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Resumo:  
O presente artigo trata do papel da retórica na vida política da república romana tardia. 
O objetivo específico é investigar a relação entre orador e audiência no ato 
deliberativo tal como estabelecido dos tratados retóricos e filosóficos de Cícero. O 
argumento principal é o de que as práticas públicas de argumentação são essenciais 
para a vida política. Com esse fim, Cícero elaborou diversos meios de persuasão, que 
conferiram uma função importante não apenas para o lógos, mas também para o páthos 
e para o ēthos. Concentrando-nos primordialmente na oratória forense e deliberativa, 
pretendemos confrontar as diferentes facetas da interação entre orador e audiência 
com a visão historiográfica contemporânea de que os discursos contionales possuem 
um significado exclusivamente simbólico.   
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Abstract:  
This paper is concerned with the role played by rhetoric in the political life of the Late 
Roman Republic. More specifically, my aim is to investigate the relation between 
orator and audience in the act of deliberation as conceived in the rhetorical and 
philosophical treatises of Cicero. My claim is that public deliberation is essential to 
the working of politics. To this end, Cicero elaborated on the diverse means of 
persuasion, which assigned an important role not only to logos, but also pathos and ēthos. 
Concentrating primarily on forensic and deliberative oratory, I wish to balance the 
different facets of interaction between orator and audience against a contemporary 
historical vision of contional oratory as possessing an exclusively symbolic 
significance.       
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República romana tardia e práticas públicas de argumentação na 
historiografia atual 
 
 

Os trabalhos mais recentes acerca das práticas públicas de argumentação2 na 
república romana tardia partem da interpretação de dados históricos. De um lado, tais 
práticas são compreendidas como o centro da atividade política3, especialmente 
quando destinadas a informar a audiência sobre a promulgação de leis ou a antecipar 
informações sobre as eleições de magistrados. De outro lado, e em reação a essa 
análise, alguns historiadores defendem a mediação da relação entre senado e povo 
romano pela fala ordenada, restringindo, porém, a participação popular na tomada 
das decisões públicas4. Entre a defesa explícita de uma democracia direta e a releitura 
da famosa afirmação de Ronald Syme (Syme, 2002 [1939]: 7) de que, em todas as 
épocas e qualquer que venha a ser a forma de governo, uma oligarquia se esconde sob 
a face de uma democracia ou de uma monarquia, é possível perceber que o debate 
sobre as práticas públicas de argumentação concentra-se na(s) definição(ões) de 
“poder” e de “persuasão”. 

 
Esse debate pode ser verificado na representação historiográfica das contiones, 

as assembleias populares cujo objetivo era essencialmente deliberativo. Considerando 
a retórica em sentido amplo, para não dizer genérico, concebe-se a audiência como a 
multidão que responde pelo designativo de populus romanus, cuja consciência dos 

                                                           
2 Entendemos como práticas públicas de argumentação o uso da fala ordenada em assembleias populares 
(contiones) e em discursos de natureza judicial (orationes), aqui entendidos como gêneros de discurso essenciais 
para a vida pública romana seja pelo local do pronunciamento (a Tribuna Rostral ou a Cúria, por exemplo), seja 
pela importância pública da matéria de que tratavam.  
 
3 Fergus Millar defendeu o modelo democrático da forma da república romana em diversos artigos (Political 
Power in Mid-Republican Rome: Curia or Comitium, JRS 79, 1989; The Political Character of the Classical Roman Republic, 
200-151 BC, JRS 74, 1984; Politics, Persuasion and the People before the Social War, 150 – 90 BC, JRS 76, 1986; Popular 
Politics at Rome in the Late Republic. In Malkin, I & Rubinsohn, Z. (org.) Leaders and Masses in the Roman World: 
Studies in Honor of Zvi Yavetz. New York, 1995), que resultaram no livro The Crowd in Rome in the Late Republic 
(Michigan, 2002). 
 
4 Em contraposição às ideias de Fergus Millar, a corrente “revisionista”, da qual fazem parte os trabalhos de 
Hölkeskamp (2010), Morstein-Marx (2004) e de Mouritsen (2007; 2017), estranha o caráter sistemático da 
constituição romana dado por Millar (Hölkeskamp, 2010: 12). A república romana é representada como uma 
complexa rede de responsabilidades, direitos e competências baseadas no mos maiorum, ou seja, em princípios e 
regras morais que envolviam conceitos-chave como auctoritas, dignitas, gratia e honos. Uma vez que esses conceitos 
fossem essencialmente conservadores, e por isso mesmo excludentes, o mos maiorum servia tanto para que a 
república se autorregulasse quanto para tornar o senado – o órgão que reunia os cidadãos reconhecidos 
publicamente por esses valores – importante pela sua posição e pelo seu poder irrestrito. Todas as assembleias 
populares – os comitia centuriata, os comitia tributa e os concilia plebis – dividiam os cidadãos, distinguiam o poder 
de voto e a equidade entre eles, e assim reduziam o poder do populus romanus como um todo (Hölkeskamp, 
2010: 13; 17-22; Hölkeskamp in Beck et alii [org.], 2011b: 165). A importância crescente dessas assembleias, à 
medida que se registravam os conflitos entre os mais influentes (desde Mário e Sula até Marco Antônio e 
Otaviano), indicaria não a abertura para a “democracia direta” sugerida por Millar, mas uma redução 
significativa do poder do senado. 
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procedimentos técnicos de persuasão é limitada – ainda que racional5 –, em contraste 
com o produtor do discurso, representado pelo magistrado/homem público/orador, 
que não apenas é o responsável pela convocação ou pela condução das assembleias 
como ainda domina uma terminologia ou ciência do discurso, graças à qual está apto 
a pronunciar-se perante a audiência. O que motiva a relação desigual entre produtor 
e receptor do discurso pode estar relacionado tanto à capacidade de mobilização de 
uma plebe urbana não escolarizada nem profissionalizada quanto pela capacidade 
física dos espaços nos quais se celebravam as contiones. 

 
O que, a princípio, poderia corroborar o desequilíbrio da relação entre o 

produtor e o receptor do discurso é o fato de não haver registro de oposição popular 
à votação ou à promulgação de leis e a ações públicas de magistrados. Registram-se, 
ao contrário, vetos tribunícios a regulamentos, resistência de líderes senatoriais a ações 
públicas de magistrados e mesmo obstrução física por parte de guardas armados em 
processos judiciais e de sanção de leis. Daí o entendimento de que a participação 
popular na tomada de decisões públicas não apenas era limitada como ainda pouco 
efetiva, dada a ausência de protagonismo em situações de conflito legal ou divergência 
entre magistrados. Além disso, alguns testemunhos sobre os participantes das 
assembleias populares, em geral mobilizados por homens públicos com o objetivo de 
granjear apoio, ampliar seu reconhecimento pessoal ou silenciar o adversário, parecem 
fortalecer o argumento de que a audiência das assembleias populares era auto-
organizada e manipulável. 

 
Por conta disso, as contiones são compreendidas como um gênero de discurso 

essencialmente ritualístico, no qual um grupo social construía, preservava e reiterava 
sua hegemonia por meio da defesa de seu papel de mantenedor do bem-estar comum6. 
Eliminada a problematização dos procedimentos técnicos de persuasão, internos à 
produção do discurso e formulados em conformidade com princípios filosóficos, 
considera-se que a persuasão fosse provocada pelo recurso a elementos exteriores ao 
discurso, exemplificados pela disposição de estátuas e edifícios públicos nos locais em 
que as assembleias eram celebradas (Hölkeskamp, 2011: 28; Morstein-Marx, 2004: 80-
83), e também pelo apelo aos costumes dos antepassados – de natureza 
essencialmente aristocrática – como forma de criação de um senso de comunidade. 
Na simplificação da relação entre produtor e receptor do discurso, as contiones são 
representadas como um evento coreografado, alheio às relações políticas devido ao 
silenciamento de um dos elementos constitutivos da enunciação. 

 

                                                           
5 Aqui entendemos como “racional” a ação que leva o indivíduo a utilizar a razão para buscar o melhor 
argumento. Comportar-se racionalmente significa, assim, integrar-se num ambiente que possui condições 
mínimas para o estabelecimento do consenso.  
   
6 Ao lembrar que magistrados presidiam as contiones, Hölkeskamp (2011: 30) ressalta que “o meio é parte da 
mensagem” – quer dizer, o produtor do discurso assume determinada função na condição de alguém 
socialmente superior aos membros da audiência.  
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Com efeito, a reflexão sobre as práticas públicas de argumentação está inserida 
em um contexto mais amplo, que é o debate sobre o processo de mudança da forma 
de organização social dos romanos em meados do século I AEC. Esse processo, mais 
do que relacionado com o crescimento da influência romana no Mediterrâneo, se 
origina da divisão de interesses da aristocracia senatorial, os quais tiveram impacto 
nas relações entre cidadãos romanos e acabaram por gerar as guerras civis, 
responsáveis pela concentração de poder nas mãos de um só homem público. Esse 
processo foi percebido pelos historiadores antigos como evidência de um período de 
“decadência”, cujo marco temporal não é unívoco. Enquanto Tácito percebe a 
mudança da forma de república a partir da ascensão de Augusto (Tac. Ann. 1.1), 
Suetônio parece considerar a ditadura perpétua de Júlio César como o primeiro 
movimento de uma nova forma de organização social, ao passo que Apiano retrocede 
às reformas legais dos irmãos Graco e aos assassinatos que os vitimaram em 
consequência delas (App. B. Civ. 1.2.1). Assim, as análises da mudança da república 
romana – forma de organização social definida como a soma do povo romano com 
o senado e os magistrados – para um principado – no qual um soberano ou princeps 
se coloca na posição mais alta dos grupos que formam a comunidade devido ao seu 
poder econômico e militar – pontuam os acontecimentos historicamente situados 
entre a crise senatorial que levou ao assassinato dos Graco e o fechamento do Templo 
de Jano por Augusto como determinantes desse processo. Em sequência, ele está 
composto pela tentativa de reforma agrária por Tibério Graco, pela ascensão política 
e militar de Mário e Sula, pela chamada “Guerra Social”, pelo domínio de Pompeu no 
Mediterrâneo e de Júlio César nas Gálias, pelo confronto civil de 49-45 AEC, pela 
aliança de restauração da república por Otaviano, Marco Antônio e Lépido após o 
assassinato de Júlio César e pelo novo confronto derivado da dissolução dessa aliança, 
da qual Otaviano saiu vencedor único. Pontuam-se, aí, o surgimento da mobilização 
de mercenários no exército romano, o papel político desempenhado por um novo 
grupo social – os homines novi –, o problema do assentamento de veteranos de guerra 
e a ampliação da concessão da cidadania. Trata-se de eventos que pulverizaram o 
poder da aristocracia senatorial e que podem ser compreendidos tanto como forma 
de criação de uma nova assimetria entre os membros da comunidade quanto resultado 
da inserção de novos protagonistas ou de novos mediadores das relações entre esses 
membros. 

 
Assim, o que temos visto na leitura de alguns historiadores sobre esse período 

é o tratamento da participação popular no processo que desencadeou a crise da 
república romana como um problema, ou antes, uma contradição. Afinal, a 
incorporação de novos protagonistas nas relações políticas implicou a dissolução de 
uma forma de organização social que se definia exatamente por essa incorporação. 
Sob essa perspectiva, as fontes das práticas públicas de argumentação serviriam como 
indício de que a dissolução da forma de organização social fosse influenciada pelo 
aumento da participação popular, tida como sinônimo de agitação, manipulação e 
corrupção política por parte de demagogos. Configura-se, desse modo, uma 
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compreensão de eloquência particular à historiografia, baseada na associação entre 
“manipular” e “persuadir”. 

 
Antes de tudo, a questão a ser colocada aqui é a da existência de uma 

“consciência de classe” que colocaria em oposição os interesses dos cidadãos, dos 
magistrados e do senado romano, de maneira a justificar o silenciamento de um dos 
elementos constitutivos da enunciação e a reforçar o caráter meramente formal das 
assembleias populares. Ao contrário, numa sociedade militarizada como a romana, 
seria compreensível – e aqui fazemos uma especulação – que cidadãos mobilizáveis 
se manifestassem em defesa de uma ordem comum, que colocaria seus interesses a 
par dos de militares de maior patente/magistrados no âmbito da vida civil. Os 
interesses divergentes, então, se refeririam não aos do senado, do povo e/ou dos 
magistrados, mas aos de magistrados entre si ou aos de romanos e de não-romanos. 
Em consequência disso, as assembleias populares se destinariam, antes de mais nada, 
à adesão das hipóteses do produtor do discurso, de modo que o uso da fala ordenada 
tivesse por meta, essencialmente, a produção do consenso, que é distinta da 
manipulação por se basear tanto em princípios de comportamento aceitos pela 
comunidade como um todo quanto na força dos argumentos. 

 
Se isso estiver correto, será possível compreender o motivo da ausência de 

qualquer “revolução” que resultasse em uma forma de organização social monocrática 
(Roller, 2001: 8). O poder não seria derivado da manipulação e da submissão de 
grupos sociais, mas da adesão desses grupos às ações e aos propósitos de homens 
públicos por motivos os mais distintos – facilidade no acesso ao frumento público, 
relações de clientela, chance de vitória em uma guerra e, por conseguinte, de 
recebimento de recompensa etc. Contribui para tal hipótese o entendimento de que, 
já no início da república, indivíduos utilizavam seu poder militar para empreender 
campanhas privadas (Drogula, 2015: 31), mobilizando tropas particulares. O quadro 
na metade e ao final da república se distingue apenas pelo fato de que o imperium ou 
poder de comando militar não apenas era conferido pelo senado como ainda passou 
a ter influência nas decisões tomadas no espaço da Capital. A interferência militar 
dentro da Cidade, manifesta sobretudo nas guerras civis (Sawiński, 2010: 31-32), é, ao 
nosso ver, a explicação mais plausível atualmente para a mudança da forma de 
república romana. Ao mesmo tempo que comandantes militares – caso de Sula, de 
Pompeu, de Júlio César e de Augusto – passam a exercer influência em questões 
concernentes à plebe urbana, às eleições de magistrados e às obrigações do senado, a 
defesa da libertas do povo e da auctoritas do senado evidencia a insustentabilidade de 
uma forma de organização social que pressupõe como seu alicerce a atribuição de 
funções interdependentes. Ao nosso ver, o que a retórica faz aqui é retardar esse 
processo, ao preceituar as condições para a produção do consenso, ao estabelecer o 
papel das afecções no processo de persuasão e ao vincular caráter, palavras e ações 

http://www.revistarodadafortuna.com/


46 
Santos, Gilson Charles dos 

Ēthos do orador e as práticas públicas de argumentação na república romana tardia 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 2, pp. 41-59. ISSN: 2014-7430 

para qualificar o homem público que se pronuncia perante uma audiência7. Com isso, 
se faz necessária a análise das práticas públicas de argumentação na república romana 
tardia partindo não tanto da interpretação de dados históricos quanto da 
problematização dos preceitos da retórica – aqui diretamente relacionados, para efeito 

da concisão adequada a um artigo científico, ao caráter (ἦθος, mores) do produtor do 
discurso – procurando assim incluí-los num debate em que o uso da fala ordenada 
está relacionado ao surgimento de uma nova forma de organização social.  

 
 
Retórica e política na definição de orador/cidadão 
 
 

A concepção de retórica que torna equivalentes “persuadir” e “manipular” 
reduz o uso da fala ordenada a provocar emoções (tarefa oratória de “comover”, 
mouere) recorrendo a uma linguagem ornamentada (tarefa oratória de “deleitar”, 
delectare). Despreza, porém, o fato de que a persuasão também (e sobretudo) se dá 
tanto pelos tipos de argumentos empregados no pronunciamento quanto pela 
aprovação do caráter, das ações e da vida do produtor do discurso – elementos 
assumidos pela função de “fazer acordo” (tarefa oratória do conciliare)8 entre as partes 
envolvidas no processo da enunciação. Esses últimos elementos respondem a um 
problema verificável – o surgimento, na Capital, de escolas e tratados tecnográficos 
nos quais a retórica estava reduzida a um esquema básico de persuasão, pronto para 
ser ensinado e empregado –, que Cícero enfrenta ampliando os requisitos que 
habilitam, de um lado, o orador a se pronunciar publicamente e, de outro lado, o 

                                                           
7 Os conflitos políticos na república romana tardia representam a concorrência entre indivíduos e grupos pelo 
favor popular – seja na aprovação de leis, na eleição de magistrados ou na declaração de guerra/paz, seja com 
a garantia de manutenção do modelo de composição da república. Provém dessa disputa a diferenciação entre 
optimates e populares, empregada por Cícero, entre outras razões, para preceituar os modelos de orador/homem 
público/cidadão. Exemplo disso é encontrado no famoso excurso pedagógico sobre optimates e populares que 
ocupa uma seção importante da Defesa de Séstio (Cic. Ses. 45.96 et seq.): nele, Cícero define os optimates não em 
contraposição aos populares, mas como aqueles que são, a seu ver, os “verdadeiros amigos do povo”. Assim, os 
“falsos populares” reclamam para si a defesa das mesmas prerrogativas dos “verdadeiros populares”: obrigação, 
agradecimento e autossacrifício. À diferença dos “falsos populares”, no entanto, os “verdadeiros populares” (= 
optimates) apelam para as leis e para os costumes, o que o orador considera como os fundamentos da vida social. 
O produto disso é a escolha de figuras que personificam o modelo de conduta pública em contraposição aos 
“falsos populares”, retratados como “feras” (beluae) e, portanto, inaptos inclusive para o uso da fala ordenada. 
Aí se encontram célebres adversários de Cícero, como Públio Clódio Pulcher e Marco Antônio; cf. Weishe, 
Alfons. “Philosophie grecque et politique romaine dans la partie finale du Pro Sestio”. Bulletin de L’Association 
Guillaume Budé – tome XIX. Paris, 1970; Lepore, Ettore. Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda republica. 
Napoli, 1954; Nicolet, Claude. “O cidadão e o político”. In Giardina, Andrea. O homem romano. Lisboa, 1989, 
pp. 21-48. 
      
8 Empresto do jargão jurídico a expressão “fazer acordo” para traduzir o termo latino conciliare. Se perco a 
dimensão psicológica do processo de “cativar os ânimos” (tradução corrente do termo latino no português 
brasileiro), ganho com a noção de que “fazer acordo” pressupõe a existência de condições de negociação e 
desempenha o papel de abrir um canal de diálogo entre as partes envolvidas no pleito. Além disso, a expressão 
não exclui as ideias de “consentimento”, “aprovação”, “permissão”, “concordância” e “harmonia de 
pensamentos”, presentes no entendimento comum do termo latino.   
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cidadão a participar da vida pública. Não podemos desdenhar suas ideias acerca da 
função de fazer acordo entre as partes envolvidas na enunciação sob o risco de 
denegar aspectos importantes da definição de cidadão (ciuis) e de não-cidadão (hostis), 
que afinal é a condição prévia dos elementos da enunciação/participantes das 
assembleias. Primeiro, porque os tratados ciceronianos sobre a eloquência formalizam 
práticas efetivamente adotadas por ele em seus pronunciamentos (cf. Guérin, 2011: 
47 sobre a figura de Antônio no De oratore); segundo, porque são de sua autoria os 
exemplos de contiones que chegaram aos nossos dias; terceiro, porque os conceitos de 
cidadania (ciuitas) e de seu oposto são aproveitados em muitos de seus argumentos. 

 
A despeito das diversas designações dessa tarefa do orador (Scatolin, 2009: 

105-109; Remer, 2017: 38; Guérin, 2011: 22), o objetivo atribuído a ela é, basicamente, 
o de estabelecer as condições para o consenso ser construído no e pelo discurso 
(conciliari animi; Cic. De or. 2.82). Não por acaso, essa tarefa deve ser cumprida já na 
introdução do discurso e daí em diante: afinal, a audiência não deve estar obrigada a 
ouvir um orador que não queira ou que considere desqualificado, nem o orador deve 
considerá-la de somenos importância em relação ao tema em debate. Por esse motivo, 

a tarefa inclui a menção ao caráter (ἦθος, mores) do orador e ao caráter do oponente 
(quando é o caso), que estipula os limites daquilo que a audiência deve deliberar ou 
julgar (Guérin, 2011: 48). 

 
Com efeito, o caráter do homem está expresso nas suas ações (Cic. De Or. 

2.182). No que se refere à vida pública, essas ações refletem, em alguma medida, não 
apenas o que é aceito pela comunidade, como ainda o que concorre para o bem 
comum. Existem, portanto, virtudes cívicas, que apontam traços do caráter do 
cidadão e do não-cidadão. 

 
A definição de virtude é matéria de discussão propriamente filosófica (Cic. Off. 

1.2.6). Em Platão (Pl. Prot. 329c, Lach. 199d, Men. 78d, Gorg. 507b, Phaed. 69c, Leis 
631c, Resp. 4.427e), as virtudes da Cidade são elaboradas a partir do conceito de justiça 
(δικαιοσύνη) que, sendo o fundamento da vida em comunidade (πόλις, ciuitas), é 
também o motivo de elas serem aplicadas simultaneamente ao cidadão (πολίτης, ciuis; 

Resp. 4.428d). A Cidade deve ser sábia (σοφή), corajosa (ἀνδρεία), mansa ou moderada 
(σώφρων) e justa (δικαία). A sabedoria é requisito para a deliberação, isto é, para a 
busca racional do bem comum; a coragem, para proteger-se dos inimigos e vencer as 
guerras; a moderação ou temperança é essencial para evitar que os cidadãos se 
sujeitem mais facilmente aos vícios que facilitam a dominação estrangeira e a justiça 
garante a coesão da comunidade como um todo. Da mesma forma, cabe ao homem 
público usar de sua sabedoria na deliberação; de sua coragem para lutar em defesa da 
Cidade; de sua moderação para não cair nas armadilhas dos vícios e de sua justiça para 
não subverter a ordem do conjunto (Pl. Resp. 4.428a-4.433a). 

 
Por seu turno, Cícero retoma, em que pese a atribuição a Panécio como fonte 

de seu tratado Sobre os Deveres (De Officiis), as qualidades do cidadão elencadas por 
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Platão para fundamentar uma concepção própria de cidadão/orador. Do estoicismo, 
Cícero herda a concepção de que a natureza fornece ao homem a razão, a 
sociabilidade, a busca pela verdade, pela independência e o discernimento da ordem, 
bases do que é próprio ao honesto (honestum). Por definição (Cic. Off. 1.4.14), a 
honestidade concebe o decoro (quod deceat), a firmeza (constantia) e a ordem (ordo) das 
ações dos homens, afastando o indecoroso, a fraqueza e a desordem. Como formas 
de atingir tais objetivos, são partes do que é próprio ao honesto a sabedoria, a 
coragem, a moderação e a justiça. Assim, as virtudes da Cidade platônica σοφή, 

ἀνδρεία, σώφρων e δικαία correspondem, respectivamente, às perífrases latinas 
perspicientia ueri para a sabedoria; magnitudo animi para coragem; ordo et modus para 
moderação e sollertia in societate hominum tuenda para a justiça assim entendidas por 
Cícero (Cic. Off. 1.5.15). Somados, esses predicados permitem ao indivíduo 
empenhar-se pelo bem comum, julgar a extensão de suas ações, ajustá-las ao 
momento oportuno e combater pela justiça – donde a definição do optimus ciuis, o 
cidadão exemplar. Amplificados pelo total de cidadãos, fundamentam a concórdia 
necessária para a manutenção da república. 

 
Antes de tratar propriamente do tema da concórdia, cumpre-nos especificar o 

que Cícero entende por cada uma das virtudes que compõem o honesto, porque delas 
se depreende a dinâmica das relações entre produtor e receptor do discurso. Com 
isso, queremos dar a entender que as virtudes do cidadão – que Cícero seleciona e 
organiza de maneira a habilitar o produtor do discurso a agir publicamente e o 
receptor do discurso a julgar sua atuação, de maneira a aderir a seus argumentos – 
compõem ou, pelo menos, integram os valores da comunidade. Assim, as definições 
ciceronianas se baseiam no que poderíamos chamar de “senso comum”, pois a 
sabedoria nada mais é do que a agudeza e a argúcia do que é verdadeiro (Cic. Off. 
1.5.15, perspicientia veri sollertiaque); a coragem é a grandeza e a força da mente excelsa e 
invencível (ibid., in animi excelsi atque invicti magnitudine et robore), a moderação é a 
modéstia e o equilíbrio expressos pela ordem e pela medida das palavras e das ações 
(ibid., quae fiunt quaeque dicuntur ordine et modo, in quo inest modestia et temperantia) e a justiça 
é a proteção da comunidade humana, conferindo a cada um o que lhe pertence e 
mantendo o compromisso do que é acordado (ibid., in hominum societate tuenda 
tribuendoque suum cuique et rerum contractarum fide). 

 
Dessas virtudes, a justiça é a única que não corresponde apenas às ações do 

indivíduo, pois se aplica à comunidade como um todo. Ela possui, por assim dizer, 
duas faces: para o indivíduo, justiça significa a equidade do que é vantajoso ou 
pertencente a cada um (ibid., tribuendoque suum cuique); para a comunidade, justiça 
significa coesão (ibid., in hominum societate tuenda). Entre o indivíduo e o coletivo, a 
justiça estabelece um acordo sobre um terceiro elemento (ibid., rerum contractarum fide). 
Esse terceiro elemento é o que é comum a ambas as partes e, podemos especular, 
matéria (rerum) em disputa. Assim a justiça, ao mesmo tempo que racionaliza as 
relações entre os humanos, estabelece o conflito característico dessas relações – donde 
a noção de política (termo derivado de πόλις, ciuitas). A racionalização das relações 
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humanas é a origem da comunidade (ciuitas); a forma de organização da comunidade 
é a república (res publica), e assim Cícero formaliza esses conceitos em duas passagens 
de sua obra – a primeira no Tratado sobre a república (De republica) e a segunda, na Defesa 
de Séstio (Pro Sestio), reproduzidas a seguir:  
 
 

Assim, aquele ajuntamento [coetus] constituiu, pelas razões que inicialmente 
apontei, uma sede em local determinado para estabelecer seus domicílios, 
defendida com obras e com a força dos homens, e a essa união de tetos 
nomeou fortaleza ou cidade, composta por templos e espaços públicos. 
Desta forma, todo povo [populus], que é a reunião de uma multidão [coetus 
multitudinis] conforme expus, toda comunidade [ciuitas], que é a 
organização do povo, toda república [res publica] que, como eu disse, é um 
bem [res] do povo [populi], devem ser geridos por algum tipo de autoridade 
a fim de serem perenes. Além disso, este tipo de autoridade deve sempre 
ter em vista a causa que gerou a comunidade (Cic. Rep. 1.26.41)9. 
 
91. De fato, quem dentre nós, Senhores Juízes, ignora que tal é a mudança 
das coisas, que houve um tempo em que os homens, espalhados e 
dispersos pelos campos, antes mesmo dos direitos naturais e civis, 
vagavam e possuíam tanto quanto pudessem tomar com a força das mãos 
ou conseguir por maldades e agressões? Aqueles que se mostraram 
superiores pela virtude e pelo juízo, ao constatarem a brandura e o gênio 
da humanidade, reuniram num único local os que estavam dispersos, e 
daquela rudeza transferiram para a justiça e para a mansidão [ad iustitiam 
atque ad mansuetudinem]. Com efeito, aquela coisa [res] que serve à utilidade 
comum – à qual chamamos república [publicas; publica] –, a organização 
entre os humanos – que foi posteriormente denominada comunidade 
[civitates; civitas] – e o aglomerado de casas – que chamamos cidade [urbis; 
urbs] – foram delimitadas por muros, após a aceitação tanto da lei divina 
quanto da humana. 92. E entre esta vida limada pela humanidade e aquela 
desumana, nada mais se interpõe do que o direito e a força [ius atque vis] 
(Cic. Ses. 42.91-92)10.  

 
 

                                                           
9 <quae>dam quasi semina, neque reliquarum uirtutum nec ipsius rei publicae reperiatur ulla institutio. hi coetus igitur hac de 
qua causa instituti, sedem primum certo loco domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis manuque saepsissent, eius modi 
coniunctionem tectorum oppidum vel urbem appellauerunt, delubris distinctam spatiisque communibus. omnis ergo populus, qui est 
talis coetus multitudinis qualem exposui, omnis ciuitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae ut dixi populi res est, 
consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae causa genuit 
ciuitatem. Todos os textos traduzidos neste trabalho são de responsabilidade do autor.  
 
10 quis enim nostrum, iudices, ignorat ita naturam rerum tulisse ut quodam tempore homines nondum neque naturali neque civili 
iure descripto fusi per agros ac dispersi vagarentur, tantumque haberent quantum manu ac viribus per caedem ac vulnera aut eripere 
aut retinere potuissent? Qui igitur primi virtute et consilio praestanti exstiterunt, ii perspecto genere humanae docilitatis atque 
ingeni dissupatos unum in locum congregarunt eosque ex feritate illa ad iustitiam atque ad mansuetudinem transduxerunt. Tum 
res ad communem utilitatem, quas publicas appellamus, tum conventicula hominum, quae postea civitates nominatae sunt, tum 
domicilia coniuncta, quas urbis dicimus, invento et divino iure et humano moenibus saepserunt. 92. Atque inter hanc vitam 
perpolitam humanitate et illam immanem nihil tam interest quam ius atque vis. 
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Claro está que o populus se distingue da multidão desordenada (Cic. Rep. 1.26.41 
coetus; coetus multitudinis) pela mediação da justiça – a qual opera como uma espécie de 
“virtude civilizatória”, na medida em que distingue relações truculentas entre os seres 
humanos e a comunidade de cidadãos (Cic. Ses. 42.91 ex feritate illa ad iustitiam). Ora, a 
justiça também é o propósito da ação daqueles que promovem a organização do povo 
(ibid., qui igitur primi virtute et consilio praestanti exstiterunt, ii [...] ex feritate illa ad iustitiam 
atque ad mansuetudinem transduxerunt) pela virtude e pelo bom senso (ibid., virtute et 
consilio), e não por acaso Cícero os coloca entre os “primeiros” (ibid., primi): são os 
primeiros pelo momento em que agem e são os primeiros por ter a iniciativa. 

 
Enquanto o cidadão exemplar (optimus ciuis) é caracterizado pela sabedoria, pela 

coragem, pela moderação e pela justiça na vida pública, a soma de tais predicados com 
a excelência militar (uma das traduções possíveis para o termo uirtus) e com o bom 
senso (consilium) – isto é, o uso da sabedoria na aplicação da justiça – resultam no 
conceito de “líder”, expresso por Cícero com dois termos que, em determinados 
contextos, são equivalentes: um mais geral, princeps, e outro, correspondente ao 
homem público habilitado a conduzir os negócios públicos, optimas (donde optimates), 
conforme explanado no famoso excurso pedagógico que encerra a argumentação na 
Defesa de Séstio e do qual subtraímos os excertos que vinculam diretamente as 
qualidades dos líderes com a aplicação da justiça na manutenção do bem-estar 
comum: 
 
 

[...] Todos os optimates que o põem em prática [i.e., “o ócio com 
dignidade”] são tidos por homens excelsos e por conservadores da Cidade 
[...] 46. Estes, no entanto, são os fundamentos de uma reputação isenta, 
estes são os membros, que devem ser defendidos pelos líderes [principes] 
inclusive a custo da própria vida: os deveres religiosos, os auspícios, os 
poderes dos magistrados, a autoridade do senado, as leis, os costumes dos 
antepassados, os tribunais, a jurisdição, a boa-fé, os poderes provinciais, 
os aliados, o louvor de nosso poderio, os assuntos militares, o erário 
público (Cic. Ses. 46.98)11. 

 
 

O quadro da definição do líder (optimas, optimates), aqui entendido como o 
cidadão exemplar (optimus ciuis) com as qualidades necessárias para a condução da 
república, se completa quando sua condição dentro da Cidade é caracterizada pelo 
“ócio com dignidade” (cum dignitate otium), que é, em termos muito gerais, a situação 
tanto do senador (senator; pater conscriptus) quanto do general (dux) ou do comandante 
militar (imperator) não mobilizado. Na vida civil (domi), o líder, a depreender do excerto 

                                                           
11 [...] omnes optimates, qui efficiunt, summi viri et conservatores civitatis putantur [...] 46. huius autem otiosae dignitatis haec 
fundamenta sunt, haec membra, quae tuenda principibus et vel capitis periculo defendenda sunt: religiones, auspicia, potestates 
magistratuum, senatus auctoritas, leges, mos maiorum, iudicia, iuris dictio, fides, provinciae, socii, imperi laus, res militaris, 
aerarium. 
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acima, assume a manutenção da justiça em tudo aquilo que responde aos interesses 
da comunidade – os deveres religiosos (religiones), os auspícios (auspicia) os poderes 
dos magistrados (potestates magistratuum), a autoridade do senado (senatus auctoritas), as 
leis (leges), o costume dos antepassados (mos maiorum), os tribunais (iudicia), a jurisdição 
(iuris dictio), a boa-fé (fides), os poderes provinciais (provinciae), os aliados (socii), o louvor 
do poderio romano (imperi laus), os assuntos militares (res militaris) e o erário público 
(aerarium).  

 
Por sua vez, o termo princeps, ademais de assumir o mesmo significado de 

optimas, é utilizado em referência aos que se sobressaem como generais, juristas, 
filósofos e, não menos importante, àqueles que se sobressaem na oratória e na 
eloquência. Assim, quando o termo é empregado neste fragmento do Tratado sobre o 
orador (De oratore),  
 
 

Contudo, entre aqueles que restam, esta filosofia, que suscita o apoio do 
prazer, mesmo parecendo irrepreensível para alguém, está distante do 
homem que nós procuramos e que entendemos seja uma autoridade nas 
decisões públicas, chefe do governo da república e, pelas sentenças e pelos 
discursos, líder [principem] no senado, em meio ao povo [populo], nas 
decisões públicas [causis publicis] (Cic. De or. 3.63)12.  

 
 

Devemos considerar que o cidadão, o cidadão exemplar, o líder e o orador 
possuem em comum a ação, em todos os âmbitos da vida pública, em defesa da justiça 
na criação de um sentimento de comunidade. Portanto, isso é propriamente o 
fundamento tanto do reconhecimento público conquistado pelo cidadão quanto do 
cumprimento, por parte do orador, da função discursiva de fazer acordo (conciliare) 
entre as partes envolvidas no processo da enunciação. O cidadão, o cidadão exemplar, 
o líder e o orador, uma vez reconhecido o seu protagonismo nas questões relativas à 
vida pública, especialmente o cursus honorum (cf. Tac. Dial. 36.2-4), conquistam dos 
demais membros da comunidade o apreço pessoal (existimatio), a boa fama (fama), o 
louvor de suas ações (laus), que resultam em outras formas de distinção social, tais 
como a nobreza (nobilitas), a boa reputação (dignitas) e a prerrogativa de ação pública 
(auctoritas). Por serem resultado da apreciação dos membros da comunidade e, assim 
entendemos, qualidades facilmente identificáveis, Cícero as elenca como forma de 
estabelecer os pressupostos para o orador se apresentar à audiência:  
 
 

Assim, é de sumo valor para a vitória [da persuasão] que recebam 
aprovação os costumes, os propósitos, as atitudes e a forma de levar a vida 

                                                           
12 ex iliis autem, quae remanent, ea philosophia quae suscepit patrocinium uoluptatis, etsi cui uera uideatur, procul abest a eo uiro, 
quem quaerimus, et quem auctorem publici concilii et regendae ciuitatis ducem et sententiae atque eloquentiae principem in senatu, 
in populo, in causis publicis esse uolumus. 
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não só daqueles que defendem as causas como ainda daqueles que são 
defendidos [nelas]; de igual maneira, que sejam reprovados os dos 
adversários e que o raciocínio daqueles perante os quais se advoga se 
permita levar pela benevolência o quanto possível [conciliari quam maxime 
ad benevolentiam] – e isso tanto em relação ao orador quanto em relação 
àquele por quem o orador advoga. Contudo, a conciliação entre mentes 
[distintas] [conciliantur autem animi] é ajustada pela boa reputação da pessoa, 
pelas façanhas dela, pelo apreço dado à sua existência – conciliação essa 
que é mais fácil ser bem trabalhada caso se verifiquem [tais qualidades] do 
que inventada, caso não se verifiquem (Cic. De or. 2.182)13.               

 
 

Porém, mais do que indicar os pressupostos para o orador se apresentar à 
audiência e conquistar sua adesão, o excerto acima postula a identificação entre 
produtor e interessado no discurso. Fazer acordo (conciliare) entre as partes envolvidas 
no processo da enunciação é um procedimento de identificação de qualidades que 
não estavam necessariamente evidentes antes da interação e que demandam o 
movimento de abertura e de compreensão (benevolentia) de uma das partes para serem 
reconhecidas. Não por acaso, nas assembleias populares as identidades se revelam 
com relação aos envolvidos no processo da enunciação (orador e audiência são 
cidadãos) e, além disso, com relação à própria situação discursiva (a palavra latina 
contio se refere a essa situação e à audiência; cf. Gel. 13.16.1–3; Cic. Cluent. 77; Att. 
7.8.5; 14.20.3; Fam. 9.14.7 apud Hölkeskamp, 2011: 28, n. 48). 

 
Dessa forma, e seguindo Guérin (2011: 50), propomos que a identificação 

racional das virtudes cívicas e das demais formas de distinção social por parte do 
orador e da audiência representa, por excelência, o campo de negociação para a 
produção do consenso. Afinal, é graças a isso que a defesa da justiça em tudo aquilo 
que responde aos interesses da comunidade se transforma no principal meio de se 
buscar a adesão da audiência aos argumentos do orador. Por outro lado, as virtudes 
cívicas, à margem dele, convertem-se em lugares-comuns aos quais o produtor do 
discurso recorre como forma de autopropaganda – o que Hölkeskamp (2011: 17-18) 
chama de “retórica ou discurso do ego enfático” (the rhetoric or discourse of the emphatic ego) 
–, formando uma lista de qualidades pessoais que servem para qualquer ocasião em 
que a autorrepresentação do orador esteja em jogo. 

 
No entanto, como o campo de negociação da produção do consenso se 

organiza em torno das práticas públicas de argumentação, o apelo às virtudes cívicas 
na construção da imagem do cidadão/líder/orador confunde o que diz respeito à 
esfera pública com aquilo que diz respeito à esfera privada. Na ausência do conceito 
de Estado e, portanto, de instituições que representam formalmente uma organização 

                                                           
13 Valet igitur multum ad vincendum probari mores et instituta et facta et vitam eorum, qui agent causas, et eorum, pro quibus, 
et item improbari adversariorum, animosque eorum, apud quos agetur, conciliari quam maxime ad benevolentiam cum erga 
oratorem tum erga illum, pro quo dicet orator. Conciliantur autem animi dignitate hominis, rebus gestis, existimatione vitae; quae 
facilius ornari possunt, si modo sunt, quam fingi, si nulla sunt. 
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social particular (a sociedade), o cidadão/líder/orador “é” a república na situação 
discursiva, de maneira que não representa sua função “para” os demais, e sim 
“perante” os demais. Vale aqui o conceito de publicidade representativa, de Jürgen 
Habermas (Habermas, 2011 [1990]: 46-47), segundo o qual o status do homem público 
– sobretudo a partir da Idade Média, embora já prefigurado, com outros contornos, 
na Antiguidade – é representado publicamente como a contemporização de um poder 
sempre “elevado”; sendo assim, o status é convertido em meio de comunicação 
política. Isso só é possível em formas de organização social anteriores ao capitalismo, 
nas quais a condição para o exercício da cidadania era que o indivíduo estivesse 
desencarregado do trabalho produtivo. Nessa perspectiva, a publicidade 
representativa está relacionada aos atributos individuais: condecorações militares, 
hábitos, gestos e eloquência. Dirimem-se, com ela, as fronteiras entre público e 
privado. 

 
Cabe lembrar, porém, que a conciliação com o orador, por parte da audiência 

e, por parte do orador, o emprego das virtudes cívicas na defesa da justiça perante a 
audiência não fazem a correspondência, ao contrário do que se poderia imaginar, entre 
“moralidade” e “ingenuidade”. Por esse motivo, Cícero incorpora ao honesto 
(honestum) o útil (utile), uma categoria da ação que não apenas é coerente com os 
deveres do cidadão (officia) como ainda é, propriamente, o objeto do discurso 
deliberativo – que corresponde ao gênero apropriado para a discussão de questões de 
interesse coletivo. 

 
Para distinguir “moralidade” de “ingenuidade”, Cícero emprega o conceito de 

persona (“personalidade”, Cic. Off. 1.107-116), que se reparte em quatro categorias 
determinadas pelo que é congênito ao indivíduo e pelo que as circunstâncias solicitam 
dele. Em termos gerais, a categoria (1), definida pelo papel comum assumido por 
todos os seres humanos, se sobrepõe às outras três: (2) persona atribuída pela natureza 
ao indivíduo; (3) papel definido pelas circunstâncias e (4) persona assumida de acordo 
com a vontade do indivíduo. A categoria (1) se sobrepõe às categorias (2), (3) e (4) 
porque é composta pelas virtudes do honesto: 

 
 

107. É necessário compreender que a natureza nos vestiu, por assim dizer, 
com duas personalidades [duabus personis]: a primeira delas é comum [a 
todos nós], pelo fato de que todos compartilhamos da razão e da 
superioridade com que nos distinguimos dos animais, da qual provém 
tudo o que é honesto [honestum] e decente [decorum] e com a qual se 
encontra o meio para se descobrir o que é o dever [do cidadão] [officium]. 
A segunda, por outro lado, é propriamente atribuída a cada indivíduo. Tal 
como as diferenças entre os corpos são muitas (em algumas pessoas vemos 
velocidade na corrida, outras terem força para lutar e, do mesmo jeito, em 
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algumas formas há dignidade e, em outras, beleza), também são maiores 
as diferenças entre as mentes (Cic. Off. 1.106)14.  
 
115. Porém, somam-se àquelas duas personalidades que mencionei acima 
uma terceira, que o acaso ou a situação impõe a alguém; existe ainda uma 
quarta, que acomodamos a nós mesmos por decisão individual. Com 
efeito, reinos, comandos militares, a nobreza, as honras, os bens, as 
riquezas e seus contrários dependem do acaso e das circunstâncias. Ainda 
assim, [só] depende da nossa vontade qual personalidade nós mesmos 
queremos assumir. Por isso, alguns se dedicam à filosofia, outros ao 
direito, outros à eloquência e há quem prefira ser o melhor de todos em 
alguma das mesmas virtudes (Cic. Off. 1.115)15.             

 

 
O esquema explica (sem justificar) porque indivíduos muitas vezes se 

comportam em desacordo com as virtudes do honesto e abre espaço para a defesa da 
justiça mesmo que em prejuízo de indivíduos ou grupos (Remer: 2017, 67-68; 71-72). 
Porém, como a categoria (1) das personalidades deve se sobrepor às demais, Cícero 
introduz o conceito de decência (decorum) para expressar a relação entre o caráter 
individual e as virtudes do honesto, entendidas como naturais ao ser humano. 

 
A decência é um conceito que pertence à retórica. Preceitua a adaptação do 

discurso às circunstâncias de seu pronunciamento, à audiência e ao caráter do orador; 
por outro lado, aplicado ao cidadão/líder, prevê a correspondência entre o que se diz 
e o que se faz de maneira a se produzir a admiração derivada da beleza e da proporção. 
Se o indivíduo assume uma personalidade qualquer entre as categorias (2), (3) e, 
sobretudo, (4), a noção de decência o devolve à categoria (1) para restabelecer o 
equilíbrio entre o caráter individual e as necessidades do coletivo. Por conta disso, 
decência e honestidade são complementares, porque preceituam os deveres (officia) 
tanto do homem privado quanto do homem público: 
 
 

124. Não é alheio [ao nosso estudo] tratar dos deveres dos magistrados, 
dos homens privados, dos cidadãos e dos estrangeiros. A tarefa própria do 
magistrado é compreender que ele assume a personalidade da comunidade 
e que deve preservar a boa reputação e a decência dela, observar as leis e 
normalizar direitos, tendo em mente que tudo isso foi confiado à sua 

                                                           
14 107. Intellegendum etiam est duabus quasi nos a natura indutos esse personis; quarum una communis est ex eo, quod omnes 
participes sumus rationis praestantiaeque eius, qua antecellimus bestiis, a qua omne honestum decorumque trahitur, et ex qua ratio 
inveniendi officii exquiritur, altera autem, quae proprie singulis est tributa. Ut enim in corporibus magnae dissimilitudines sunt 
(alios videmus velocitate ad cursum, alios viribus ad luctandum valere, itemque in formis aliis dignitatem inesse, aliis venustatem), 
sic in animis exsistunt maiores etiam varietates.                           
 
15 115. Ac duabus iis personis, quas supra dixi, tertia adiungitur, quam casus aliqui aut tempus imponit; quarta etiam, quam 
nobismet ipsi iudicio nostro accommodamus. Nam regna, imperia, nobilitas, honores, divitiae, opes eaque, quae sunt his contraria, 
in casu sita temporibus gubernantur; ipsi autem gerere quam personam velimus, a nostra voluntate proficiscitur. Itaque se alii ad 
philosophiam, alii ad ius civile, alii ad eloquentiam applicant, ipsarumque virtutum in alia alius mavult excellere. 
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competência. Por outro lado, compete ao cidadão privado conviver com 
os concidadãos com isonomia e igualdade, sem ser submisso, vergonhoso 
ou se eximindo [de seu dever]; por fim, querer para a república aquilo que 
traz paz e que é honesto. Esse é quem costumamos considerar e chamar 
de bom cidadão (Cic. Off. 1.124)16.       

           
 

Aí se configuram as relações entre o honesto e o papel a ser desempenhado 
pelo magistrado, que corresponde à categoria (4) das personalidades: o cidadão 
exemplar/ líder deve empregar as virtudes cívicas como causa eficiente da utilidade 
(utilitas) de suas ações na esfera pública. Sem isso, o honesto torna-se alvo de 
questionamento, dado que o uso das virtudes cívicas deve formar um vínculo 
necessário entre o que é honesto com o que é útil para a comunidade. Partem desse 
pressuposto duas concepções de “congraçamento”: o primeiro é de natureza 
discursiva – o consenso (consensum) derivado da condução racional dos argumentos 
tanto na deliberação quanto no julgamento –; o segundo é de natureza política: a 
concórdia (concordia). 

 
Claro está, de partida, que o conceito de ciceroniano de cidadão não escapa a 

formulações filosóficas já então conhecidas entre os romanos seja pela noção do 
político (πολιτικός; ciuis) “condutor de homens” tal como definido por Platão (Resp. 
258e apud Wolff, 1999: 46; Leg. 757d-758a), seja pela concepção de ciclo 

(ἀνακύκλωσις) de existência das repúblicas sistematizado por Políbio (Polyb. 6.2 et 
seq.), a saber: ao mesmo tempo rei, senhor de escravos e chefe de família. Nesse 
sentido, entende-se por político aquele que possui uma “ciência régia”, já que sua 
competência se restringe a comandar homens. Para ser político basta saber o que é 
preciso fazer em relação aos demais cidadãos. 

 
Dessa forma, Cícero recupera a definição aristotélica de cidadão como sendo 

aquele que participa nas questões relativas à Cidade (Arist. Pol. 1275a.22), sobretudo 
no âmbito deliberativo e judiciário (Arist. Pol. 1275b.18-19), e cujas virtudes 
dependem da função que esse cidadão exerce. Sendo assim, ao se associarem uns com 
os outros, os cidadãos se organizam numa estrutura de repartição de poderes 
estabelecidos hierarquicamente (Arist. Pol. 1275b.18-20). Disso deriva a definição de 
Cidade (πόλις) – que é uma comunidade na qual existem relações de poder – e a de 
constituição (πολιτεία), determinada por essas relações (Arist. Pol. 1278b.9-11; 1278b 
30-1279a.8).  

 

                                                           
16 124. Ac ne illud quidem alienum est, de magistratuum, de privatorum, de civium, de peregrinorum officiis dicere. Est igitur 
proprium munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura 
discribere, ea fidei suae commissa meminisse. Privatum autem oportet aequo et pari cum civibus iure vivere neque summissum et 
abiectum neque se efferentem, tum in re publica ea velle, quae tranquilla et honesta sint; talem enim solemus et sentire bonum civem 
et dicere.                  
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Aristóteles é o primeiro filósofo a considerar o interesse visado pelo poder 
quando define a πολιτεία. Heródoto (3.80-82), por exemplo, tinha em conta apenas o 
número de governantes e Platão (Resp. 8.544a; Plt. 291d), a constituição ideal. Dessa 
maneira, e tendo em vista sempre o fim último da πόλις, isso é, uma associação que 
visa ao bem comum, Aristóteles divide as constituições em dois grupos segundo a 
legitimidade. Há, pois, formas retas ou regimes políticos, entendidos como aqueles 
que buscam vantagens comuns, e formas viciosas ou regimes despóticos, entendidos 
como aqueles que buscam vantagens para os governantes (Arist. Pol. 1279a.17-20). 
Os regimes políticos são chamados assim porque são justos, enquanto os regimes 
despóticos constituem uma perversão deles (Wolff, 1999: 105-118). 

 
Ao descrever a república romana como uma constituição mista, tanto Políbio 

quanto Cícero retomam o que Platão e Aristóteles disseram sobre a constituição ideal 
e sobre a perversão dos regimes políticos. O esquema de Políbio, entretanto, tem sido 
apontado pela historiografia contemporânea (Mouritsen, 2007: 5-7; Hölkeskamp, 
2010: 25) como demasiado formalista e muito mais direcionado para as estruturas 
institucionais do que para as flexibilidades da vida pública; Cícero, por sua vez, 
pressupõe a isonomia legal entre os cidadãos como forma de coesão social. A 
isonomia é produto da justiça e o bem comum, das virtudes cívicas. Quanto mais 
valerem a justiça e a virtude, tanto mais sólida a constituição mista que caracteriza a 
república romana. Além disso, justiça e virtude evitam os excessos que, se no nível 
individual levam ao sofrimento, no coletivo resultam na mudança da forma de 
organização social. São qualidades moderadoras tanto para os indivíduos quanto para 
a comunidade, fazendo pela república o mesmo que os humores fazem pelo corpo 
humano. Onde há isonomia, há equilíbrio; onde há virtude, não há mudança da forma 
de república. 

 
Assim, a definição ciceroniana de república romana pressupõe que a 

constituição mista poderia confundir a colaboração entre cidadãos com a hegemonia 
de uns sobre outros, tornando indispensáveis os homens públicos que mediassem 
interesses divergentes. Promover a concórdia (concordia) significa agir com justiça em 
defesa da comunidade, subordinando o indivíduo às necessidades do coletivo a fim 
de manter o sistema coerente. Forma-se, assim, um vínculo entre o cidadão e a forma 
de república. O cidadão/líder/orador age de acordo com os princípios da isonomia e 
da virtude, ratificando os valores da comunidade e atendendo a seus interesses. Por 
isso, a concordia se resume na aplicação da justiça na vida pública com o objetivo de 
preservar a constituição mista (Cic. Rep. 2.42.69 [ed. de Keyes]). 

 
Apesar de seu caráter substancialmente teórico, as ideias ciceronianas sobre o 

cidadão/líder/orador de fato frequentam os discursos do orador (Arena, 2013: 195), 
não excluídos os pronunciamentos em assembleias populares17. Ao trazer a figura do 

                                                           
17 Citam-se como exemplos de contiones ciceronianas as Catilinárias II e III, o Discurso de agradecimento ao povo 
romano (Post reditum ad Quirites) e as Filípicas IV e VI.  
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cidadão/líder/orador para o debate sobre as práticas públicas de argumentação na 
república romana tardia, procuramos ressaltar as prerrogativas pelas quais os atores 
políticos se posicionam em relação à obtenção da anuência dos demais participantes 
do processo político. Definidas as qualidades do cidadão, percebe-se que o uso 
político delas pressupõe o consenso e a concórdia, que se revelam instrumentos de 
negociação racional entre produtor e receptor do discurso – ou antes, entre 
concidadãos. Mesmo que a forma de república romana não fosse propriamente 
democrática, a deliberação pública é percebida como essencial pelos atores políticos 
(Arena, 2013: 197). 

 
Os historiadores contemporâneos, em geral, identificam, na projeção da 

imagem do orador para produzir o consenso, um construto ideológico para a 

perpetuação do poder senatorial. A introdução do estudo do ἦθος do orador, aqui 
compreendido como o cidadão romano em função pública, visa a reposicionar os 
elementos da persuasão, de maneira a recuperar a noção de negociação entre produtor 
e receptor do discurso, que se manifesta tanto como condição para a persuasão (de 
natureza situacional) quanto para o estabelecimento das relações propriamente 
políticas.   
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