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Apresentação 
 

 
Demonassa é seduzida pelos deuses Peitho (Persuasão) e Eros (Amor). 

The J. Paul Getty Museum, Malibu, c. 400 a.C. 

 

Dossiê: Retórica no Mundo Antigo 
 
 

Nos últimos anos, é cada vez perceptível no cotidiano a presença dos termos 
Fake News, deepfake, pós-verdade e outros vocábulos correlatos que indicam, 
sobretudo, a disseminação de inverdades. Falseamento, mentira, rumor, boato e 
fofoca não são palavras novas, são na verdade fenômenos anteriores a esses termos 
na experiência política e social. Entretanto, mais do que uma mera adoção de 
estrangeirismos, essas palavras denotam fenômenos singulares que marcam o 
cenário político neste início de século XXI. O uso de novas tecnologias e a 
possibilidade de participação das massas no ambiente virtual foram causas decisivas 
para este cenário atual. O potencial político da Fake News foi assimilado pelas forças 
em jogo neste campo e parte do debate público hodierno está contaminado por uma 
indústria dedicada à converter o falseamento em credibilidade1. Com isso, são 

 
1 Tandoc Jr., Lim, Ling (2013) analisam o uso do termo Fake News em estudos acadêmicos entre os anos de 
2003 a 2017 e constatam que Fake News expressa desde sátira e paródia até fabricação, manipulação, 
publicidade e propaganda. Em todos os casos, ressalta-se o engano. Também discutem que o termo ganhou 
maior projeção depois das eleições de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. Já para Noam Chomsky, 
a Fake News está relacionada a um processo mais amplo, pois nos últimos anos as pessoas não acreditam mais 
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produzidos e disseminados falsos conteúdos em larga escala. Infelizmente, deve-se 
reconhecer a eficácia desse método. O que vivenciamos neste momento é uma 
reformulação dos meios de comunicação em massa, e – é importante dizer – a 
retórica muito contribui para a formação de opiniões, conhecimentos e status quo. 
Por outro lado, é a própria retórica, como a arte de mecanismos de propagação de 
ideias, que tem o poder de contestar essas mesmas camadas de ideias estabelecidas. 
Nesse sentido, para nós é prudente ouvir as admoestações de Aristóteles: 

 
A retórica é útil pelo fato de que a verdade e a justiça são por natureza 
mais fortes do que seus contrários, de modo que se os julgamentos não 
forem como convém acontecer, é necessário não ser derrotado por causa 
disso (rhet. 1355a).2 

 
Acreditamos que várias abordagens podem auxiliar na reflexão sobre o atual 

cenário e uma delas concerne aos estudos acerca da retórica. A retórica permite 
reconhecer como um empobrecimento do diálogo ocorreu, o que é muito 
preocupante se quisermos alcançar uma política que realmente tenha espaço de 
participação para todas as vozes. O diálogo somente é possível por meio da 
argumentatividade e, para tanto é imprescindível considerar o outro como capaz de 
reagir e interagir diante do que foi exposto, ou seja, como um verdadeiro 
interlocutor. Nota-se, neste panorama, a falta de permuta de ideias, valendo apenas a 
simples reprodução até à exaustão daquilo que é considerado verdadeiro – sendo, 
muitas vezes, falso. Quando o diálogo está em segundo plano, o outro não é 
considerado. Assim, confere-se apenas validade ao que “eu” penso, e a opinião 
própria supera qualquer informação com evidência científica. A retórica, enquanto 
um campo do saber, permite não só reconhecer as limitações do campo da 
argumentação no cenário atual como também possibilita aos interlocutores terem 
ferramentas para se posicionar em um debate franco.   

 
O termo retórica surge em um contexto polêmico: Platão em seus diálogos 

polemiza com os oradores a respeito de suas práticas discursivas. Os registros mais 
antigos da palavra retórica são do início do século IV a.C., aparecendo na obra de 
Alcidamante Acerca dos que escrevem discursos ou Acerca dos Sofistas (390 a.C.) e no 
diálogo platônico Górgias (387-386 a.C.). Platão via a retórica como um simples meio 
de produzir discursos longos e contínuos (macrologia), em que prevalecia a opinião no 
lugar do conhecimento. Por outro lado, a filosofia se utilizaria da forma do diálogo 
(braquilogia) que conduziria ao conhecimento e à verdade. O filósofo claramente 

 
nos fatos. Estaríamos então vivendo em um cenário em que se há uma distorção deliberada da realidade para 
moldar a percepção e a opinião das pessoas.  
 
2 χρήσιμος δέ ἐστιν ἡ ῥητορικὴ διά τε τὸ φύσει εἶναι κρείττω τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια τῶν ἐναντίων, ὥστε 

ἐὰν μὴ κατὰ τὸ προσῆκον αἱ κρίσεις γίγνωνται, ἀνάγκη δι' αὑτῶν ἡττᾶσθαι, τοῦτο δ' ἐστὶν ἄξιον 

ἐπιτιμήσεως (tradução dos autores).  

http://www.revistarodadafortuna.com/
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estava buscando definir o campo de atuação próprio da filosofia. Para isso, ele 
conceitua outras formas de pensar e atuar na cidade que também estavam em voga 
na Grécia antiga. O filósofo, então, estabelece a diferença entre sofistas, oradores e 
filósofos3, em que os últimos estão sempre no pólo positivo e os demais no 
negativo.  

 
Mesmo com todas as suas críticas, até mesmo para Platão, a retórica estava 

ligada ao campo da política. A retórica faz parte do ágon, fornecendo ao mesmo 
tempo tanto as ferramentas para “vencer” o embate quanto as regras em que o 
debate se apresenta. Optar pela retórica, nesse sentido, é acreditar que as disputas 
possam ser resolvidas por meio da interloculação: troca-se o uso da força física pelo 
poder persuasivo das palavras. Se a pólis grega é o que fundamenta nossa concepção 
de política, por sua vez, deve-se reconhecer que a pólis democrática é amparada 
pelos jogos retóricos. É justamente no mundo da pólis, em especial na Atenas 
democrática, que a retórica irá prosperar.  

 
Os primeiros teóricos sobre a retórica teriam surgido na Sicília. Nesse 

momento, a cidade estava saindo de uma tirania, que promoveu inúmeras 
desapropriações e deportações, e começando um governo democrático. Vários 
cidadãos moviam disputas judiciais para reaver a posse de suas terras e para anular 
as proscrições do governo anterior. Córax e Tísias, os primeiros retóricos, 
ensinaram os cidadãos como defender a sua causa.  

 
Após este início, vários sábios passaram a ensiná-la em diversas cidades 

gregas (Pernot, 2000). Outros nomes importantes estão associados a ela: Protágoras, 
Híppias, Isócrates, dentre outros. Um grande número deles foi atraído para Atenas 
por sua pujança comercial e cultural e, sobretudo, pelo funcionamento da 
democracia que tem no discurso a base para o funcionamento de suas instituições. 
Atenas é a cidade em que todos os oradores presentes no cânone dos dez atuaram, 
seja como professores, lógografos ou como oradores na assembleia e no tribunal4. 
No seu processo de ensino, a retórica foi teorizada a partir da elaboração de tratados 
ou téchnai (termo grego para esses compêndios), mas infelizmente só fragmentos nos 
restaram. O tratado mais conhecido pertence ao corpus aristotelicum, popularmente 
nomeado de Arte Retórica, cuja matéria está dividida em três livros. Além dessa, há 
também a Retórica a Alexandre, de autoria controversa. Da Grécia essa arte passou a 
Roma, não antes de se disseminar pelo mundo Helenístico. Em Roma, era 

 
3 A nomeação de Sócrates como um sofista na comédia As Nuvens de Aristófanes é indicativo de que a 
divisão entre sofistas, rétores e filósofos não era clara em Atenas.  
 
4 Para uma síntese da vida e obra dos oradores do cânone ver Usher, 2001. Sobre a formação do cânone ver 
Worthington, 1994. 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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considerada essencial para a formação do cidadão. No mundo romano, Cícero e 
Quintiliano são os expoentes mais conhecidos. 

 
Em todo mundo Antigo, a retórica se consolida como um conhecimento 

importante para a atuação do homem público. Posteriormente, é incorporada ao 
Trivium, ao lado da gramática e da lógica como matérias de estudo. Aristóteles, 
Cícero e Quintiliano se tornam as principais referências, constantemente revisitados. 
Contudo, a partir do século VII d.C., ela começa a perder prestígio, mas não se 
ausenta dos currículos escolares (Barthes, 1975: 163-176). Ao longo do século XIX, 
ela é duramente atacada, sendo relacionada à mentira e à manipulação5, até ser 
reabilitada a partir da segunda metade do século XX, com o advento da Nova Retórica 
(Mosca, 2001). 

 
É notável que a retórica nunca esteve totalmente afastada do campo político 

e cultural do mundo ocidental, atuando com uma presença maior ou menor. Hoje, 
ela é um consagrado campo interdisciplinar de estudos (especialmente para a 
História, as Letras e a Filosofia), que nos permite refletir sobre a linguagem como 
um espaço de confronto, de alteridade e de estabelecimento de novas identidades. 

 
A ponte entre a retórica da Antiguidade e a do presente possibilita refletir 

sobre nossos próprios desafios no que diz a respeito a política e linguagem. Para a 
construção dessa ponte, antes de tudo, devemos reconhecer como ponto de partida 
a retórica antiga. Contudo, apesar de sua longa tradição, o público lusofônico ainda 
carece de materiais abrangentes sobre retórica e oratória greco-romana. É fato que 
as traduções para o português dos oradores áticos são pouquíssimas. Alguns 
oradores do cânone antigo sequer possuem tradução para nossa língua, como é o 
caso de Dinarco, e outros têm apenas uma ínfima parte de seus discursos 
traduzidos, como é o caso de Iseu e Demóstenes. Mesmo com essa carência de 
material acessível em língua portuguesa, as pesquisas universitárias sobre a temática 
avançam por todo o país como é possível constatar nos bem sucedidos congressos 
da Sociedade Brasileira de Retórica (SBR)6 realizados bianualmente. Também é 
válido ressaltar a atuação do Grupo de Estudos de Retórica e Oratória Antiga - 
RHETOR7, criado em 2013 e dedicado à tradução de textos de oratória e retórica 
antiga, bem como refletir sobre a recepção dos textos dos oradores antigos. 

 

 
5 Todd (1990, 162) demonstra que no final do século XIX, os oradores deixaram de ser considerados 
modelos e seu uso na educação passou a ser questionado.  
 
6 Para mais informações ver  http://www.letras.ufmg.br/sbretorica/ 
 
7 Para mais informações ver http://www.rhetor.unb.br/ 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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Com o dossiê Retórica no Mundo Antigo nosso objetivo foi o de acolher 
pesquisas recentes sobre retórica em suas múltiplas facetas. Acreditamos ter atingido 
esse objetivo. O dossiê possui artigos que perpassam por toda a longa 
temporalidade da Antiguidade, discutindo retórica do Período Clássico até à 
Antiguidade Tardia. Além da própria linguagem, essa arte é analisada em suas 
interfaces com a cultura, a política, a religião e a sociedade. 

 
Os cinco primeiros artigos do dossiê foram apresentados no IV Seminário 

RHETOR: Retórica e Discursos Judiciários8, ocorrido nos dias 13 e 14 
novembro de 2019 na Universidade Federal da Paraíba com a presença de 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros. No seminário, debatemos principalmente a 
retórica ática, bem como as práticas retóricas do Mundo Antigo e as suas relações 
com a esfera política e jurídica no passado e hoje. Tivemos a presença dos 
pesquisadores Ian Worthington, Rogério G. de Campos, Ticiano Curvelo Estrela de 
Lacerda, Pedro Ipiranga Júnior, Andreas Serafim, Gilson Charles dos Santos, 
Patrícia Nakayama, Sandra Rodrigues Rocha. Agradecemos a todos pelo frutífero 
diálogo e pelo incentivo nas pesquisas sobre retórica e na realização desse dossiê. 

 
*** 

 
Abrimos o dossiê com o artigo de Ian Worthington “‘Fake News’: The 

Greek Orators’ Rhetorical Presentation of the Past”, seguido de sua tradução para o 
português. Worthington apresenta uma importante reflexão sobre o uso dos 
oradores enquanto fonte histórica. A relação do orador com o passado é diferente 
da relação que o historiador estabelece com esse mesmo passado. No tribunal ou na 
assembleia, o passado poderia ser falseado, mas dentro dos limites da plausibilidade, 
pois o risco de perder a confiança da audiência poderia levar o orador a perder sua 
causa. O artigo se concentra, sobretudo, em Demóstenes e na sua relação 
conturbada com Ésquines. Worthington demonstra como um orador é capaz de 
fabricar verdades. Os oradores conheciam a história e a usavam para seus 
propósitos retóricos, podendo até mesmo fabricar Fake News para fins de persuasão. 

 
O orador Isócrates (436-338 a.C.) é o tema central das reflexões de Rogério 

G. de Campos e Ticiano Curvelo Estrela de Lacerda. O orador, perdendo sua 
fortuna durante a Guerra do Peloponeso, se viu forçado a exercer o ofício de 
logógrafo. Abriu também uma famosa escola que rivalizava com a Academia de 
Platão. As concepções de retórica e filosofia de ambos são abordadas por Rogério 
G. de Campos no artigo “Isócrates e Platão: prescrições aos aspirantes à retórica”, 
seguido de sua tradução para o inglês. O autor demonstra que essa divisão faz 
sentido apenas para Platão. No movimento de aproximação e distanciamento entre 

 
8 Para mais informações ver https://seminariorhetor.com.br/ 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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eles, são abordadas as melhores características de um bom orador para cada um, 
apresentando-as também sobre a perspectiva de Hermias a respeito desse debate.  

 
A proposta de paideia de Isocrátes integrava tanto a filosofia quanto a 

retórica. Essa paideia é objeto de análise de Ticiano Curvelo Estrela de Lacerda 
no artigo “Idoneidade, Justiça, Natureza, Virtude e Temperança:  a filosofia de 
Isócrates em seu discurso Contra os Sofistas”. Isócrates, assim como Platão, criticava 
duramente os sofistas, por oferecem falsas promessas. Tal crítica se baseava na 
impossibilidade de ensinar a justiça ou a virtude para quem é vil. A verdadeira 
educação para ele era a sua filosofia, que somente seria alcançada pela tríade: 
natureza (habilidade ou talento natural), educação (conhecimento) e experiência 
(treinamento para se aprimorar).  

 
 Andreas Serafim em “Paralinguistics, Community and the Rhetoric of 
Division in Attic Oratory” discute, numa perspectiva interdisciplinar, elementos 
paralinguísticos da oratória ática a partir da menção da face, das mãos e do andar 
nos discursos. Para o pesquisador grego, os elementos paralinguísticos eram 
utilizados pelos oradores para criar vínculos culturais e morais entre ele e sua 
audiência, bem como demonstrar que o adversário está violando esses vínculos. Os 
elementos paralinguísticos, tal como o andar, podem indicar violência, coragem e 
aspectos da sexualidade, por exemplo. Esses elementos além de revelar algumas 
estratégias retóricas, também permitem conhecer aspectos sociais e culturais da 
Atenas clássica. 
  

Saindo do contexto dos oradores áticos e adentrando o campo da literatura, 
o artigo “Discursos e narrativa no romance antigo: teatro e anfiteatro como espaços 
de debate”, seguido de sua tradução em inglês, de Pedro Ipiranga Júnior, aborda 
cenas de julgamento em alguns romances gregos. O autor confirma a já conhecida 
influência da retórica e da Segunda Sofísticas no gênero do romance. As aventuras 
dos protagonistas são relatadas ao público em uma espécie de teatro, nele as 
aventuras que eram do domínio privado passam para o domínio público. Para o 
autor, essas cenas configuram uma estratégia para destacar momentos importantes 
da trama. 

 
Georgia Kolovou no artigo “Les termes et expressions rhétoriques chez 

Eustathe: Quelques remarques sur son commentaire sur le chant VI de l’Iliade” se 
detém no comentário do canto VI da Ilíada feito por Eustácio de Tessalônica, bispo 
do século XII. Eustácio é mais conhecido por seu relato sobre o saque da cidade de 
Tessalônica em 1185. O comentador de Homero utiliza largamente expressões 
retóricas em suas observações. Essas expressões também convergem com os 
escólios antigos. A pesquisadora demonstra que o uso dos termos retóricos é um 
reflexo do sistema educacional do século XII. Com isso, percebe-se a tamanha 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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vitalidade de Homero, que séculos depois ainda é utilizado como exemplo na 
elaboração de bons discursos. 

 
“Ritos verbais e magia no poema Íbis, de Ovídio, como elementos de retórica 

literária” de João Victor Leite Melo argumenta que o poema Íbis de Ovídio é 
dirigido a um detrator do poeta na época. O poema tem um duplo objetivo: 
amedrontar o adversário por meio de construções discursivas próximas às práticas 
mágicas e despertar a atenção da audiência ao inimigo oculto. 

 
Janira Feliciano Pohlmann no artigo “Graciano, um imperador “presente 

em todas as partes”: a retórica de Ausônio na Gratiarum Actio (379 d.C.)” trabalha 
com a perspectiva de que a retórica era considerada um instrumento de poder e os 
textos elaborados sobre sua premissa tinham por objetivo defender os privilégios de 
um grupo, produzindo, assim, uma memória coletiva. O panegírico a Graciano 
elaborado por Ausônio legitimava sua posição de imperador, ao valorizar suas 
virtudes (piedade, liberalidade, prudência e clemência), que são ao mesmo tempo 
aquelas que todo imperador deveria ter. Segunda a autora, o artifício era a 
construção da memória que não se dá apenas pela rememoração, mas também por 
esquecimento, já que Ausônio não menciona outros imperadores da mesma época. 

 
 Outro panegírico é o tema de Kátia Regina Giesen e Natan Henrique 
Taveira Baptista em “‘et rei et famae bene consulit munificus imperator’: as estruturas 
epidíticas e as relações políticas no Panegírico a Teodósio, de Pacato Drepânio”. Este, 
conhecedor dos oradores gregos e romanos e dos tratados de retórica, utilizava-se 
habilidosamente desses para a construção de seu discurso laudatório. Com isso, 
Pacato Drepânio, segundo os autores, conseguiu reafirmar os interesses da elite 
gaulesa, mesmo após a derrota de Máximo nas Gálias. Por meio dessa habilidade 
retórica, ele se torna bem-sucedido na manutenção dos laços entre as elites locais e 
centrais, mantendo ainda a ligação delas com a capital romana.  
 

O Hexamerão de Ambrósio de Milão é objeto dos artigos “La representación 
de la persona humana a través de metáforas corporales en Hexamerón de Ambrosio 
de Milán” e “De officiis e Hexaëmeron: exemplos de teoria e prática da retórica de 
Ambrósio de Milão”. O primeiro artigo de autoria de Lidia Raquel Miranda se 
concentra na análise da descrição do sexto dia da criação divina e no modo como as 
referências a pessoas e a metáforas corporais servem para reforçar um ideal 
antropológico cristão e para manter o poder institucional da Igreja. O segundo 
artigo de André Luiz Benedito e Bruno Alves Coelho, além do Hexamerão, traz 
como suporte a sua análise o tratado De officiis (“Sobre os deveres”). Com isso, os 
autores apontam como Cícero é revisitado e adaptado à realidade cristã, sendo de 
grande serventia especialmente para as pregações. Os dois artigos permitem 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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conhecer a erudição de Ambrósio de Milão e seus vastos conhecimentos sobre a 
retórica do período clássico. 

 
Fabiano de Souza Coelho em “Jerônimo de Estridão e as representações 

de gênero nas missivas às mulheres nobres de Roma” trabalha com as cartas de 
Jerônimo enviadas às mulheres da aristocracia do Império Romano Ocidental. Essas 
missivas são a fonte de uma forma de resistência à ordem sócio-política 
predominante na sociedade romana da Antiguidade Tardia, segundo o autor. Às 
mulheres cabia o dever do casamento e de gerar novos cidadãos para Roma, mas ao 
adotarem o ascetismo cristão, elas recusavam o casamento e ao mesmo tempo 
produziam uma nova rede de evergetismo baseada na caridade cristã. Essa prática, a 
de fazer doação aos mais necessitados e a de financiar obras de edifícios religiosos, 
foi essencial para a comunidade eclesial deste período. 

 
Por fim, Ana Letícia Adami em “As Três Funções Clássicas da Retórica 

pela Chave de Leitura do Renascimento” mostra a permanência da retórica na 
Europa ocidental. A autora, a partir do diálogo De Voluptate de Lorenzo Valla, 
identifica elementos da retórica antiga. Nesta obra, Valla cria um diálogo em que um 
estoico e um epicurista debatem sobre a natureza do bem: se é uma virtude (honestas) 
ou um prazer (voluptas). O estudo ressalta o interesse dos humanistas pelo 
epicurismo e pela retórica, e como estes poderiam contribuir na reflexão sobre o 
modo de vida citadino. 

 
Esperamos que o público conheça as mais recentes pesquisas realizadas no 

cenário nacional e internacional, com a publicação deste dossiê. A retórica antiga 
nos permite refletir sobre a centralidade da linguagem na política, na sociedade, na 
cultura e na religião. Revisitar a retórica antiga e suas recepções nos proporciona 
ponderar sobre os efeitos da persuasão no nosso cotidiano e sobre quais estratégias 
poderíamos traçar para diminuir qualquer que seja seus os efeitos danosos, a 
exemplo das deletérias Fake News. 
 
 

Prof. Dr. Marco Valério Classe Colonnelli (UFPB) 
Profa. Dra. Priscilla Gontijo Leite (UFPB) 

Organizadores 2020/1 
Julho de 2020 
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