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Resumo: 
A oratória grega é um vasto repositório de informações sobre a história, a sociedade 
e os costumes da Grécia Antiga. Contudo, como os oradores eram praticantes da 
arte retórica e, frequentemnte, utilizavam exemplos históricos para atender a suas 
mais variadas necessidades retóricas, até que pontos nós podemos aceitar a 
veracidade de seus relatos? Seriam eles tão culpados de produzir Fake news assim 
como acontece hoje? Se sim, ao contrário de hoje, como podemos considerá-los 
precisos, e como eles foram capazes de escapar da censura de parte de sua audiência 
ao embelezar verdades e mentiras? Abordo essas questões neste artigo, com 
referências a alguns eventos históricos, e faço algumas observações sobre a oratória, 
sobretudo de como a retórica pode superar a verdade. 
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Abstract: 
Greek oratory is a vast repository of information on the history, society, and mores of 
ancient Greece. But since the orators were practitioners of the art of rhetoric, and 
often styled historical examples to suit various rhetorical needs, to what extent can 
we accept the veracity of their accounts? Are they as guilty as producing ‘fake news’ 
as much as happens today? If so, and unlike today, how can we fact them for 
accuracy, and how were they able to escape censure on the part of their audience for 
embellishments of the truth and lies? I address these questions in this article, with 
reference to some historical events, and make some observations on the importance 
of oratory but how rhetoric can outweigh truth. 
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Atualmente, é relativamente fácil “checar” a precisão das declarações das 

pessoas, com referência ao presente e ao passado histórico, porque geralmente 
temos um registro do que elas disseram, seja uma entrevista de rádio ou TV, um 
artigo de jornal ou uma declaração no Twitter. Todos nós podemos pensar em 
numerosos líderes políticos e outras figuras da opinião pública em muitos países que 
disseram ou escreveram, muitas vezes com efeito retórico, coisas que, após a 
verificação, são falsidades que variam de imprecisas a definitivas. Como 
consequência, hoje podemos estabelecer se algo é verdadeiro ou falso por causa de 
toda informação (nossas fontes) a que temos acesso: não podemos ser tão 
facilmente vítimas de Fake News, e podemos formar opiniões razoáveis sobre a 
veracidade dos meios de comunicação ou da pessoa que dissemina informações 
questionáveis. Não que isso pareça ter muito efeito. 

Mas isso é hoje. Para o Mundo Antigo, nossas fontes, embora proveniente de 
muitos gêneros, são mais limitadas e às vezes mais difíceis de entender. Por 
extensão, é mais difícil tirar conclusões sobre quem as divulgam. Tucídides e 
Aristófanes, por exemplo, retrataram o político ateniense Cléon dos anos 4203 como 
repreensível e corrupto. Mas eles estavam certos em fazer isso? Na verdade, ele fez 
um bom trabalho guiando Atenas nos anos da Guerra do Peloponeso. A 
representação deles influenciou claramente o autor de Constituição dos atenienses (28.3) 
um século depois, que escreveu que Cléon “foi a primeira pessoa a usar berros e 
insultos na bema e a cingir seu manto antes de fazer um discurso público, enquanto 
todas as outras pessoas falavam de maneira ordenada” (cf. Worthington, 2017: 22-
24). 

Mas Tucídides e Aristófanes foram provavelmente tendenciosos com relação 
a Cléon, porque ele foi o primeiro não-nobre a ter influência na cidade, o primeiro 
demagogo: ele veio “do lado errado dos trilhos”, por assim dizer. Estamos em 
posição, então, de decidir sobre a veracidade de nossas fontes anteriores e, em caso 
afirmativo, reabilitar Cléon? A caracterização sombria dele teve um “efeito cascata” 
de comparar outras figuras públicas com ele – no final de 301 o poeta Filípides 
criticou o político ateniense Estrácoles, com Plutarco o chamando de demagogo que 
não era diferente de Cléon em suas relações com o povo (Vida de Demétrio 11.2). 
Mas essa analogia é suspeita (Luraghi, 2014: 200-208). 

Em nenhum outro lugar é mais difícil discernir a veracidade das fontes, 
provavelmente, do que nos discursos dos oradores áticos – os autênticos praticantes 
do estudo intelectual da retórica. Seus discursos nos oferecem um conjunto 
profundo de informações sobre a história e a sociedade grega antiga, com a maior 
parte compreendendo informações históricas. O fato de os oradores terem usado 
amplamente exemplos históricos não é surpreendente, porque a história fazia parte 
do treinamento de um orador. Isócrates, por exemplo, disse que um bom orador era 

 
3 Toda as datações, salvo indicações, é anterior a Cristo. N.T.  
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aquele que poderia escolher o exemplo histórico correto no momento certo para 
apelar aos jurados (4.9-10; cf. 15). Além disso, foi demonstrado que os oradores 
costumavam usar na maioria das vezes exemplos de três períodos principais para dar 
importância aos seus casos: mitologia (especialmente a Guerra de Troia), a tirania de 
Pisístrato e as Guerras Grego-Persas (Perlman, 1961; ver também Pearson, 1941; 
Nouhard 1982; Harding, 1987; Worthington, 1994). 

A partir das observações de Isócrates e da análise moderna dos topois mais 
comumente usados, eu afirmo que um “repositório” de exemplos históricos existiu 
ou se tornou algo de uso tão comum quanto previsível (da mesma maneira que nós 
costumamos falar sobre “os bons velhos tempos” e fazer referência de como a vida 
era em um determinando período). O fato de que um orador tenha usado esses 
exemplos para melhorar sua apresentação retórica, não deveria nos surpreender: no 
julgamento de alguém acusado de trabalhar contra os interesses da cidade, devemos 
esperar apelos patrióticos ao tempo das Guerras Grego-Persas - por exemplo 
Demóstenes 18.208: “Juro por seus antepassados que lideraram a luta em Maratona, 
por aqueles que estavam nas fileiras de Plateias, por aqueles que lutaram a bordo de 
navios em Salamina e Artemísio”. Retornarei a essa passagem mais adiante. 

Somos capazes de verificar esses tipos mais amplos de exemplos históricos 
com relativa facilidade. Assim, sabemos que os atenienses (e os plateenses) 
enfrentaram os persas em Maratona em 490 e os derrotaram antes de ameaçarem a 
liberdade ateniense e até mesmo da Grécia. Também sabemos que os atenienses 
subestimaram o papel dos plateenses na vitória por suas próprias razões de 
propaganda, possibilitando-nos deduzir o que era Fake News e o que não era. Ainda 
assim, não admira que os jurados atenienses, mais de um século depois, tenham 
reagidos contra um réu que contrastava retoricamente com esses homens, como 
veremos. 

O grande problema em lidar com os oradores como fontes históricas é 
quando se trata de interpretar os eventos e, mais ainda, os motivos dos indivíduos 
para apoiar a argumentação de um caso. O uso de evidências de um orador é um 
tipo de “prova” retórica (pistis), categorizada como “artística” e “não artística” (por 
exemplo, Arist. Rhet. 1.1355b39 seq.). A última forma é geralmente aceita como 
confiável, correspondendo a decretos, leis, oráculos e outras evidências irrefutáveis, 
e pode até ser topoi. É o primeiro tipo, em que o orador tem licença para escrever 
como quiser, que causa os principais problemas, pois como podemos determinar o 
que é verdadeiro e o que é falso? E, por extensão, como esse tipo de exercício pode 
afetar nossa visão de um orador em particular ou do gênero da oratória como um 
todo? 

Para abordar essas questões, começaremos com a oratória política, e o 
homem que era ambos, orador e político, Demóstenes. Por algum tempo, 
acreditava-se que os únicos discursos políticos de Atenas que sobreviveram foram 
os de Demóstenes, mas é muito provável que os discursos 7 e 17 (que sobreviveram 
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no corpus demosthemicum) tenham sido proferidos por outros – o discurso 7 
provavelmente é de 344 feito por Hegesipo (Worthington, 2013: 198). Mesmo 
assim, os discursos de Demóstenes têm precedência por causa de seu número, do 
alcance cronológico em que podem ser ajustados, da luz que lançam sobre a política 
externa ateniense e, principalmente, das relações da cidade com Filipe II da 
Macedônia e do eventual estabelecimento da hegemonia macedônica na Grécia após 
a batalha de Queroneia em 3384.  

Demóstenes é conhecido por sua retórica inflamada de oposição a Filipe II e 
por apelos para que os atenienses se mobilizem eles mesmos e outros gregos para se 
oporem ao rei. Quando políticos como Ésquines adotaram uma política menos 
beligerante, Demóstenes os destruiu na Assembleia, chamando-os de traidores por 
receber dinheiro de Filipe II. O que extraímos dos discursos de Demóstenes é que, 
se os atenienses o tivessem ouvido desde o início, Filipe II seria derrubado, e todos 
viveriam felizes para sempre. A verdade é que nenhuma política ou pessoa poderia 
ter salvo Atenas, ou a Grécia, quando Filipe II decidiu conquistá-la. 

A posição anti-macedônia de Demóstenes levou-o a ser considerado como o 
maior patriota da Grécia. Mas, a partir de seus discursos, temos apenas a 
apresentação de seu patriotismo e sua percepção sobre a ameaça que Filipe II 
representava desde o início - nenhuma surpresa! Ao longo dos anos, a percepção de 
Demóstenes mudou para alguém que explora o perigo de Filipe II somente depois 
de fracassar em vários casos legais de alto nível e especialmente em discursos na 
Assembleia (incluindo A Primeira Filípica de 351), vendo sua carreira política esvair-
se (Worthington, 2013: 71-88, 100-105, 11-114, 116-126, 129-132). Por causa do uso 
retórico da imagem de Filipe II por Demóstenes e da retórica da tática do pânico 
que ele apregoava, tentar determinar os motivos do orador se opor a Filipe II e sua 
interpretação dos objetivos do rei são duplamente difíceis. É mais plausível que 
Demóstenes fosse uma combinação do que foi dito acima: um oportunista que se 
transforma em um fervoroso defensor da eleutheria e um patriota ao perceber a 
ameaça que Filipe II representava, como argumentei. Ainda somos capazes de 
conhecer o Demóstenes “real”? 

É igualmente controverso a maneira como ele apresentou o pensamento de 
Filipe II. Dado que não existem fontes literárias macedônica nesse período, 
dependemos de fontes gregas, que são compreensivelmente hostis como 
Demóstenes e o atidógrafo Teopompo. Como nossas narrativas do reinado de 
Filipe são o produto dos escritores posteriores como Diodoro e Justino (de Trogo), 
baseando-se eles mesmos nesses relatos contemporâneos e tendenciosos, o dilema 
para os historiadores é destacado: como Demóstenes poderia realmente saber o que 
se passava na mente de Filipe II, ou, por extensão, quais eram seus objetivos em um 
determinado momento e como a perspectiva das fontes hostis afetou o reinado de 
Filipe II? Apesar disso, Demóstenes foi ligeiro e despudorado ao se utilizar da 

 
4 Para mais informações sobre Demóstenes, vide MacDowell, 2009 e Worthington, 2013. 
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psicologia em seus discursos para obter um efeito retórico (Usher, 1999: 233; 
Mader, 2004). 

Um de seus exemplos mais célebres da abordagem de Demóstenes à psique de 
Filipe II é uma passagem da Segunda Filípica, de 344, na qual ele veementemente 
exorta o povo a rejeitar o desejo de Filipe II de mudar os termos da Paz de 
Filócrates (Worthington, 2013: 193- 195; cf. Mader, 2004: 59-63). Ésquines, no 
entanto, era a favor das mudanças (Dem. 18.136; [Dem.] 7.18-25). Demóstenes usa 
o plano de fundo das supostas ações traiçoeiras de Filipe II para apresentar uma 
novidade, uma visão psicológica dos pensamentos do rei (6.17-18). 

 
Pense nisso: ele deseja governar e considera vocês como seus únicos 
rivais nisso. Ele está agindo injustamente há muito tempo e agora está 
totalmente consciente em agir assim, pois seu controle seguro de tudo 
depende da manutenção de suas posses. Ele acha que, se abandonar 
Anfípolis e Potideia, não estaria seguro nem mesmo em casa. Ele, 
portanto, está deliberadamente conspirando contra vocês e sabe que 
vocês estão cientes disso. Ele acredita que vocês são inteligentes e que o 
odeiam justificadamente, e está sendo estimulado pela expectativa de que 
sofrerá um revés em suas mãos, se vocês aproveitarem a oportunidade 
para fazê-lo, a menos que ele o antecipe agindo primeiro. 

 

 No entanto, apenas o próprio Filipe II sabia disso, e ele não deixou nenhum 
registro do que estava passando em sua mente. Ainda assim, Demóstenes foi capaz 
de explorar a raiva e a preocupação das pessoas em fazer Filipe II vislumbrar a 
destruição delas o mais rápido possível - e seu discurso foi bem-sucedido 
(Worthington, 2013: 193-198; cf. MacDowell, 2009: 329-333; Worthington, 2017: 
14-15). 

Demóstenes estava certo ao tentar incitar os atenienses à ação e criticá-los 
por sua apatia e sua relutância em servir pessoalmente no exército, o que permitiu a 
Filipe II se tornar uma força impossível de parar. Mas podemos realmente acreditar 
que Filipe estava deliberadamente conspirando contra Atenas (5.17-18, 6; cf. 8.39-
41)? A atitude do rei em relação à cidade após sua vitória em Queroneia em 338 
mostra o contrário (já que ele não fez nenhuma tentativa de reduzir a democracia ou 
punir os líderes anti-macedônicos), comparada com as medidas punitivas que ele 
impôs aos tebanos na época, estabelecendo um regime oligárquico pró-macedônico 
e uma guarnição na cidade (Worthington, 2013: 255-259). 

De fato, o volteio que Demóstenes dá acerca de Filipe e seus objetivos é 
suspeito quando consideramos o modo como o orador molda a informação. Como 
exemplo, vejamos de que forma ele impressiona os atenienses, na Primeira Olíntica de 
349, com a velocidade e a determinação de Filipe, em contraste com a lentidão da 
Assembleia (1.12-13): 
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Primeiro, ele tomou Anfípolis, depois Pidna e Potideia, vizinha a 
Metone. Em seguinda, atacou a Tessália e, depois disso, Fera, Págasa e 
Magnésia. Após conquistar todo o país da maneira que ele queria, 
invadiu a Trácia. Então, depois de expulsar alguns reis e instalar outros, 
ficou doente. Quando recuperou sua saúde, não caiu na ociosidade, mas 
atacou imediatamente os olínticos. E não estou considerando suas 
campanhas contra os ilírios, peônios e os de Áribas, e onde mais se possa 
mencionar. 

 

A maior parte disso é verdade quando verificamos. Em 349, Filipe II estava 
no controle de Anfípolis (desde 357), Pidna e Potideia (em 356), Metone em 354/3 
e invadiu a Tessália contra as tropas focianas em 353 e 352. No ano anterior, um 
exército fociano o derrotara surpreendentemente, fazendo com que seu exército 
desertasse e que vários aliados e territórios importantes, que ele havia subjugado 
pela força, rompessem com ele. No ano seguinte (352), voltou para se vingar, 
derrotando outro exército fociano na Tessália e embarcando, em seguida, em uma 
campanha turbulenta para reafirmar sua autoridade – Cersobleptes da Trácia, um 
severo aviso aos olintianos para permanecerem fiéis à aliança de 357 com ele, e se 
movimenta contra os ilírios, peônios e provavelmente Áribas de Épiro. 

Todavia, se olharmos para o modo como Demóstenes estiliza algumas de 
suas reivindicações, não encontraremos precisão. Filipe II não assumiu toda a 
Tessália até 344; ele não expulsou nenhum rei trácio, nem atacou os olímpicos em 
351, mas os advertiu verbalmente a permanecer leais a aliança de 357 – Demóstenes 
poderia estar se referindo ao ataque real a Olinto em 349, desencadeando seu pedido 
de ajuda e as três Olínticas de Demóstenes que exorta a Atenas a enviar tropas, mas 
devemos acreditar que o rei ficou “doente” por quase dois anos? Por fim, “onde quer 
que se possa mencionar” cheira a exagero retórico. 

Do mesmo modo, como sabemos, por exemplo, que, quando na sua Terceira 
Filípica, de 341, Demóstenes afirmou sem rodeios que Filipe tinha arrasado a 
Calcídica – “Eu não digo nada sobre Olinto, Metone e Apolônia e trinta e duas 
cidades na costa da Trácia, todas as quais ele destruiu com tanta crueldade que seria 
difícil para um visitante dizer se alguma vez foi habitada” (9.26) –,  isso é um fato ou 
um exagero retórico? É muito difícil imaginar que Filipe teria destruído toda essa 
área, especialmente porque seus recursos de madeira e de mineração eram 
importantes para a economia da Macedônia e, significativamente, porque nossas 
fontes históricas (Diod. 16.53.3, Justin. 8.3.11) não dizem nada sobre qualquer 
destruição (Worthington, 2013: 142-143). 

Quando se trata da apresentação da atitude de Filipe com relação aos gregos, 
especialmente Atenas, temos apenas a palavra de Demóstenes, que deve ser 
suspeita. Deveria haver motivos para suspeitar da retaliação do rei, mas, tal como 
observado acima, como Demóstenes sabia o suficiente para apresentar o 
pensamento de Filipe? Dado esse tipo de manipulação retórica feita de maneira tão 
enfática e factual, não é de se admirar que os atenienses, sem os meios para verificar 
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o fato e de supreender o orador, tendo de tomar decisões no local, como uma 
reunião da Assembleia com duração de apenas um dia, foram influenciados por ele. 

As mesmas questões também se aplicam aos discursos forenses, que 
compreendem a grande maioria de nossos discursos sobreviventes e que ganham 
vida com exemplos históricos. Agora estamos na arena dos tribunais, e o júri era um 
público diferente daquele de uma Assembleia. Mas ainda havia o mesmo 
procedimento apressado, pois em um dia havia o julgamento de quatro ações 
privadas ou uma pública (Ath. Pol. 67.1), com um terço do tempo reservado para a 
acusação, outro terço para a defesa e o restante para a votação e para os discursos 
que avaliam a penalidade (Aes. 3.97). Assim como os participantes de uma 
Assembleia, o júri tinha pouco tempo para refletir cuidadosamente sobre as 
questões jurídicas do caso e verificar as informações dos fatos – históricos ou de 
outros tipos – apresentadas ali. 

No entanto, acredito que uma diferença significativa entre a retórica forense 
e a política é que o orador no tribunal não podia se dar ao luxo de distorcer nada 
que os jurados estivessem experienciando pessoalmente na época. Se ele dissesse 
algo claramente falso e alguns jurados reagissem contra, todo o seu caso poderia 
sofrer danos irreparáveis. Na Assembleia, um orador pode não ganhar a votação 
com um discurso, mas consegue falar em uma próxima reunião; no tribunal, um 
orador que enfrentasse uma penalidade substancial, especialmente a execução, não 
podia permitir que o jurado reagisse contrariamente a algo que estava dizendo. 
Portanto, a dinâmica entre orador e audiência era diferente, com oradores 
atendendo de maneira diferente às expectativas do público (Worthington, 2017; cf. 
Cooper 2000). 

Assim, quando oradores forenses no tribunal nos dão um quadro da vida 
familiar e social, algo que os jurados vivenciaram, acho que podemos aceitá-la como 
precisa. No caso do discurso de Lísias, Sobre o assassinato de Eratóstenes (1), 
aprendemos muito sobre a dinâmica marido-mulher, a casa e a família, bem como a 
lei do adultério, que era uma ofensa pública. É importante ressaltar que, no discurso, 
somos informados de como o apreço e a confiança do marido por sua esposa 
aumentam assim que ela dá à luz ao seu primeiro filho, o herdeiro do oikos (1.6). 

A imagem da vida familiar, especialmente a partir de uma posição intimidadora 
da esposa para com seu marido, é apoiada pelo discurso de Apolodoro Contra Neera 
(Dem. 59). Ao construir seu caso para condenar Neera/Estéfano, Apolodoro quer 
que os jurados imaginem a reação de suas famílias – especificamente esposas, filhas 
e mães – quando chegarem em casa se eles absolverem Neera (Dem. 59.110-111): 

 
E ainda o que cada um de vós poderia dizer à própria esposa, ou à filha 
ou à mãe, ao entrar em casa, depois de ter absolvido essa mulher, quando 
uma delas vos interrogar: – “Onde estivestes?” E vós respondêsseis: – 
“Estávamos a julgar ?” – “Quem?” – perguntar-se-á em seguida. – 
“Neera”, […] depois de [contar] em pormenor a acusação contra ela. 
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(111) E elas, tendo ouvido, perguntarão: “E, então, o que fizestes?” E 
vós respondereis: – “Absolvemo-la.”  Então, de hoje em diante, as mais 
castas das mulheres ficarão revoltadas convosco, porque julgastes aquela 
mulher digna de participar, do mesmo modo que elas, dos assuntos da 
cidade e dos ritos religiosos.5 

 

Isso é mais do que mero imediatismo dramático (Worthington, 2017: 17); a 
vívida imagem deve refletir fundamentalmente a vida no oikos e uma igualdade entre 
marido e mulher, muito diferente da opinião antiga de uma esposa vivendo em uma 
forma de isolamento oriental, já que Apolodoro não pode apresentar uma imagem 
que não reflita a realidade. Se ele fizesse isso, presumivelmente os jurados iriam se 
posicionar contra, e, ao fazê-lo, começariam a questionar não apenas a cena que ele 
pintou para efeito retórico, mas também todo o seu caso (que era bastante fraco de 
qualquer maneira). A mesma premissa deve ser aplicada a outros oradores, 
especialmente aqueles como Lísias, que eram logógrafos e precisavam vencer seus 
casos para seus negócios. 

Esses tipos de percepções sobre a vida doméstica nos mostram o valor da 
oratória como fonte contemporânea para a sociedade grega. Quando se trata da 
história política da Grécia, especialmente de Atenas, no entanto, a confiabilidade é 
mais suspeita. Como os oradores eram versados no uso da história em seus 
discursos, é importante lembrar que eles não cometiam erros por ignorância. A 
questão é sugerida assim: como nos assuntos relacionados à vida social e aos 
costumes da época, se um orador apresentasse sua versão de Fake News (como uma 
prova artística), poderia um júri reconhecer e reagir contra as Fake News em 
detrimento do orador e do caso? Poderia um orador no tribunal se dar ao luxo de 
apostar, especialmente quando os jurados se deparavam com algo do passado 
recente ou de sua própria experiência? 

Embora se tenha argumentado outrora que o conhecimento histórico e a 
compreensão dos jurados eram fracos (Pearson, 1961: 219-221), à medida que o 
século IV avançava, pelo menos, muitos dos mesmos homens teriam participado da 
Assembleia e servido como membros do Boulé e em outras funções oficiais, e assim 
desenvolveram uma compreensão prática de assuntos atuais e de política (Harding, 
1987: 35-36; ver também Todd 1990). Além disso, eles estavam vivendo tempos 
surpreendentes, especialmente com a ascensão do imperialismo macedônico de 
Filipe; a política ateniense em relação a Filipe era algo que dominava o debate e, 
juntamente com as atividades do rei, deviria ter sido comentada ad nauseam na Ágora 
e em outros lugares diariamente. Ademais, deve-se enfatizar que Atenas (e a Grécia) 
ainda era uma sociedade muito oral, com um alto grau de analfabetismo funcional; 
as pessoas confiavam em suas memórias e, portanto, eventos recentes que eles 
experienciaram pessoalmente deveriam ser claros em suas mentes. 

 
5 Tradução de Glória Onelley. In: Apolodoro. Contra Neera [Demóstenes] 59. Tradução, notas de Glória 
Onelley. Introduão de Ana Lúcia Curado. Coimbra: CECH, 2011. 
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Certamente, há distorção da verdade na oratória forense. Há, por exemplo, 
um apelo patriótico à grandeza de Atenas sob a liderança de Péricles (por exemplo, 
Isoc. 15.111, 234, 307, 16.28; Dem. 3.21; Aes. 1.25), porém a história não confirma 
isso. Péricles conduziu Atenas à desastrosa Guerra do Peloponeso, que terminou 
com a cidade derrotada e a imposição de uma oligarquia pró-espartana, sem 
mencionar a declaração reveladora de Tucídides em 2.65 de que, enquanto Atenas 
era uma democracia, o poder estava nas mãos de um homem (Péricles). Atenas no 
período pericleano era de fato poderosa, rica e embelezada com monumentos, mas 
o poder nas mãos de um homem combina mais com a tirania do que com a 
grandeza democrática. Todavia, havia uma razão exortativa para esse apelo, como 
veremos em breve. 

Em 343, ocorreu o julgamento da “Falsa Embaixada”, quando Demóstenes 
acusou Ésquines de traição (parapresbeia) durante as negociações que levaram à Paz 
de Filócrates, terminando a guerra entre Filipe e Atenas, em 346 (Buckler, 2000: 
134-140, 148- 154; Worthington, 2013: 201-209). Temos os discursos de acusação e 
de defesa (existem vários comentários sobre eles, por exemplo, ver Paulsen 1999; 
ver também Usher, 1999: 234-237, 284-287; Carey, 2000: 88-158; MacDowell, 2009: 
333-342; Yunis, 2005: 114-215). As negociações pela paz foram cruciais e realizadas 
no mais alto nível. Ao todo, quatro embaixadas de Atenas, compostas por dez 
pessoas, foram enviadas para tratar com o rei, com Demóstenes e Ésquines 
participando das duas primeiras (Worthington, 2013: 164-179). Os dois homens 
tinham posições muito diferentes em relação a Filipe, então o julgamento da “Falsa 
Embaixada” deve ter sido alguma cause célèbre na cidade. Mais importante é que isso 
ocorreu apenas três anos após os eventos em questão. Em seu discurso, Ésquines 
acusou Demóstenes de ser inábil para discursar quando os embaixadores da 
primeira embaixada estavam diante do rei (2.34-35; cf. 38): 

 
[Demóstenes] com uma voz apavorada e, após uma breve narração de 
eventos anteriores, subitamente se calou, ficou sem palavras e, por fim, 
abandonou seu discurso. Vendo o estado em que se encontrava, Filipe o 
encorajou a se animar e supôs que havia sofrido uma catástrofe 
completa. . . Mas Demóstenes. . . agora não era capaz de se recuperar; ele 
tentou falar mais uma vez, e a mesma coisa aconteceu. No silêncio que 
se seguiu, o arauto pediu que nos retirássemos. 

 

Tal colapso deve ter sido um grande embaraço para um orador como 
Demóstenes, e Ésquines certamente se alegra com seu infortúnio (Primeira 
Embaixada: Worthington, 2013: 164-168). Mas podemos acreditar nele? Afinal, 
Demóstenes estava discursando na Assembleia desde 354 (o ano de seu primeiro 
discurso político, Sobre as Simorias), e, nos últimos três anos desde a Segunda Olíntica 
de 349, seus discursos foram bem-sucedidos. De fato, no final dos anos de 360, 
quando era jovem, ele processou com êxito seus guardiões por administrarem mal a 
propriedade da família, quando seu pai morreu em um julgamento de muita 
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visibilidade (Usher, 1999: 172-183; MacDowell, 2009: 37-57; Worthington, 2013: 20-
27). 

Além disso, as histórias do tempo da embaixada em Péla (e provavelmente 
do jeito que Demóstenes se desfez em pedaços) teriam abundado em Atenas no seu 
retorno. No entanto, logo depois de retornar à cidade, Demóstenes relatou os 
termos de Filipe à Assembleia, na qual ele dominou a discussão e foi selecionado 
para entrar em uma segunda embaixada para entregar o aceite dos atenienses e obter 
o juramento de Filipe para a paz (Worthington, 2013: 168-171). Quando 
Demóstenes veio perante o rei daquele vez, falou com tanta força e dramaticidade 
que encurralou diplomaticamente Filipe e expôs uma fraqueza crucial em sua 
diplomacia em relação a Atenas (Worthington, 2013: 172-174). Dessa forma, os 
atenienses teriam realmente fé suficiente em Demóstenes, se ele supostamente 
tivesse se comportado mal, para elegê-lo a participar de outra embaixada igualmente 
importante – e, além disso, para ele não demonstrar nervosismo, mas dominar seus 
procedimentos? 

Nossa fonte para o aparente congelamento de Demóstenes na primeira 
embaixada é Ésquines, seu adversário pessoal e político mais amargo: um orador e 
um inimigo reunidos em uma só pessoa (ver Buckler, 2000, sobre o relacionamento 
dos dois oradores). Desde 343, a animosidade pessoal e as diferenças políticas entre 
eles haviam se tornado muito grandes, Ésquines tentava representar seu oponente 
da pior maneira possível. Eu acredito que a história de Demóstenes na primeira 
embaixada é falsa. A história precisa de um cerne de verdade para ter credibilidade, e 
esse cerne era a gagueira que já sabemos que Demóstenes tinha (pela qual ele foi 
apelidado de Batalus ou “gago”: Plut. Dem. 4.5), como parte de sua saúde debilitada 
na juventude, e que ele trabalhou duro para superar (Lambin, 1982; Worthington, 
2013: 16-17, 38-41). 

Demóstenes pode muito bem ter gaguejado por causa do nervosismo quando 
ele finalmente conheceu Filipe, mas isso é diferente de desmoronar completamente. 
Essas são Fake News, então, divulgadas por Ésquines, que ganharam força e, com o 
passar do tempo, foram aceitas como fato (Worthington, 2017: 16). Mas Ésquines 
se arriscaria a incluir uma mentira flagrante em seu discurso, contra a qual o júri 
poderia ter reagido, em seu prejuízo? Afinal, três anos em uma sociedade que confia 
na memória não é muito. Ele chegou a vencer esse caso, mas é claro que não tinha 
como saber disso no início do julgamento. A resposta é: ele provavelmente não 
incluiu isso nesse caso, mas foi adicionado ao discurso após o julgamento. Esse 
ponto nos leva a entender como os oradores poderiam incluir material questionável 
e até falsidades: os discursos foram revisados após a enunciação, quando a perfeição 
composicional era o objetivo da reputação retórica dos oradores. (Neste artigo, não 
trato de revisão de discursos políticos, sobre os quais cf. Hansen, 1985). 

Temos evidências de várias fontes para indicar que, após a enunciação, um 
discurso era revisado para circulação. Por exemplo, Plutarco diz que Demóstenes foi 
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mais ousado em seus discursos pronunciados do que nos escritos (Dem. 9), e 
Aristóteles (Rhet. 3.12.1-2) afirma que as diferenças entre o estilo oral e o escrito são 
necessariamente marcadas para atender um tipo diferente de público. Outro fator é 
a duração dos discursos preservados em comparação ao tempo destinado a um 
julgamento. Como observado acima, em um dia eram ouvidos até quatro ações 
privadas ou uma ação pública. Já discuti que nem todos os julgamentos públicos 
eram decididos em um dia (Worthington, 1989; mas ver MacDowell, 2000, com a 
resposta de Worthington, 2003). Esse cenário explicaria por que os atenienses 
tinham um termo técnico para o suborno em larga escala de jurados (dekazein), pois 
seria impossível subornar jurados reunidos em um julgamento de um dia, tendo em 
vista o cuidado de selecionar aleatoriamente os jurados. 

Porém, mesmo com esse tempo extra, alguns de nossos discursos ainda são 
muito longos. Por exemplo, o discurso de Dinarco contra Demóstenes (1) em seu 
julgamento em 323 possui 114 parágrafos; mas Dinarco era apenas um dos dez 
acusadores. Temos apenas um outro discurso desse julgamento (Hyp. 5), embora de 
forma muito fragmentada, mas que mesmo assim possui 40 parágrafos. Além disso, 
também devemos considerar o tempo para a citação das evidências e dos 
testemunhos (cf. Din. 1.112), todos os quais tiveram que ser ajustados a um tempo 
determinado. A implicação é que os discursos foram muito mais curtos na sua 
enunciação. 

Um argumento ainda mais contundente para a revisão é a identificação de 
ring composition na oratória grega (Worthington, 1991; Worthington, 1994). Trata-se 
de um dispositivo estilístico para organizar o material ou o assunto de uma obra, de 
modo a obter uma simetria estrutural na composição geral, não apenas com ecos da 
linguagem, mas também de temas. É improvável que as complexas estruturas em 
anel tenham sido compreendidas pelos ouvintes, mas apontam para uma audiência 
leitora posterior (Worthington, 1991: 62-63; cf. Worthington, 2013: 88). Por um 
lado, existe a questão de saber se o jurado médio poderia se concentrar por tempo 
suficiente para apreciar a composição de sentenças longas e complexas em um 
julgamento. Por outro lado, devemos lembrar que discursos eram recitados de 
memória. Ora, Alcídamas nos diz que “alguém tinha que aprender exatamente os 
argumentos, as palavras e as sílabas” (Sobre os sofistas, 18), mas um orador 
inexperiente, especialmente aquele que precisava contratar um logógrafo (pense em 
Eufileto, o pequeno agricultor de Lísias 1), seria capaz de memorizar as 
complexidades da estrutura em anel? A performance, que incluía mais do que um 
simples pronunciamento, era crucial nos tribunais e na Assembleia, e os oradores 
tinham que ser competentes em ambas as arenas (Worthington, 2017; ver pp. 17-19 
sobre Eufileto). 

Depois, ainda há o nível de ruído no tribunal. Os oradores incentivavam 
rotineiramente o júri a expressar sua aprovação ou desaprovação, uma técnica 
conhecida como thorubus ou criar um alvoroço (Bers, 1985; níveis de ruído 
semelhantes na Assembleia: Tacon, 2001). Com grandes júris (tal como o 
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julgamento de Demóstenes em 323 com 1.501 jurados), o ruído deve ter sido 
considerável, mas os oradores não paravam de falar. Além disso, os julgamentos 
antigos não tinham sistemas de alto-falantes para os oradores nem dispositivos de 
gravação, e nem nenhum jurado poderia interromper os procedimentos e pedir para 
que algo fosse lido novamente ou esclarecido. Para o orador, se um júri perdesse a 
linha do raciocínio de argumentos e estilos complexos em seu caso, seria prejudicial, 
de modo que era provável que os discursos fossem mais curtos e seu estilo mais 
direto para os ouvintes. 

Esses argumentos, especialmente ring composition, permitem-nos apresentar 
um processo de composição em duas etapas: (1) o discurso “funcional”, proferido 
no tribunal e (2) a versão revisada, dirigida a um público leitor (Worthington, 1991: 
62, 64-65; Worthington 1994). Conforme já discuti, esse processo enfatiza um 
dilema para os historiadores: o de que os oradores não eram obrigados a colocar em 
circulação apenas a versão do discurso proferida no tribunal. Eles eram livres para 
revisar à luz dos discursos de seus oponentes, excluir os pontos fracos que haviam 
feito no discurso oral, incluir coisas que não haviam ocorrido anteriormente e 
compor seus discursos em um estilo retórico altamente sofisticado para sua 
reputação. Como resultado, a precisão do conteúdo se tornou menos importante. O 
processo de revisão expõe, portanto, como os oradores podem incluir falsidades 
sobre os oponentes e até dar sua versão sobre os eventos, sem sofrer condenação na 
época – e isso nos motiva a ponderar hoje sua veracidade. 

A acusação de Demóstenes da traição de Tebas em 335 é um dos exemplos 
mais flagrantes de Fake News aqui. Em 335, dizia-se que o Grande Rei da Pérsia 
enviara 300 talentos à Grécia para apoiar a revolta de Tebas contra Alexandre, mas 
Demóstenes embolsou toda a quantia e Tebas foi destruída: Aes. 3.239-240; cf. 133 
e 156-157; Din. 1.18-21; cf. 10 e 24-26. Tudo isso, no entanto, é uma invenção total 
(Worthington, 1994: 120-124; Worthington, 2010). 

Também não devemos esquecer que, apesar de a apresentação dos jurados 
como velhos corruptos, desdenhosos da lei e vendo os tribunais como locais de 
entretenimento como encontramos em As Vespas de Aristófanes, os jurados 
realmente levavam seu papel e a lei muito a sério. Em nenhum lugar isso é mais 
evidente do que no juramento forense, preservado em Demóstenes em 24.149-151, 
que o corpo de 6.000 jurados eleitos anualmente jurava defender. Nesse juramento, 
eles juram dar uma “audiência imparcial tanto para o acusador quanto para o réu”, e, 
no final, “o jurado deveria jurar por Zeus, Posêidon e Deméter, invocar a destruição 
sobre si e sua família se, de alguma forma, transgredisse esse juramento, e rezar para 
que sua prosperidade dependesse de sua leal observância”. 

A religião desempenhou um papel primordial na vida grega, como de fato 
produziu a necessidade de proteger a família e a pólis, e de garantir que elas 
permanecessem sob o favor dos deuses. Portanto, é difícil aceitar que os jurados 
desprezassem seu juramento não votando imparcialmente ou se deixando guiar por 
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mentiras e adornos da verdade. Como foi argumentado, independente dos apelos 
retóricos, as especificidades reais da lei não eram retóricas, mas fatos, e os jurados 
estavam cientes disso (Harris, 1994; Sickinger, 2006; ver também Carey, 1996). O 
júri era um corpo bastante diferente na vida real da imagem satírica que temos dele 
em As Vespas. 

Pois bem, os discursos orais não eram desprovidos de história. Como 
mencionei, os oradores extraíram muitos de seus exemplos das épocas da Guerra de 
Troia, da tirania de Pisístrato e das Guerras Grego-Persas. Eles usaram o que 
escolhiam como veículos de propaganda e patriotismo. Portanto, o apelo à grandeza 
de Atenas sob o comando de Péricles pode não ser historicamente preciso (veja 
acima), mas representava o contraste entre o declínio da fortuna de Atenas daquele 
momento com o poder imperial da cidade do período pericleano – e talvez até 
pretendesse sustentar Atenas como a hegemônica entre os gregos (Perlman, 1991). 
Da mesma forma, sob a hegemonia da Macedônia, os oradores exaltaram a 
restauração da democracia em 403 (por exemplo, Lyc. 1.61; Aes. 3.190-192, 195, 
208; Din. 1.15) ou Sólon, um dos sete sábios da Grécia, que tem um lugar especial 
na oratória (Hansen, 1989; cf. Worthington, 1994: 111-112, sobre Sólon e os 
democratas surpreendentemente negligenciados na oratória). 

Os exemplos específicos que os oradores escolheram e como os moldaram, 
podem nos dizer algo até sobre a política dos próprios oradores, um tópico que 
merece investigação mais aprofundada. 

Não é exagero imaginar que os oradores distorcem um evento por razões 
retóricas, mas que o júri foi receptivo ao que ele fizeram, e reagiu de acordo com o 
que poderia ser prejudicial ao orador. Como exemplo, volto-me à maneira como 
Licurgo, Ésquines e Demóstenes abordaram a batalha de Queroneia em seus 
discursos de 330. 

Neste ano, foram realizados dois julgamentos em Atenas, que permitem 
lançar uma luz interessante sobre a atitude dos atenienses em relação ao domínio 
macedônio. No primeiro, Licurgo processou um homem chamado Leócrates, que 
havia deixado Atenas após Queroneia, embora o povo tenha aprovado um decreto 
pedindo a todos os cidadãos que mantivessem as defesas da cidade, caso Filipe a 
sitiasse. (Worthington, 2013: 292-293; Roisman e Edwards, 2019). O discurso de 
acusação de Licurgo (1) sobreviveu, mas o discurso de defesa de Leócrates não, 
embora saibamos que ele tenha feito uma fraca alegação de que não havia fugido de 
Atenas, mas que tinha ido para o exterior por razões comerciais. 

Licurgo pediu a pena de morte, mas surpreendentemente Leócrates talvez 
tenha sido absolvido (mas por apenas um voto de diferença). Poderíamos imaginar 
que qualquer um que tivesse abandonado a cidade em tais circunstâncias teria sido 
esmagadoramente condenado, mas a derrota de Licurgo resultou da falha em provar 
que Leócrates era um traidor e, especialmente, da maneira como ele lembrou os 
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jurados da derrota em Queroneia – eles não queriam ouvir frases como: “com os 
corpos dos que caíram, foi sepultada a liberdade dos gregos” (1.50). Quem gostaria? 

Logo após o julgamento de Leócrates, Demóstenes foi vítima de Ésquines, 
talvez por causa da animosidade em relação a ele na época, no famoso julgamento 
da Coroa (Worthington, 2013: 294-306). Ésquines resgatou sua acusação de seis 
anos antes contra um homem chamado Ctesifonte, que havia proposto que 
Demóstenes recebesse uma coroa de ouro por seus serviços cívicos e, 
principalmente, por agir no melhor interesse da cidade. Ésquines queria que o júri 
considerasse Ctesifonte culpado, porque isso implicaria que toda a política de 
Demóstenes contra Filipe II era errônea, ao se confirmar essa acusação de Ésquines, 
e portanto que ele não agira no melhor interesse da cidade. 

Embora o discurso de Ésquines seja dirigido contra Ctesifonte, este deu 
apenas uma breve resposta antes de entregar a Demóstenes (Usher, 1999: 287-293; 
Worthington, 2013: 296-298 para o discurso de Ésquines; trad. Carey, 2000: 159-
251). Como a oposição de Demóstenes a Filipe levou à perda da liberdade grega em 
Queroneia, poderíamos esperar que ele fosse condenado. Ao contrário, ele foi 
esmagadoramente absolvido. 

Em seu aclamado discurso de defesa (18, Sobre a Coroa), Demóstenes não 
tentou contornar as alegações de Ésquines, mas as encarou de frente (Worthington, 
2013, 299-306; discurso: Usher, 1999: 270-276; MacDowell, 2009: 382-397; o 
comentário detalhado de Wankel, 1976, ainda é difícil de ser superado; trad. Yunis, 
2005: 23-113). Ele alegou audaciosamente que sua política antimacedônica era a 
correta porque era a única que poderia ter parado Filipe II – diferentemente da de 
Ésquines, que achou que Filipe seria um amigo de Atenas. Embora os gregos 
tivessem perdido em Queroneia, Demóstenes demonstrou que eles o fizeram 
lutando pela liberdade; a esse respeito, eles poderiam manter a cabeça erguida e se 
comparar com seus ancestrais que lutaram contra os persas pelas mesmas razões. 
Ésquines, como Licrugo, estava desolado e triste em seu discurso, e ambos 
lembraram ao júri sobre Queroneia da maneira errada (Worthington, 2013: 305-
306). 

Demóstenes, por outro lado, retórica e politicamente transformou a derrota 
em vitória, dado que eleutheria (liberdade) e autonomia (autonomia) eram os ideais que 
os gregos mais estimavam. Não é de se admirar que Ésquines tenha perdido, e 
Licurgo tenha avaliado mal como tratar essa batalha crucial, visto que Demóstenes 
lançou mão desse tipo de comentários inflamados usando o tópos das Guerras 
Grego-Persas (18.208). 

 
Mas vocês não estavam errados, não, não estavam, atenienses, ao 
correr perigo por causa da liberdade e da segurança de todos – juro 
por seus antepassados que lideraram a luta em Maratona, por aqueles 
que estavam nas fileiras de Plateias, por aqueles que lutaram a bordo 
do navio em Salamina e Artemísio e por muitos outros homens 
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corajosos que jazem nas tumbas públicas, a todos que a cidade 
sepultou, considerando-os todos igualmente dignos da mesma honra, 
Ésquines, não só aqueles entre os que foram bem-sucedidos ou 
vitoriosos. Corretamente, pois todos eles cumpriram a tarefa exigida 
de homens corajosos, e cada um deles encontrou a fortuna conferida 
por um deus. 

 

Em conclusão, há muito para ser lido de maneira frutífera sobre a sociedade 
e a história gregas nos discursos dos oradores áticos, mas devemos ser cautelosos 
devido às implicações do estágio de revisão. Ainda que – penso eu – os detalhes que 
eles nos dão sobre a vida social e as atitudes da época são em grande medida 
precisos pelas razões expostas acima, devemos lembrar que os oradores não eram 
historiadores, escrevendo sobre eventos da mesma maneira didática que Tucídides 
ao mirar as gerações futuras. Tampouco afirmariam serem eles historiadores, dado o 
gênero em que escreveram. Os oradores conheciam a história e a usavam, mas eles a 
moldaram para um propósito específico, incluindo a difamação de oponentes, como 
parte de sua arte de persuasão. Devemos, portanto, estar atentos a uma manipulação 
de eventos e a fabricação de Fake News com efeito retórico – antes e agora. 

 

NOTA: Sou muito grato à Professora Priscilla Gontijo Leite por traduzir este artigo 
para o português e por me convidar para falar no IV Seminário Rhetor na 
Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, um dos lugares mais bonitos que 
já visitei. A gentileza, hospitalidade e paciência da professora Gontijo foram muito 
louváveis, e ela deve ser parabenizada por organizar um excelente e estimulante 
evento. Também tive o prazer de conhecer outros acadêmicos da área, 
especialmente Pedro Ipiranga (UFPR), Ticiano Lacerda (UFRJ), Patricia Nakayama 
(UNILA), Sandra Rocha (UnB) e Gilson Charles dos Santos (UnB). Gostaria 
também de expressar meu agradecimento a Pedro Ribeiro Martins (UFRJ), 
Guilherme da Costa Assunção Cecílio (UNIRIO) e Maria Cecília de Miranda 
Nogueira Coelho, da Universidade Federal de Minas Gerais, por me convidarem 
para fazer palestras e toda a sua bondade e conversa. Agradeço a todos por me fazer 
sentir bem-vindo – e por me apresentar as caipirinhas. 
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