf. Quint. X. 118: 
528 Cf. Tac. Dial. 15, 1: . . . oblitus et tuae et fratris tui eloquentiae ( esquecido de tua eloqüência e da do
teu irmão). 
529 Cf. Tac. Hist. IV, 42, que relata alguns de seus feitos como delator. Cúrcio Montano o considera
como um continuador de Éprio e de Marcelo. Começou sua carreira sob Nero e viveu até os tempos 
de Trajano. Também se notabilizou como captator testamentorum (caçador de testamentos), cf. Plin. 
Epist. li, 20; IV, 2, 2. Plínio critica sua conduta (cf. ibid. 1, 5) e questiona seu estilo (cf. ibid. IV, 7, 4; 1, 
20, 14-15). Após a sua morte escreve sobre sua eloqüência em termos elogiosos. Cf. ibid. Vl, 2. 
530 Tácito louva tanto sua piedade quanto sua eloqüência. Cf. Tac. Hist. IV, 42, 1: Magnam eo die
pietatis eloquentiaeque famam Vipstanus Messa/a adeptus est, nondum senatoria aetate, ausus pro 
fratre Aqui/ia Regulo deprecari. (Naquele dia Vipstano Messa/a, que ainda não tinha alcançado a idade 
senatória, obteve uma enorme fama por sua eloqüéncia e por sua amor filial, ao atrever-se a suplicar 
em favor de seu irmão Aquí/io Régulo). 
53

1 Omitir menções explicitas e juízos acerca dos vivos é prática comum na antigüidade. Veja-se a 
resistência de Cícero em fazer um comentário sobre as obras de César, ainda vivo. Cf. Cic. Brut. 251. 
Veja-se comentário no Capítulo 1. Cf. também Quint. X, 119, onde fala genericamente de oradores 
contemporâneos, sem nomeá-los. Por outro lado, um juízo explicito sobre o temido Régulo poderia 
ser imprudente se ele ainda vivia quando o Dialogus foi publicado. Também seria indelicado com 
Messala estabelecer um contraste explicito entre a conduta dos dois irmãos. Cf. Syme (Syme, 1958, 
108, n. 303) e Duret (Duret, 1986, 3268).
53

2 Cf. Syme (Syme, 1958, 101-111).
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das causas dessa diferença de qualidade entre antigos e contemporâneos533
.

Porém Áper não aceita que exista decadência, e denuncia uma conspiração 

(conspiratio) dos outros três participantes contra a época presente. O emprego do 

termo não é inocente. Áper tem lembrado várias vezes a eloqüência dos 

delatores534 , e sabe-se que a acusação usual contra suas vítimas era a de 

estarem conspirando. Também a delicada situação de Matemo, após a 

apresentação de sua tragédia, sugere a atividade desses informantes por trás dos 

rumores e comentários maliciosos sobre seu Catão. Assim, as palavras de Áper 

insinuam que a crítica aos modernos pode ser também uma das formas que 

assume a crítica política. 

Ao negar Áper que exista decadência, novamente a discussão sobre suas 

eventuais causas fica adiada, enquanto o seu discurso e o de Messala encenam 

uma espécie de querei/e entre antigos e modernos. Assim, a discussão sobre as 

causas fica novamente adiada, enquanto os discursos de Áper e de Messala 

encenam uma sorte de querei/e entre antigos e modernos. 

O SEGUNDO DISCURSO DE ÁPER 

Áper começa por questionar a noção de antigüidade como um absoluto. 

Lembra que o tempo que separa Cícero dos tempos atuais é só de 120 anos, 

período que corresponde a uma vida humana (Cf. Tac. Dia/. 17, 3; 6-7). Segundo 

seu critério, antigo é Menênio Agripa, que viveu no terceiro século a.e., ou Sérvio 

Galba e Gaio Carbão. que se destacaram no segundo século a.C.535
. Assim, Áper 

denuncia como um absurdo que sejam tidos por antigos oradores como Cícero, 

César, Célia, Calvo, Bruto, Asínio Polião e Messala Corvino536
, pois o tempo deles 

533 
Cf. Tac. Dia/. 15, 2; 16, 1; 16, 3. 

534 Cf. sobre Marcelo e Crispo Tac. Oial. 5, 7; 8, 1-4. Sobre Régulo, cf. ibid. 15, 1. Também Matemo
fez alusão genérica a eles. Cf. ibid. 12, 2. 
535 

Cf. Tac. Dia/. 17, 1; 18, 1. Agripa é o autor da fábula dos membros e o estômago, endereçada à 
plebe revoltada. Cf. Liv. 11, 32, 8. Cícero atribui o discurso ao ditador Marco Valério. Cf. Cic. Brot. 54. 
Sobre Sérvio Galba, um dos oradores mais destacados da geração posterior a Catão, cf. Cic. Brot. 82. 
Sobre Gaio Carbão, contemporâneo dos Gracos, cf. Cic. Brot. 105. 
536 

Observe-se que Polião e Messala, contemporâneos da queda da República, fazem boa parte de 
sua carreira no principado de Augusto. Destacam-se na oratória forense, mas também os vemos 
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está mais perto do presente que de Menénio Agripa (Cf. Tac. Dia/. 17, 1 ). Este 

argumento, amplamente desenvolvido por Aper, não é contudo completamente 

original. De fato ele é próprio da melhor tradição ciceroniana. Com efeito, Cícero 

exprimiu-se de maneira similar, questionando a validez da qualificação de Catão e 

Cetego como muito antigos537
. 

Esta é uma das muitas surpresas do Dialogus. Aper, o defensor 

apaixonado do novo, apoiar-se-á reiteradamente para justificar seus pontos de 

vista no mesmo Cícero, que, por sua vez, é colocado por Messala como modelo 

superior da oratória latina, oposto aos novos oradores. Da enorme distância entre 

a oratória contemporânea e a de Cícero, surge para Messala a evidência da 

decadência contemporânea538
. 

Porém esta discussão sobre as formas de catalogar o passado e relacioná-lo 

com o presente não constitui o argumento forte de Aper539 . Sua idéia-chave, a 

mais original e provocativa, embora também encontre antecedentes em Brutus, 

defende uma evolução constante das formas oratórias no tempo, que se adequa 

aos diferentes momentos históricos. A partir dessa premissa fica abolida qualquer 

idéia absoluta e a-histórica sobre os modelos da eloqüência. 

Com efeito, pretendo agora agir com mais coragem e ousadia, 

começando por antecipar que também mudam, de acordo com os 

tempos, as formas e os tipos da eloqüência
540

. 

Não existe qualquer modelo, por acabado que seja, que possa ser invocado 

como a essência ou a perfeição na disciplina. Não existe então algo como "a 

eloqüência", definido de uma vez e para sempre. Há uma multiplicidade de formas 

aparecer nas Declamationes de Sêneca como animadores culturais. Duret {Duret, 1983, 1510) os 
considera como os últimos representantes de uma eloqüência tradicional, embora também selia 
filSssível vê-los como os primeiros entre os novos. 

7 Cf. Cic. Brut. 60-61. 
538 Cf. Tac. Dia/. 15, 2. 
539 Messala o acusa de estar debatendo acerca de "palavras". Para ele não se trata de definir se a 
Cícero e seus contemporâneos corresponde o qualificativo de antigos, ou outro qualquer, enquanto 
seja reconhecido que professavam uma eloqüência superior. Cf. Tac. Dia/. 25, 2. 
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e estilos, não só nas diferentes épocas, mas também ao interior de um mesmo 

tempo histórico. 

Por enquanto contentou-se em ter provado o seguinte: que não existe 

uma fisionomia única para a eloqüência, mas podem ser captadas várias

espécies, também naqueles que chamais antigos; e que o que é 

diferente não é necessariamente pior, mas, por um defeito da malícia 

humana, as coisas antigas sempre são louvadas, enquanto as

contemporâneas provocam desdém
541

. 

A crítica ao preconceito do público, que tende a valorizar o conhecido, o já 

consagrado, em prejuízo das novidades, é um tipo de queixa que aparece em 

Horácio, na sua epístola a Augusto. Lá, reivindica que sua poesia e a dos poetas 

da sua generação está por sobre os celebrados Énio, Névio, Pacúvio, Ácio, Plauto 

e Terêncio, que ele considera tecnicamente deficientes542
. Áper tem uma opinião 

similar dos oradores contemporâneos destes poetas: Assim Sérvio Galba ou Gaio 

Carbão são considerados ásperos (horridí), toscos (ímpolíti) e rudes (rudes) (Cf. 

Tac. Dia/. 18, 1 ). 

Para ilustrar a idéia de uma multiplicidade de estilos e de formas durante 

uma mesma época, e mostrar a oratória do passado como uma realidade viva e 

complexa, Áper alude a cartas em que Calvo, Bruto e Cícero criticavam 

reciprocamente seus defeitos. Na sua opinião, não seria possível definir quem 

estava certo, pois todos eles tinham razão (Cf. Tac. Dia/. 18, 5-6). 

Para Áper, o modelo dos novos oradores é Cássio Severo543
, o primeiro a 

afastar-se do caminho reto e tradicional da eloqüência (vetere atque directa 

540 
Tac. Dia/. 18, 2: Agere enim fortius iam et audentius volo, si illud ante praedixero, mutari cum 

temporibus fonnas quoque et genera dicendi. 
541 

Tac. Dia/. 18, 3: hoc interim probasse contentus sum, non esse unum e/oquentiae vultum, sed in illis 
quoque quos vocatis antiquos plures species deprehendi, nec statim deterius esse quod diuersum est, 
uitio autem malignitatis humanae uetera semper in /aude, praesentia in fastidio esse. 
542 

Cf. Hor. Epist. li, 1, especialmente a partir do verso 34 e seguintes em que se interroga, irônico, 
sobre os critérios para definir os escritores "perfeitos e antigos", ou os "desprezíveis e novos". 
543 

Veja-se também ibid. 26, 4-6 para outra visão mais crítica sobre ele, a de Messala. Cf. 
especialmente Sen. Contr. Ili praef., que fornece o mais amplo retrato disponível da personagem. É 
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dicendi via), o que não teria sido consequencia da falta de talento ou da 

ignorância, mas o fruto de uma decisão meditada544
. Aper resiste à idéia de fazer 

de Severo o tipo de orador dotado de engenho, mas carente de instrução, como 

os ingeniosi, criticados por Quintiliano545
• Ele é descrito como um orador atento às 

mudanças históricas e às diferentes classes de público. 

Com efeito, ele [se. Cássio Severo] viu que também a forma e o 

aspecto do discurso deveriam mudar, como eu disse há pouco, 

segundo as condições históricas e a diversidade dos ouvidos. 
546

'Ouvido' com o sentido de 'ouvinte', 'espectador' ou 'público' é uma 

sinédoque que se repete no Dialogus
547

• As diferenças entre os auditórios de uma 

e outra época explicam a mudança que se produziu na oratória contemporânea a 

partir de Severo. Aper descreve com certa ironia aqueles ouvintes rudes que 

consideravam um mérito que um discurso ocupasse um dia inteiro. Espectadores 

ingênuos e ignorantes valorizavam tudo que tivesse uma mera aparência de 

filosofia ou de retórica (Cf. ibid. 19, 2-3). O público contemporâneo, ao contrário, 

aparece como refinado até o excesso, o que exige do orador a procura de formas 

novas. 

Mas hoje, por Hércules, que tudo foi já divulgado e é muito diffcil 

encontrar alguém no auditório que, se não instruído, não esteja pelo 

referido em numerosas ocasiões nas Controuersiae e nas Suasoriae. Quintiliano (Quint. XII, 1 O, 11) 
considera a acritude (acerbftas) sua caraterística essencial como orador. Cf também ibid. X, 1, 116 
para uma avaliação geral de sua oratória; VI, 3, 27 em que o dizer de Cássio é qualificado como 
áspero (asperum): VI, 3, 78-79 onde emprega o humor para defender-se. Foi vítima de um processo 
por ter escrito libelos difamatorios (cf. Tac. Ann. 1, 72) e no ano 8 ou 9 d.C. foi exilado a Creta. Mais 
tarde sua condenação foi agravada, transferindo-se à isla de Serifo, onde morreu por volta do ano 33 
d.C. Cf. Tac. Ann. IV, 21.
544 

Cf. Tac. Dial. 19, 1: ... non infinnitate ingenii nec inscftia lftterarum ( .. .) sed iudicio et intellectu. ( ... 
não por falta de talento nem por ignorar as letras(. .. ) mas por discernimento e bom senso). 
5-45 Cf. Quint. li, 12, 7.
546 

Tac. Dia/. 19, 2: Vidft [se. Seuerus] namque, ut paulo ante dicebam, cum condicione temporum et 
diuersitate aurium fonnam quoque ac speciem orationis esse mutandam. 
547 

Veja-se Tac. Dia!. 19, 5, citado na seqüência. Em Cícero aparece às vezes com o valor de gosto ou 
sensibilidade artística. Cf. Cic. Brut. 124. 



menos imbuído destes conhecimentos, é preciso encontrar caminhos 

novos e requintados para a eloqüência, por meio dos quais o orador evite 

que os ouvidos se entediem ... 
548 
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Também Cícero fundara a diferença de nível entre os oradores antigos e os 

contemporâneos, no diferente grau de sofisticação do público. Assim, ao 

comentar um discurso de Curião, justifica certos passos pueris pelo fato de que 

naquele tempo os "ouvidos" (aures) não tinham sido suficientemente instruídos549
. 

Áper crê que a oratória atual exige certo pragmatismo. Os juizes agem 

burocraticamente, fazendo uso abusivo de sua autoridade por cima de qualquer 

noção de direito. Por tanto, é preciso ir direto ao assunto e ser eficiente550
. Porém 

a alocução de Áper não se reduz a considerações práticas. Acrescenta mais tarde 

que os juízes querem também ser aliciados pelo desenvolvimento dos argumentos 

(cursu argumentorum), pela cor das sentenças (colore sententiarum), pelo brilho e 

elegância das descrições (nitore et cu/tu descriptionum). O público assiste para 

deliciar-se com a elegância dos discursos, e não mais tolera "a triste e 

despenteada Antigüidade" (tristem et impexam antiquitatem)
551

.

Áper descreve a seguir o entusiasmo dos jovens que se preparam para a 

oratória, seguindo e imitando seus modelos. Para eles, a utilidade desses 

discursos ultrapassa os fins práticos e do momento. Os discursos que ouvem se 

convertem em tema de conversa, circulam de boca em boca e servem de estímulo 

para a escrita. 

E até mesmo os jovens, colocados na bigorna destes estudos, que 

seguem os oradores para seu proveito, não se contentam só com ouvir, 

548 Tac. Dia/. 19, 5: At hercule pervulgatis iam omnibus, cum uix in cortina quisquam assistat, quin 
elementis studiorum, etsi non instructus, at certe imbutus sft, nouis et exquisftis eloquentiae itineribus 

�us est, per quae orator fastidium aurium effugiat ...

9 Cf. Cic. Brut. 124. Cícero, ibid. 67, se exprime em tennos similares para justificar o ar antigo 
(antiquftas) no discurso de Catão. 

550 Cf. Tac. Dia/. 19, 5, onde Áper apresenta os juízes agindo amparados "na força de sua autoridade"
Wi et potestate) e "não no direito e nas leis" (non iure aut legibus).

1 Cf. Tac. Dia/. 20, 2. 



mas querem também levar para casa algo ilustre e digno de memória; 

intercambiam seus textos e muitas vezes escrevem a suas colônias e 

províncias, quer que algum pensamento resplandeça em uma sentença 

breve e aguda, quer que brilhe um passo de apurado amamento 

poético. Pois exige-se agora do orador também o enfeite poético, não 

manchado pela vetustez de Ácio ou Pacúvio, mas tomado do santuário 

de Horácio, Virgílio e Lucano552
• 
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Que o conhecimento da poesia pode ser útil ao orador não é uma novidade. 

Quintiliano menciona que já Teofrasto recomendava aos oradores a leitura dos 

poetas, e destaca que estes eram capazes de fornecer inspiração para as idéias (in 

rebus spiritus), elevação no uso da linguagem (in verbis sub/imitas), capacidade de 

provocar estados anímicos (in affectibus motus), e adequação para os caracteres (in 

personis deco,)
553

. Mas Quintiliano também alerta sobre as diferenças entre oratória 

e poesia e recomenda prudência ao orador, quando se serve de recursos de um 

gênero em que a liberdade é maior554 . 

As palavras de Áper têm um sentido diferente. O trecho acima reflete uma 

oratória, impregnada dos recursos dos poetas imperiais e pouco preocupada com 

os limites tradicionais entre os gêneros, à semelhança da prática declamatória. A 

menção da sentença (sententia) e sua capacidade de condensação, e a procura de 

passagens (/oc,) que se destaquem por seu ornamento poético é ilustrativa a este 

respeito555
. 

552 Tac. Dia/. 20, 4-5: Iam uero iuuenes et in ipsa studiorum incude positi, qui profectus sui causa
oratores sectantur, non solum audire, sed etiam referre domum aliquid illustre et dignum memoria 
volunt; traduntque in uicem ac saepe in colonis,s ac prouincias suas scribunt, siue sensus aliquis 
arguta et breui sententia effulsit, siue locus exquisito et poetico cu/tu enituit. Exigitur enim iam ab 
oratore etiam poeticus decor, non Acci aut Pacuuii uetemo inquinatus, sed ex Horatii et Vergilii et 
Lucani sacrario prolatus. 
553 Cf. Quint. X, 1, 27. 
554 Cf. ibid. X, 1, 28-30. 
555 Lembre-se que Áper tinha sido vinculado por Messala às controvérsias escolares e aos retores. Cf.
Tac. Dia!. 14, 4. Veja-se tradução e comentário supra. No final do Dia/ogus o mesmo Áper se vincula 
expressamente aos retores e homens de escola. Cf. ibid. 42, 2. 
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Na argumentação de Áper, a defesa de uma determinação histórica da 

oratória, a partir das caraterísticas do público, coexiste com uma noção um tanto 

mecânica e ingênua de progresso. Se o público mais preparado toma uma oratória 

superior, seria de se esperar que cada geração de oradores superasse a anterior. É 

o que parece propor Áper, para ilustrar a idéia de que a fonna e os tipos de

eloqüência mudam segundo as épocas. 

Assim, comparado com o velho Catão, Gaio Graco tem maior plenitude e 

abundância; assim, Crasso é mais polido e elegante que Graco; Cícero é 

mais ordenado, mais delicado e mais elevado que ambos; Corvino é mais 

suave que Cícero e mais elaborado no vocabulário. 
556

.

Observe-se que temos cinco oradores de gerações diferentes, 

cronologicamente ordenados, a começar pelo mais antigo, Catão. Cada um dos 

outros superou os antecedentes em um ou vários aspectos. Há evidentemente a 

explicitação de uma idéia de progresso, que se concretiza sucessivamente no devir 

histórico. Porém, digamos em favor de Áper, cuja complexidade como personagem 

tem sido menosprezada algumas vezes, que ele rejeita explicitamente dizer que um 

é melhor do que o outro557
. Cada um dos destaques que o orador mais novo 

representa em relação ao anterior, não é necessariamente um juízo de valor. 

A maior acusação contra Cícero e seus contemporâneos é a de terem 

procurado algumas vezes a imitação dos verdadeiramente antigos, como Galba ou 

Carbão. 

556 
Tac. Dia/. 18. 2: Sic Catoni seni comparatus C. Gracchus plenior et uberior, sic Graccho poHtior et

omatior Crassus. sic utroque distinctior et urbanior et altior Cícero, Cicerone mftior Coruinus et dulcior 
et in uerbis magis elaboratus. 
55

7 
Cf. Tac. Dial. 18, 3: Nec quaero quis disertissimus: hoc interim probase contentus sum, non esse 

unum eloquentiae vultum ... (Não me interessa quem é o mais eloqüente Por enquanto ficou contente 
com ter provado o seguinte, que não existe uma fisionomia única para a eloqüência ... ). 



Com efeíto, são [se. Sérvio Galba e Gaio Carbão] ásperos, toscos, rudes 

e disformes, e tomara vosso caro Calvo, Célio ou o próprio Cfcero não os 

tivessem imitado em nenhum aspecto558
. 
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A predileção pelos exemplos antigos em detrimento dos contemporâneos, 

Áper a considera como uma das marcas carateristicas dos oradores aticistas. 

Pouco mais à frente, esta caracterização se fará mais explícita. Por ser Calvo, 

como já vimos, o orador mais representativo dessa tendência, o possessivo vester 

(vosso caro) designa obliquamente como aticistas a Messala, Matemo e Secundo. 

Em sua crítica aos admiradores dos antigos Áper utiliza termos tradicionais 

desde Cícero, na crítica aos aticistas. Assim a alusão a um estilo seco (siccus)559
, 

aos ossos (ossa) e à esqualidez (macies)560
, que pretendem próprias da saúde 

(sanitas)
561

, mas que sugerem antes um hospital (ualetudinarium)
562

. Força (uires),

sangue (sanguis), suco (succus), músculos (lacert1) são alguns dos termos que 

descrevem um estilo de marca oposta, caracterizado pela primacia do omatus, que 

Cícero já defendera em Brutus e em Orator. 

É o vocabulário do corpo que constrói as imagens com que se descrevem os 

estilos. Na terminologia está implícita a condenação da estética do discurso simples 

e da concisão. A leveza (tenuitas) é vista como doentia, como esqualidez (macies). 

Já o estilo que valoriza o ornamento é visto como um corpo em que o sangue se 

agita, dando vida aos membros e realçando sua beleza563
. Após Cícero, também 

Quintiliano e Plínio, o Jovem, empregam esta linguagem. Assim o audacioso e 

irreverente Áper se justifica nos termos mais prudentes que fornece a tradição. 

Sua defesa dos contemporâneos procura a identificação com Cícero, vítima da 

estreiteza arrogante de Calvo. Desse modo, os aticistas de um e outro tempo 

558 
Tac. Dia/. 18, 1: ... sunt enim [se. Seruius Galloa et C. Carbo) horridi et impoliti et rudes et informes 

et quos utinam nulla parte imitatus esset Calvus uester. 
559 

Cf. Tac. Dia/. 21. 7. 
560 Cf. ibid. 21, 1; 21, 8. 
561 Cf. ibid. 23, 3; veja-se também ibid. ualetudo. 
562 

Cf. ibid. 21, 1. 
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coincidiriam na rejeição à novidade e na sacralização generalizadora de modelos 

antigos. Áper, por sua vez, diz defender os oradores contemporâneos, como Cícero 

o fizera.

Passo a Cícero, que teve com seus contemporâneos a mesma disputa 

que eu travo convosco. Pois eles admiravam os antigos, ele dava o 

primeiro lugar à eloqüência de seu tempo; e em nenhum outro aspecto 

superou mais amplamente os oradores de sua época que no 

discemimento
564. Com efeito, ele foi o primeiro a polir o discurso; o 

primeiro que se preocupou em selecionar as palavras e em dotar de arte 

à composição. Também aventurou trechos mais amenos e descobriu 

algumas sentenças, principalmente naqueles discursos que compôs já 

ancião, próximo do final da sua vida, quer dizer, após ter feito maiores 

progressos e ter descoberto, pela prática e pela experiência, qual era o 

melhor tipo de eloqüência565
. 

Assim Cícero concretizara no passado uma mudança na oratória, análoga à 

que em tempos mais recentes levou adiante Cássio Severo. Aparece então como o 

precursor da nova eloqüência preconizada por Áper. Além do mais, a evolução no 

estilo de Cícero, que se aperfeiçoa na velhice, exprime um paralelo com o 

progresso na história da oratória latina, tal como concebida por Áper. Esta, partindo 

de começos modestos e rudes, atinge o amadurecimento na geração de Cícero, e a 

perfeição na atualidade. 

O que Áper reivindica não é o estilo nem a doutrina de Cícero, mas sua atitude 

em relação ao ornamento e ao debate sobre os rumos da oratória. Na crítica aos 

563 
Cf. Cic. Orat. 30, em que as forças (uires) de Demóstenes contrastam com a fraqueza (imbecil/itas) 

dos aticistas Cf. também Cic. Brut. 68. 
584 

Cf. com Tac. Dial. 19, 1, onde a adoção de uma nova eloqüência por Cássio se atribui ao seu 
discernimento e bom senso (iudicio et intellectu) .. 
565 

T ac. Diaf. 22, 1: Ad Cíceronem uenio, cui eadem pugna cum aequafibus suis fuit, quae mihi 
vobiscum est. fifi enim antiquos mirabantur, ipse suorum temporum efoquentiam anteponebat; nec uffa 
re magis eiusdem aetatis oratores praecurrit quam iudicío. Primus enim excoluit orationem, primus et 
uerbis defectum adhibuit et compositioni artem, focos quoque laetiores attentauit et quasdam 
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oradores e na importância atribuída aos diferentes públicos, Aper revela-se um

herdeiro de Cícero. Porém, excluídas as considerações a seu caráter pioneiro no 

cuidado do ornamento, Aper não estabelece grande diferença entre Cícero e os

vilipendiados antiqui. Na seqüência do passo que trata do papel de Cícero na 

polêmica contra os aticistas, Aper refere os defeitos de Cícero:

Com efeito, seus primeiros discursos [se. os de Cícero] não carecem 

dos defeitos da Antigüidade: é lento nos exórdios, prolixo nas narrações, 

supérfluo até o excesso; demora em comover-se, raramente se 

entusiasma; poucas frases acabam de forma adequada e com certo 

brilho. Nada que possas extrair, nada que possas levar contigo ... 566.

Aqui Cícero é apresentado como o oposto da nova oratória. Aparece como 

lento, redundante, carente de vigor e de brilho. Diferentemente dos novos oradores, 

que estimulam a escrita e fazem com que os ouvintes possam levar para casa algo 

ilustre e digno de memória567
, os leitores do Cícero jovem, anterior a sua maturação, 

não conseguem tirar nada memorável de suas obras, nada podem levar consigo 

(nihil referre possis). 

Após acrescentar outras opiniões igualmente irreverentes sobre Cícero (cf. 

Tac. Dia/. 23, 1 ), Aper declara ter-se visto constrangido a enunciar tais defeitos -

embora tenha omitido outros tantos: é que estes são paradoxalmente os únicos 

aspectos de Cícero que admiram os arcaizantes, os que preferem Lucílio a Horácio, 

e Lucrécio a Virgílio (cf. ibid. 23, 1-2). 

Assim, a leitura dos oradores da geração de Cícero é útil desde que se apóie 

em um maduro juízo crítico, que seja capaz de separar o joio do trigo. Assim BE>fft&

Cícero é valorizado como um refinado estilista, mas também como réu de alguns 

defeitos da Antigüidade, Calvo e Célio, também são considerados desde esta 

sententías ínuenft, utíque in iís oratíonibus, quas senior iam et iuxta finem uitae composuit, id est 
�stquam magis profecerat usuque et experlmentis didicerat.

Cf. Tac. Dia/. 22, 3,: Nam priores eíus [se. Ciceronis] orationes non carent uitiis antiquitatis: lentus 
est in prlncipiis, longus in narrationibus, otiosus circa excessus; tarde commouetur, raro incalescit; 
�uci sensus apte et cum quodam lumin� t�'"!inantur. N(hil excerpere,_ nihil referre possis . . .

7 Cf. Tac. Dia/. 20, 4: referre domum ahqutd illustre et d1gnum memona . 
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perspectiva dupla. Rejeitados quando exalam cheiro de Antigüidade568
, insinuam 

ocasionalmente as virtudes da nova oratória: o ornamento no estilo e a adequação 

aos ouvidos dos juizes569
. 

OS DISCURSOS DE MESSALA 

No seu discurso de réplica (Tac. Dia/. 25-26, 8), Messala pretende 

restabelecer a hierarquia tradicional e aceita, que cataloga os oradores; o valor 

indiscutível da tradição, que Áper ousou questionar. Assim como Demóstenes 

ocupa o primeiro lugar entre os gregos, Cícero é reivindicado e recolocado no topo 

da oratória romana570
. 

Quanto aos oradores realmente antigos, que Áper desprezou, Messala aceita 

que não procede sua defesa, por serem expoentes de uma eloqüência ainda 

nascente e, por tanto, portadora dos defeitos inerentes a essa etapa de 

desenvolvimento571
. Porém, destaca que, levado a escolher entre estes oradores 

arcaicos e os modernos decadentes, sua opção seria pelos primeiros. 

De resto, se tivesse que escolher uma forma de eloqüência, omitindo 

aquela, que é a melhor e mais perfeita, por Hércules que preferiria a

impetuosidade de Gaio Graco ou a maturidade de Licínio Crasso, antes 

que os adereços de Mecenas ou os retintins (tinidos) de Galião: é muito 

melhor vestir o discurso com uma toga áspera do que distinguir-se pela 

roupa arrebicada, própria de uma meretriz
572

. 

Os ataques de Messala não se restringem ao tempo presente, nem mesmo à 

oratória. A crítica alcança Mecenas, nome destacado da política de Augusto, aqui 

568 
Cf. Tac. Dia/. 21, 4. 

569 
Cf. ibid. 21, 2. 

57057
° Cf. Tac. Dia/. 25, 3. 

57
1 

Cf. Tac. Dia/. 25, 7. 

572 
Tac. Dia/. 26, 1: Ceterum si omisso optimo illo et perfectissimo genere eloquentiae eligenda sit

fonna dicendi, ma/im hercle C. Gracchi impetum aut L. Crassi maturitatem quam calamistros 
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aludido em sua condição de poeta573
. O outro nome citado, Júnio Galião, é um dos 

mais louvados declamadores da obra de Sêneca. É significativo que Messala cite, 

para criticar a nova eloqüência, um poeta e um declamador. Isto parece sintomático 

da perda de centralidade da oratória no contexto da eloqüência. Na visão de 

Messala, os modelos dos oradores contemporâneos vêm de fora da oratória. Os 

adereços (calamistn) de Mecenas e os retintins (tinnitus) de Galiao exemplificam 

uma ornamentação afeminada e uma verbosidade vazia574
. Por meio da correlação 

entre vestimenta e linguagem, Messala pretende resgatar, por contraste com a 

eloqüência oca e ornamental das personagens citadas, a dignidade da antiga 

oratória. 

A afetação dos modernos aparece ligada à imoralidade, e se evidencia pelo 

desenfreio da linguagem (lascivia verborom), a frivolidade das idéias (levitate 

sententiarom), e por uma excessiva liberdade compositiva (licentia compositionis)575. 

Isto tudo lhe parece a Messala mais próprio da música das pantomimas que da 

oratória. A falta de decoro na eloqüência contemporânea também se revela na 

dissolução dos limites que mantinham separados os gêneros. Até a distinção entre 

o nobre e o baixo, antes respeitada, desapareceu.

É o que não deveria estar permitido nem ouvir, como prova de fama, de 

glória e de talento, a maioria [dos oradores] se jacta de que seus 

comentários se cantem e se dancem. Daí procede aquela exclamação 

desagradável e às avessas, mas muito freqüente: que os nossos 

Maecenatis aut tinnitus Gallionis: adeo melius est orationem uel hirta toga induere quam fucatis et 
meretriciis uestibus insignire.
573 Sêneca, o Filósofo, critica seus versos dissolutos, que considera correspondentes a sua forma de
vida. Cf. Sen. Epist. 114, 5. Ao que parece também Messala relaciona o estilo com os conhecidos 
excessos da personagem. Cf. também Quint IX, 4, 28. 
574 

Calamister é propriamente "ferro de frisar o cabelo", e logo "amamentação afetada"; tinnitus,
"retintim" ou "tinido" agudo dos metais ou cristais. Ambas imagens sugerem um estilo eloqüência 
afeminado, que será logo comparado à vestimenta de uma meretriz. Na seqüência acrescenta que 
não se trata de um enfeite próprio da oratória nem de um homem (Neque enim oratorius iste, immo 
hercu/e ne uirilis quidem cu/tus est ... ) 
575 

Cf. Tac. Dia/. 26. 2. 



oradores falam brandamente, enquanto nossos histriões dançam 

eloqüentemente.
576
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A menção ao canto, à dança e aos oradores que falam brandamente (tenere), 

e não como verdadeiros homens, lembra a queixa de Sêneca sobre os jovens de 

quem inutilmente se espera que cheguem a eloqüentes: "A afeição pelo canto e 

pela dança os mantêm afeminados577" 

A falta de decoro na eloqüência contemporânea se revela pela divulgação 

destes hábitos teatrais, próprios dos histriões e não de um cidadão. Com esta falta 

de limites entre os gêneros, Messala alude aos declamadores. Estes costumavam 

dar à elocução de seus discursos uma variedade de entonações e matizes, à 

maneira dos atores trágicos, que não se adequava à seriedade requerida na 

oratória578
. 

Em um passo das Controversiae (cf. Sen. Contr. VII, 3, 8-9) dedicada a 

discutir os excessos no uso de sententiae, baseadas em jogos de palavras, Cássio 

Severo se revela como admirador do autor de mimos Publílio Siro, a quem se atribui 

a introdução de tal recurso. Por isso não é surpreendente que após falar da falta de 

pudor da nova oratória, Messala faça menção a Cássio Severo, a quem Áper tinha 

colocado como o criador do estilo novo579
, destacando sua agressividade, seu 

abandono da ordem expositiva e a falta de pudor em seu vocabulário580
.

Messala finaliza seu primeiro discurso com uma zombaria explícita aos 

homens de escola (scholastic1), que se deliciam com a convicção de sentir-se 

576 Tac. Dia/. 26,3: Quodque u;x auditu fas esse debeat, laudis et gloriae et ingenii loco plerique iactant
cantari saltarique commentarios suos. Unde oritur illa foeda et praepostera, sed tamen frequens [sicut 
hís clam et] exclamatio, ut oratores nostri tenere dícere, histriones diserte saltare dicantur. Sobre os 
�roblemas textuais da passagem, cf. os comentários de Valmaggi (Tacito, 1923, p. 71, 119-120). 
TT Sen. Contr. 1 praef. 8: ... cantandi saltandique obscena studía effemínatos tenent.

578 Sobre o uso desmedido da voz entre os declamadores, comparável ao que faziam os atores 
�icos, cf. Bonner (Bonner, 1984, 102-104). 
579 Cf. Tac. Dia/. 19, 1-2. Veja-se comentário da passagem supra. 580 Cf. Tac. Dia/. 26. 4-5, em que pese a estas críticas, é também objeto de elogio. Messala afinna que
pode ser considerado um orador se é comparado aos que vieram depois dele, e louva a "amplidão de 
sua erudição" (uarietate eruditionis), o "encanto de sua polidez" (/epore uróanitatis) e o "vigor de suas 
forças" (ipsarum uirium robore).
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superiores a Cícero581 
(cf. Tac. Dia/. 26, 8), e promete acrescentar exemplos para

mostrar "as etapas através das quais a eloqüência tem sido quebrada e 

diminuída
582

".

Este último propósito não se concretiza. Materno interrompe o discurso de 

Messala para lembrar-lhe sua promessa583 de explicar as causas da decadência 

contemporânea, sendo a superioridade dos antigos um fato evidente que não 

precisa de prova (cf. Tac. Dia/. 27, 1). 

A intervenção de Materno fecha o segundo par de discursos do Dialogus, sem 

que tenha sido ainda abordado diretamente o tema prometido pelo prefácio: a 

decadência da eloqüência, e mais especificamente, da oratória. 

Os discursos anteriores fornecem o contexto necessário para interpretar 

adequadamente o último par de intervenções, a de Messala e a de Materno, que 

encerra a discussão. 

O tema é finalmente o das causas da decadência da oratória. Messala 

começa por declarar que o problema não provém de uma carência natural, de uma 

eventual falta de engenho nos oradores atuais. 

Quem ignora, de fato, que a eloqüência e as outras artes se afastaram 

daquela antiga glória, não por falta de dotes dos homens, mas pela 

indolência da juventude, pelo desinteresse dos pais, pela ignorância dos 

professores e pelo esquecimento dos velhos costumes (da antiga 

mora/?)584

Messala cita estes motivos como conhecidos e consensuais. O último explica 

talvez os anteriores. O abandono do mos antiquum, dos costumes ancestrais, 

581 
Séneca (Sen. Contr. Ili praef. 15) refere o caso do retor grego Céstio Pio, a quem seus discípulos 

consideravam superior a Cícero. Céstio criava discursos respondendo àqueles de Cícero. Assim 
aparece pronunciando um discurso fictício ln Milonem (Contra Milão), que pretendia rebater a mais 
célebre defesa de Cícero, Pro Milone (Em defesa de Milão). 
582 

Tac. Dia/. 26, 8: ... quibus gradibus fracta sit et deminuta eloquentia. 
583 

Cf. ibid. 24, 3-25, 1. 
584 

Tac. Dia/. 28, 2: quis enim ignorat et eloquentiam et ceteras artes desciuisse ab ilia uetere gloria 
non inopia hominum, sed desidia iuuentutis et neglegentiam parentum et inscientia praecipientium et 
obliuionis moris antiqui? 
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acaba com o mundo de valores que fazia possível a eloqüência585
. A explicação 

inicial de Messala não remete a alguma mudança específica ocasionada pelo 

advento do principado, mas que é de fato bem anterior e de que se escreve 

abundantemente, já desde finais da República, até pelo próprio Cícero, que reclama 

com freqüência da perda de valores tradicionais586
. 

Na seqüência (cf. Tac. Dia/. 28, 4), Messala faz uma descrição idealizada da 

maternidade e das relações familiares em um passado que parece ainda não 

contaminado. Lembra, pela tom, a descrição de Materno sobre a poesia na idade de 

ouro587
. Porém, a boa educação inicial fornecida pelas próprias mães não é 

colocada em um passado remoto. Além de Cornélia, mãe dos Gracos, são 

mencionadas como exemplo de maternidade virtuosa Aurélia, mãe de César, e 

Ácia, de Augusto (cf. ibid. 28, 5). 

À educação dos atuais oradores nas escolas dos retores, que provém apenas 

de uma exercitação da língua e da voz (cf. 31, 1) Messala opõe uma sólida formação 

em direito, filosofia e nas disciplinas auxiliares, próprias de um homem livre, como a 

geometria, a música e a gramática , cujo melhor exemplo é o próprio Cícero (30, 4-

5). A defesa de uma instrução universal, que permita ao orador falar com brilho 

sobre qualquer assunto, é defendida por Messala, que segue de perto os 

ensinamentos do De oratore, de Cícero588
. A flexibilidade oratória, que permite ao 

orador usar um estilo ou outro, segundo as circunstâncias, se aprende dos filósofos, 

e não dos retores (31, 5-7; 32, 5-6). 

Assim Messala identifica como causa principal do declínio a perda desses 

conteúdos, que eram próprios da antiga educação. Sem eles a oratória fica 

recortada (circumcisa), amputada (amputata), e deixa de ser uma disciplina nobre 

585 Estes pontos de vistas sao, como o próprio Messala diz, já conhecidos. O prefácio ao primeiro
livros das Controvérsias, de Séneca, desenha estes jovens decadentes, corrompidos em seus 
hábitos, que não têm, na sua opinião, capacidade de criar nada de pessoal. Por isso nem chegam a 
ser imitadores, são plagiadores. Cf. Sen. Contr. 1 praef. 8-10. 
586 Cf. os comentários de Wallace-Hadrill (Wallace Hadril, 1997, p. 12-14) sobre a crise da noção de
tradição nos finais da República. 
587 Cf. ibid. 12, 3-4.
588 Cf. Tac. Dia/. 30, 5, e compare-se com palavras de Crasso em Cic. De orat. 1, 64.
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(sine ingenuitate) para converter-se em mais uma entre as técnicas servis (uma ex 

sordidissimis artificiis)
589

. 

Este é o argumento que sugeria o começo da obra, e que é certamente 

bastante tradicional. A queixa contra a redução da oratória a fórmulas e receitas, e 

a reivindicação do direito civil e da filosofia como bases mais importantes que a 

mera técnica verbal, constituíam o ponto de vista básico do De oratore. 

Instado por Materno a acrescentar, além dos conhecimentos exigidos para o 

orador, as práticas em que os jovens se exercitavam nos tempos antigos (cf. Tac. 

Dial. 33, 1-3), Messala apresenta seu segundo argumento (cf. ibid. 33, 4-35, 5) e 

destaca como característico do processo de aprendizado que antigamente os 

jovens acompanhassem um orador destacado, participando junto a ele de suas 

diferentes atividades. Assistiam a seus discursos forenses e deliberativos, e 

envolviam-se em suas disputas. Messala compara esta experiência direta da 

realidade oratória com o que acontecia nas escolas de retores, em que os discursos 

eram gratuitos e sem conseqüências (cf. Tac. Dia/. 34). Messala acrescenta ainda a 

falta de verossimilhança nas suasórias e nas controvérsias, e cita exemplos do 

vocabulário declamatório, que aludem a tiranos, incestos e mulheres violentadas (cf. 

Tac. Dia/. 35, 4-5). 

O SEGUNDO DISCURSO DE MATERNO 

Enquanto o primeiro discurso de Materno ataca e rejeita o tempo presente, 

refugiando-se em um passado mítico, sua intervenção final (36, 1- 41, 5) aprofunda 

o tema começado por Messala, o das condições apropriadas para o

desenvolvimento da oratória. Ao interromper previamente Messala, que comparava 

antigos e modernos, sem aventurar uma explicação aceitável para a perda do bom 

nível da antiga oratória, ele havia sugerido uma causa política para o fenômeno 

analisado: 

589 
Cf. Tac. Dia/. 32, 4. 



Continua, disse Matemo, e quando falares dos antigos, faz uso daquela 

antiga liberdade, da que nos temos afastado ainda mais do que de sua 

eloqüência590. 
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Assim a liberdade de expressão era natural no regime republicano. Seu 

desaparecimento na atualidade é só um correlato da queda da República. Matemo 

reivindica assim causas políticas para justificar o declínio da eloqüência. 

Esta opinião parece corresponder ao perfil de Matemo desenhado no começo 

da obra: um poeta que desafia o poder político com suas tragédias, e vê na oratória 

contemporânea o espaço de ação de criminosos, que perseguem os cidadãos que 

reivindicam a antiga liberdade. 

Contudo, o paradoxo que coloca o segundo discurso de Materno é que essa 

liberdade, que era própria do regime republicano, e que aparece como o ambiente 

propício para o desenvolvimento de uma grande oratória, associa-se à desordem 

(perturbatio) e a libertinagem (licentia)
591

. A imagem empregada por Materno para 

descrever a oratória republicana é expressiva: 

A grande eloqüência, como o fogo, se alimenta da matéria, se aviva com 

o movimento e brilha enquanto está ardendo
592

. 

Este discurso considera contraditórias e irreconciliáveis a lógica da oratória e a 

do Estado. Para crescer, a oratória precisa da turbulência e da agitação que são 

nocivas e fatais para o Estado. O prestígio dos oradores correspondia à influência 

que ostentavam na República, e seu poder não respeitava limites nem posições 

sociais (Cf. 36, 3). 

590 
Tac. Dia/. 27, 3: Perge inquit Matemus 'et cum de antiquis loquaris, utere antiqua /ibertate, qua uel 

magis degenerauimus quam ab eloquentia. 
591 

Cf. Tac. Dia/. 36, 2. 
592 

Tac. Dia/. 36, 1: Magna eloquentia, sicut flamma, materia afitur et motibus excitatur et urendo 
clarescit. 
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Na descrição do caos que era o ambiente natural da velha oratória, Materno 

assume a explicação usual desde Augusto para justificar o principado: um condutor 

único (moderatore uno) é garantia de paz (cf. 36, 2). 

Das situações sociais e políticas atribuídas à República e ao principado 

surgem duas classes diferentes de oratória. A oratória contemporânea se reduz ao 

tratamento de casos judiciais e procedimentos burocráticos, enquanto na República 

ela se ocupava de grandes temas como a defesa do Estado da corrupção eleitoral 

(de ambítu comítíorum), as denúncias da pilhagem contra os aliados (explilatís 

sociis) ou os crimes políticos (civibus trucidatis). Materno conclui que, embora seja 

melhor ver-se livre de estas desgraças, também é verdade que as mesmas 

forneciam um valioso material para a eloqüência593
.

Mesmo assim Materno salienta que os oradores contemporâneos não 

carecem de mérito. Suas limitações surgem da insignificância dos seus temas, que 

correspondem, porém, a uma situação política de paz e felicidade (Cf. Tac. Dia/. 36, 

2). Estes contrastam com a importância dos discursos de Cícero. Os que fizeram 

sua fama são aqueles em que estavam em jogo grandes lutas políticas: os 

discursos contra Catilina, contra Verres, contra Antônio, e a defesa de Milão. Os 

mais célebres e louvados discursos de Cícero foram possíveis então graças a 

existência destes maus cidadãos. Porém, para o Estado é melhor que não existam

tais personagens, mesmo que a grande eloqüência desapareça com eles (Cf. ibid. 

37, 6). 

O final do discurso de Materno, volta a encenar a contradição insolúvel entre 

oratória e paz. 

Não estamos falando de algo pacífico e calmo, que goste da honestidade 

e da moderação. Ao contrário, aquela magnífica e notável eloqüência é 

discípula da libertinagem, que os néscios chamam de liberdade; amiga 

de sedições, estímulo de um povo desenfreado, ignorante da obediência 

593 
Cf. Tac. Dia/. 37. 4-5. 



e da severidade, insolente, temerária, arrogante, ela não nasce nas 

cidades bem constitufdas
594

.
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O passo é uma singular distorção do quadro apresentado por Cícero em 

Brutus, em que vincula o surgimento da oratória com as cidades que tinham 

desenvolvido regimes bem organizados e que respeitavam a liberdade: 

A eloqüência é companheira da paz, aliada da tranqüilidade e, por assim 

dizer, uma discípula de uma Cidade bem constituída
595

.

Materno transforma as palavras de Cícero em seu oposto. Cícero relaciona a 

eloqüência com a boa organização do Estado, enquanto Materno o faz com o 

desenfreio (licentia). De resto, surge ainda um contraste a partir do sentido diferente 

que adquire em um e outro caso a expressão "uma cidade bem constituída" (bene 

constituta civitas). Com efeito, Cícero se refere à Atenas de Péricles e às cidades de 

Sicília, após libertadas do jugo dos tiranos (cf. Cic. Brut. 45-46), que ele enxerga 

como antecessoras da Roma republicana. Já Matemo fala dos regimes autoritários 

dos espartanos, dos cretenses, dos persas e dos macedônios, que considera 

caraterísticos de um poder estável (certo imperio)
596

, comparado implicitamente ao 

dos príncipes na Roma contemporânea. 

Assim, Materno faz irrisão do trecho ciceroniano, transformando por completo 

seu sentido. Para Cícero, paz e liberdade constituem uma unidade harmoniosa, 

enquanto para Matemo ambos conceitos são contraditórios. No entanto, como 

comenta Bartsch (Bartsch, 1994, p. 110), por trás da contradição entre ambos 

fragmentos, há um acordo. A grande oratória precisa de condições de liberdade, 

594 Tac. Dia/. 40, 2: Non de otiosa et quieta re Joquimuret quae probitate et modestia gaudeat, sed est 
magna ilia et notabilis eloquentia a/umna Jicentiae, quam stulti libertatem vocant, comes seditionum, 
effrenati populi incitamentum. sine obsequio, sine seueritate, contumax, temeraria, arrogans, quae in 
bene constitutis ciuitatibus non oritur. 
595 Cic. Brut. 45: Pacis est comes otique socia et iam bene constitutae ciuitatis quasi alumna quaedam 
e/oquentia. Cf. também Cic. De orat. 1, 30, onde além de ser vinculada às cidades tranqüilas, a 
el�üência é referida expressamente como uma condição dos povos livres. 
596 Entenda-se por tal um sistema monárquico. Cf. Tac. Dia/. 40, 3. 
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quer que as chamemos de paz ou de discórdia, e só floresce na ausência de um 

poder político absoluto. 

O discurso de Materno conclui com uma solução de compromisso, que prega 

um relativismo histórico. Se tivessem vivido na República, os interlocutores de 

Materno, oradores contemporâneos, teriam atingido grande louvor e glória (summa 

ilia laus et gloria); assim como os oradores republicanos, levados a viver no tempo 

presente, teriam feito uso de moderação e de prudência (modus et 

temperamentum). Reitera-se, por último, o caráter irredutível da contradição entre 

paz e liberdade: 

Agora, já que ninguém pode obter ao mesmo tempo uma grande fama e 

uma grande tranqüilidade, aproveite cada um as vantagens de sua 

própria época, evitando a difamação da a/heia
597

. 

Assim Materno acaba por questionar o fundamento de qualquer comparação 

puramente técnica entre a oratória de um e outro tempo. A oratória está 

determinada pelas condições históricas do momento, e em cada caso é tão boa 

quanto possível. 

3.2. Os interlocutores e suas ambigüidades 

Um dos aspectos mais intrigantes do Dialogus surge da confrontação entre a 

apresentação inicial de Matemo e de seu primeiro discurso com este, que fecha a 

obra. Com efeito, a personagem se apresenta sem dúvida como um crítico do 

tempo presente. O caráter político de suas tragédias revela uma atitude audaciosa e 

de desprezo frente ao poder do príncipe. Sua rejeição, no primeiro discurso, da 

oratória contemporânea, por seu caráter mercantil e sanguinário, é uma crítica 

direta à estrutura de delações, que sustentava o regime imperial. 

597 
Tac. Dia/. 41, 5: ... nunc quoniam nemo eodem tempore assequi potest magnam famam et 

magnam quietem, bono saeculi sui quisque cftra obtrectationem alterius utatur. 
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Como explicar então a estranha mudança que opera este discurso final, e seu 

elogio do tempo presente? Acaso trata-se de simples ironia? Brink (Brink, 1993, 

345-347) nega as contradições entre um e outro discurso e destaca sua relação

complementar. Luce (Luce, 1993, 26-38) justifica as diferenças entre eles, como 

decorrentes do que entende ser a estrutura declamatória do Dialogus. Como nas 

declamações, cada discurso elaboraria uma solução plausível para o objetivo 

proposto. Bartsch, por sua vez, considera a intervenção final de Matemo como um 

exemplo de duplo discurso (doublespeak), que surge da coexistência de duas 

mensagens, uma anti-imperial e outra pro-imperial. 

As ambigüidades das personagens. 

Em nossa opinião, todas as personagens apresentam interessantes graus de 

ambigüidade ou contradição. Isto acontece para desvendar, por trás de suas 

opiniões expressas, aspectos de sua situação e interesse pessoais, em relação aos 

temas da eloqüência e da política debatidos. Isso tira dos interlocutores qualquer 

pretensão de neutralidade ou objetividade que possa destacar uma das respostas 

mais que as outras. A questão da eloqüência revela-se um fenômeno 

eminentemente plural, que não admite, para Tácito, um ponto de vista unificador. 

Matemo 

No primeiro discurso, Materno ostenta uma altivez suicida, que se parece 

muito com a atitude de senadores que sofreram condenações capitais, como 

Trásea Peto e Helvídio Prisco, pelos quais Tácito demonstra mais respeito do que 

admiração. A aura "romântica" que as palavras rebeldes de Materno possuem para 

um leitor contemporâneo não eram valorizadas da mesma forma por Tácito, que 

preferia uma atitude prudente àquilo que considerava como um gesto de inútil 

heroicidade598
. Embora sua critica à imoralidade da oratória contemporânea pareça 

irrefutável, e veja-se justificada pela atitude de Áper, seu modo desafiante de 

colocá-la sugere um exemplo de conduta que Tácito reprova. Assim, tanto a 

5
98 Em Tac. Hist. IV. 6, l refere-se que Helvídio Prisco era considerado como demasiado ambicioso de fama

(appetentior famae). Cf. também supra n. 103. 
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admiração pouco crítica de Aper por Marcelo e Crispo quanto a oposição arrogante 

de Materno, são tidas como exemplos de atitudes extremas e rejeitáveis. 

Materno exprime no começo da obra sua decisão de abandonar a oratória. O 

segundo discurso mostra sua rejeição ao gênero como algo mais profundo que a 

simples crítica à política presente. Com efeito, ainda que não fosse por meio da 

delação, também a oratória republicana se vincula a diversas formas de violência. 

Porém, a rejeição a participar ativamente na oratória e na política encontra 

um sucedâneo no labor de Materno como poeta trágico. A escrita de obras 

dramáticas não aparece tanto como uma forma de fugir do presente, mas como 

uma possibilidade de referi-lo indiretamente. Assim, Catão, embora tratasse de uma 

personagem antiga, foi interpretado como alusivo ao presente, e as palavras de 

Materno no começo da obra confirmam que esta foi sua intenção. 

Secundo 

Júlio Secundo compartilha com Áper a condição de destaque do atual foro 

(cf. Tac. Dia/. 2, 1). É a única entre as personagens que não se exprime por meio 

de um discurso. Messala o destaca como um homem interessado na História e na 

eloqüência, quando elogia sua biografia do historiador Júlio Africano. 

No primeiro par de discursos, em que Áper se enfrenta com Materno, este 

o propôs como árbitro, e Secundo deu um amável pretexto para recusar-se (cf.

Dia/. 4, 2; 5, 1 ). No começo do diálogo, impele Materno a velar por sua segurança 

e depurar seu Catão dos passos que possam ter resultado ofensivos aos 

poderosos (cf. Tac. Dia/. 3, 1). Também qualifica a intervenção de Materno a favor 

dos poetas como ousada e pouco adequada à linguagem oratória (cf. Tac. Dial. 

14, 2). Quintiliano comenta, em meio a grandes elogios, sua falta de 

combatividade599
. Apoiado nesta passagem, Brink (Brink, 1993, p. 341) sugere 

que talvez não seja casual que não chegue a enunciar seus pontos de vista no 

Dialogus. Sua conduta poderia simbolizar a apatia dos que não opinavam no 

599 Cf. Quint. X. 1, 121 em que salienta que poderia ter superado este defeito se não tivesse morrido
premaruramente 
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senado, quando fazê-lo podia trazer riscos, e até o comportamento prudente de 

Tácito nos difíceis anos de Domiciano. 

Messa/a 

Vipstano Messala é o único dos interlocutores nascido em Roma, e de origem 

nobre. Isto é ressaltado por ele próprio (cf. Tac. Dia/. 28, 3) e por Materno (cf. 

ibid. 27, 1). Este fato, assim destacado na obra, parece adequar-se ao caráter 

tradicional de suas opiniões sobre a oratória. Com efeito, seus discursos são os 

que mais claramente refletem os pontos de vista ciceronianos sobre a oratória, e 

especialmente aqueles do projeto neo-ciceroniano de Quintiliano600
. Mas 

enquanto em Quintiliano o ciceronianismo se revela adequado às novas 

condições políticas, em Messala reflete a nostalgia da grande oratória deliberativa 

da época republicana. A forma como Áper primeiro e Materno em seguida 

questionam seus pontos de vista como triviais sugere uma crítica implícita ao 

projeto restauracionista de Quintiliano. Outro fato que o distingue é, como vimos, 

ser o irmão do célebre delator e orador Aquílio Régulo. Este dado ajuda a explicar 

as diferenças e contradições entre o primeiro e o segundo discursos de Materno. 

O parentesco de Messala com Régulo torna compreensível a prudência face ao 

regime imperial que revela o segundo discurso de Materno. 

Aper 

Marco Áper se apresenta em toda a obra como o representante orgulhoso da 

oratória contemporânea. Por isso, sua defesa da oratória apela 

fundamentalemente a exemplos atuais, como os de Crispo e Marcelo. Já vimos 

como a alusão a estes famosos oradores e delatores foi aproveitada por Materno 

para caracterizar como imoral a oratória contemporânea. Porém deve ser dito que 

Áper reconhece que não são homens virtuosos601
, razão pela qual não se pode 

600 Cf. Bardon (Bardon. 1941, p. I 13-131 ).
601 Cf. Dia/. 8, 3: ... neuter moribus egregius ( ... nem um nem o outro se destacavam por seus bons costumes ... )
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sugerir que ele manifeste aprovação pela sua conduta. Ao reconhecer que são 

imorais, ele pretende reduzir seu elogio a seus méritos enquanto oradores. O 

exemplo destas personagens mostra que as virtudes oratórias são suficientes, 

sem qualquer apelo a outras virtudes para promover a ascensão social e política. 

Isto supõe uma separação entre a técnica (ars) e a moral (mores) completamente 

rejeitada pela tradição da oratória romana. Mas Áper não é o representante da 

tradição, e sim de uma nova oratória, que é definida no início da obra como um 

saber meramente técnico (Cf. Tac. Dia/. 1, 1 ). Áper demonstra ser então um 

representante característico da emergente classe eqüestre, de origem provincial, 

que começa a conquistar espaços de prestígio e poder no principado. Suas 

opiniões e o fervor com que as emite testemunham um pragmatismo cinicamente 

otimista. A oratória é vista como uma via de progresso pessoal, e também como 

uma forma de independência efetiva para pessoas não favorecidas pela origem 

ou riquezas familiares. 

O Dialogus de Tácito mostra, assim como Cícero o fizera em Brutus, que o 

desaparecimento da República leva consigo o sistema retórico tradicional, ligado a 

uma organização política e social próprias daquela. Mas revela ainda que esta 

perda é também a ocasião para o surgimento de uma novidade perdurável: uma 

noção de eloqüência que transcende as fronteiras tradicionais, integrando prosa e 

poesia. As duas personagens principais, Áper e Materno - enfrentados no detalhe 

da discussão miúda - manifestam implicitamente um acordo mais profundo: a 

consciência de viver um tempo de crise, de mudanças e de procura de novos 

instrumentos literários e políticos adequados ao tempo presente. Dessa maneira, 

um e outro interlocutor exprimem um esmorecimento dos limites entre os gêneros: 

poesia, declamação e oratória se entremesclam de forma insólita. Materno, 

convencido de que a oratória pertence a um tempo acabado, entrega-se à poesia 

dramática, que encarna a agressividade da velha oratória no molde sutil das 

Musas. Áper, por sua vez, exprime o orgulho de um estilo novo, no qual os 

,.___ __ - - - --- --- -- -- -- -- --
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recursos da declamação e da poesia passam a caracterizar também uma oratória 

que já não é o centro da eloqüência. 

Conclusão 

O estatuto da eloqüência e da oratória na Roma Imperial 

UMA ELOQÜÉNCIA PLURAL 

Nosso percurso através das Oeclamationes de Sêneca e do Dialogus de 

oratoribus de Tácito revelou algumas caraterísticas peculiares da eloqüência latina 

durante o primeiro século do principado. Uma e outra obra exprimem a 

consciência de uma mudança, que no nosso juízo se carateriza pela perda de 

centralidade da oratória, face a outras manifestações - ou gêneros - da 

eloqüência. 

Em Oialogus 1 O, 4, Áper alude a uma noção plural de eloqüência, na qual a 

oratória só aparece como uma de suas partes ou espécies. As outras são os 

diversos gêneros poéticos. 

Mas eu considero sagrada e venerável qualquer classe de eloqüência e 

acredito que todas as suas partes, não só o vosso cotumo602 ou a 

sonoridade de um poema heroico, mas também a graça dos versos 

líricos, a irreverência dos e/egíacos, a acrimônia dos iambos, a 

zombaria dos epigramas e qualquer outra espécie que a eloqüência 

tenha, devem ser preferidas à prática das outras artes603 . 

602 
O 'cotumo', calçado dos atores trágicos é metonímia usual de 'tragédia'. O possessivo 'vosso' 

�estrvm) alude a Mateno, autor de tragédias.
3 

Tac. Dial. 10. 4: Ego uero omnem eloquentiam omnesque eius partes sacras et uenerabiles puto, 
nec solum cotumum uestrum aut heroici carminis sonum, sed lyricorum quoque iucunditatem et 
elegorum lasciuias et iamborum amaritudinem (et) epigrammatum lusus et quamcumque aliam 
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Esta alegação suaviza a tonalidade da crítica à poesia no primeiro discurso 

de Áper. O que ele ataca, na realidade, é o uso que Materno faz da mesma, 

colocando sua própria segunça em risco e abandonando suas obrigações de 

cidadão. Mas a poesia está na base de sua concepção de eloqüência. Com efeito, 

considera que a oratória moderna extrai sua dignidade do contato com os grandes 

poetas da idade imperial604 . 

Além do mais, como vimos, as descrições irônicas do poeta Saleio Basso e 

da patética organização de sua recitatio
605 exprimem uma veia poética, próxima 

daquela da sátira juvenaliana. Assim, a figura de Áper concentra caraterísticas 

variadas da eloqüência imperial: a oratória agressiva e eficiente, cujo modelo pode 

ser Cássio Severo ou delatores como Éprio e Marcelo, mas também o mundo da 

retórica escolar e das declamações606
, que se revela próximo das ficções

poéticas. 

Mais à frente, no mesmo texto, Messala revela indiretamente uma visão 

semelhante. Em um contexto em que ele se refere à decadência da oratória 

contemporânea, cita como exemplos de estilo corrupto Mecenas e Galião, um 

poeta e um declamador607
. Assim, a crise na oratória vincula-se a um tipo de estilo

que transcende os diferentes gêneros discursivos e a separação entre poesia e 

prosa 6°
8

. A poesia e a declamação passam a ocupar então o centro que já fora da

oratória. Nestes gêneros, a criatividade e a originalidade, que provêm da profusão 

de sententiae, podem desenvolver-se mais livremente que na oratória, onde a 

necessidade de eficácia persuasiva impõe restrições. 

speciem eloquentia habeat, anteponendam ceteris aliarum artium studiis credo. A breve descrição dos 
gêneros poéticos a partir do metro e um adjetivo que exprima sua tonalidade lembra uma conhecida 
�ssagem da_Ars Poetica de Horácio. Cf. Hor. Ars 73-85.

Cf. Tac. Dtal. 20, 4-5. 
605 Cf. Tac. Dia/. 9, 4; 10, 2-3.
606 Cf. Tac. Dia/. 14, 4; 42, 2, em que Aper aparece expressamente vinculado aos retores. 
607 Cf. Dia/. 26, 1. Veja-se comentário sobre esta passagem supra.
608 Esse conceito de eloqüência, como conjunto de disciplinas relativas á palavra, que desconsidera 
a diferença entre poesia e prosa, lembra o reclamo de Aristóteles. Ele lamentava a inexistência em 
grego de um termo comum, que incluísse a poesia dramática, a elegíaca, os mimos e os diálogos 
socráticos. Cf. Arist. Poet. 1447 b. 
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Nas Oeclamationes, esta visão plural da eloqüência é proposital e surge a 

partir da diversidade dos fragmentos recompilados por Sêneca, que incluem 

declamações. discursos forenses, textos poéticos e trechos de historiadores. Um 

traço que unifica esta diversidade é o contexto oral de emissão, quer nas escolas 

dos retores. quer nas leituras públicas (recitationes), que Sêneca propõe-se 

recriar. Suas declamações misturam os gêneros e os protagonistas. Algumas 

vezes, no meio de uma suasória ou controvérsia, cita versos de um poeta sobre 

um tema declamado, ou refere a influência recíproca entre poetas e 

declamadores
609

. 

Esta noção plural da eloqüência também aparece na lnstitutio Oratoria de 

Quintiliano610
. mas de forma bastante diferente. Lá, o caráter central da oratória é 

a premissa e está fora de discussão. As outras variedades do discurso, como os 

gêneros poéticos, o discurso historiográfico e o filosófico, submetem-se ao 

objetivo de fornecer subsídios para o orador. Quintiliano salienta que os recursos 

que provêm destes outros gêneros devem ser utilizados com parcimônia, 

salvaguardando-se a especificidade da oratória611
. 

A RELAÇÃO COM CÍCERO 

Esta nova eloqüência, revelada nas Dec/amationes e no Dialogus, define

se a partir da comparação com a oratória republicana, representada por Cícero. 

Assim, a relação com este se mostra como essencialmente ambígua. Com efeito, 

609 
Ovídio, discípulo do reter Arélio Fusco e admirador de Latrão transformava as sentenças de este 

em versos (cf. Sen. Contr. 11, 2, 8), mas também é citado declamando (cf ibid . . 11, 2, 9-11) , e até 
sugerindo modificações a um verso de Virgílio. cf. Sen. Contr. VII, 1, 27. Veja-se ibid. um comentário 
sobre o poeta Júlio Montano. Sobre o poeta Comélio Severo, cf. Sen. Suas. 2, 2, 12-13; ibid. 6, 26. 
Sobre o poeta Albinovano Pedão, cf. ibid. 1, 15. 
61° 

Cf. Quint. X, 1, e especialmente X, 1, 125. 
611 

Cf. Quint. X, 1, 27, sobre a utilidade da poesia para o orador; ibid. 28 que alerta que o orador não 
deve imitar o poeta nem na liberdade de escolher palavras (nec libertate uerborum), nem na licença 
para empregar figuras (nec licentia figurarum). Cf. também ibid. 33, sobre a história e conveniência de 
empregar seu brilho próprio nas digressões dos discursos. Quintiliano considera a filosofia, 
especialmente a moral, como do domínio próprio dos oradores (cf. Quint. 1 praef. 1 O). Porém as 
condições para o tratamento dos temas filosóficos no foro são diferentes daquelas das disputas 
filosóficas (disputationes). Cf. ibid. X, 1, 36. 
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a tradição da oratória ciceroniana, elaborada em Brutus, estabelecia como centro 

a figura do orador, artífice da engrenagem institucional do estado. Desde este 

ponto de vista, Cícero parece completamente alheio ao mundo da nova 

eloqüência. Porém ele é invocado amiúde como a inspiração ou o fundamento da 

mudança. 

O resumo histórico da declamação apresentado no primeiro livro de 

Controversiae (cf. Sen. Contr. 1 praef. 12) ilustra este duplo mecanismo. Por um 

lado, Sêneca considera a declamação como um fenômeno completamente novo, 

que ele pôde ver nascer. No entanto, informa-nos que Cícero já declamava, ainda 

que só o fizesse no âmbito reservado da casa, acompanhado por seus amigos612
, 

e atribuísse ao exercício o nome de causa, e não o de controuersía. Desse modo, 

a declamação aparece como uma prática inovadora e pós-ciceroniana, ao mesmo 

tempo em que se declara como quase fundada por Cícero. 

A ambigüidade em relação à avaliação da oratória de Cícero também se 

reflete no Dialogus. Cássio Severo é colocado como o limite entre a antiga e a 

nova oratória, tanto por Aper quanto por Messala (Cf. Tac. Dia/. 19, 1; 26, 4-5). 

Esta nova oratória se define em oposição à praticada na república, da qual Cícero 

é o paradigma. Ele é abundantemente criticado por Áper, como expoente dos 

defeitos dos antigos (cf. Tac. Dia/. 18, 1; 22, 3; 23, 1 ), mas é também louvado 

como pioneiro no cuidado do ornamento, cujo lugar de destaque é uma das bases 

da nova tendência. Também Messala, o defensor dos antigos, louva Cícero (cf. 

Tac. Dia/. 25, 3; 30,4-5), a quem toma como principal modelo. Porém, ao restringir 

sua oratória ao contexto do passado republicano, nega implicitamente qualquer 

possibilidade de restauração neo-ciceroniana, como a que iria promover 

Quintiliano613
. Já Materno, que não vacila em outorgar à oratória ciceroniana a 

primazia sobre a contemporânea (cf. Tac. Dial. 37, 6), mostra-se crítico da 

violência que caraterizara a política republicana (cf. Tac. Dia/. 40, 2) que era seu 

campo de ação. 

612 
Veja-se supra comentário a este trecho no Capítulo 1. 

613 
Cf. Brink (Brink. 1989, p. 487). 
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Além destas e outras formas de influência explícita, há um outro nível, em 

que as Declamationes e o Dialogus podem considerar-se descendentes dos 

enfoques ciceronianos. 

O modo de apresentar a oratória contemporânea em relação à tradição, em uma e 

outra obra, revela o uso das estratégias de legitimação que Brutus, de Cícero, 

inaugurou na oratória latina. 

Ao mostrar a história da oratória latina como uma evolução constante, que 

não acaba em Cícero, Áper atualiza os critérios expostos em Brutus, embora seja 

para contradizer suas conclusões relativas à anunciada morte da oratória. Em 

Brutus, a sucessão de gerações associa-se com uma melhoria constante na 

qualidade da oratória. De modo similar, a aplicação de semelhante ponto de vista 

leva a concluir que os contemporâneos devem ser superiores a Cícero. 

Igualmente, a polêmica de Cícero com os aticistas é usada como um precedente, 

que serve para que Áper desqualifique seus interlocutores como admiradores 

contumazes da antigüidade. Assim, Cícero é usado para desautorizar a 

sacralização de si próprio na oratória pós-clássica. 

Nas Declamationes, Sêneca coloca Latrão e seus amigos como 

continuidade na tradição da oratória latina elaborada em Brutus. Essa tradição, 

cuja origem Cícero fazia remontar significativamente até a época de fundação da 

república, aparecera em Brutus, como tendo chegado a seu ponto culminante com 

o próprio Cícero. Esta obra anunciava, como vimos, a morte iminente da oratória.

Assim, a reivindicação de pertencer à tradição ciceroniana, por parte de Sêneca, 

várias décadas após sua morte, contradiz implicitamente as conclusões 

apresentadas em Brutus. A queda da República não provocou a desaparição da 

oratória, mas contribuiu para sua transformação. 

Sêneca opõe os grandes declamadores - Latrão, Galião, Fusco e Fabiano 

- aos jovens decadentes, aos quais critica por seu estilo e por seus costumes.

Sua descrição deles (cf. Sen. Contr. 1 praef. 8-10) coincide com a forma como, no

Dialogus de oratoribus, Messala descreve a nova oratória como desprovida de
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decoro e não própria de verdadeiros homens614
. Assim, a citação do aforismo 

catoniano vir bonus dicendi peritus para definir o orador
615 

serve tanto para excluir

da tradição ciceroniana os declamadores ruins, quanto para integrar à mesma, por 

força do contraste, os declamadores destacados por sua coletânea, 

principalmente Pórcio Latrão. Assim, o prefácio do primeiro livro de Controvérsias 

sugere a unidade de uma tradição que parte de Catão, chega ao àpice com 

Cícero e revela em Latrão a originalidade no cultivo de uma forma que se 

apresenta como nova, mas associada aos critérios sadios da oratória clássica. 

A DECLAMAÇÃO COMO UM NOVO G�NERO 

Nossa leitura de Sêneca mostra a declamação como um novo gênero 

literário. Embora concebida como um exercício para a formação do orador, na 

prática a declamação opõe-se ao mundo sério da oratória forense, e esta 

alegação, bastante freqüente em textos latinos, surge em toda parte na obra de 

Sêneca. 

A declamação se torna uma prática artística autônoma, quer quando 

praticada na escola, quer quando cultivada por pessoas adultas, sem outra 

finalidade que a exibição de habilidades discursivas. Este aspecto gratuito vincula 

a declamação com a velha tradição da oratória epidíctica e principalmente com a 

poesia. 

Do ponto de vista da elaboração da trama narrativa, vimos que a 

declamação se distingue pela liberdade com que seus cultores transformavam o 

614 
Cf. Tac. Dial. 26, 1, em que a nova eloqüência e comparada com uma "roupa arrebicada, própria 

de uma meretriz" (fucatis et meretricibus uestis). Na seqüência, ibid. 26, 2 acrescenta que este não é 
um enfeite próprio de um homem (ne quidem cu/tus uirilis est). Messala alude logo (ibid. 26, 3) ao 
costume de que os oradores cantem e dancem seus comentários, e acrescenta que se exprimem 
"brandamente" (tenere), como os histriões. Compare-se com os seguintes fragmentos de Sêneca. 
Sen. Contr. 1 praef. 8: cantandi saltandique obscena studia effeminatos tenent (A paixão obscena pelo 
canto e pela dança os torna afeminados); ibid. 9: emolliti et enerues (moles e fracos); cf. ibid. 10: in 
istis vulsis atque expolitis (nesses depilados e produzidos). 
615 

Cf. Sen. Contr. 1 praef. 9. Veja-se Capítulo 2. 



229 

tema sem restringi-lo por considerações de verossimilhança ou de lógica 

narrativa. Isso se explica pela prioridade dada à noção de color. Ao tratar das 

declamações sobre Cícero vimos como estes colores podiam acabar sendo 

fixados ao tema, dando assim lugar ao surgimento de novas declamações. A 

noção de color propicia assim uma deriva da narração, que tem o potencial de 

criar novos relatos. O color se revela então como a unidade básica da trama 

narrativa das declamações. 

Ligados à preeminência conferida ao conceito de color, destacam-se o 

caráter freqüentemente exótico, extravagante ou inverossímil dos temas 

declamados, e o privilégio estilístico concedido às sententiae, por sobre qualquer 

noção de unidade. Os temas são considerados pretextos
616 

para o

desenvolvimento de colores. Através deles os declamadores procuram provocar 

surpresa nos espectadores e exibir sua originalidade. Os colores se notabilizam 

por meio das sententiae, que exprimem, no nível sintático da frase, as 

complexidades e contradições da ação narrada. 

Recebemos ainda por intermédio de Sêneca uma visão da eloqüência pós

ciceroniana centrada preferencialmente na atividade dos declamadores. Com 

efeito, a oratória forense e a deliberativa, que eram os gêneros (as variedades) 

que definiam a eloqüência em tempos republicanos, aparecem só de maneira 

residual na sua obra. Sêneca não pretende em nenhum momento que a 

declamação tenha substituído a oratória real. Ele defende a utilidade dos 

exercícios escolares como formadores do futuro orador. Porém o destaque que 

lhes confere, convertendo-os no tema precípuo de sua obra, evidencia mudanças 

significativas na eloqüência romana. A centralidade da oratória, especialmente da 

forense, como modelo de toda eloqüência, parece ter sumido da obra senequiana. 

Assim, a declamação, que em princípio estava reduzida a um papel subalterno, 

acaba por aparecer como o exemplo caraterístico da eloqüência de começos do 

principado. 

616 
Eles encabeçam as declamações, precedem as criações dos declamadores; são então pré-textos, 

e também uma escusa para o desenvolvimento de fragmentos exemplares. 
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De qualquer forma, em que pese a relativa independência da oratória, 

ostentada pela declamação, esta se desenvolve a partir de modelos oratórios. 

Com efeito, como vimos, as suasórias põem em cena exemplos e contextos da 

oratória deliberativa, enquanto que as controvérsias nos introduzem no mundo 

forense. A declamação supõe uma estilização destes contextos oratórios. É por 

meio dela, da declamação, que a retórica acaba influenciando e, por assim dizer, 

invadindo outros gêneros discursivos da prosa e da poesia. O triunfo da oratória 

como modelo discursivo, que carateriza a eloqüência imperial, só é possível a 

partir deste curioso paradoxo. Quanto menos relevante é a oratória como gênero 

vivo e real, mais se converte, graças às declamações, em modelo ideal de todos 

os gêneros. 
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