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Resumo:  
No De Oratore Cícero apresenta a sua famosa teoria das três funções do orador: docere, 
delectare e movere. Mais tarde, a teoria repercutirá na obra de outros retóricos romanos, 
como Quintiliano, até alcançar os autores do Renascimento, como Lorenzo Valla, no 
século XV – apenas para citar dois nomes. A importância que a disciplina Retórica 
passa a ocupar entre os humanistas do Renascimento italiano é bastante conhecida e 
documentada pelos estudiosos do período. Mas que luzes os autores da renascença 
podem lançar à nossa compreensão atual acerca dos preceitos da retórica antiga, 
extraídos dos principais textos e manuais de retórica da época, como os de Aristóteles, 
Cícero e Quintiliano? Este artigo visa assim retomar o sentido e o significado que 
aquelas três funções da retórica assumem na passagem da Antiguidade para o 
Renascimento, tendo como principal fonte a reflexão acerca da voluptas por Lorenzo 
Valla, no diálogo De Voluptate, de 1431. 
Palavras-chave:  
Delectare; movere; docere. 
 
Abstract:  
In De Oratore, Cicero presents his famous theory of the three functions of the speaker: 
docere, delectare and movere. Later, we can read its insertion in the tradition by the work of 
other Roman rhetoricians, such as Quintilian, until reaching Renaissance authors, such 
as Lorenzo Valla, in the 15th century – just to name two of them. The importance that 
the study of Rhetoric starts to occupy among humanists of the Italian Renaissance is 
well known and enough documented by scholars of the period. But what lights can the 
authors of the Renaissance shed on our current understanding of the precepts of 
ancient rhetoric, extracted from the main texts and rhetoric manuals of the time, such 
as those of Aristotle, Cicero and Quintilian? This article thus aims to resume the sense 
and meaning that those three functions of rhetoric assume in the passage from 
Antiquity to the Renaissance, having as main source the reflection about voluptas by 
Lorenzo Valla, in the dialogue De Voluptate, of 1431. 
Keywords:  
Delectare; movere; docere 
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Introdução: a questão em torno dos affectus 

 

As três funções que a arte da oratória realiza são bem conhecidas e 
documentadas em praticamente todos manuais modernos de retórica, desde o 
monumental Elementos de Retórica de Lausberg (1960) ao Retórica dos Antigos de Pernot 
(2000) – apenas para citar dois deles, com os quais trabalharemos aqui. Elas derivam 
de uma passagem do De Oratore de Cícero, o grande orador romano, transcrita a 
seguir:   

Meae totius rationis in dicendo et istius ipsius facultatis, quam modo Crassus in 
caelum verbis extulit, tres sunt res, ut ante dixi: una conciliandorum hominum, altera 
docendorum, tertia concitandorum. Harum trium partium prima lenitatem orationis, 
secunda acumen, tertia vim desiderat. 

Como já disse, é este o meu método oratório e esta a minha maestria, os 
quais Crasso agora há pouco celebrou; se baseiam em três princípios: 
ganhar a simpatia dos ouvintes (conciliandorum), informá-los (docendorum) e 
envolvê-los emotivamente (concitandorum). Desses três objetivos, o 
primeiro exige doçura no falar (lenitatem orationis); o segundo, agudeza 
(acumen); o terceiro, energia (vim) (Cícero, L.II, 128-129, 2012: 391, TA). 

 

Essas palavras, pronunciadas no diálogo ciceroniano por Antonio, destacam as 
três tarefas que o orador realiza através de sua oração, a ratio dicendi: conciliare, docere e 
concitare (as quais traduzimos aqui, respectivamente, por “ganhar a simpatia”, 
“informar” e “emocionar”). Em correspondência a cada uma dessas funções, 
Antonio encontra as qualidades necessárias que deve ter o discurso do orador para 
bem cumpri-las, os seus genera dicendi: lenitas, acumen e vis (as quais traduzimos aqui, 
respectivamente, por “doçura”, “agudeza” e “energia”). Essas três qualidades 
correspondem às virtudes do estilo (elocutiones virtutes) que um discurso deve assumir 
a fim de levar a cabo determinado efeito desejado pelo orador. Em suma: temos três 
funções da linguagem e três estilos a elas correspondentes. Esse é o legado que o 
texto de Cícero inaugura acerca das operações que a retórica realiza – vale lembrar, a 
obra do eminente orador obteve muito sucesso em seu tempo e depois, sobretudo 
entre os humanistas do Renascimento, quando da descoberta do texto completo do 
orador em 1421 (Greco, 1998: 50). 

No precioso manual de retórica de Lausberg – matéria obrigatória de iniciação 
aos estudos da retórica na atualidade –, o filólogo alemão não se isenta de apresentar 
aquela tripartição original das funções da oratória, relacionando-as com os conceitos 
de ethos, logos e pathos, que encontramos na Retórica de Aristóteles – de fato, eles são 
relacionáveis, “embora as duas tríades”, como Pernot nos chama a atenção, “não se 
sobrepõem exatamente” (Pernot, 2016: 244). Mas voltaremos a esse ponto mais 
adiante.  
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Segundo o filósofo de Estagira, através desses três conceitos podemos 
identificar as fontes da persuasão ou as origens de onde brotam as provas de todo o 
convencimento. A parte da Retórica que se ocupa em encontrar tais fontes, 
Aristóteles intitulou de eurésis (a inventio, na transmissão latina)2. Pois bem, na 
consideração de Lausberg, seguindo o filósofo, na “amplificatio [‘meio principal para 

obter a credibilidade’ (71-83)] o orador dirige-se psicologicamente ou mais ao 
intelecto ou mais aos afetos do juiz (do público)” (Lausberg, 2004: 103). Logo, 
temos que a persuasio, ou a “a criação de consentimento”, como o filólogo a entende, 
pode recorrer a dois meios ou recursos distintos: 1) “por meios intelectuais” e 2) 
“por meios afetivos” (Lausberg, 2004: 104-105). Sobre os primeiros, ele 
corretamente os relaciona ao docere ou didaskein (o “ensinar”); quanto aos segundos, 
ele os relaciona ao ethos e ao pathos, os quais são diferenciados apenas conforme ao 
grau de intensidade do afeto. “O grau mais suave dos afetos” (affectus mites) 
corresponde ao ethos ou ao delectare; “o grau mais violento dos afetos” (affectus 
concitati) corresponde ao pathos ou ao movere (Lausberg, 2004: 105).  

A classificação organizada pelo filólogo leva o leitor a inferir que o pathos e o 
ethos, que dizem respeito às funções de mover e deleitar, respectivamente, possuem 
ambos uma natureza afetiva, ao passo que o logos, que diz respeito à função de 
ensinar ou instruir, é sempre de natureza intelectiva. O que distingue a função do 
logos das outras duas fontes é, desse modo, um aspecto de natureza, se pelo intelecto 
ou pelos afetos; e o que distingue as duas outras fontes entre si é o grau do afeto. 
Segundo esses critérios de distinção, torna-se problemático discernir com clareza 
alguns afetos de outros, visto ser difícil medir o grau de um afeto comparativamente 
a outro, o que dirá em termos absolutos.  

Um exemplo desta dificuldade se apresenta até mesmo ao autor quando tenta 
distinguir, no que se refere às diferentes tarefas, entre a função da “poesia em geral” 
e a função da “tragédia e certas poesias narrativas”. Assim ele as distingue:  

 
A delectatio é geralmente atribuída como função da poesia em geral, sendo 
considerada como fonte da delectatio, inspectio comparativa da realidade do 
ser e da sua reprodução (mimema) artística [...]. Na poesia, o pathos é 
atribuído, como efeito, à tragédia e certas poesias narrativas (p. ex., à 
Ilíada). Os efeitos afetivos, que se sentem ao acabar a tragédia, são 
comiseração e horror. Enquanto uma sucessão de acontecimentos ainda 
não está terminada, pertencem ao pathos (na tragédia, na comédia, na 
narração) os dois afetos esperança e medo (spes et metus), que têm um 
grau reduzido de violência (Lausberg, 2004: 105-106). 

 
 

 
2 São cinco as partes da Retórica na tradição grega e latina: eurésis (inventio), táxis (dispositio), léxis (elocutio), 
mnéme (memoria) e hupókrisis (actio). 
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À “poesia em geral”, “como fonte da delectatio”, é atribuída a função de 
deleitar, com exceção de alguns casos de “certas poesias narrativas”, como o caso da 
Ilíada, em que a emergência de emoções sublimes e fortes em seus ouvintes (ou 
leitores), a arrastam para longe dos afetos agradáveis, a ponto de ser colocada junto 
à categoria das tragédias e comédias; isto é, junto à função do páthos, por 
conformidade às paixões que elas provocam. Igualmente ao que sentimos no 
“acabar da tragédia”, também no caso dessas “poesias narrativas” somos 
provocados às paixões de “comiseração e horror”. Em decorrência disso, o autor 
observa que a peroratio, o ponto final do discurso ou narrativa, deve ser o momento 
mais adequado à execução do pathos, lugar em que este pode exercer toda a sua força 
e realizar a tarefa de conduzir a audiência por meio de “um impulso imediato” à 
ação. Quanto ao exórdio, início do discurso, por contraparte, é especialmente 
indicado para atingir o ethos da audiência, “a fim de que se obtenha a sua 
benevolência” (Lausberg, 2004: 105-106).  

Segundo tais critérios, entretanto, resta problemático identificar em que função 
e em que lugar devemos situar as paixões “da esperança e do medo”, as quais, como 
afirma Lausberg no excerto citado, enquanto paixões moderadas, de “grau reduzido 
de violência”, são melhor acomodadas em meio à narrativa ainda não “terminada” 
do que no seu fim, e “pertencem”, ademais de seu grau reduzido, “ao pathos”, como 
conclui o autor. Dizendo diretamente, Lausberg vê-se obrigado a colocar essas 
paixões, spes e metus, que são declaradamente moderadas, junto ao grupo das paixões 
violentas, quer dizer, do pathos. Identificar e justificar a colocação dessas e de outras 
paixões, também elas de intensidade fraca, que podem eventualmente surgir numa 
oração ou narrativa, é, de fato, matéria de controvérsia.  

Difícil é, como dizíamos, tomar como critério de distinção entre duas coisas 
distintas – isto é, entre a função deleitável e a função passional – uma terceira coisa 
da qual se tem menos certeza ainda, como é a medida exata do grau de intensidade 
dos afetos. Linha incerta é esta que separa a determinação de um afeto suave da de 
um afeto violento, e mais incerta ainda ela é para determinar o grau entre afetos 
moderados entre si, os afetos médios. A escolha do critério com base no grau de um 
afeto para distinguir entre uma função e outra da oratória, isto é, entre as funções 
passional e deleitável, não é um critério muito seguro nem muito confiável, visto 
não permitir uma distinção clara entre o que se quer distinguir. 

A seguir, vejamos como a discussão é enriquecida pela leitura atenta da 
interpretação do problema por outro grande mestre da retórica da Antiguidade, 
Quintiliano e a sua Institutio Oratoria. 

 

Delectare et Conciliare na instituição oratória 
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Como vimos, a divisão tripartite das tarefas da oratória, herdada de Cícero, a 
partir daquele trecho do De Oratore que apresentamos de início, considerada sua 
obra maior, e a mais completa formulação teorética sobre a arte retórica, reserva-
nos, até os dias de hoje, algumas lacunas e dificuldades de interpretação que nem 
mesmo uma leitura guiada pela Retórica de Aristóteles, de acordo com a divisão da 
inventio em ethos, pathos e logos,  pôde ultrapassar – muito pelo contrário, esta 
correlação parece ter o potencial, como vimos na exposição de Lausberg, de nos 
confundir, fundindo o que se supõe distinto – de um lado, a função passional, de 
outro, a função de deleite – numa mesma categoria de contornos indefinidos – o 
grau de intensidade de um efeito de natureza patética. 

A obra sobre a Retórica dos Antigos de Pernot, publicado quarenta anos depois 
do manual do estudioso alemão, marca um momento em que mais uma vez o 
campo de estudos da Retórica toma novo fôlego e se esforça por alavancar novos 
aportes. Como assinalou Kennedy, “um estudo da evolução histórica e da eventual 
influência da retórica clássica”, como proposto por Pernot, “é um assunto 
complicado”, ainda que “mais interessante do que sua classificação sistemática” – 
com o que em geral nos deparamos nos manuais de retórica, e que deixam, 
certamente, dada a heterogeneidade própria da disciplina, muitos mal entendidos 
(Kennedy, 1975: 280; Vidal, 2016: 8).  

No fim de sua análise histórica, Pernot nos oferece, como de costume, um 
sintético sistema da retórica na forma de um thesaurus. No item acerca das tarefas do 
orador (oratoris officia), ele acrescenta uma breve mas significativa observação acerca 
das discrepâncias entre alguns autores. Ele assinala que a divisão de Cícero e de 
Quintiliano não corresponde exatamente àquela de Aristóteles, de acordo com as 
denominações de logos, ethos e pathos (Pernot, 2016: 244). Apesar de Pernot não 
elucidar em detalhe as razões de sua afirmação, ainda assim ela nos leva a duvidar, 
uma vez mais, de que a proposta elaborada pelo filósofo não seja o melhor caminho 
a trilhar para a resolução daquela dificuldade de se compreender com clareza as 
diferenças e especificidades entre as três funções da oratória explicitadas 
primeiramente por Cícero, sobretudo no que se refere às duas funções consideradas 
de natureza patética. 

Convém assim observarmos de que modo esses officia da oratória foram 
apresentados também por Quintiliano, herdeiro do ideal ciceroniano de orador, num 
texto apresentado um século depois daquele que lhe serviu de modelo: a Institutio 
Oratoria. Isto é o que Quintiliano nos diz: 

 
Quorum tamen ea fere ratio est, ut primum docendi, secundum movendi, tertium illud, 
utrocumque est nomine, delectandi sive, ut alii dicunt, conciliandi praestare videatur 
officium, in docendo autem acumen, in conciliando lenitas, in movendo vis exigi 
videatur..  

As funções dos estilos são, portanto, as seguintes: a primeira parece ter a 
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tarefa de informar (docendi); a segunda, a de comover (movendi); a terceira, 
qualquer que seja seu nome, a de deleitar (delectandi) ou, como alguns 
sustentam, de cativar o auditório (conciliandi). A qualidade mais 
importante aos fins da informação parece ser a clareza (acumen), ao passo 
que para cativar o auditório é necessário gentileza (lenitas) e, para 
comover, força (vis) (Quintiliano, L.XII, X, 59, 2003: 714, TA). 

 

A leitura do excerto da Institutio de Quintiliano, à primeira vista, parece-se 
muito com aquele do De Oratore de Cícero. Também aqui, como lá, o esperto em 
retórica assinala três funções oratórias (o docere, o movere e o delectare ou conciliare) às 
quais correspondem três estilos apropriados (acumem, lenitas e vis). Os termos latinos, 
num autor e noutro, também coincidem e, ao menos, de primeira visada, a leitura de 
Quintiliano parece não apontar nenhuma novidade. No entanto, a observação que 
faz o retor acerca do “nome” geralmente empregado para designar a terceira tarefa 
da oratória, a de delectare, segundo alguns, ou de conciliare, segundo outros (como 
empregou Cícero, no De Oratore, mas delectare no Brutus, como mostraremos a 
seguir), é certamente uma novidade. Reforça a observação de Quintiliano, quanto à 
variação no emprego dos termos, a lembrança de demais obras do próprio Cícero, 
em que o orador deixa de lado o termo conciliare3 e emprega apenas o delectare, como 
lemos no Brutus e no De optimo genere oratorum. Recordemos, a seguir, o que ele nos 
diz nessas obras: 

 
[...] et nimirum is princeps ex Latinis illa oratorum propria et quasi legituma opera 
tractavit, ut egrederetur a proposito ornandi causa, ut delectaret animos aut permoveret 
[...] 

 
...ele foi certamente o primeiro entre os latinos a usar aqueles 
expedientes, quase deveres, característicos dos oradores, que consistem 
em sair do argumento principal, a fim de ornar o discurso, de deleitar 
(delectaret) e comover (permoveret) os ânimos [...]. (Cícero, Brutus, 82, 1970: 
635, TA). 

 
[...] sed cum a nobis paulo ante dictum sit tria videri esse quae orator efficere deberet, 
ut doceret, ut delectaret, ut moveret [...] 

 
...mas como foi dito antes, a três coisas deve mirar, ao menos assim 
dizem, um orador, isto é, a informar (doceret), deleitar (delectaret) e 
comover (moveret) (Cícero, Brutus, 276, 1970: 635, TA). 

 

 
3 De fato, em relação ao Brutus, o termo “conciliare”, na única vez em que aparece, em nada tem a ver com os 
officia da oratória: “...uti ea non modo non exulcerare vestram gratiam, sed etiam conciliare videatur” (Cícero, Brutus, 156). 

http://www.revistarodadafortuna.com/


365 
Adami, Ana Leticia  

As Três Funções Clássicas da Retórica pela Chave de Leitura do Renascimento 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 359-375. ISSN: 2014-7430 

Optimus est enim orator qui dicendo animos audientium et docet et delectat et 
permovet. 

 
Efectivamente el supremo orador es aquel que al hablar el ánimo de los 
oyentes convence (docet), deleita (delectat) y conmueve (permovet) (Cícero, 
Op. Ger. Or., 3, 2000: 43). 

 

 Os excertos transcritos acima sobre a arte oratória, de autoria de Cícero, 
apenas reforçam o que nele lemos antes no De Oratore, de serem três os officia oratoris: 
docere, movere e delectare (ou conciliare, como ele diz no De Or.) 

O esforço de Quintiliano, ao trazer à lembrança os diferentes “nomes” 
utilizados para definir a função de deleitar, é o de unir, no mesmo topos, as duas 
nomenclaturas: delectare e conciliare. Não importa o termo que se empregue, “qualquer 
que seja seu nome”, ele diz, sua tarefa é “cativar o auditório” (conciliare) e “deleitar” 
(delectare). O que está implícito nesta função, que não escapara ao retor, é a de que 
promover agrado e ganhar a simpatia do auditório são partes de uma mesma tarefa; 
para sermos mais específicos, são elementos de uma relação de causa e efeito de 
uma única e mesma ação. Da “gentileza” (lenitas) do estilo empregado pelo orador 
deriva o deleite que cativa a simpatia do público; dito de outro modo, o prazer é a 
causa; a simpatia do auditório, o seu efeito. É por isso que alguns preferem referir-se 
à esta tarefa pelo nome do elemento que a origina, o deleite (a delectatio ou voluptas); 
outros preferem chamá-la pelo nome do seu efeito, a benevolência do público (a 
conciliatio). De fato, Pernot, no seu thesaurus, nos traz as duas nomenclaturas, delectare 
e conciliare, indicando-nos que as duas formas são possíveis e foram alternadamente 
cunhadas pela tradição retórica, como percorremos nas obras de Cícero (Pernot, 
2016: 244).  

Mas nosso interesse na leitura do trecho da Institutio acerca das funções da 
retórica recai sobre outro ponto ainda: ela lança luzes sobre o funcionamento e o 
sentido da tarefa do delectare, até então mal compreendida. Como vimos, o problema 
recaía sobre a dimensão específica de cada uma das funções oratórias. A dúvida era 
derivada de um desvio provocado pelo resultado de uma análise que buscava 
resolver critérios de distinção seguindo a receita de Aristóteles, conforme o esquema 
abaixo4: 

 

1) Função de instruir, informar (docere): de fonte intelectual, diz respeito ao 
logos; 

2) Função de agradar, cativar (delectare, conciliare): de fonte afetiva suave, diz 
respeito ao ethos; 

 
4 O esquema encontra-se em Pernot, 2016: 244. As referências aos conceitos de Aristóteles são acréscimos 
nossos.  
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3) Função de comover (movere): de fonte afetiva violenta, diz respeito ao pathos. 

 

Este era o esquema que deduzimos do texto de Lausberg, o qual é seguido por 
muitos outros manuais modernos. Até aqui, as correlações não levantam nenhum 
problema. A dificuldade surgia na hora de se distinguir entre as fontes das funções 
de 2 e de 3, uma vez que ambas as tarefas derivam de um mesmo tipo de fonte, ou 
seja, do afeto. E por affectus, nós sabemos, os latinos se referiam ao pathos grego, e não 
ao ethos. (Cícero, III, IV, 7-8, 1945: 230-232). Com efeito, como pode o ethos, 
coincidência de si consigo mesmo, a finalidade de toda a ética, referir-se ao páthos, 
que é afecção, a doença da alma, o vício e a agitação? (Chauí, 2011: 27-28). Na 
tradição latina, as palavras affectus, perturbatio e aegritudo pertencem ao mesmo campo 
semântico do pathos (Cícero, III, IV, 7-8, 1945: 230-232). Toda paixão é uma vis, 
uma força ou energia violenta, que agita a alma, tirando-a do estado de calmaria, a 
tranquilitas. Na concepção da Ética de Aristóteles, só o ethos é capaz de resistir, como 
uma fortaleza bem erigida do chão, às incursões violentas que a turbulência das 
paixões ameaça desestabilizar. Quanto mais firme o ethos do orador, mais amena lhe 
parecerá a paixão que o agita; de uma força violenta, ele a reduz a um balanço suave, 
quase imóvel. A impassibilidade, ou a imobilidade, é a característica própria do 
sujeito ético na concepção peripatética e, especialmente, estoica. (Chauí, 2011: 27-
28). Incoerente, portanto, pelos olhos da ética antiga, associar o ethos ao pathos, ainda 
que na forma de uma paixão, ou afeto, suave.  

Contrário a isso, pela receita de Quintiliano pudemos ver como a função do 
delectare tem origem numa outra coisa que não no “afeto”. Ele nos mostra que o 
prazer é a causa do efeito desejado pelo orador de simpatia que cativa a plateia. Dito 
mais diretamente, o prazer é a fonte da aprovação ou do consentimento da 
audiência, ao qual damos o nome de função de delectare ou conciliare. Portanto, é o 
“prazer”, ou deleite, a fonte desta função, e não o “afeto”, seja ele moderado, 
brando, suave ou ameno. Para sermos mais exatos, um afeto suave até pode vir a ser 
resultante da percepção de um bem de prazer de intensidade moderada, mas ainda 
assim, é como efeito, e não como causa, que o afeto se relaciona ao prazer. Parece-
nos que o desvio moderno da teoria clássica presente no sistema de Lausberg deriva 
de uma figura de metonímia, que toma o efeito pela causa, isto é, um afeto suave 
por um prazer moderado. Ou simplesmente, podemos pensar, que ela derive de 
uma dificuldade de se distinguir prazer e afeto. 

Diante disso, podemos arriscar apresentar um novo esquema das funções da 
oratória em que incidam as alterações resultantes do arrazoado levantado pela leitura 
do trecho da Institutio de Quintiliano. Assim temos: 

 

1) Função de instruir, informar (docere): de fonte intelectual, diz respeito ao 
logos; 
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2) Função de agradar, cativar (delectare, conciliare): de fonte no prazer, diz 
respeito ao ethos; 

3) Função de comover (movere): de fonte afetiva ou passional, diz respeito ao 
pathos. 

Conforme essa proposta esquemática, cada função da oratória possui como 
fonte alguma coisa de natureza totalmente distinta uma da outra, a saber: intelecto, 
prazer e afeto, os quais não aparentam abrigar entre si nenhum conflito por critério 
de semelhança. Faltaria ademais verificar se as correlações entre as definições das 
fontes do consentimento e os conceitos gregos que as designam são possíveis ou 
verossímeis de acordo com a concepção da Ética, a qual se mostra intimamente 
ligada à disciplina Retórica. Em relação ao logos, como fonte intelectual, e ao pathos, 
como fonte afetiva, a Ética parece não nos apontar problemas, e a associação 
terminológica de termos gregos e latinos é praticamente direta (logos/ratio, docere; 
pathos/affectus, movere). Entretanto, a dificuldade parece permanecer ainda na tensa 
relação do ethos com o prazer, a voluptas.  

Desse modo, podemos questionar, como fizemos antes em relação ao pathos, 
se é válido afirmar que o ethos possa derivar do prazer (da voluptas). Pelo olhar da 
filosofia da moral estoica, certamente não, pois o prazer (hedoné, voluptas), de natureza 
corpórea, jamais pode ser considerado um bem. Apenas os bens que dizem respeito 
à alma, ou seja, as virtudes, são corretamente designadas bens. O prazer, pelo 
contrário, é desejo (cupiditas), e como tal, liga-se ao pathos; logo, é um vício (Cícero, 
II, IV, 13, 1999:  92). A única ética que não rejeita o prazer como um vício, para o 
período de que tratamos, como sabemos, é a ética de Epicuro – ao menos, a temos 
pela mais conhecida. O prazer para esse filósofo, não só é um bem, como é o sumo 
bem (summo bono). O ser, como composto de alma e corpo, não deve admitir que 
nenhuma de suas partes fundamentais seja menosprezada. O prazer, pelo contrário, 
é um bem de natureza dupla, pois afeta tanto o corpo quanto a alma.  

A retomada da ética epicurista no século XV será, como veremos a seguir, de 
grande ajuda para a compreensão que os retóricos do Renascimento fizeram da 
função hedonística (referente ao delectare) da retórica.   

 

Os humanistas e o prazer, a voluptas 

 

Os homens do Renascimento, dos séculos XIV ao XVI, mostraram-se não 
apenas grandes comentadores dos textos da filosofia moral helenística, excelentes 
filólogos na recuperação de manuscritos antigos e tradutores do grego, mas também 
grandes retores e professores de retórica. As considerações que os humanistas 
teceram sobre a retórica, pensada não apenas do ponto de vista teórico e dos seus 
preceitos, como também do ponto de vista da prática – uma vez que fizeram largo 
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uso da retórica em sua atividade pública e civil –, podem nos auxiliar a penetrar com 
mais argúcia no reino da Arte Retórica, seja por meio de pistas que contribuam para 
esclarecer pontos lacunosos, seja obrigando-nos a refletir com mais vagar acerca de 
aspectos por vezes dados como “resolvidos” pelos comentadores contemporâneos. 
Um desses aspectos é este apresentado aqui sobre o expediente do prazer para a 
força de persuasão de um discurso, mais largamente (re)conhecido como tarefa do 
delectare.  

Com o crescente interesse dos humanistas cívicos pela arte retórica, desde o 
início do Quattrocento, e ainda mais com a descoberta do texto completo do De 
Oratore por Poggio Bracciolini (Greco, 1998: 50), um peso maior passa a ser dado à 
forma estética do discurso. Os humanistas estavam convencidos de que a beleza de 
uma obra de arte, eternizada na forma decorosa do emprego do estilo na oração, 
para o caso da arte retórica, era o principal moto da persuasão, sua vis persuadendi. A 
sensibilidade estética que experimentam (sem dúvida, uma das características mais 
marcantes da Renascença), alimentava a crença do poder persuasivo da beleza e da 
forma do discurso (Adverse, 2009: 130). Na concepção retórica de que faziam 
prova, a forma e o conteúdo da oração se inter-relacionam intimamente, a fim de 
avivar a atenção do leitor, deleitar e instruir. Evidência disso é a popularidade que o 
texto da Carta aos Pisões de Horácio alcançara entre os humanistas, a ponto de um de 
seus preceitos se transformar numa importante máxima retórica, bastante 
disseminada em sua época: Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci / lectorem delectando 
patrierque monendo (Horácio, v. 343-44, 1993: 22).  – na tradução de Dante Tringali: 
“Tem todos os votos quem misturou o útil ao agradável, deleitando e, ao mesmo 
tempo, instruindo o leitor”.  

A popularidade que a máxima de Horácio adquire entre os renascentistas tem 
a ver com a relevância que concedem à função do delectare da retórica para melhor 
instruir. Por outras palavras, eles acreditavam ser mais efetivo conduzir a alma para 
o bem ético através de uma retórica mais atrativa ou agradável. Com essa intenção, a 
máxima de Horácio foi retomada por Lorenzo Valla (1407-1457) no seu 
controvertido diálogo Do Prazer (De Voluptate, 1431). Mas retornaremos a esse ponto 
mais adiante. 

Valla foi um reconhecido e controverso professor de retórica, tendo lecionado 
numa das instituições mais antigas e prestigiadas no ensino de Retórica de seu 
tempo, a Universidade de Pavia. Sua fama inicial, contudo, é adquirida com a escrita 
do diálogo supracitado, onde ele lança as bases de um pensamento que terá grande 
repercussão do ponto de vista ético e retórico.  

O diálogo Do Prazer retrata um encontro entre homens muito doutos para 
discutir acerca da natureza do sumo bem: se é a virtude (honestas) ou o prazer 
(voluptas). Valla coloca frente a frente, numa disputa, as figuras de um estoico e um 
epicurista para debaterem sobre essa questão. Ainda que seja extremamente difícil, 
dada a natureza do gênero literário escolhido – o diálogo – identificar quais, dentre 
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as proposições lançadas pelos oponentes, coincidem com a própria opinião de Valla, 
contudo, no proêmio da obra, o autor dirige-se diretamente ao seu leitor, com o fim 
de revelar a sua intenção. Assim ele nos diz:  

 
Minime! Sed placitum est medicos imitari qui cum vident egros salutaria quedam 
medicamenta recusare, non cogunt illa accipere, sed alia adhibent que minus putant iri 
recusatum. Ita sepe fit tempore ut minora plus ad salutem afferant. Quod 
inpresentiarum mihi usu venit. Qui enim magnorum medicorum remedia respuunt 
nostra forsitan admittent. 

 
Eu prefiro imitar os médicos que, ao ver os doentes rejeitando remédios 
que restabeleceriam sua saúde, não os forçam a tomá-los, mas lhes 
oferecem outros que consideram menos repulsivos. Assim, 
frequentemente, com o tempo, remédios menos fortes proporcionam 
mais saúde. Este é o método que eu decidi seguir. Aqueles que recusam 
as prescrições dos grandes médicos podem, talvez, aceitar as nossas. 
(Valla, 2010: 58). 

 

Valla admite nessa passagem que está decidido a “imitar os médicos”. Ora, a 
preocupação principal de todo médico, segundo a medicina antiga, é com o cuidado 
do corpo e da alma para livramento de um mal, a cura de uma patologia, seja ela de 
natureza corporal ou espiritual – lembremo-nos que na medicina antiga, de matriz 
hipocrática, o tratamento médico tem duplo aspecto, corpóreo e anímico (Chauí, 
2011: 331).  

Isto posto, podemos inferir qual seja o fim a que Valla se compromete com a 
escrita de seu diálogo: a de curar os seus leitores de um mal, de um pathos. Para 
tanto, ele opta por um procedimento que parece ser, entre seus colegas de profissão, 
os retores, um tanto inusual; porém, o mesmo não pode ser dito entre os médicos. 
Qual é esse método? Seu método, ele diz, não é “forçar o doente” a tomar um 
remédio amargo, mas lhe oferecer um remédio “menos repulsivo”. Valla segue aqui 
a receita de Lucrécio, grande poeta epicurista, de pôr mel nas bordas do copo que 
contém o remédio amargo (Lucrécio, v.935, 1975), usando o desejo para mover e 
educar o desejo, isto é, instruí-lo na direção do bem e da retidão. O remédio 
corresponde ao método que Valla anuncia que irá adotar.  

Conforme o modelo oratório que o humanista se propõe a seguir, é o remédio 
que faz a diferença. Ele troca um remédio amargo por um mais doce e, por 
consequência, mais atrativo, exatamente como prescrevia a máxima horaciana do 
deleitar e instruir, o delectare ac monere, que vimos anteriormente. O remédio amargo é 
o método que tira os seus princípios dos preceitos da filosofia estoica; o remédio 
doce, em contraparte, segue a escola de Epicuro. De fato, ao fim da disputa entre o 
estoico e o epicurista, que coincide com o fim do diálogo, Valla concede a vitória, 
pela voz de um terceiro personagem, ao lado epicurista: 
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Quare ut aliquando sententiam feram, ita pronuntio: cum nulla premia aut incerta 
quedam et inania post hanc quam vivimus vitam de honesto precipientes philosophi 
esse voluerint summumque bonum in honestate posuerint, epicurei autem in voluptate, 
quamvis et hos et illos improbem, secundum epicureos iudico [...] 

 
Finalmente, para expressar minha decisão, aqui me pronuncio. 
Considerando que os filósofos, louvadores do princípio da honestidade, 
clamaram não haver nenhuma recompensa, ou que estas seriam incertas 
e vãs para a vida no pós-morte, e definiram o mais alto bem como sendo 
a honestidade, diverso dos epicuristas, que o definiram como o prazer, 
embora eu desaprove os dois lados, dou o meu voto a favor dos 
epicuristas [...] (Valla, L.III, VIII, 6, 2010). 

 

Valla está convencido, como ele dizia no proêmio citado anteriormente, de 
que seu “remédio”, ou seja (agora podemos compreender), o seu método, é “menos 
forte”, mas “proporciona mais saúde”. Podemos dizer, seguindo o modelo do 
método de Epicuro, que seu remédio é mais brando, é suave e não vigoroso, e por 
esta razão, pode ser aplicado por um período mais longo e com mais frequência. 
“Com o tempo”, como diz Valla acima, “proporciona mais saúde”. Ora, essa relação 
entre a grandeza de força, que encontramos implícita na intensidade do remédio, e a 
grandeza de tempo, que encontramos implícita na frequência indicada pelo uso do 
remédio, é uma propriedade específica da sensação de prazer. O prazer, seguindo o 
epicurismo de Valla, é substância cujos dois únicos atributos são a duração e a 
intensidade, e eles variam numa proporção inversa de grandeza. Quando o prazer é 
muito intenso, sua duração é breve; quando é muito leve, sua duração é longa. Se ele 
atinge uma intensidade máxima, sua duração é quase instantânea; se atinge uma 
intensidade mínima, sua duração é nula, ela beira, se se quiser, o tédio5. É numa 
frequência moderada, com uma força igualmente moderada, que o prazer encontra o 
grau exato para produção do efeito de benevolência desejado pelo orador. O seu 
remédio é, podemos concluir, o prazer, a voluptas. 

Como previsto pela função do delectare da retórica, o intuito do orador nesta 
função é a de gerar prazer a fim de curar e/ou cativar a benevolência da audiência. 
Não há dúvida de que o recurso à fonte do prazer, como vimos, é um expediente 
que Valla procura seguir na sua oração. Porém, não estamos certos se o humanista 
coincide com Quintiliano no que diz respeito aos fins. Para este, o fim da função de 
delectare ou conciliare era o de ganhar a simpatia da audiência; para Valla, conforme ele 
dissera no seu proêmio, o fim de sua oração é a cura da audiência, e não a sua 
bajulação. 

A fim de melhor compreendermos a leitura que Valla, o “retórico epicurista”, 
faz das três funções da retórica, convém destacarmos uma passagem do De Voluptate 
em que ele comenta a definição e sentido daquelas três tarefas. Este excerto coincide 

 
5 Ver também Cícero, III, 97, 2012: 639 e a questão da saciedade. 
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com o momento em que o humanista retoma, oportunamente, a máxima do 
preceito de Horácio, inscrita na Arte Poética (Carta aos Pisões). Assim diz Valla: 

 

[...] poete quidem, ut Horatius ait, “aut prodesse volunt aut delectare” 

(…) Oratoria autem, que regina rerum dicitur, tria genera orationis habet, 
quorum duo docere et movere quo referantur vos videritis, tertium certe 
quod est delectare ipso nomine declarat aristippeum sit an chrysippeum. 

 
[...] quanto aos poetas, como dizia Horácio, “querem, ou deleitar, ou 
dizer coisas úteis” (…) A oratória, que é chamada ‘a rainha de tudo’, 
abarca três tipos de discursos: dois deles têm por função ensinar e 
comover (sabeis quais são eles); o terceiro, cujo fim é o deleite, se explica 
pelo seu próprio nome, seja ele aristipiano ou crisipiano”. (Valla, L.II, 
XXXII, 2, 2010). 

 

Na passagem supracitada, Valla retoma a máxima de Horácio justamente no 
ponto em que se propõe a apresentar as três funções da arte oratória, que vínhamos 
examinando até aqui. Ao falar sobre os poetas, Valla afirma que sua função é a de 
“deleitar” e “instruir”, por referência à máxima horaciana do deleitar instruindo e 
instruir deleitando. Tal é o sentido que o humanista confere à disciplina Retórica, à 
qual concede grande importância e chama de “a rainha de tudo” (regina rerum). 
Quanto às funções do discurso, ele também admite, segundo a tradição, serem três: 
duas tarefas com a função de “ensinar e comover” (ele se refere, sem dúvida, às 
tarefas do docere e do movere, respectivamente) e uma terceira com a função, como o 
seu nome o indica (quer dizer, como na tradução, “que se explica pelo próprio 
nome”) de deleitar. Valla se refere aqui, portanto, à tarefa do delectare. Quanto às 
duas primeiras tarefas, a definição é reconhecidamente clara demais para necessitar 
de explicações - daí o direcionamento direto do orador a seus ouvintes no diálogo, 
em alusão à (re)conhecida tarefa de tais funções (quo referantur vos videritis). É com 
relação à terceira e última tarefa, cuja referência é a função de delectare, que o autor 
chama a atenção dos ouvintes (e do leitor) para o seu “nome”.  

Em nosso entender, é digno de nota a observação que faz o humanista acerca 
do nome dessa terceira função. É interessante compará-la com a posição de 
Quintiliano, que vimos anteriormente, quando chamava a nossa atenção para a 
questão da nomenclatura. Se Quintiliano deixava em aberto a questão sobre qual 
nome se deveria atribuir à essa função – se delectare, se conciliare, ou “qualquer que 
seja o seu nome” –, Valla, ao contrário, afirma que do seu fim é que deriva o seu 
nome, quer dizer: se seu fim é o deleite, daqui deve derivar o seu nome, qual seja, 
delectare. Curiosa e sutil mudança perpetrada pelo humanista, leitor assíduo da 
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Institutio de Quintiliano6. A partir do que dizia Quintiliano, naquela passagem que 
analisamos antes, Valla o leva às últimas consequências: o fim da função do prazer 
da retórica é o próprio prazer. Uma oração, no que diz respeito à função do delectare, 
deve ser prazerosa para quem a escuta com o único fim de ser prazerosa. A beleza 
de sua oratória é para o ouvinte como o mel presente no remédio de Lucrécio, o 
poeta epicurista. 

Valla opta por chamar esta função com a palavra que melhor caracteriza o fim 
a que considera que ela se destina, o de deleitar. Daí ele admitir apenas o uso de 
delectare, em vez de conciliare, sobre o qual se cala. Como dizíamos antes acerca dos 
retores do Renascimento, grande atenção foi dada à forma estética de um discurso, e 
por isso, a beleza, associada, pela tradição mitológica, a Vênus, a deusa do Amor, da 
Beleza e dos Prazeres, passa a ser a nomenclatura de preferência empregada pelos 
humanistas. Isso não significa, vale ressaltar, que podemos inferir, sem o risco de 
sermos apressados, que o autor não admita que a benevolência do auditório (o 
conciliare) possa acompanhar a fruição de prazer que erige da entrega de um discurso 
bem ornado. Mas isso é tema de análise para outra ocasião. O que nos interessa na 
presente reflexão é atentar para a dissociação possível, e desejável, segundo autores 
do Renascimento, entre os termos delectare e conciliare, a fim de dar abertura a novos 
aportes e compreensão sobre as possibilidades do emprego da retórica. 

 

Considerações finais 

 

Pela leitura do diálogo Do Prazer de Lorenzo Valla podemos ver, com efeito, 
como os humanistas encontraram, seguindo a trilha da moral epicurista, uma ética 
em que o ethos possa derivar do prazer, isto é, da voluptas. Através de uma estética 
tênue, moderada por um estilo suave e decoroso, os humanistas encontraram uma 
ética de cura dos desejos por meio do prazer – trata-se da proposta valliana exposta 
no diálogo aqui analisado. Os afetos suaves, como assinalava Lausberg, seguindo a 
tradição retórica, podem agora, segundo a ótica renascentista, ser entendidos como 
prazeres suaves.  

O foco de interesse dos humanistas pelo epicurismo e pela retórica eram 
devidos, sobretudo, por sua preocupação com o modo de vida citadino, a sua civitas. 
Pois é a vida na cidade, que englobava, muito além do seu espaço geográfico, 
também o conjunto dos cidadãos e seus costumes, que o homem tem a real 
possibilidade de refinar seus sentidos e alcançar uma vida prazerosa e feliz. 

É comum, como temos na tradição filosófica, uma certa confusão 
terminológica quando o assunto é a distinção entre os prazeres e os afetos, uma vez 

 
6 É conhecido, entre os estudiosos de Valla, acerca de sua profunda admiração pelo retórico romano, que 
culminou com a escrita de um volume perdido sobre a Instituição Oratória deste, a Comparatio Ciceronis 
Quintilianique (Lorch, 1977: 8). 
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que ambos são apresentados, conforme a tradição, muito ligados ao tema do desejo, 
isto é, da cupiditas. Esta, por vezes, é colocada junto do pathos, como paixão 
avassaladora, moto vicioso da ação (Cícero, III, IV, 7-8, 1945: 230-232); por vezes, 
ela aparece como simples desejo por bens, os quais podem ser de dois tipos: bens da 
alma ou do corpo. Os primeiros dizem respeito aos bens que satisfazem à alma; os 
segundos dizem respeito aos bens que satisfazem ao corpo. No vocabulário valliano, 
o prazer é apresentado através de uma ampla e minuciosa discussão acerca dos 
variados tipos de bens. 

A moral hedonista, largamente menosprezada desde o tempo de Epicuro até o 
período do Renascimento, como uma filosofia de glutões, de homens frívolos e 
efeminados, encontra entre os humanistas do século XV uma brecha por onde 
passar e voltar a florescer. O epicurismo passar a ser uma corrente de pensamento 
de grande interesse e circulação entre os humanistas, haja vista o grande sucesso que 
o diálogo Do Prazer de Valla obteve. Ele é reflexo de um momento anterior, de 
grande euforia: a descoberta do texto De Rerum Natura de Lucrécio, por Poggio 
Bracciolini, em 1417. A história da descoberta do texto de Lucrécio foi bem 
ilustrada no best-seller de Stephen Greenblatt, A Virada (2012).  

Segundo os estudiosos contemporâneos do epicurismo no Renascimento, 
muita coisa ainda há para ser compreendida e desvendada neste campo de 
investigação, bastante amplo e complexo. Certo é que a má fama que os adeptos do 
epicurismo carregaram desde o tempo dos antigos estoicos, seus principais 
antagonistas, até, de certo modo, os dias de hoje – como o atesta o filósofo Gérard 
Lebrun, naquele excelente artigo sobre A Neutralização do Prazer – é causa de muitas 
dificuldades sobre as quais os estudiosos atuais precisam lidar no momento de ler e 
interpretar este material. Por vezes, seus adeptos se revelam ocultos nas entrelinhas 
de diálogos em que o artifício de personagens-tipo esconde o verdadeiro caráter do 
autor, como acontece no diálogo de Valla de que tratamos aqui, e muitos outros. 

Situação muito diversa é a história que atravessa a da filosofia dos estoicos, 
arqui-inimigos dos epicuristas. Os estoicos, na sua condenação do prazer, foram 
responsáveis, junto com os peripatéticos – também eles alvo das críticas de Valla, no 
diálogo Do Prazer –, pelo desvio da interpretação moderna que assistimos nas 
leituras sobre a função do prazer na retórica, no expediente do delectare.  

Esperamos que a riqueza dos estudos sobre o Renascimento, e mais 
especificamente, sobre o (re)florescimento do epicurismo na Renascença, possam 
prosperar, trazendo muito mais luzes à essa questão da função do prazer, como a de 
muitas outras que permeiam o seu universo de estudos. Se suscitamos no leitor a 
curiosidade e o apelo pelo incremento das leituras de autores do Renascimento no 
Brasil, consideramos como cumprida uma importante contribuição, ainda que 
secundária, atrelada à escrita deste trabalho. 
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