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Resumo: 
O artigo estuda as principais tópicas do gênero epidítico no panegírico de Pacato 
Drepânio em honra do imperador Teodósio I no final do séc. IV. Para tanto, 
examina as condições de produção da laudatio e as estruturas epidíticas presentes no 
texto, considerando os gêneros literários e retóricos na Antiguidade e suas relações 
com o poder imperial no contexto tardo-antigo, especificamente após a derrota de 
Máximo nas Gálias. O estudo conclui que o louvor, além de inserir Pacato na 
tradição epidítica clássica pós-pliniana, foi ferramenta importante de reafirmação da 
própria elite gaulesa, que, dispondo da multiplicidade de funções do elogio, entre as 
quais o conselho e a instrução, buscou reforçar os laços entre as esferas regionais e 
centrais, o que poderia incluí-los diretamente na rede de poder da capital romana.  
Palavras-chave: 
Gênero epidítico; Panegíricos Latinos; Pacato Drepânio.  
 
Abstract: 
This paper studies the main epideictic topics in Pacatus Drepanius’ panegyric in 
honor of the Emperor Theodosius I at the end of the 4th century. Considering the 
literary and rhetorical genres in Antiquity and their relations with the imperial power 
in Late Antiquity, especially after Maximus’ defeat in Gaul, it examines the 
conditions of production of the laudatio and the structures of rhetorical praise 
applied in the text. The study concludes that, in addition to inserting Pacatus into 
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the classic post-Plinian epideictic tradition, the laudatory text was an important tool 
for reaffirming the Gallic elite itself, that employed multiple functions of praise to 
strengthen the nexus between regional and central spheres, which could include 
them directly in the power network of the Roman capital. 
Keywords: 
Epideictic genre; Panegyrici Latini; Pacatus Drepanius. 
 
 
 

O códice contendo o texto de Latino (ou Latínio) Pacato Drepânio (em latim, 
Latinus [Latinius] Pacatus Drepanius) foi descoberto em 1433 por Johannes Aurispa na 
biblioteca da Catedral de Mainz. Originalmente continha o panegírico de Plínio ao 
imperador Trajano e mais onze outros discursos encomiásticos oficiais apresentados 
na inscriptio do códice como panegyrici, com a exceção da gratiarum actio de Cláudio 
Mamertino ao imperador Juliano (Kelly, 2015: 223-224). Tais discursos podem ser 
classificados, de acordo com a terminologia proposta pelo antigo tratado de 
Menandro Retor, como Basilikós lógoi, ou seja, discursos de louvor (laudationes) 
especialmente dirigidos ao imperador, ao basileús, ou aos governantes, baseados na 
tradição clássica anterior do gênero epidítico (Rees, 2017: 313). Somados ao 
agradecimento de Plínio, os onze discursos formam uma antologia de elogios 
conhecida como Panegíricos Latinos (XII Panegyrici Latini), cada um deles proferido 
por uma personagem diversa – mas todas advindas das escolas gaulesas de retórica – 
a alguns imperadores que governaram o Império entre 289 e 389 (Zardini, 2008: 21). 

 
A ordem em que os textos foram dispostos não é cronológica, o primeiro é o 

discurso de Plínio – le modèle du genre (Galletier, 1949: vii) ou o megálito, o imóvel, o 
primus (Rees, 2013a: 242) – seguido pelo panegírico de Pacato, de Cláudio 
Mamertino, de Nazário, de alguns desconhecidos, e de Eumênio. De forma geral, os 
panegiristas em questão foram membros do consilium dos imperadores, pertencentes 
à burocracia estatal, comumente oficiais ou professores de retórica e promotores 
ativos da política imperial de suas épocas. Quando foram moderna e 
academicamente estabelecidos, esses textos foram colocados em ordem cronológica, 
por isso o padrão incluído nas obras de referência apresenta dupla numeração: os 
números fora dos parênteses ou colchetes indicam a ordem transmitida pela 
Antiguidade, enquanto os números entre parênteses ou colchetes se referem à 
posição do texto na ordem cronológica da antologia (Rees, 2017: 313-314). De 
acordo com Nixon e Rogers (1994: 9), a ordem antiga é regida por critérios 
temáticos e elementos intertextuais. Para Pichon (1906: 290-291), a posição de 
prestígio do discurso de Pacato, que era um provável professor de Retórica em 
Bordeaux, indica que os textos foram compilados por ele, razão pela qual a 
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numeração dos tratados nos manuscritos não aparece cronologicamente, mas 
valorativamente, por grandeza e qualidade retórica mais próxima ou afastada do 
modelo pliniano.  

 
 

1. Contexto de produção e declamação do discurso a Teodósio I 
 
 
O panegírico do gaulês Pacato Drepânio em honra ao imperador Flávio 

Teodósio Augusto I (Flavius Theodosius Augustus), o Grande, que governou o Império 
Romano entre os anos de 379 e 395, foi proferido no ano de 389, em Roma, em 
uma conjuntura política bastante específica, em que o recém governante havia 
vencido uma ameaça dentro dos territórios imperiais. Mesmo que alguns pormenores 
da ascensão de Teodósio à púrpura imperial em janeiro de 379 estejam perdidos, 
“[...] é indubitável que, nascido de origem espanhola, ele se tornou imperador em 
Sirmium (Sremska Mitrovica, Sérvia) e depois permaneceu no Oriente pelos nove 
anos seguintes, atendendo sobretudo aos assuntos militares” (Rees, 2018: 289). Por 
isso, apenas uma década depois da ascensão, em aproximadamente junho ou 
setembro de 389, durante a volta de Teodósio à capital, Pacato entregou sua 
gratulatio ao imperador.3 

 

Sobre o autor, sabemos de sua existência como homem público e poeta e, 
segundo o próprio, de sua origem do noroeste da Gália4 onde, especificamente nas 
escolas de Burdigala, atualmente Bordeaux, estudou retórica (Sordi, 2002: 315; 
Matthews, 1990: 87). Bastante bem relacionado no Império, pois tinha por amigos e 
ex-professores personalidades como Quinto Aurélio Símaco e Décimo Magno 
Ausônio, também autores de panegíricos, Pacato alcançou cargos ainda mais 
elevados após a declaração de sua laudatio, quando chegou à posição de comes rei 
priuatae (contador da fortuna privada) de Teodósio em Constantinopla (C. Th. 
9.42.13; Rees, 2013a: 243; Sordi, 2002: 315).5 Tal fato “[...] expressa a permanência 

 
3 Sobre a caracterização do texto em relação à chegada e Teodósio em Roma, cf. MacCormack (1981: 50-51).  
 
4 “[...] da extremidade mais distante das Gálias, na qual a costa do oceano o sol recebe poente [...]” ([...] ab 
ultimo Galliarum recessu, qua litus Oceani cadentem excipit solem [...] (Pan. Lat. 2[12].2.1). 
 
5 Segundo Matthews (1990: 87) e Haarhoff (1958: 128), foi em função da sua relação estreita com Ausônio, 
que provavelmente também o indicou para declamar o panegírico ao imperador, que Pacato Drepânio obteve 
benefícios e alianças políticas na capital. Após a entrega da laudatio, essas conexões e a elevação política da sua 
condição de orador levaram Pacato a receber o proconsulado da África, em 390 (Herrero-Llorente, 1969: 
1321; Nixon; Rodgers, 1994: 438). Esse fato corrobora “[...] as interligações do poder local com a esfera da 
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das relações entre a retórica e a política nas últimas décadas do século IV” (Zardini, 
2015: 61) e leva a destacar que, no interior da estrutura retórica que compõe o texto 
da laudatio – examinada ao longo deste artigo –, há inúmeros aspectos das relações 
políticas que merecem ser observados. Eles variam desde a questão da legitimação 
do poder imperial romano no século IV até a relação política e bélica entre esferas 
de poder.  

 

O contexto de declamação do panegírico de Pacato foi a volta de Teodósio à 
capital para reaver oficialmente a posse das Gálias, ocupadas por Magno Clemente 
Máximo desde 383 até agosto de 388, ocasião de sua morte por ordem de Teodósio 
I, em Aquileia (Kelly, 2015: 215-217).6 O discurso encomiástico foi declamado 
como parte de uma série de festividades que marcaram a volta de Teodósio a Roma, 
em meados de junho, um ano após a vitória e morte de Máximo. Essa era a primeira 
vez, após um intervalo de trinta anos, que um imperador visitava a cidade em 
triunfo (Kelly, 2015: 216-217). Esse longo período de afastamento havia criado 
algumas dificuldades práticas na relação entre o soberano e as elites que cuidavam 
da prefeitura do pretório. Em nível regional, para fora dos limites do campo de 
Marte, ao Norte, a situação não melhorava, pois o usurpador havia governado a 
região da Gália por cinco anos e contava ainda com núcleos de apoio post mortem. 
Somava-se a isso o fato de Teodósio nunca ter governado propriamente o noroeste 
gaulês desde sua ascensão ao trono, o que justificava certa apreensão e levava o 
imperador a desejar estreitar os laços com a elite local (Nixon; Rodgers, 1994: 438).7 
O momento adequado para isso foi a cerimônia de posse de Teodósio, em Roma, 
quando uma série de alianças puderam ser firmadas entre o soberano e as elites, 
dentre elas, a gaulesa (Zardini, 2015: 61; Rees, 2013b: 41). Na oportunidade, 
estavam reunidos o imperador e seu consilium (formado por altos membros da elite, 

 

corte imperial a partir da instituição das prefeituras do pretório” (Zardini, 2015: 153). Além disso, foram 
também essas conexões que possivelmente fizeram com que Teodósio perdoasse Pacato pelos anos em que 
ele havia sido súdito fiel na Gália de Máximo. 

 
6 Magno Clemente Máximo (em latim, Magnus Clemens Maximus) foi conhecido como Maximiano (nascido em 
c. 335), um usurpador do Império Romano ocidental. Em 383, Máximo derrotou o imperador Flávio 
Graciano e tomou o poder na Gália, na Bretanha e na Hispânia. Posteriormente, em 387, estendeu seu 
domínio para a Península Itálica, obrigando o outro jovem imperador do Ocidente, Valentiniano II, irmão de 
Graciano, a fugir para o leste, em uma série de eventos que levaram ao seu assassinado. Em 388, em Aquileia, 
Máximo foi derrotado pelas tropas do imperador do Oriente, Teodósio, que decidira assumir o controle da 
conturbada parte ocidental do Império Romano sob o governo conjunto dos filhos de Valentiniano I 
(Errington, 2006: 34-35; Williams; Friell, 1998: 126; Paschoud, 1997: 193-200). 
 
7 Sobre a ausência de Teodósio no Ocidente, antes de 388, e acerca da base de apoio a Máximo após sua 
derrota, cf. Armario (1997: 113-119) e Palanque (1929: 33-36). 
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oficiais de alto escalão e comandantes militares), além dos senadores, como fica 
claro no próprio texto do panegírico: 

 
Si quis umquam fuit, imperator Auguste, qui te praesente dicturus iure trepidaverit, 
eum profecto me esse et ipse sentio et his qui consilium tuum participant videri posse 
video. 

Se houve um dia alguém, Imperador Augusto, que, prestes a falar, 
justamente tenha tremido em tua presença, por certo este sou eu, e não 
só eu mesmo o sinto, mas também vejo que assim pode parecer a estes 
que participam do teu conselho (Pan. Lat. 2[12].1.1).8 
 

Huc accedit auditor senatus, cui cum difficile sit pro amore quo in te praeditus est de 
te satis fieri [...]. 

Para cá veio o senado como ouvinte, a quem, por causa do amor em ti 
com o qual ele foi dotado, é difícil satisfazer a respeito de ti […] (Pan. 
Lat. 2[12].1.3). 
 

Quae reversus urbibus Galliarum dispensabo miracula! Quantis stupentium populis, 
quam multo circumdabor auditore, cum dixero: Romam vidi, Theodosium vidi, et 
utrumque simul vidi; vidi illum principis patrem, vidi illum principis vindicem, vidi 
illum principis restitutorem! Ad me longinquae convenient civitates [...]. 

Quando tiver retornado, que maravilhas contarei às cidades das Gálias! 
Que multidões de admirados, que grande público me cercará quando eu 
disser: “Eu vi Roma, eu vi Teodósio, e eu vi um e outro ao mesmo 
tempo! Eu vi o famoso pai de um imperador, eu vi o famoso vingador de 
um imperador, eu vi famoso restaurador de um imperador!” Até mim, 
virão cidades distantes [...] (Pan. Lat. 2[12].47.5-6).9 

 

 

Rees (2013b: 43) relembra ainda a situação tensa inerente à posição de Pacato, 
que, como um porta-voz da Gália, se dirigiu a um imperador em Roma em um 
período de incertezas, quando a elite romana tinha justificadas razões para nutrir 
profundas suspeitas sobre a lealdade gaulesa à capital do Império. Seu discurso 
precisava ser eficaz, crível, marcando profundamente as diferenças entre o antes e o 
agora, entre o tirano e o legítimo governante. Assim, “[...] era apropriado que o 

 
8 Todas as traduções do latim para o português foram feitas pelos autores, a não ser quando indicado em 
contrário.  
 
9 De acordo com a interpretação de Víctor-José Herrero Llorente e Francisco de Paula Samaranch (1969: 
1357), as figuras de pai, vingador e restaurador se referem a Teodósio: pai de Honório, vingador de Graciano 
e restaurador de Valentiniano. 
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discurso fosse dado por alguém que pudesse alegar ter sofrido diretamente sob o 
regime de Máximo, na Gália” (Kelly, 2015: 216-217).10 Pacato e sua capacidade 
oratória preenchiam os requisitos necessários para contrastar discursivamente o 
imperador vitorioso e o usurpador derrotado. Diante disso, o objetivo primeiro do 
panegírico de Pacato foi louvar, de forma grandiloquente, os benefícios da vitória 
obtida por Teodósio sobre Máximo, além de homenagear o imperador, ocupando-
se, na maior parte do texto, em narrar as batalhas e as vitórias ocorridas sob seu 
comando.  

 

Estas questões perpassam todo o texto, uma vez que o panegírico, ao mesmo 
tempo em que realiza um elogio bem organizado em seus aspectos retóricos, busca 
oferecer legitimidade ao poder imperial e apresenta uma das posições da elite e do 
Senado que, de um lado, procuram ser representados pelo imperador e, de outro, se 
constroem como a fonte da qual emana o poder por ele encabeçado (Rees, 2013b: 
51-53). Desse modo, “o discurso [de Pacato] parece ser a nota final da política e o 
ponto alto da estética em que o regime teodosiano e o discurso de louvor a 
Teodósio trabalham juntos em apoio mútuo” (Rees, 2013a: 259). É a partir de tais 
bases que este artigo busca uma interpretação do texto de Pacato. 

 
 

2. A retórica epidítica e as relações de poder em Pacato 
 
 

No percurso de sua laudatio, é inegável que Pacato faz uso dos gêneros 
literários antigos, pois constrói seu discurso em comunicação com os modelos 
trazidos desde a Antiguidade Clássica, seja por meio da estruturação, seja pelo uso 
de diversas figuras e lugares comuns.11 Assim, a prosa do panegírico utiliza 
largamente os dispositivos retóricos tradicionais, tais como as perífrases 
comemorativas, o uso extensivo de exempla (Kelly, 2015: 220), de comparativo e de 
amplificatio (Sordi, 2002: 321; Rees, 2013a: 241; 249-250), além da cor poética (Rees, 
2017: 315-316), componentes de um efeito literário que atesta a origem bem-
educada dos panegiristas tardios (Rees, 2013b: 51-52). Tal utilização genérica pode 
ser explicada pela permanência de modelos antigos de ensino, como mostra 

 
10 Até que ponto tais alegações podem ser consideradas francas ou apenas convenientes é um assunto 
controverso. Sobre o tema da construção da sinceridade nos panegíricos latinos, cf. Kelly (2015: 226-230). 
 
11 Para aproximações entre a comunicação política e a retórica nos panegíricos latinos, cf. Sabbah (1984: 363-
388).  
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Carvalho (2010: 29): 

 

 
a retórica tardia [...] floresceu largamente em todo o Império. [...] Os 
retóricos e professores de gramática possuíam um papel chave na 
sociedade tardia. Ensinavam retórica como uma arte da linguagem e eles 
mesmos se consideravam primordiais na preparação daqueles que 
ocupariam os tribunais legislativos, os altos cargos administrativos e, 
principalmente, os que tinham chances de chegar ao cargo de imperador. 

 

 

A importância continuada da Retórica pode ser notada nas próprias palavras 
de Pacato (Pan. Lat. 2[12].1.4), ainda no início de seu discurso: 

 
Quibus equidem cogitatis adeo sollicitor ut non eos tantum hodie arbitrer interesse 
quos cerno, sed adsistere obversarique dicturo Catones ipsos et Tullios et Hortensios 
omnesque illos oratores putem qui me in posteris suis audiunt. 

Certamente por causa dessas reflexões, me preocupo de tal modo que, 
hoje, não julgo estarem presentes somente os que vejo, mas imagino 
assistirem e enfrentarem ao que vai se pronunciar os próprios Catões, e 
os Túlios, e os Hortênsios, e todos aqueles oradores que me ouvem por 
meio de seus descendentes. 

 

 

Ao evocar as figuras não só oratórias, mas também políticas de Catão, Cícero e 
Quinto Hortênsio, Pacato traz para o interior de seu discurso uma tradição retórica. 
Com a citação de tais personalidades, o autor se proclama pertencente a uma 
tradição discursiva, além de alinhar-se politicamente a um modelo que retoma a 
moral e virtude daqueles seus predecessores e participantes do senado. Ao mesmo 
tempo, o orador promove um grandiloquente elogio à assembleia para a qual ele se 
dirige, considerando-os igualmente continuadores de uma tradição senatorial 
brilhante. Com isso, capta a benevolência de seus ouvintes.  

 

Para que o texto de Pacato seja mais bem compreendido, portanto, importa 
considerar sua natureza retórica, arte que está dividida, segundo Aristóteles (Rh. 
1.1354a), em três gêneros de discurso: judiciário, deliberativo (ou político) e 
epidítico (ou demonstrativo). O discurso a Teodósio deve ser classificado neste 
terceiro gênero, cuja finalidade é, de um lado, censurar ou condenar, ou, de outro, 
como utilizado na maioria das vezes, louvar ora um homem ou uma categoria de 
homens, ora uma cidade, ora seres lendários, ora o imperador (Arist. Rh. 1366a-
1368a). Diante disso, convém tomar como parâmetro para os apontamentos aqui 
realizados textos que discutiram mais longamente a vertente laudatória desse gênero. 
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Assim, as principais referências para a apreciação do epidítico neste artigo são a 
Institutio Oratoria,12 de Quintiliano (séc. I), e os dois tratados atribuídos a Menandro 
o Retor (séc. III).13 

 

Para além dos aspectos mais técnicos da arte laudatória, todavia, cumpre 
lembrar que a retórica, enquanto exercício do discurso, está fortemente associada ao 
poder. O direito de discursar é um exercício de poder, principalmente no sistema 
político e social romano em que a palavra é pronunciada de forma pública. Além 
disso, no que se refere ao poder que tem o discurso, a retórica, como fala 
persuasiva, é capaz de propagar ou ratificar valores e opiniões sobre um objeto. 
Embora o uso dos panegíricos não se restrinja à Antiguidade Tardia, pois era 
comum no âmbito da Antiguidade como um todo,14 foi sobretudo nesse período 
que ele, como subgênero do epidítico, mais sobressaiu e auxiliou na fundamentação 
das redes de apoio entre províncias e Roma, pois era reforçador das ligas de 
clientela, a exemplo da Gália com a capital do Império.15 Concordando com essa 
visão, é também neste texto que se faz “[...] perceptível uma crescente participação 
das elites provincianas na política imperial, [...] e, ao mesmo tempo, uma conjuntura 
de crise configurada pela série de usurpações do poder decorridas desta influência” 
(Franchi, 2007: 99).  

 

Retoricamente, o panegírico a Teodósio segue uma estrutura tradicional. 
Segundo uma divisão proposta por Dirks (1976: 173-174), ele possui seis partes: i. o 
proêmio (Pan. Lat. 2[12].1-4.1), iniciado com uma recusa da habilidade de elogiar o 
imperador e seguido pela apresentação dos tópicos que serão elogiados; ii. os 

 
12 Essa é uma obra de cunho didático cuja função é justamente unir as informações necessárias ao professor 
de Retórica para formar um orador ideal, não só aquele que tem domínio sobre a eloquência, mas aquele que 
efetua uma participação política, ou seja, trata-se da habilidade de pronunciar-se e posicionar-se por meio do 
discurso. 
 
13 Sobre a discussão existente sobre a autoria e datação desses tratados, cf. Russell e Wilson (1981). 
 
14 Como destaca Franchi (2007: 100), “diversos estudiosos procuraram, [...] ressaltar estas composições 
[panegíricos] como importantes fontes de análise histórica, transpondo os limites da literatura e estética tal 
qual a compreendemos atualmente, por fazerem referência principalmente às atitudes políticas dos 
imperadores. Procuraram considerar que este tipo de produção literária, [...] fundamentava a comunicação e 
propaganda imperial, [que] pode ser apresentada como um instrumento ativo de poder, ao invés de 
simplesmente refletir uma dada realidade política e social”.  
 
15 De acordo com o texto de Pacato, ambos estavam ligados por maiores nostros (“nossos antepassados”. Pan. 
Lat. 2[12].20.3), o que afirma a filiação de uma identidade comum entre partes afastadas dos imensos 
territórios sob o domínio de Teodósio.  
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tópicos preliminares de elogio (2[12].4.2-6), concentrados na origem geográfica (felix 
patria) e familiar (domus clara) de Teodósio, assim como em sua beleza fisica (forma 
diuina); iii. elogio à educação/formação do futuro imperador, que cobre até sua 
idade madura (aetas integra) (2[12].7-10); iv. uma ponte da juventude até a maturidade 
(2[12].11-12) que permitiu a ascensão ao trono; v. encômio aos feitos da maturidade, 
que é dividido em duas seções: feitos civis (2[12].13-21) e militares (2[12].22-46), a 
última dominada pela descrição da usurpação de Máximo (23-30) e da campanha de 
Teodósio contra ele (31-46); e vi. um epílogo (2[12].47), em que o orador retoma sua 
condição provincial, menciona o triunfo do imperador e se gratula pelo próprio 
pronunciamento do discurso. Toda essa estrutura está fortemente baseada em uma 
tradição retórica bastante bem documentada. 

 

No texto da Institutio (3.7.6), por exemplo, Quintiliano afirma que o discurso 
laudatório pode se estruturar em torno de deuses, homens ou coisas. Cada um 
desses objetos possui, conforme demonstra o rétor, elementos tópicos16 específicos 
que devem ser louvados ou censurados. Em relação ao elogio que se destina aos 
homens, como é o caso de Teodósio, Quintiliano (Inst. 3.7.10-16) enumera, entre 
outros, a origem (ou passado), as qualidades físicas e intelectuais, frutos da Fortuna 
(ou sorte), e os feitos, acompanhados de suas virtudes. Essa fórmula é bastante 
próxima à que, posteriormente, Menandro Retor (2.369-376) prescreve para o elogio 
imperial (basilikós lógos).17 A utilização bastante completa dessa estrutura é visível no 

 
16 Neste texto, o conceito de topos (em latim, locus communis, lugar-comum) é entendido, em contexto da 
retórica clássica, como um método padronizado de construção ou tratamento de um argumento já 
consolidado por meio da própria tradição retórica. Em suma, “[...] tópicas (tópoi) [são] linhas de argumentação 
e categorias de informação que foram eficazes para a persuasão, listadas e agrupadas para que pudessem ser 
ensinadas aos outros” (Lauer, 2004: 07-08). Sua função está ligada a uma questão técnica, pois é baseada em 
uma teoria doutrinal apregoada nas escolas retóricas – no caso de Pacato, nas escolas gaulesas (Zardini, 2008: 
21) – ou em uma elaboração que, preocupada especialmente com a legitimação e com o conteúdo normativo, 
determinada audiência poderia esperar. 
 
17 De acordo com Ponce (1998: 222), os tópicos prescritos por Menandro podem ser sintetizados desta 
forma: “O elogio ao imperador se desenvolve do mesmo modo que o elogio à pessoa. O esquema tripartido 
de origem socrática (bens da alma, do corpo e exteriores) é reconhecido em algum momento pelo nosso autor 
(397,16-398,26), mas vê seu papel consideravelmente reduzido em benefício da virtude, que se alça como 
principal motivo do elogio. Menandro desenvolve uma lista de tópoi que trata de seguir uma ordem 
cronológica, marcando as etapas da biografia até chegar ao núcleo do encômio: as ações e virtudes da idade 
adulta. Contempla, assim, sucessivamente, eugéneia ou génos [família] (369,17-371,3), génesis [origem] (371,3-14), 
phýsis [natureza], que compreende, por sua vez, vários tópoi, sôma [corpo] (371,14-17), trophé ou anatrophé 
[crescimento] (371,17-24), paideía [educação] (371,24-372,2) e epideúmata [desenvolvimento] (372,3-13) e, 
finalmente, práxeis e aretaî [ações/feitos] (372,25-376,23) que constituem o tópos mais importante da época 
imperial. [...] A classificação das virtudes se realiza conforme a tétrade platônica (phrónesis ou sophía, sophrosýne, 
dikaiosýne e andreía) [sabedoria, moderação, justiça e virtude] como vinha sendo regra desde o século II d.C. 
(373,7-8)”. 
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modo como Pacato organiza seu discurso, em que contempla e elogia cinco esferas 
principais em ordem cronológica:18 felix patria, domus clara, forma divina, aetas integra, 
militarium civileumque usus. Mesmo antes da decisão de Graciano pela sucessão 
imperial, tais caracterísiticas teriam já destinado Teodósio para a grandeza das coisas 
superiores (Pan. Lat. 2[12].3.6).  

 

No que se refere ao proêmio, sua realização a partir de uma recusa da 
habilidade oratória demonstra já uma filiação à tradição encomiástica. Embora não 
largamente descrita nos tratados teóricos, a ficção de incapacidade discursiva diante 
da grandeza do elogiado é comumente exemplificada pela prática elogiosa (cf. Isoc. 
Evag. 8-10; Cic. Marcell. 4). No louvor a Teodósio, esse lugar comum é aplicado pela 
declaração de um grande temor (e respeito) tanto ao imperador quanto à audiência 
(Pan. Lat. 2[12].1.1-2) e em função de um sotaque latino regional (menos valorizado) 
atribuído ao orador: “com minha fala dura e inculta de transalpino, temo induzi-lo 
aos mais desagradáveis sentimentos” (rudem hunc et incultum Transalpini sermonis 
horrorem) (Pan. Lat. 2[12].1.3).19 Pode-se afirmar, portanto, que Pacato Drepânio 
capta a benevolência de seus ouvintes por meio de uma recusatio.  

 

Com relação ao elogio das origens, Quintiliano (Inst. 3.7-10) afirma que “antes 
da pessoa estarão sua pátria ou seus pais e antepassados, cuja abordagem é dupla: ou 
será belo ter se igualado à nobreza [da origem] ou ter dignificado, com seus feitos, 
uma origem mais humilde”.20 Pacato Drepânio (Pan. Lat. 2[12].4.2) utiliza tal 
formato de apreciação quando se preocupa em elogiar a pátria de Teodósio logo no 
início do discurso: “em primeiro lugar, sua mãe é a Hispânia, uma terra mais feliz 
que todas as terras, a qual o criador supremo das coisas permitiu que fosse cultivada 
e enriquecida mais amplamente do que outros povos” (nam primum tibi mater Hispania 

 
18 Quintiliano (e também Menandro) sugere a descrição em ordem cronológica, embora não obrigatoriamente 
(Inst. 3.7.10-16). 
 
19 Um recurso semelhante é utilizado também no final (peroratio) do discurso, quando Pacato afirma 
“repararei, imperador, esta ofensa se, não tendo eu mesmo dito nada sobre ti que seja digno de ler, instruir os 
que serão lidos” (compensabo tibi istam, imperator, iniuriam si, cum de te ipse nil dixerim, quod legendum sit, instruam qui 
legantur). Nessa passagem, é possível afirmar que o orador busca defender-se de possíveis críticas futuras, 
alegando que, se o estilo de seu discurso não for considerado o mais apropriado (pela rudeza), ao menos o 
conteúdo – virtudes e feitos de Teodósio – terão tido registro e servirão de matéria para textos posteriores, 
potencialmente melhores, que serão de fato lidos. Interessa notar, nesse caso, que o elogio ao imperador 
mantém sua integridade e é, na verdade, reforçado, pela secundarização da imagem do panegirista.  
 
20 Ante hominem patria ac parentes maioresque erunt, quorum duplex tractatus est: aut enim respondisse nobilitati pulchrum 
erit aut humilius genus inlustrasse factis. 
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est, terris omnibus terra felicior, cui excolendae atque adeo ditandae impensius quam ceteris 
gentibus supremus ille rerum fabricator indulsit). Segundo Sordi (2002: 316), “a 
justaposição entre o direito ao império de Teodósio e sua origem espanhola é 
singular: além das vantagens da posição geográfica e do clima, a riqueza que vem das 
minas e da agricultura, a Hispânia é a mãe dos imperadores”. No texto de Pacato a 
própria Hispânia é elogiada por meio de seus habitantes ilustres, sejam militares, 
literatos, ou o próprio imperador.21  

 
Haec durissimos milites, haec experientissimos duces, haec facundissimos oratores, 
haec clarissimos vates parit, haec iudicum mater, haec principum est. Haec Traianum 
illum, haec deinceps Hadrianum misit imperio; huic te debet imperium. Cedat his 
terris terra Cretensis parvi Iovis gloriata cunabulis et geminis Delos reptata 
numinibus et alumno Hercule nobiles Thebae. Fidem constare nescimus auditis; deum 
dedit Hispania quem videmus (Pan. Lat. 2[12].4.5). 

 
Ela [Hispânia] deu à luz os mais rígidos soldados; ela, os mais 
experientes generais; ela, os mais eloquentes oradores; ela, os mais 
famosos poetas.22.A mãe ela é dos juízes, e dos príncipes. Ela que deu ao 
império o famoso Trajano e, logo depois, Adriano; a ela o império é 
devedor de ti [Teodósio]. Que ceda lugar a essas terras a terra cretense, 
exaltada como berço de Júpiter, quando pequeno; e Delos, engatinhada 
pelos gêmeos divinos; e a nobre Tebas, que nutriu Hércules. Não sei se 
há crédito nessas histórias ouvidas; [porém] a Hispânia nos concedeu um 
deus, que vemos. 

 

Por meio desse louvor, é demonstrada, de um lado, a perpetuação da memória 
da Península Ibérica, de outro, se executa uma comparatio que tende a sancionar a 
superioridade indiscutível do território hispânico. Nesse aspecto, fica evidente o 
efeito de uma amplificação, principal recurso da prosa epidítica (Arist. Rh. 1368a; 
Quint. Inst. 8.4.27), que consiste em, sobretudo por meio de comparações e 
enumerações, ampliar o valor do elogiado.23 Diante disso, Rees (2013a: 246-249; 
2013b: 48-49) considera que a Gália, como descrita por Pacato, encarna o local 
supremo da Romanitas, já que o elogio virgiliano da Península Itálica é realocado para 
esse território. Na perspectiva de Rees (2013b: 49),  

 

 
21 De acordo com Quintiliano, na Institutio (3.7.26-27), para além das atribuições físicas do lugar, o elogio das 
cidades deve ser realizado a partir dos habitantes e de seus feitos, que constituem a virtude do local.  
 

22 São exemplos de oradores hispânicos os Sênecas e Quintiliano; de poetas, Lucano e Marcial.  
 
23 Destaca-se também nesse trecho do panegírico a sequência de anáforas com a palavra “haec” (ela, a 
Hispânia), que aumentam o efeito da enumeração e acrescentam sonoridade à passagem.  
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Este é um passo vital na petição de seu discurso pela aceitação sem 
reservas da Gália em um cenário político pós-Máximo. O elogio da 
Hispânia em termos romanos estabelece o princípio de que a identidade 
político-cultural dominante pode ser forjada em outras partes do orbis 
que não na urbs antiqua. 

 

 

Desse modo, o elogio a Teodósio traria alento a outras regiões do Império, 
pois, assim como a Gália, poderiam ser origem dos representantes principais da 
cultura romana em sua completude – fossem imperadores, generais, juízes, poetas 
ou oradores. 

 

Ainda no campo das origens, o objeto seguinte de elogio é o pai de Teodósio 
que, a partir de suas realizações honrosas para o Império Romano, é adornado – 
igualmente como feito à pátria – com as mais hiperbólicas flores do discurso de 
Pacato (Pan. Lat. 2[12].5.1; 3):24 

 
Erat iustae compensationis occasio, ut qui de patriae tuae laudibus pauca dixissem, 
patris saltem virtutibus praedicandis prolixius immorarer. Sed [...], dixisse sufficiat 
unum illum divinitus exstitisse, in quo virtutes simul omnes vigerent quae singulae in 
omnibus praedicantur. 

 

Era a oportunidade de uma justa compensação, uma vez que já falei um 
pouco sobre os louvores de sua pátria, que ao menos me demorasse mais 
loquazmente sobre as virtudes que devem ser celebradas de seu pai, mas 
[...] que seja suficiente ter dito que veio do céu apenas aquele único 
[homem, pai de Teodósio], em quem as virtudes, que são celebradas uma 
por uma em todos, prosperavam todas ao mesmo tempo. 

 

O segundo elemento louvável, de acordo com Quintiliano (Inst. 3.7.11), é a 
qualidade física e intelectual do endereçado.25 Pacato atende a essa premissa do 

 
24 Sobre as estratégias de Pacato para contornar a morte do pai de Teodósio como traidor envolvido em uma 
trama política, bem como os problemas sucessórios da dinastia Valentiniana e a posterior reclusão imperial 
nas propriedades hispânicas, cf. Sivan (1996: 198-211). 
 
25 O elogio de uma pessoa propriamente deve ser buscado na mente, e no corpo, e nas circunstâncias 
externas. Como são mais fáceis, de fato, [as atribuições] do corpo e as que vêm da sorte, então não devem ser 
tratadas de uma maneira única. Pois não só a beleza, mas também o vigor adornamos com a honra das 
palavras [...] (Ipsius vero laus hominis ex animo et corpore et extra positis peti debet. Et corporis quidem fortuitorumque cum 
levior, tum non uno modo tractanda est. Nam et pulchritudinem interim roburque prosequimur honore verborum [...]) (Quint. 
Inst. 3.7.11). 
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gênero, ao narrar a forma divina do imperador em associação a uma ideia de que a 
beleza do corpo revela as virtudes da alma (Pan. Lat. 2[12].6.2-3): 

 
[...] ut plane in ambiguo sit utrumne te magis nostris mentibus virtus an obtutibus 
vultus insinuet! [...] Sive enim divinus ille animus venturus in corpus dignum prius 
metatur hospitium, sive cum venerit pro habitu suo fingit habitaculum [...]. 

[...] de modo que resta completamente em dúvida sobre qual dos dois: se 
mais te impõe em nossas mentes a virtude, ou se em nossos olhares o teu 
rosto [...] se a alma divina, antes de descer a um corpo, primeiro delimita 
uma habitação digna, ou se, depois de chegar a ela, à sua moral adapta 
sua morada [...]. 

 

A beleza é, no discurso, mais uma prova da virtude do elogiado. Essa é uma 
qualidade, porém, concedida pelo acaso. Para que essas características adquiram 
legitimidade, importa destacar de que forma a pessoa utiliza os benefícios 
proporcionados pela Fortuna.26 No desenvolvimento dessa argumentação reside um 
dos principais pontos do elogio de Pacato ao imperador.  

 

Embora caracterizado como alguém destinado a assumir o Império (Pan. Lat. 
2[12].6.2;7), Teodósio reluta, inicialmente, em fazê-lo (Pan. Lat. 2[12].7.1). O 
destaque a tal recusa, comum ao gênero laudatório imperial,27 indica a modéstia e a 
despretensão do imperador em relação aos cargos públicos mais elevados. A 
modéstia de Teodósio é também associada à sua Fortuna quando Pacato destaca a 
origem humilde do imperador e sua habilidade em lidar com as mudanças de 
situações, mesmo quando alcançou cargos mais elevados (Pan. Lat. 2[12].10.2-3; 
12.1). Como aponta Quintiliano, a Fortuna mostraria a verdadeira virtude. Se o 
homem age bem tanto no momento de privação quanto de sorte, ele é realmente 
virtuoso. É exatamente nesse ponto que toca Pacato ao mostrar a nobreza de 
Teodósio para com todas as posições sociais. Também nesse aspecto, o imperador é 

 
26 Nas palavras de Quintiliano (Inst. 3.7.13-14), “Mas todas as coisas que, sendo externas a nós, são boas, e 
aquelas que sobrevieram aos homens, não são louvadas apenas porque alguém as possui, mas porque as usa 
honradamente. De fato, as riquezas, o poder e a influência, como dão [à pessoa] mais numerosas forças, 
testam com mais certeza os costumes em relação a uma e outra parte [o bem e o mal]: por causa dessas coisas 
somos melhores, ou piores” (Sed omnia quae extra nos bona sunt quaeque hominibus forte optigerunt non ideo laudantur 
quod habuerit quis ea, sed quod iis honeste sit usus. Nam divitiae et potentia et gratia, cum plurimum virium dent, in utramque 
partem certissimum faciunt morum experimentum: aut enim meliores propter haec aut peiores sumus). 

 
27 Falar sobre uma hesitação em assumir o principado é um recurso utilizado, por exemplo, por Plínio, o 
jovem, em seu discurso a Trajano (Pan. 57-60), que relutou em assumir o segundo e terceiro consulados. Tal 
hesitação funciona, nos panegíricos, para caracterizar imperadores não desejosos do poder autocrático. A 
recusa não deve ser excessiva, porém, para não soar como desprezo ao cargo (Plin. Pan. 59).  
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contrastado a uma figura tirânica, que remete imediatamente a Máximo (Pan. Lat. 
2[12].12), caracterizado como usurpador, dada sua vontade desmedida de possuir 
um poder centralizado (Kelly, 2015: 234).  

 

Desse modo, a censura, quando surge no texto elogioso de Pacato, se refere 
principalmente a Máximo, retratado como carnifex purpureus (Pan. Lat. 2[12].24.1), 
imperador ilegítimo, um esboço moral do primeiro dos tiranos romanos, Tarquínio 
Soberbo (Pan. Lat. 2[12].24.4).28 Ainda na introdução de seu panegírico, por 
exemplo, Pacato caracteriza os discursos feitos ao tirano como coacta laudatio, louvor 
forçado, opondo-os ao seu discurso, que seria sincero e livre: 

 
quin et illud me impulit ad dicendum quod ut dicerem nullus adigebat; non enim iam 
coacta laudatio et expressae metu voces periculum silentii redimunt. fuerit abieritque 
tristis illa facundiae ancillantis necessitas, cum trucem dominum auras omnes 
plausuum publicorum ventosa popularitate captantem mendax adsentatio titillabat, 
cum grates agebant dolentes et tyrannum non praedicasse tyrannidis accusatio 
vocabatur. nunc par dicendi tacendique libertas, et quam promptum laudare 
principem, tam tutum siluisse de principe. 

E também isto me impeliu a discursar: porque ninguém obrigava que eu 
discursasse; de fato, não mais o louvor forçado e as vozes pressionadas 
pelo medo livravam do perigo do silêncio. Que seja passada e afastada 
aquela triste obrigação de eloquência servil, quando a aprovação 
mentirosa afagava um tirano truculento, que cativava todo sopro dos 
aplausos públicos com uma popularidade cheia de vento, quando faziam 
agradecimentos os sofredores e não ter elogiado o tirano se classificava 
como acusação de tirania. Há, agora, igual liberdade para falar e silenciar, 
e é tão seguro louvar abertamente o príncipe quanto ter silenciado sobre 
ele (Pan. Lat. 2[12].2.2-4). 

 

Em todos esses aspectos – o destaque dado à modéstia, o argumento a partir 
da oposição de dois governantes e a busca pela legitimação do elogio atual como 
sincero – Pacato também está seguindo um modelo de discurso epidítico 
estabelecido. Nesse caso, não se trata apenas daqueles descritos pelos diferentes 
tratados retóricos, mas também de modelos que advêm da própria prática 
laudatória. Mais propriamente, Pacato parece ter em mente o modelo pliniano. 

 

 
28 “Para Pacato, Teodósio não foi apenas o apogeu da história imperial romana, ele também fazia parte de um 
passado exemplar que se estendia desde Augusto até a República. A derrota de Máximo deveria estar alinhada 
com o fim dos conflitos internos causados por Cina, Mário e Sula. A origem da usurpação de Máximo na 
Bretanha foi comparada com a eclosão das rebeliões de escravos de Espártaco e do pirata cilício Atênio” 
(Kelly, 2015: 219). 
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Algumas das aproximações mais facilmente identificáveis entre os textos de 
Pacato e Plínio são: a busca pela construção da sinceridade do elogio (Plin. Pan. 2-
3); o uso da moderação como virtude principal (Plin. Pan. 7 e 16); a caracterizaçao 
do soberano como não apegado ao poder (Plin. Pan. 9-10) e a oposição do governo 
contemporâneo à tirania anterior (Plin. Pan. 57-63). Embora não seja o objetivo 
deste estudo, torna-se imperativo realizar neste momento um breve excurso sobre a 
interação genérica propiciada pelo panegírico de Plínio e de Pacato, que servem de 
mote para vários estudos (cf. Sordi, 2002; Rees, 2013a; Kelly, 2015) que observam 
características de sua proximidade temática, para além da adjacência física dentro do 
códice dos Panegyrici Latini. Um dos primeiros temas analisados nessas produções 
são as alusões biográficas e contextuais que justapõem os discursos de Pacato com 
Plínio, uma vez que ambos tratavam de imperadores de origem hispânica (Sordi, 
2002: 315-322; Turcan-Verkerk, 2003: 65; Kelly, 2015: 236). Além disso, como 
destacado por Kelly (2015: 235) e por nós localizado nos panegíricos, 

 

[...] tanto Trajano quanto Teodósio serviram ao lado de seus pais em 
campanha [1.14.1; 2(12).8.3]; sua própria proeza militar era evidente 
desde a juventude [1.14-15, 17.3; 2(12).8]; ambos se distinguiam pela boa 
aparência [1.4.7, 22.2; 2(12).6.2-3, 7.1]; ambos levaram vidas privadas 
exemplares [1.82-84; 2(12).13, 20.5-6]; ambos eram facilmente acessíveis 
aos peticionários [1.24.2-4, 48.1-3; 2(12).21.2]; ambos jantaram com 
moderação, nem bebendo nem se banqueteando em excesso [1.49.4-8; 
2(12).13.4-14.4]. 

 

Para este mesmo autor, a leitura em par demonstra as alegações de 
imperadores da Antiguidade Tardia em se colocarem como sucessores simbólicos 
dos legítimos imperadores dos dois primeiros séculos.29 Ao lado do alcance político 
e ideológico que ambos os textos lidos em paralelo possibilitam, os intertextos 
plinianos também confirmam a colocação do discurso de Pacato na tradição da 
oratória epidítica latina mesmo com suas alterações estilísticas – em detalhes lexicais, 
clausulares e intertextuais – muito mais do que conteudistas, estruturais e temáticas. 

 
29 Na sentença sumarizamos a hipótese de Kelly (2015: 237-238), para quem isso acontecia porque “[...] as 
monarquias contestadas na Antiguidade Tardia procuravam demonstrar sua legitimidade apelando para a 
tradição. Histórias fabricadas firmemente incorporaram imperadores do passado romano. Eles sugeriram uma 
sensação de estabilidade dinástica profunda. Mais importante, a associação de imperadores do final da 
Antiguidade com seus antecessores criou um confortável senso de continuidade com um período de governo 
distante e, por implicação, glorioso que poderia ser estendido (como Plinio e Pacato exemplificam) já ao 
passado republicano. Essas conexões eram parte crucial de uma estratégia de legitimação que enquadrava 
aqueles que contestavam o direito de governar como não mais que usurpadores, e que condenavam os 
usurpadores como déspotas imorais e os adicionavam a uma sucessão de tiranos que sempre ameaçaram – e 
finalmente falharam – em minar o Estado”. 
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“Um digno herdeiro de uma tradição nobre, consciente de seu legado”, para usar as 
palavras de Rees (2013a: 244-245). Esse pesquisador atenta para os fios da teia 
insistente de ecos intertextuais e lexicais que acentuam uma afinidade entre os textos 
comentados e os demais desenvolvimentos retóricos dentro da coleção como um 
todo (Rees, 2013a: 243-249). Essa combinação e justaposição convidam os leitores e 
pesquisadores a avaliar as interações consoantes ou dissonantes entre os dois 
discursos, já que “como Plínio, Pacato quer que seu discurso seja uma inspiração – 
mas não para futuros imperadores, mas para futuros autores de todos os tipos, 
incluindo poetas e historiadores” (Rees, 2013a: 255). Parece claro, após essa 
explicação, o motivo de Kelly (2015: 238) defender que a construção discursiva do 
Trajano de Plínio e a do Teodósio de Pacato devam ser lidas como vidas paralelas. 

 

De volta à leitura do texto de Pacato, o autor, em continuidade à 
argumentação de um império não autoritário (Pan. Lat. 2[12].16; 27.5) menciona a 
proximidade com os súditos como uma das maiores virtudes do imperador e mostra 
a Teodósio a importância de mantê-la (Pan. Lat. 2[12].16.1-2; 5). O panegirista 
afirma, inclusive, que Teodósio reintroduziu a amicitia – importante para as relações 
políticas desde a República – na corte e deu a ela grande importância e destaque: 

 
Tu amicitiam, nomen ante priuatum, non solum intra aulam uocasti, sed indutam 
purpura, auro gemmisque redimitam solio recepisti, reque non uerbis adseruisti 
principis mentem tanto in suos benigniorem esse debere quanto sit fortuna 
praestantior, cum fide ac facultate paribus agas et familiaribus tuis imperator tribuas 
quod priuatus optaras. 

Tu chamaste a amizade, substantivo antes pessoal, não apenas para o 
interior da corte, mas, revestida de púrpura, coroada com ouro e pedras 
preciosas, a recebeste no trono; e com fatos, não com palavras, 
observaste que a alma do príncipe deve ser tanto mais benigna com os 
seus quanto mais favorável for a sorte, uma vez que consideras como 
pares a lealdade e a competência, e, imperador, atribuis aos teus 
familiares o que havias escolhido sendo particular (Pan. Lat. 2[12].16.2). 

 

O benivolentiae tuae singulare consilium! Renuntiantur amici ante filios tuos consules, 
quia non poterant plus esse quam consules. 

Ó decisão ímpar de tua benevolência! [...] os amigos são proclamados 
cônsules antes dos teus filhos, isso apenas porque eles [os amigos] não 
poderiam ser mais do que cônsules (Pan. Lat. 2[12].16.5).30 

 
30 Esse trecho é marcado por certa ambiguidade, pois Pacato tanto parece querer dizer – por meio de uma 
elaborada hipérbole – que Teodósio daria aos seus cônsules até mesmo a posição mais elevada, caso pudesse, 
quanto parece reforçar que os cônsules precisam observar que o consulado é o seu maior cargo possível no 
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Ainda que distribuir cargos públicos a familiares seja uma prática 
completamente aceitável para as normas políticas antigas, não fazê-lo define 
Teodósio como líder ainda mais justo, já que, como instituições de estrutura 
hierárquica importantes para a basileia,31 os cônsules e os membros do comitatus 
cercavam o governante e deviam ser dignitários de sua inteira confiança (Zardini, 
2015: 89).32 Ainda, como destaca Zardini (2015: 89), “[...] o elogio exalta o tópos da 
acessibilidade, [...] um recurso das elites para despertar no governante as 
reivindicações comuns”. Ao retomar o termo amicitia, o orador alude à cultura 
tradicional romana, largamente utilizada desde a República, que atentava para o bom 
funcionamento público entre as esferas de poder, uma vez que se refere à adequada 
capacidade do imperador de fazer escolhas para formar seu comitatus (Pan. Lat. 
2[12].16.2; Kelly, 2015: 220).  

 

Nesse contexto, não somente a eleição de seus encarregados, mas também a 
liberalidade na administração do tesouro imperial é elogiada por meio de um símile 
do imperador como o oceano, de onde tudo flui e para onde tudo retorna: 

 
Nam cum intra ipsum volvantur omnia et, ut ille qui cuncta ambit Oceanus quas 
suggerit aquas terris recipit e terris, ita quidquid in cives manat a principe redundet in 
principem, et rei et famae bene consulit munificus imperator; lucratur enim gloriam, 
cum det pecuniam reversuram. 

De fato, para ele mesmo tudo retorna e, assim como o famoso Oceano, 
que, contornando o todo, as águas que transporta até as terras das terras 

 

interior da organização imperial.  

 
31 Basileia é o termo que designa a realeza sagrada tardo-antiga de filiação helenístico-cristã. Seu início é 
localizado no governo de Aureliano (270-275) em meio à instabilidade sucessória do século III. Contudo, sua 
concretização política e simbólica foi impulsionada a partir da ação restauradora de Diocleciano (284-305) e 
da constituição divina com Constâncio II (337-361), quando foi definida a nova representação simbólica do 
imperador agora nimbado com seu arredor sacralizado. Para uma discussão sobre o conceito, cf. Silva (2013). 
 
32 O consistorium ou comitatus aqui deve ser entendido como uma prática organizativa com fim político-
administrativo da corte imperial. Era uma instituição importante para a basileia, uma vez que reiterava a 
estrutura hierárquica do governo e a posição máxima do seu governante, o basileús (Silva, 2013: 62-63; Alföldy, 
1989: 202). Em seu interior, congregava um grupo de homens seletos pela alta confiança imperial, a quem se 
subordinava a gerência dos assuntos provinciais e de serviços palacianos. Pela proximidade com o imperador, 
essa estrutura burocrática tinha também potencial consultivo ajudando no estabelecimento das diretrizes 
políticas tardo-imperiais. Essa comitiva, a depender do governo, poderia ter sua terminologia e funções 
alteradas (Zardini, 2015: 75-84). Não se deve esquecer que Pacato se torna mais um desses influentes 
membros do séquito imperial, uma vez que assume, posteriormente, o cargo de contador da fortuna privada, 
como dito anteriormente, um oficial de alta-patente e membro da comitiva imperial no Império tardo-antigo. 
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as recebe, também qualquer coisa que flui do príncipe aos cidadãos no 
príncipe deságua. Um imperador generoso está bem atento tanto ao ato 
quanto à fama; ele se beneficia da glória, pois concede uma riqueza que 
regressará [para ele] (Pan. Lat. 2[12].27.5). 

 

Para Zardini (2015: 184), essa descrição mostra, em nível cerimonial, como 
deveria ser elaborada a arrecadação de víveres e metal nas regionalidades e como 
essa mesma riqueza deveria ser distribuída pela domus imperial nas províncias, de 
modo a assegurar uma aliança entre as esferas.33 Está subscrita também nesse símile, 
que dá continuação ao tópos da acessibilidade, uma ideia de que a força do imperador 
advém das trocas – econômicas e de influência – que realiza com seus subordinados, 
uma vez que sua generosidade depende da fama, da aprovação dos que o rodeiam, 
para ser, de fato, legitimada. Tal como o oceano, deve oferecer águas propícias, caso 
queira recebê-las igualmente favoráveis.  

 

A fama a que alude Pacato (“um imperador generoso está bem atento tanto ao 
ato quanto à fama”) é justamente o que o panegírico busca dignificar, sobretudo 
quando se considera a afirmação de Plínio (Pan. 55) – por certo conhecida pelo 
orador gaulês – de que  

 
[...] ut quisque factus est princeps, extemplo fama eius, incertum bona an mala, 
ceterum aeterna est. Non ergo perpetua principi fama, quae inuitum manet, sed bona 
concupiscenda est; ea porro non imaginibus et statuis, sed uirtute ac meritis 
prorogatur. 

[...] quando alguém se torna príncipe, seja sua fama no momento boa ou 
má, faz-se imortal. Logo, o príncipe não deve desejar uma fama eterna, 
que está reserva querendo ele ou não, mas uma boa fama; ela se perpetua 
não por meio de imagens e estátuas, mas por meio da virtude e dos 
méritos. 

 

Assim, é função do discurso elogioso atribuir virtudes e méritos aos feitos de 
seu elogiado (Quint. Inst. 3.7.13) e, como destaca Aristóteles (Rh. 1.1363-1370b), 
preferencialmente aqueles que são úteis mais aos outros do que a si mesmo, uma 
vez que ele entende que a virtude é a faculdade de fazer o bem (L’Huillier, 1992: 
343-345; Seager, 1984: 158-163). Essa dimensão encomiástica se realiza quando 
Pacato elogia a totalidade do governo de Teodósio, afirmando que até mesmo os 
mais fieis republicanos apoiariam seu regime autocrático (Pan. Lat. 2[12].20.5-6).  

 

 
33 Para a importância da questão cerimonial e performativa nas relações políticas imperiais, cf. Sumi (2008).  
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Quod si per rerum naturam liceret ut ille Romanae libertatis adsertor, regii nominis 
Brutus osor, precariae redditus vitae saeculum tuum cerneret studiis virtutis 
parsimoniae humanitatis imbutum ac refertum, nullum toto orbe terrarum superbiae 
libidinis crudelitatis exstare vestigium, iam te ipsum qua publice qua privatim videret 
priscorum duritia ducum, castitate pontificum, consulum moderatione, petitorum 
comitate viventem, mutaret profecto sententiam tanto post suam et, cum Romanam 
dignitatem ac libertatem probaret meliore in statu imperatore te esse quam consule se 
fuisse, necessario fateretur Tarquinium submoveri debuisse, non regnum. 

Pois se fosse permitido pela natureza que o famoso defensor da 
liberdade romana, Bruto, opositor da realeza, retornasse à vida 
passageira, julgaria o teu tempo banhado e repleto de apreços pela 
virtude, pela sobriedade e pela humanidade, [julgaria] não restar, em todo 
o globo terrestre, nenhum vestígio da soberba, da perversão e da 
crueldade, e veria ainda que tu mesmo, seja em público, seja em 
particular, vive de acordo com a dureza dos antigos generais, com a 
castidade dos pontífices, com a moderação dos cônsules, com a cortesia 
dos candidatos [às magistraturas], de modo que verdadeiramente 
mudaria, depois de tanto [tempo], a sua opinião e, quando aprovasse que 
a dignidade e a liberdade romana está em melhor condição contigo 
sendo imperador do que se fosse cônsul, confessaria que o necessário 
deveria ter sido banir Tarquínio, não o reinado. 

 

 

A narrativa criada por Pacato de um retorno de Bruto e sua aprovação do 
governo teodosiano é uma clara amplificação, mas permite entrever que, ainda que o 
regime imperial já estivesse bastante consolidado, o ideal republicano, expresso 
tanto nas virtudes (virtus, parsimonia, humanitas, duritia, castitas, moderatio, comitas) 
quanto nos exemplos históricos (Bruto), permanecia como referência de valores. 
Por isso, os cônsules, os membros do comitatus e do Senado, os magistrados e a 
própria amicitia são trazidas à discussão. A legitimação (ou criação) de modelos de 
virtude e a propagação de valores são, por sua vez, elementos constitutivos dos 
discursos epidíticos. Nesse caso, mesmo que a administração pública de Teodósio 
não fosse idêntica ao que se afirma no discurso, o orador está dizendo o que 
idealmente esse governo deveria ser. Sobre a questão, Zardini (2008: 99) afirma que 

 
assentado em seu trono, rodeado pelo Senado e pelos mais influentes 
representantes da aristocracia ocidental, Teodósio escutava as palavras 
do orador gaulês, que demonstrava a alegria do seu povo pela vitória 
alcançada. Ao mesmo tempo que cumpria com o protocolo, no entanto, 
Pacato realizava um discurso pedagógico e fazia a mediação entre o 
imperador e as elites locais. 
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Esse discurso pedagógico ou instrutivo participa de uma dimensão aconselhadora 
inerente aos textos elogiosos.34 O orador não apenas louva o imperador, mas indica 
atos e virtudes que devem ser continuadas ou rejeitadas. Esse aspecto se destaca nos 
momentos – mais raros e mais subliminares – de censura ao elogiado. Pacato julga 
negativamente o imperador principalmente por sua ausência durante algumas 
batalhas no período de 380 a 386, em que Teodósio estava em Constantinopla e não 
nos locais de batalha no Império do Ocidente. O panegirista destaca, então, que a 
atenção e a dedicação imperial era mais prestada aos territórios do leste, em 
detrimento dos da faixa oeste: 

 
Nec tamen, imperator, existimes cuncta me ad aurium gratiam locuturum: triumphis 
tuis Galli (stupeas licebit) irascimur. Dum in remota terrarum vincendo procedis, 
dum ultra terminos rerum metasque Naturae regna Orientis extendis, dum ad illos 
primae lucis indigenas et in ipsum, si quod est, solis cubile festinas, invenit tyrannus 
ad scelera secretum. O quam parvis veniunt mala summa principiis! 

Porém não consideres, imperador, que em tudo farei agradecimentos aos 
teus ouvidos: por causa dos teus triunfos, nós gauleses – será lícito que te 
espantes – nos irritamos. Enquanto avanças vitorioso em terras remotas, 
enquanto te estendes além dos extremos do mundo e dos limites da 
natureza de nosso império do Oriente, enquanto aceleras teus passos em 
direção aos povos que veem os primeiros raios de luz e para a própria 
morada do sol, se ele tem uma, se aproxima em segredo um tirano em 
direção aos crimes. Ó, quão grandes males vêm de pequenos inícios! 
(Pan. Lat. 2[12].23.1-2). 

 

O discurso laudatório, portanto, não é apenas elogioso ou propagandístico, 
mas é também um instrumento de atuação política em defesa de certo ponto de 
vista e de acordo com um determinado interesse. Recorrendo às palavras de 
Carvalho (2010: 28), “[...] tanto na retórica clássica como na cristã, coube ao orador, 
aquele que transmitia o discurso, a responsabilidade de defender a si próprio, sua 
família, sua propriedade e, principalmente, suas ideias políticas; enfim, ser o porta-
voz dos interesses do grupo social a que pertencia”. Nesse contexto, Pacato parece 
atender ao interesse de um grupo e não apenas o seu próprio (Kelly, 2015: 232-233). 
Ele performa um discurso composto por ideias que não só demonstram a opinião 
dos súditos a respeito do soberano, como também representam a basileia que envolve 
a própria instituição imperial na Antiguidade Tardia romana (Zardini, 2008: 09). 
Nesse caso, Pacato defendeu os interesses da população do Império ocidental, 
especialmente os gauleses, de quem ele frequentemente se nomeia representante 

 
34 Sobre uma associação entre o elogio e o conselho, cf. Aristóteles (Rh. 1.9.1368a). Ainda é válido ressaltar 
que Pacato se aproveita grandemente do potencial pedagógico expresso no Panegírico a Trajano de Plínio. 
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(Mathisen, 2013). Como destaca Rees (2013b: 52), “As referências em primeira 
pessoa do plural sublinham o sentido da solidariedade da experiência gaulesa sob 
Máximo (nobis / tulimus / vidimus / vetabamur / credidissemus / procedebamus / nostrae ... 
fortunae / induebamus / imitabamur), dando precedência à identidade gaulesa do orador 
nesta conjuntura crucial do discurso”. 

 

Considerando que a oratória apresenta três objetivos principais: instruir 
(docere), comover (movere) e deleitar (delectare) (Quint. Inst. 3.5.2), é possível dizer que 
o orador ensina, por meio do elogio às virtudes e censura aos vícios, qual é o ideal 
de imperador que deve governar o povo romano e mesmo o Senado, para quem ele 
fala. Tal fato fica evidente na argumentação de Pacato a respeito da importância de 
imitar as virtudes do imperador:  

 
Sic est enim, sic est: exasperat homines imperata correctio, blandissime iubetur 
exemplo. Sed cum haec et ad hunc modum cetera mores hominum et instituta 
formarint, tum nihil abdicandis vitiis adoptandisque virtutibus impensius sentio 
profuisse quam quod his te viris semper dedisti quos adfectare publica deberet imitatio, 
qui quam faciles tibi fuissent sequacesque discipuli, tam ceteris expetendi essent 
magistri. 

É mesmo assim, assim mesmo: a correção imposta embravece os 
homens, comanda-se mais agradavelmente pelo exemplo. Mas porque 
estas coisas e desta maneira outros formavam os costumes dos homens e 
suas práticas, então sinto que nada contribuiu mais largamente para o 
abandono dos vícios e adoção das virtudes do que o fato de que 
concedeste a esses homens ti mesmo, aos quais a imitação pública 
deveria afetar, e os quais, o quanto tivessem sido discípulos dispostos e 
sequazes, tanto eram professores desejáveis para outros (Pan. Lat. 
2[12].14.5-15.1). 

 

O discurso de Pacato, nesse caso, não apenas louva Teodósio, mas o modelo 
imperial que representaria a elite da qual ele participa. Nesse contexto, portanto, o 
culto ao imperador deve ser pensado não tanto como a divinização da figura 
imperial independentemente de suas ações, mas como a defesa do interesse de um 
grupo frente ao poder máximo, por meio de um elogio que se estabelece em tom 
deliberativo, grandemente pedagógico. 

 

Tais fatores não impedem, todavia, que o imperador seja apresentado de 
maneira divinizada, como ocorre, por exemplo, em Pan. Lat. 2(12).6.4: 

 
Tibi istud soli pateat, imperator, cum deo consorte secretum. illud dicam quod 
intellexisse hominem et dixisse fas est: talem esse debere qui gentibus adoratur, cui 
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todo orbe terrarum priuata uel publica uota redduntur, a quo petit nauigaturus 
serenum, peregrinaturus reditum, pugnaturus auspicium. 

Que isto seja revelado apenas a ti, imperador, em segredo, em 
companhia do deus associado a ti. Eu direi [apenas] aquilo que é 
permitido a um homem compreender e dizer: que tal deve ser aquele que 
é adorado pelas nações, aquele para quem, em todo o universo, os votos 
públicos ou particulares são direcionados, aquele a quem o navegante 
pede bom tempo, o peregrino um retorno, o combatente um bom 
presságio. 

 

 

Há no panegírico, portanto, também uma ênfase na pessoa do imperador 
romano como supremo ordenador do caos e patrono absoluto, aquele que reina de 
Roma, mas sua clementia pode ser vista até os confins da Hispânia, terra natal do 
imperator, e também na Gália, terra natal do panegirista, de onde saiu para expressar a 
“[...] admiração que sente pelas virtudes naturais de Teodósio, como foram providas 
pelo destino [...] e também [...] pelo respeito que os méritos pessoais do imperador o 
inspiram” (Samaranch, 1969: 1324-1325). 

 

Com relação à função de comover, Pacato busca construí-la em seu discurso 
principalmente no momento da narração e descrição das batalhas de Teodósio 
contra Máximo (Pan. Lat. 2[12].27-30; 34-38), em que as palavras são selecionadas 
de forma a causar um cenário cruel e, ao mesmo tempo, tocante da guerra: as cenas 
apresentadas de forma violenta também promovem a coragem e a persistência do 
exército romano sob o comando de Teodósio. As descrições de cenas de batalha 
não são enumeradas, de acordo com Quintiliano (Inst. or. 4.2.112-115), entre as 
características do gênero laudatório, mas como características do gênero judiciário, 
como parte das provas e da habilidade de comover o público a favor da causa que se 
defende, ou dentro da escrita de outros gêneros literários, como a épica ou a 
historiografia, os quais o próprio Pacato (Pan. Lat. 2[12]. 47.6) afirma querer 
inspirar:  

 

ad me longinquae conuenient ciuitates, a me gestarum ordinem rerum stilus omnis 
accipiet, a me argumentum poetica, a me fidem sumet historia. 

até mim as cidades virão de longe, de mim todo cálamo receberá a 
sequência de eventos, de mim a poesia tomará seu assunto, de mim a 
historiografia ganhará sua confiabilidade.  

 

Nesse contexto, destacam-se os recursos utilizados pelo orador para também 
deleitar, em vários níveis, sua audiência. Cabe ressaltar, então, que nem os gêneros 
oratórios, nem os literários são estanques, mas participam uns dos outros com fins 

http://www.revistarodadafortuna.com/


267 

Giesen, Kátia Regina & Baptista, Natan Henrique Taveira 
“et rei et famae bene consulit munificus imperator”: 

as estruturas epidíticas e as relações políticas no Panegírico a Teodósio, de Pacato Drepânio 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2020, Volume 9, Número 1, pp. 245-274. ISSN: 2014-7430 

 

persuasivos. Como destaca Rees (2017: 343), confirmando o que afirmava Cameron 
(2011: 8), o intento de Pacato de se mover à escrita historiográfica e poética “[...] em 
combinação com as frequentes viradas de seu discurso ao locus poético e à ampla 
mobilização da léxis poética, poderia ser um testemunho do ressurgimento do 
interesse pela poesia augustana e pós-augustana no final do século IV”. Não causa 
estranheza que o discurso de Pacato tenha encontrado no governo augustano o 
modelo a ser mimetizado e ressignificado: a aplicação do discurso universalizante de 
um novo mundo ressurgido, estável e ordeiro, de uma Roma calcada nos braços da 
pessoa imperial, ressurgida em sua glória após a guerra civil foi utilizada repetidas 
vezes em contextos de superação de stásis político-militar. Assim, como Kelly (2015: 
221), acreditamos que Pacato colaborava, com seu discurso, para a redefinição da 
sociedade pós-guerra: “você [Teodósio] viu uma guerra civil terminar com o 
massacre dos inimigos, com uma tropa pacífica, com a recuperação da Itália e com a 
sua liberdade” (vidisti civile bellum hostium caede, militum pace, Italiae recuperatione, tua 
libertate finitum) (Pan. Lat. 2[12].46.4). 

 

Em consonância com o fazer retórico tardo-antigo, diferentes gêneros 
literários, inclusive poéticos, poderiam ser colocados a serviço do texto prosaico, 
uma vez que os gêneros discursivos não eram estáticos e nem submissos à nossa 
moderna autonomização de saberes e conhecimentos esteticamente individuais e 
especializados. Ainda, como lembra Russell (1998: 23; 39), “nenhum dos outros dois 
ramos principais da retórica era, de modo algum, substituto para a poesia, mas o 
epidítico era [...]”, pois o panegírico “[...] utilizava do vocabulário poético e do 
ornamento livremente”. Rees (2013a: 250-251) atesta que, nas longas seções de 
narrativas sobre os sucessos militares, Pacato tendia a utilizar a “[...] onisciência 
panorâmica de uma voz épica ou historiográfica à medida que o foco se desloca sem 
hesitação de um exército para outro”. Outros estudos, como Turcan-Verkerk (2003: 
12), Lunn-Rockliffe (2010: 328-329) e Rees (2017: 313 e ss.), atentaram para a 
linguagem poética do panegírico de Teodósio a partir de sua tecelagem dos tropos, 
do vocabulário, das cadências, dos ecos e do uso da tradição. Para Rees (2017: 339), 
“[...] algumas passagens sustentam a cor poética em maior extensão e/ou adotam 
tópoi poéticos: por exemplo, no início da descrição elaborada do país de origem de 
Teodósio na Espanha há uma reprise distinta do elogio de Virgílio à Itália nas 
Geórgicas”. Também o uso das descrições ecfrásticas de Máximo conquistado, após 
sua damnatio e abolitio memoriae, mostra a poesia existente na prosa epidítica de Pacato 
(Lunn-Rockliffe, 2010: 316-336).  

 

Como aponta a posição do Panegírico a Trajano na coleção dos Panegíricos 
Latinos, as regras de composição encomiástica para os textos prosaicos foram 
estabelecidas por Plínio, porém as formas poéticas do panegírico baseiam-se 
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também nos escritos de Virgílio, Horácio e Ovídio, que elogiam Augusto, além de 
Estácio e Marcial, encomiastas de Domiciano (Braund, 2002: 113). Todos esses 
autores abundam no levantamento preliminar ofertado por Rees (2017). Para um 
maior detalhamento sobre a cor poética, bem como a listagem completa de alusões a 
autores de poesia no panegírico de Pacato, cf. Rees (2017: 336-339). 

 
 

3. Considerações finais 
 
 
O louvor às virtudes imperiais se inscreve dentro da lógica de reafirmação do 

culto imperial, quase uma “[...] profissão de fé completa na divindade imperial [...] 
uma herança clara e exatamente delimitada de uma crença antiga, e ainda mais 
fortalecida desde o final do terceiro século com as concepções de Diocleciano” 
(Samaranch, 1969: 1320). Pacato pode ser mais bem interpretado, uma vez dentro 
da tradição literária clássica, ao citar, por exemplo, um imperador guiado e protegido 
pela Fortuna (Pan. Lat. 2[12].8.1; 9.2; 39.1-3; 40.3; 41.2; 42.2). “Para Pacato, toda [...] 
a benevolência nada mais é do que a transposição da amizade que tem a Fortuna para 
com o imperador revertida em favor dos súditos” (Zardini, 2008: 121), ou seja, uma 
manifestação divina da virtude imperial que tem reversão para o povo, sendo, por 
isso, fruto necessário de elogio. 

 

Inserido numa retórica encomiástica, em consonância com os pressupostos de 
Quintiliano (Inst. 3.7) e Menandro Retor (397.16-398.26), o panegirista se aproveita 
de uma série bem prescrita de tópicas a serviço de sua laudatio e da exploração das 
virtudes do princeps, em diferentes momentos de sua vida: primeiro, a potências da 
terra natal, da juventude e do desenvolvimento de Teodósio; feito isso, seus 
primeiros empreendimentos militares de sucesso; os méritos de sua ascendência, 
especialmente de seu progenitor; suas campanhas orientais, quando já governava o 
Império; sua liberalidade e sua generosidade derivados do seu estilo de vida frugal e 
acessível; e, na imensa maioria do discurso, os sofrimentos dos gauleses sob 
domínio de Máximo, a decorrente guerra civil e a vitória absoluta de Teodósio que 
trouxe a libertação, graças à importância da praesentia imperial (L’Huillier, 1992: 451; 
Rees, 2002: 6-19).  

 

A explicação virtuosa do imperador é feita ainda por meio de comparações 
entre o comandante atual e os bons governantes que já empunharam a púrpura – 
como Nerva, Tito, Antonino Pio, Augusto, Trajano e Adriano – quando Pacato 
(Pan. Lat. 2[12].11.6) apresenta uma lista de líderes e eventos históricos notáveis aos 
que Teodósio faz jus: mais do que isso, “ele é o auge do domínio imperial há tanto 
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tempo desejado por Roma (aqui personificada), que lamenta que o passado – 
quaisquer que sejam seus benefícios – tenha mantido esse imperador longe dela” 
(Kelly, 2015: 218). Em contraposição, parte importante do texto se concentra em 
deteriorar a figura de Máximo, de modo a enfatizar, por lógica reversa, as virtudes 
de Teodósio, seja relatando resumidamente a atividade militar (Pan. Lat. 2[12].22-46) 
ou insinuando a origem bastarda do usurpador (Pan. Lat. 2[12].31.1). Todos os 
dispositivos retóricos e os componentes do efeito literário do panegírico são então 
colocados a serviço do louvor que, a partir das habilidades oratórias modeladas 
sobre os clássicos, busca delinear a figura de um perfectus ou optimus princeps, conceito 
depositário das virtudes essenciais inatas ou adquiridas. Em oposição aos seus 
oponentes, que incorporam todos os tipos de vícios (Pan. Lat. 2[12].31.3): 
“Teodósio, além de sua beleza pessoal e proezas militares, distingue-se por uma 
notável coalizão de virtudes principescas: felicitas, clementia, fides, humanitas, pudicitia, 
sapientia. Em contraste, Máximo é o carnifex purpureus” (Kelly, 2015: 218).  

 

Especificamente sobre a virtude em Pacato, ela também aparece, no espaço do 
discurso encomiástico, de forma genérica como a uirtus do governante ideal, tal 
como sublinhada desde o período republicano. Nesse momento de conflito e após a 
guerra civil, porém, a capacidade militar do princeps ganha relevo especial, uma vez 
que grande parte do discurso se destina a comentar as vitórias de Teodósio sobre 
Máximo, demonstrando uma combinação de elementos inatos e adquiridos, como 
coragem, habilidade, independência e tenacidade. Assim, “[...] a virtus aplica-se a 
guerrear, ligando-se à ideia da victoria, outra virtude presente na representação do 
imperador. Ambas, unidas, tornam o governante invictus, ou semper victor, o que 
significa que não pode ser derrotado” (Zardini, 2008: 124). 

 

É durante seu texto e em função do primor retórico que Pacato conseguiu 
elaborar um produto que atendesse perfeitamente aos anseios da elite da qual fazia 
parte e, ao mesmo tempo, do imperador. O discurso, portanto, foi produto da 
experiência consumada por uma tradição de hábeis oradores, que remonta a 
Aristóteles, Quintiliano e Menandro Retor, pois há grande sistematicidade no escrito 
de Pacato em relação às estruturas e tópicas, como foi visto na comparação do 
panegirista com as premissas prescritas. Pacato se insere em uma lógica de obras 
laudatórias no Império Romano que, sobretudo após e devedoras do modelo 
pliniano, devem ser consideradas como um discurso de reafirmação da própria elite. 
Por meio do elogio ao princeps e do potencial pedagógico da obra, o panegírico busca 
reforçar os laços entre as esferas regionais e centrais, bem como expressa a forma 
como as elites acreditavam que a coesão política do Estado deveria ser estabelecida, 
enaltecendo para isso principalmente aquilo que os poderia incluir nessa rede de 
poder. Em suma, o panegírico de Pacato apresenta-se como um instrumento que 
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articula a atividade intelectual – retórica, artística, literária – com os anseios e 
necessidades da política imperial gaulesa de sua época por meio do elogio. 
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