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18  •   Marcos Túlio Cícero

LIBER PRIMVS
I. [1] Cum defensionum laboribus senatoriisque 

muneribus aut omnino aut magna ex parte essem aliquando 
liberatus, rettuli me, Brute, te hortante maxime ad ea studia, 
quae retenta animo, remissa temporibus, longo intervallo 
intermissa revocavi, et cum omnium artium, quae ad 
rectam vivendi viam pertinerent, ratio et disciplina studio 
sapientiae, quae philosophia dicitur, contineretur, hoc mihi 
Latinis litteris inlustrandum putavi, non quia philosophia 
Graecis et litteris et doctoribus percipi non posset, sed meum 
semper iudicium fuit omnia nostros aut invenisse per se 
sapientius quam Graecos aut accepta ab illis fecisse meliora, 
quae quidem digna statuissent, in quibus elaborarent. 

2 Nam mores et instituta vitae resque domesticas ac 
familiaris nos profecto et melius tuemur et lautius, rem vero 
publicam nostri maiores certe melioribus temperaverunt et 
institutis et legibus. quid loquar de re militari? in qua cum 
virtute nostri multum valuerunt, tum plus etiam disciplina. 
iam illa, quae natura, non litteris adsecuti sunt, neque cum 
Graecia neque ulla cum gente sunt conferenda. quae enim 
tanta gravitas, quae tanta constantia, magnitudo animi, 
probitas, ides, quae tam excellens in omni genere virtus in 
ullis fuit, ut sit cum maioribus nostris comparanda? 
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LIVRO I
(I) 1. Assim que me desobriguei, inalmente, dos tra-

balhos jurídicos e dos encargos no senado, totalmente ou 
em grande parte, voltei-me, Bruto, segundo teu conselho, 
especialmente àqueles estudos, conservados na mente, sus-
pensos no tempo e interrompidos num longo intervalo, que 
reassumi,  porque o interesse e o conhecimento de todas as 
artes, que se referem ao modo correto de viver, são manti-
dos pela dedicação à sabedoria, que se denomina iloso ia, 
julguei minha obrigação aclarar isso em latim, não porque 
não pudesse compreender a iloso ia tanto pela língua grega 
como por seus mestres, mas porque meu pensamento sem-
pre foi de que os nossos ou teriam descoberto tudo por si 
mesmos com mais sabedoria do que os gregos ou melhorado 
o que deles receberam, ainda que na verdade tenham esta-
belecido coisas respeitáveis naquilo a que se dedicaram.

2. Pois nós, certamente, conservamos melhor e com 
mais idelidade os costumes, as regras de vida e as tradições 
domésticas e familiares; mas nossos antepassados sem dú-
vida organizaram a coisa pública com melhores princípios e 
com melhores leis. Que direi dos assuntos militares? Nesses, 
os nossos muito se destacaram tanto pela coragem como, 
mais ainda, pela disciplina. Já aquilo que conseguiram por 
seu caráter natural, e não pelas letras, não é comparável nem 
com a Grécia nem com qualquer outro povo. Pois essa tão 
grande seriedade, essa tamanha perseverança, grandeza de 
alma, probidade, lealdade, aquela elevada virtude de toda 
espécie existiu em outros, tanto que possa ser comparada 
com a dos nossos antepassados?
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[3] Doctrina Graecia nos et omni litterarum genere 
superabat; in quo erat facile vincere non repugnantes. 
nam cum apud Graecos antiquissimum e doctis genus sit 
poetarum, siquidem Homerus fuit et Hesiodus ante Romam 
conditam, Archilochus regnante Romulo, serius poeticam 
nos accepimus. annis fere cccccx post Romam conditam 
Livius fabulam dedit, C.Claudio,Caeci ilio, M.Tuditano 
consulibus, anno ante natum Ennium. qui fuit maior natu 
quam Plautus et Naevius. II. sero igitur a nostris poetae vel 
cogniti vel recepti. quamquam est in Originibus solitos esse 
in epulis canere convivas ad tibicinem de clarorum hominum 
virtutibus; honorem tamen huic generi non fuisse declarat 
oratio Catonis, in qua obiecit ut probrum M.Nobiliori, quod is 
in provinciam poetas duxisset; duxerat autem consul ille in 
Aetoliam, ut scimus, Ennium. quo minus igitur honoris erat 
poetis, eo minora studia fuerunt, nec tamen, si qui magnis 
ingeniis in eo genere extiterunt, non satis Graecorum gloriae 
responderunt. 

[4] an censemus, si Fabio, nobilissimo homini, laudi 
datum esset, quod pingeret, non multos etiam apud nos 
futuros Polyclitos et Parrhasios fuisse? honos alit artes, 
omnesque incenduntur ad studia gloria, iacentque ea semper, 
quae apud quosque improbantur. summam eruditionem 
Graeci sitam censebant in nervorum vocumque cantibus; 
igitur et Epaminondas, princeps meo iudicio Graeciae, 
idibus praeclare cecinisse dicitur, Themistoclesque aliquot 

ante annos cum in epulis recusaret lyram, est habitus 
indoctior. ergo in Graecia musici loruerunt, discebantque id 
omnes, nec qui nesciebat satis excultus doctrina putabatur. 
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3. A Grécia nos era superior em conhecimento e em 
todos os gêneros literários; nesse aspecto, era fácil superar 
aos que nada opunham. Pois como existe entre os gregos uma 
espécie muito antiga de poetas, dentre os instruídos, visto 
que Homero e Hesíodo viveram antes da fundação de Roma 
e Arquíloco durante o governo de Rômulo, recebemos mais 
tarde a arte poética. Quase quinhentos e dez anos depois da 
fundação de Roma, Lívio produziu sua narrativa, quando eram 
cônsules Caio Cláudio, ilho de Cécio, e Marcos Tuditano, um 
ano antes do nascimento de Ênio1. Este nasceu antes de Plauto 
e de Névio. [II] Por conseguinte, apenas tardiamente os poe-
tas foram conhecidos ou aceitos pelos nossos. Embora cons-
te, nas Origens, que os convidados costumavam celebrar com 
lautas, nos banquetes, os méritos de homens famosos, contu-

do o discurso de Catão a irma que a homenagem não foi para 
esse gênero, discurso em que considera uma vergonha o fato 
de Marcos Nobilior ter levado os poetas para a província; isso 
porque, como sabemos, aquele cônsul tinha levado Ênio para 
a Etólia. Portanto, quanto menor foi o prestígio dado aos po-
etas, tanto menores foram as produções. Mesmo assim, caso 
tenham surgido alguns com grande talento nesse gênero, não 
corresponderam de modo su iciente à glória dos gregos.

4. Imaginemos agora caso se tivesse elogiado a Fábio, 
pessoa de grande nobreza, pelo fato de pintar, não teria havi-
do também entre nós, pósteros, muitos Políclitos e Parrásios2? 
A honraria alimenta as artes e, pela fama, todos se entusias-
mam pelos estudos e acabam vegetando aquilo que é menos-
prezado por alguns. Os gregos consideravam que a mais alta 
erudição residia nos cantos das vozes e das cordas; por isso 
se diz que até Epaminondas, a meu ver o mais alto expoente 
da Grécia, tocou perfeitamente as cordas da lira, e Temístocles 
foi considerado menos culto porque recusara, alguns anos an-
tes, a lira num banquete. Por isso, os músicos loresceram na 
Grécia e todos o a irmam; quem desconhecia esse fato não era 
considerado su icientemente integrado à cultura.
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[5] in summo apud illos honore geometria fuit, 
itaque nihil mathematicis inlustrius; at nos metiendi 
ratiocinandique utilitate huius artis terminavimus modum. 
III. At contra oratorem celeriter complexi sumus, nec eum 
primo eruditum, aptum tamen ad dicendum, post autem 
eruditum. nam Galbam Africanum Laelium doctos fuisse 
traditum est, studiosum autem eum, qui is aetate anteibat, 
Catonem, post vero Lepidum, Carbonem, Gracchos, inde 
ita magnos nostram ad aetatem, ut non multum aut nihil 
omnino Graecis cederetur. Philosophia iacuit usque ad hanc 
aetatem nec ullum habuit lumen litterarum Latinarum; quae 
inlustranda et excitanda nobis est, ut, si occupati profuimus 
aliquid civibus nostris, prosimus etiam, si possumus, otiosi. 

[6] in quo eo magis nobis est elaborandum, quod 
multi iam esse libri Latini dicuntur scripti inconsiderate 
ab optimis illis quidem viris, sed non satis eruditis. ieri 
autem potest, ut recte quis sentiat et id quod sentit 
polite eloqui non possit; sed mandare quemquam litteris 
cogitationes suas, qui eas nec disponere nec inlustrare 
possit nec delectatione aliqua allicere lectorem, hominis est 
intemperanter abutentis et otio et litteris. itaque suos libros 
ipsi legunt cum suis, nec quisquam attingit praeter eos, qui 
eandem licentiam scribendi sibi permitti volunt. quare si 
aliquid oratoriae laudis nostra attulimus industria, multo 
studiosius philosophiae fontis aperiemus, e quibus etiam illa 
manabant. 
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5. A geometria, entre aqueles, teve a mais alta consi-
deração, tanto que ninguém era mais honrado que os mate-
máticos; nós, porém, limitamos a dimensão dessa disciplina 
pela utilidade de medir e de racionar. (III) De modo contrá-
rio, porém, acolhemos logo o orador, inicialmente não como 
pessoa erudita, mas apenas como apta para se pronunciar, 
somente depois como um erudito. Pois, refere-se que Galba, 
o Africano, e Lélio foram cultos; mas estudioso foi Catão, an-
terior a eles no tempo, e posteriormente Lépido, Carbão e os 
Gracos, tão grandes ainda em nosso tempo, de modo que não 
se ica devendo muito ou mesmo nada aos gregos. A Filoso ia 
icou no esquecimento até a época presente e não teve ne-

nhum brilho nas letras latinas. Cabe a nós colocá-la em evi-
dência e estimulá-la, de modo que, se em algo fomos úteis 
aos nossos cidadãos na vida pública, o sejamos também fora 
dela, se pudermos.

6. Nesse sentido, tanto mais temos que nos dedicar, 
uma vez que se diz já haver muitos livros escritos em latim, 
de modo super icial, por aquelas pessoas, muito boas sem 
dúvida, mas não su icientemente eruditas. Pode, porém, 
acontecer que alguém pense corretamente e não consiga ex-
pressar com elegância o que pensa; mas é próprio de pessoa 
que abusa sem medida tanto do lazer produtivo como das 
letras, alguém colocar por escrito seus pensamentos, mas 
não consiga ordená-los nem explicitá-los nem atrair o leitor 
por algum prazer. Por isso eles leem com os seus os próprios 
livros e nenhum atinge senão àqueles que se querem permi-
tir a mesma faculdade de escrever. Por isso, se conseguimos 
algo de louvável na oratória por nossa dedicação, com mui-
to maior esforço abriremos as fontes da iloso ia, das quais 
também emanavam as outras.
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IV. [7] Sed ut Aristoteles, vir summo ingenio, scientia, 
copia, cum motus esset Isocratis rhetoris gloria, dicere 
docere etiam coepit adulescentes et prudentiam cum 
eloquentia iungere, sic nobis placet nec pristinum dicendi 
studium deponere et in hac maiore et uberiore arte versari. 
hanc enim perfectam philosophiam semper iudicavi, quae 
de maximis quaestionibus copiose posset ornateque dicere; 
in quam exercitationem ita nos studiose [operam] dedimus, 
ut iam etiam scholas Graecorum more habere auderemus. 
ut nuper tuum post discessum in Tusculano cum essent 
complures mecum familiares, temptavi, quid in eo genere 
possem. ut enim antea declamitabam causas, quod nemo 
me diutius fecit, sic haec mihi nunc senilis est declamatio. 
ponere iubebam, de quo quis audire vellet; ad id aut sedens 
aut ambulans disputabam. 

[8] itaque dierum quinque scholas, ut Graeci 
appellant, in totidem libros contuli. iebat autem ita ut, cum 
is qui audire vellet dixisset, quid sibi videretur, tum ego 
contra dicerem. haec est enim, ut scis, vetus et Socratica ratio 
contra alterius opinionem disserendi. nam ita facillime, quid 
veri simillimum esset, inveniri posse Socrates arbitrabatur. 
Sed quo commodius disputationes nostrae explicentur, sic 
eas exponam, quasi agatur res, non quasi narretur. ergo ita 
nascetur exordium: 
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(IV) 7. Contudo, como Aristóteles, homem de suma 
inteligência, conhecimento e recursos, quando começou 
a falar e a ensinar também aos adolescentes, motivado 
pela fama do orador Isócrates, e a unir os conhecimentos 
práticos à eloquência, do mesmo modo nos interessa não 
abandonar a antiga aplicação ao falar, mas dedicar-nos a 
essa arte maior e mais produtiva. Pois sempre considerei 
perfeita aquela iloso ia que possa se pronunciar, de modo 
completo e elegante, sobre os mais altos problemas; temos 
nos entregado a esse trabalho com tanta dedicação que já 
ousamos ter escolas à maneira dos gregos. Recentemente, 
depois de tua partida, como estivessem comigo em Túsculo 
vários familiares, procurei veri icar o que conseguiria nesse 
gênero. Da mesma forma com que antes me exercitava na 
arte forense, o que ninguém fez por mais tempo que eu, 
assim esse exercício da palavra nada tem de novo para mim. 
Mandava colocar sobre o que alguém queria ouvir; sobre 
isso argumentava tanto sentado como andando.

8. Desse modo, em cinco dias, abordei as “escolas” (de 
iloso ia), como as denominam os gregos, em igual número 

de livros. Mas se fazia de tal modo que, quando alguém, que 
queria ouvir, tivesse exposto o que lhe parecia, então eu a ir-
mava o contrário. Pois esse é, como sabes, o sistema antigo 
e socrático de discutir pelos opostos a opinião de outrem. 
Assim Sócrates julgava poder encontrar muito facilmente 
aquilo que seria o mais próximo do verdadeiro. Mas para que 
nossas discussões sejam apresentadas de modo mais aces-
sível, expô-las-ei como se se tratassem de objetos e não de 
narrativas. Assim, pois, se colocará o exórdio:
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V. [9] Malum mihi videtur esse mors. Iisne, qui mortui 
sunt, an iis, quibus moriendum est? Utrisque. Est miserum 
igitur, quoniam malum. Certe. Ergo et ii, quibus evenit iam 
ut morerentur, et ii, quibus eventurum est, miseri. Mihi ita 
videtur. Nemo ergo non miser. Prorsus nemo. Et quidem, 
si tibi constare vis, omnes, quicumque nati sunt eruntve, 
non solum miseri, sed etiam semper miseri. nam si solos 
eos diceres miseros quibus moriendum esset, neminem tu 
quidem eorum qui viverent exciperes – moriendum est enim 
omnibus, – esset tamen miseriae inis in morte. quoniam 
autem etiam mortui miseri sunt, in miseriam nascimur 
sempiternam. necesse est enim miseros esse eos qui 
centum milibus annorum ante occiderunt, vel potius omnis, 
quicumque nati sunt. Ita prorsus existimo. 

[10] Dic quaeso: num te illa terrent, triceps apud 
inferos Cerberus, Cocyti fremitus, travectio Acherontis, 
‘mento summam aquam attingens enectus siti’ Tantalus? tum 
illud, quod ‘Sisyphus versat saxum sudans nitendo neque 
pro icit hilum?’ fortasse etiam inexorabiles iudices, Minos 
et Rhadamanthus? apud quos nec te L.Crassus defendet nec 
M.Antonius nec, quoniam apud Graecos iudices res agetur, 
poteris adhibere Demosthenen; tibi ipsi pro te erit maxima 
corona causa dicenda. haec fortasse metuis et idcirco mortem 
censes esse sempiternum malum. VI. Adeone me delirare 
censes, ut ista esse credam? An tu haec non credis? Minime 
vero. Male hercule narras. Cur? quaeso. Quia disertus esse 
possem, si contra ista dicerem. 
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(V) 9. A morte me parece um mal. Para os que morre-
ram ou para os que devem morrer? Para ambos. Por conse-
guinte, é lamentável, porque é um mal. Certamente. Portanto, 
são míseros tanto aqueles aos quais já aconteceu terem mor-
rido, como aqueles a quem isso ainda acontecerá. Isso assim 
me parece. Portanto, ninguém não é mísero. Absolutamente 
ninguém. Caso queiras te convencer, certamente todos quan-
tos nasceram ou nascerão não só são míseros como também 
sempre o serão. Pois, se declarares míseros somente aqueles 
que deverão morrer, não excluirias a ninguém, sem dúvida, 
daqueles que estivessem vivos – pois todos devem morrer – 
haveria, contudo, na morte um im da miséria. Mas, porque 
também os mortos são míseros, nascemos para uma miséria 
eterna. Necessariamente, pois, são míseros os que faleceram 
há cem mil anos, ou melhor, todos quantos nasceram. Em 
suma, penso desse modo.

10. Dize, por favor: por acaso não te aterrorizam 
aqueles entes, o Cérbero de três cabeças junto aos infernos, o 
bramido do Cócito3, a travessia do Aqueronte3 e Tântalo “al-
cançando a super ície da água com o queixo e morrendo de 
sede”? Depois, o fato de que “Sísifo3 rola a rocha suando pelo 
grande esforço e não avança nem um pouquinho”? Talvez 
também os implacáveis juízes Minos e Radamanto3? Perante 
esses, não te defenderão nem L. Crasso3, nem M. Antônio te 
defenderão, nem poderás apelar por Demóstenes, pois que 
o julgamento será conduzido por juízes gregos; a suprema 
honra de levar esse julgamento a teu favor caberá a ti mes-
mo. Sem dúvida receias isso tudo e por isso consideras a 
morte um mal sem remissão. (VI) Até onde pensas que estou 
delirando ao crer que essas coisas existem? Por acaso não 
acreditas nelas? De forma alguma, porém. Por Hércules, falas 
de modo contrário. Por quê? – pergunto. Porque eu poderia 
ser bem claro, caso me pronunciasse contra essas coisas.
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[11] Quis enim non in eius modi causa? aut quid 
negotii est haec poetarum et pictorum portenta convincere? 
Atqui pleni libri sunt contra ista ipsa disserentium 
philosophorum. Inepte sane. quis enim est tam excors, quem 
ista moveant? Si ergo apud inferos miseri non sunt, ne sunt 
quidem apud inferos ulli. Ita prorsus existimo. Ubi sunt ergo 
ii, quos miseros dicis, aut quem locum incolunt? si enim sunt, 
nusquam esse non possunt. Ego vero nusquam esse illos 
puto. Igitur ne esse quidem? Prorsus isto modo, et tamen 
miseros ob id ipsum quidem, quia nulli sint. 

[12] Iam mallem Cerberum metueres quam ista tam 
inconsiderate diceres. Quid tandem? Quem esse negas, 
eundem esse dicis. ubi est acumen tuum? cum enim miserum 
esse dicis, tum eum qui non sit dicis esse. Non sum ita hebes, 
ut istud dicam. Quid dicis igitur? Miserum esse verbi causa 
M.Crassum, qui illas fortunas morte dimiserit, miserum 
Cn.Pompeium, qui tanta gloria sit orbatus, omnis denique 
miseros, qui hac luce careant. Revolveris eodem. sint enim 
oportet, si miseri sunt; tu autem modo negabas eos esse, qui 
mortui essent. Si igitur non sunt, nihil possunt esse; ita ne 
miseri quidem sunt. Non dico fortasse etiam, quod sentio; 
nam istuc ipsum, non esse, cum fueris, miserrimum puto. 
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11. Mas quem não está nessa situação? Ou que di i-
culdade há em comprovar esses presságios dos poetas e dos 
pintores? E há livros inteiros de ilósofos, dissertando contra 
esses mesmos presságios. Certamente, de modo inadequa-
do. Pois quem é tão insensato que se deixe levar por eles? 
Portanto, se nos infernos não há míseros, certamente ne-
les não há ninguém. Em suma, assim penso. Portanto, onde 
estão aqueles que declaras míseros, ou que lugar habitam? 
Pois se existem, não podem estar em lugar nenhum. Eu, po-
rém, penso que eles não estão em lugar nenhum. Em conse-
quência, que nem sequer existam? Exatamente desse modo, 
mas são míseros por isso mesmo, porque são ninguém.

12. Já preferiria que tivesses medo do Cérbero a que 
dissesses essas coisas de modo tão irre letido. O que a inal? 
Negas quem existe e dizes que o mesmo existe. Onde está tua 
agudeza de espírito? Pois, quando a irmas ser alguém míse-
ro, então dizes não existir aquele que não o seja. Não sou tão 
obtuso que a irme isso. A inal, o que dizes? Que, por força da 
palavra, é mísero M. Crasso, que perdeu aqueles bens pela 
morte, que é mísero Cn. Pompeu, que é despojado de tama-
nha glória, a inal que são míseros todos os que não dispõem 
desta luz. Retornas ao mesmo ponto. É, pois, preciso que 
existam, caso sejam míseros; mas tu negavas agora mesmo 
que existam os que tivessem morrido. Portanto, se não exis-
tem, nada podem ser; desse modo, nem sequer são míseros. 
Talvez eu não diga também o que penso; pois não ser, uma 
vez que tenhas existido, isso mesmo considero misérrimo.



30  •   Marcos Túlio Cícero

[13] Quid? miserius quam omnino numquam fuisse? 
ita, qui nondum nati sunt, miseri iam sunt, quia non sunt, 
et nos, si post mortem miseri futuri sumus, miseri fuimus 
ante quam nati. ego autem non commemini, ante quam sum 
natus, me miserum; tu si meliore memoria es, velim scire, 
ecquid de te recordere. VII. Ita iocaris, quasi ego dicam eos 
miseros, qui nati non sint, et non eos miseros, qui mortui 
sunt. Esse ergo eos dicis. Immo, quia non sint, cum fuerint, 
eo miseros esse. Pugnantia te loqui non vides? quid enim tam 
pugnat, quam non modo miserum, sed omnino quicquam 
esse, qui non sit? an tu egressus porta Capena cum Calatini, 
Scipionum, Serviliorum, Metellorum, sepulcra vides, miseros 
putas illos? Quoniam me verbo premis, posthac non ita 
dicam, miseros esse, sed tantum miseros, ob id ipsum, quia 
non sint. Non dicis igitur: ‘miser est M.Crassus’, sed tantum: 
‘miser M.Crassus’? Ita plane. 

[14] Quasi non necesse sit, quicquid isto modo 
pronunties, id aut esse aut non esse! an tu dialecticis ne 
imbutus quidem es? in primis enim hoc traditur: omne 
pronuntiatum (sic enim mihi in praesentia occurrit ut 
appellarem ajxivoma, – utar post alio, si invenero melius) id 
ergo est pronuntiatum, quod est verum aut falsum. cum 
igitur dicis: ‘miser M.Crassus’, aut hoc dicis: ‘miser est 
Crassus’, ut possit iudicari, verum id falsumne sit, aut nihil 
dicis omnino. Age, iam concedo non esse miseros, qui mortui 
sint, quoniam extorsisti, ut faterer, qui omnino non essent, 
eos ne miseros quidem esse posse. quid? qui vivimus, cum 
moriendum sit, nonne miseri sumus? quae enim potest in 
vita esse iucunditas, cum dies et noctes cogitandum sit iam 
iamque esse moriendum? 
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13. O quê? Mais mísero do que absolutamente nunca 
ter existido? Desse modo, os que ainda não nasceram, já são 
míseros, porque não existem, e nós, se depois da morte sere-
mos míseros, fomos míseros antes de termos nascido. Eu, po-
rém, não me lembro de ter sido mísero antes de ter nascido; 
se tu tens memória melhor, gostaria de saber o que te lem-
bras de ti mesmo. (VII) Assim tomas por brincadeira como 
se eu dissesse que são míseros os que não tenham nascido e 
que o seriam os que morreram. Pois dizes que eles existem. 
Muito ao contrário, que são míseros a tal ponto porque não 
existem, uma vez que já existiram. Não vês que dizes coisas 
contraditórias? Pois o que é tão contraditório quanto ser não 
apenas mísero, mas não ser absolutamente alguém que não 
exista? Por acaso, saindo pela Porta Capena4, quando vês os 
túmulos de Calatino, dos Cipiões, dos Servílios e dos Metelos, 
tu os consideras míseros? Já que me pressionas pela palavra, 
daqui em diante já não direi que são míseros, mas apenas 
míseros, exatamente por isso, porque não existam. Portanto, 
não deves dizer: “M. Crasso é mísero”, mas apenas: “mísero 
M. Crasso”? Uniformemente assim.

14. Como se não fosse necessário existir ou não existir, 
o que quer que expresses desse modo! Por acaso não estás 
impregnado pelos dialéticos? Pois antes de tudo ensina-se o 
seguinte: toda proposição (pois assim me ocorre no momen-
to para denominar o axioma – depois usarei outro termo, caso 
encontre algum melhor), proposição, pois, é aquilo que é verda-
deiro ou falso. Quando dizes, portanto, “mísero M. Crasso”, ou 
dizes isto: “Mísero é Crasso”, é para que possas julgar se isso é 
verdadeiro ou falso, ou não dizes absolutamente nada. Eia! Já 
concedo não serem míseros os que tenham morrido, porque 
repeliste que eu reconheça não poderem sequer ser míseros 
aqueles que absolutamente não existam. Como? Nós que vi-
vemos, já que a morte nos é inevitável, por ventura não somos 
míseros? Que satisfação, pois, pode haver na vida, quando dia e 
noite é preciso pensar que logo, logo se há de morrer? 
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VIII. [15] Ecquid ergo intellegis, quantum mali de 
humana condicione deieceris? Quonam modo? Quia, si 
mors etiam mortuis miserum esset, in initum quoddam 
et sempiternum malum haberemus in vita; nunc video 
calcem, ad quam cum sit decursum, nihil sit praeterea 
extimescendum. sed tu mihi videris Epicharmi, acuti nec 
insulsi hominis ut Siculi, sententiam sequi. Quam? non enim 
novi. Dicam, si potero, Latine. scis enim me Graece loqui in 
Latino sermone non plus solere quam in Graeco Latine. Et 
recte quidem. sed quae tandem est Epicharmi ista sententia? 
‘Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo. ‘Iam 
adgnosco Graecum. sed quoniam coegisti, ut concederem, 
qui mortui essent, eos miseros non esse, per ice, si potes, ut 
ne moriendum quidem esse miserum putem. 

[16] Iam istuc quidem nihil negotii est, sed ego maiora 
molior. Quo modo hoc nihil negotii est? aut quae sunt tandem 
ista maiora? Quia, quoniam post mortem mali nihil est, ne 
mors quidem est malum, cui proxumum tempus est post 
mortem, in quo mali nihil esse concedis: ita ne moriendum 
quidem esse malum est; id est enim perveniendum esse ad 
id, quod non esse malum con itemur. Uberius ista, quaeso. 
haec enim spinosiora, prius ut con itear me cogunt quam ut 
adsentiar. sed quae sunt ea, quae dicis te maiora moliri? Ut 
doceam, si possim, non modo malum non esse, sed bonum 
etiam esse mortem. Non postulo id quidem, aveo tamen 
audire. ut enim non ef icias quod vis, tamen, mors ut malum 
non sit, ef icies. sed nihil te interpellabo; continentem 
orationem audire malo. 
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(VIII) 15. Portanto, o que entendes ao despejar tan-
to mal sobre a condição humana? Mas como? Porque, se a 
morte fosse um mísero mal também para os mortos, tería-
mos certo mal in inito e eterno na vida; agora vejo o im da 
carreira, em cuja chegada nada mais há para se temer. Mas 
parece-me que tu segues a opinião de Epicarmo5, homem 
inteligente e nada insípido como os sículos. Qual? Mas não 
tomei conhecimento. Se puder, direi em latim. Pois sabes que 
não costumo tanto citar grego em discurso em latim, como 
citar latim em discurso em grego. E sem dúvida de modo 
correto. Mas, a inal, qual é essa opinião de Epicarmo? “Não 
quero morrer, mas não me dou nenhum valor quando esti-
ver morto.” Já reconheço o grego. Mas visto que me forçaste 
a conceder que não são míseros os que tivessem morrido, 
faze, se puderes, com que eu não considere mísero sequer o 
ter de morrer.

16. Isso já não é sequer uma preocupação, mas pla-
nejo coisas maiores. De que modo isso já não é uma preocu-
pação? Ou quais são, a inal, essas coisas maiores? Posto que 
nada existe de mal depois da morte, porque nem sequer a 
morte é um mal, cuja oportunidade mais próxima está de-
pois da morte, concedes que nessa oportunidade nada de 
mal existe: assim, não é um mal nem sequer o ter de morrer; 
isso signi ica, pois, que é preciso chegar àquilo que reconhe-
cemos não ser um mal. Ampliemos essas ideias, peço-te. Pois 
essas são mais espinhosas, antes me forçam a declarar que 
a concordar. Mas quais são essas coisas maiores que a irmas 
planejar? Que eu ensine, se puder, que a morte não só não 
é um mal, mas é também um bem. Nem sequer peço, mas 
desejo muito ouvir. Como, porém, não realizas o que queres, 
contudo farás com que a morte não seja um mal. Mas nada te 
perguntarei; pre iro ouvir as palavras respectivas.



34  •   Marcos Túlio Cícero

[17] Quid, si te rogavero aliquid, nonne respondebis? 
Superbum id quidem est, sed, nisi quid necesse erit, malo 
non roges. IX. Geram tibi morem et ea quae vis, ut potero, 
explicabo, nec tamen quasi Pythius Apollo, certa ut sint et 
ixa, quae dixero, sed ut homunculus unus e multis probabilia 

coniectura sequens. ultra enim quo progrediar, quam ut veri 
similia videam, non habeo; certa dicent ii, qui et percipi ea 
posse dicunt et se sapientis esse pro itentur. Tu, ut videtur; 
nos ad audiendum parati sumus. 

[18] Mors igitur ipsa, quae videtur notissima 
res esse, quid sit, primum est videndum. sunt enim qui 
discessum animi a corpore putent esse mortem; sunt qui 
nullum censeant ieri discessum, sed una animum et corpus 
occidere, animumque in corpore extingui. qui discedere 
animum censent, alii statim dissipari, alii diu permanere, 
alii semper. quid sit porro ipse animus, aut ubi, aut unde, 
magna dissensio est. aliis cor ipsum animus videtur, ex quo 
excordes, vecordes concordesque dicuntur et Nasica ille 
prudens bis consul ‘Corculum’ et ‘egregie cordatus homo, 
catus Aelius Sextus’. 
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17. Como? Se eu te perguntar algo, por acaso não res-
ponderás? Isso sem dúvida é arrogante, mas pre iro que não 
peças, a não ser o que for necessário. (IX) Mostrarei a ti um 
procedimento e explicarei, se puder, aquilo que queres, mas 
não como Pítio Apolo6, o que eu disser como certo e de initi-
vo, mas como um homem pequeno dentre muitos, que segue 
as probabilidades pela conjectura. Não tenho, porém, de que 
modo ir além do que eu veja como símiles do verdadeiro; 
coisas certas dirão aqueles que tanto a irmam que elas po-
dem ser percebidas como reconhecem que são sábios. Tu, 
como parece; nós estamos prontos para ouvir.

18. Primeiramente, é preciso ver, por isso, o que seja a 
própria morte, que parece ser algo muito conhecido. Pois há 
os que julguem ser a morte a separação do espírito e do cor-
po; há os que pensam não haver nenhuma separação, mas 
que perecem ao mesmo tempo o espírito e o corpo e que o 
espírito é extinto no corpo. Dentre os que julgam que o espí-
rito se separa do corpo, uns pensam que ele se dissipa ime-
diatamente, outros que permanece por longo tempo e ainda 
outros, que ica para sempre. Continuando, sobre o que seja 
o próprio espírito ou onde está ou de onde procede, há uma 
grande divergência. Para outros o próprio coração parece 
ser o espírito, pelo que se denominam os insensatos (excor-
des), os furiosos (vecordes) e os concordes e aquele prudente 
Nasica7, duas vezes cônsul, apelidado “Coraçãozinho” e “ho-
mem distintamente cordato, Cato Aélio Sexto”
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[19] Empedocles animum esse censet cordi suffusum 
sanguinem; aliis pars quaedam cerebri visa est animi 
principatum tenere; aliis nec cor ipsum placet nec cerebri 
quandam partem esse animum, sed alii in corde, alii in 
cerebro dixerunt animi esse sedem et locum; animum autem 
alii animam, ut fere nostri declarat nomen: nam et agere 
animam et ef lare dicimus et animosos et bene animatos 
et ex animi sententia; ipse autem animus ab anima dictus 
est; Zenoni Stoico animus ignis videtur. X. sed haec quidem 
quae dixi, cor, cerebrum, animam, ignem volgo, reliqua fere 
singuli. ut multo ante veteres, proxime autem Aristoxenus, 
musicus idemque philosophus, ipsius corporis intentionem 
quandam, velut in cantu et idibus quae aJrmoniva dicitur: sic ex 
corporis totius natura et igura varios motus cieri tamquam 
in cantu sonos. 

[20] hic ab arti icio suo non recessit et tamen dixit 
aliquid, quod ipsum quale esset erat multo ante et dictum 
et explanatum a Platone. Xenocrates animi iguram et quasi 
corpus negavit esse ullum, numerum dixit esse, cuius vis, ut 
iam ante Pythagorae visum erat, in natura maxuma esset. 
eius doctor Plato triplicem inxit animum, cuius principatum, 
id est rationem, in capite sicut in arce posuit, et duas partes 
parere voluit, iram et cupiditatem, quas locis disclusit: iram 
in pectore, cupiditatem supter praecordia locavit. 
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19. Empédocles pensa que o espírito é o sangue im-
pregnado ao coração; por outros, alguma parte do cérebro 
foi tida como a origem do espírito; a outros não satisfaz nem 
que o próprio coração nem que alguma parte do cérebro seja 
o espírito, mas outros a irmaram que a sede e o lugar do es-
pírito estão no coração e outros, no cérebro. Entretanto, uns 
dizem espírito, outros, alma, quase como o nome nos identi-
ica: pois dizemos manter ou exalar a alma, e animosos, bem 

animados e por desejo do fundo da alma; mas o próprio es-
pírito é dito por alma; o espírito se assemelha ao fogo para 
Zenão, o estoico. (X) Na verdade, porém, divulgo isso que eu 
disse, coração, cérebro, alma e fogo, os demais, por assim 
dizer, um a um. Como os antigos, bem anteriores, mais exa-
tamente, porém, Aristoxeno8, músico como também ilósofo, 
disse que o espírito é certo esforço do próprio corpo, como 
no canto e nas cordas da lira, que se denomina harmonia: as-
sim da natureza e da estrutura de todo o corpo originam-se 
vários movimentos como os sons no canto.

20. Esse não se afastou de sua pro issão e, contudo, 
disse algo que seria o mesmo tal qual havia muito antes, 
tanto a irmado como explicado por Platão. Xenócrates ne-
gou existir um modo de ser do espírito e, por assim dizer, 
que haja algum corpo; a irmou que há um número, cuja for-
ça seria máxima na natureza, como já anteriormente havia 
sido considerado por Pitágoras. Platão, o mestre dele, ixou 
um tríplice espírito, o principal dos quais colocou na cabe-
ça, como no ponto mais elevado, e quis que duas partes, a 
ira e a ambição, fossem submissas e as quais separou em 
lugares diferentes: colocou a ira no peito e a ambição em-
baixo do diafragma.
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[21] Dicaearchus autem in eo sermone, quem 
Corinthi habitum tribus libris exponit, doctorum hominum 
disputantium primo libro multos loquentes facit; duobus 
Pherecratem quendam Phthiotam senem, quem ait a 
Deucalione ortum, disserentem inducit nihil esse omnino 
animum, et hoc esse nomen totum inane, frustraque animalia 
et animantis appellari, neque in homine inesse animum vel 
animam nec in bestia, vimque omnem eam, qua vel agamus 
quid vel sentiamus, in omnibus corporibus vivis aequabiliter 
esse fusam nec separabilem a corpore esse, quippe quae 
nulla sit, nec sit quicquam nisi corpus unum et simplex, ita 
iguratum ut temperatione naturae vigeat et sentiat. 

[22] Aristoteles, longe omnibus Platonem semper 
excipio praestans et ingenio et diligentia, cum quattuor nota 
illa genera principiorum esset complexus, e quibus omnia 
orerentur, quintam quandam naturam censet esse, e qua 
sit mens; cogitare enim et providere et discere et docere et 
invenire aliquid et tam multa [alia] meminisse, amare, odisse, 
cupere, timere, angi, laetari, haec et similia eorum in horum 
quattuor generum inesse nullo putat; quintum genus adhibet 
vacans nomine et sic ipsum animum ejndelevceian appellat 
novo nomine quasi quandam continuatam motionem et 
perennem. XI. Nisi quae me forte fugiunt, haec sunt fere de 
animo sententiae. Democritum enim, magnum illum quidem 
virum, sed levibus et rotundis corpusculis ef icientem 
animum concursu quodam fortuito, omittamus; nihil est 
enim apud istos, quod non atomorum turba con iciat. 
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21. Dicearco9, porém, apresenta em três livros aque-
la exposição, que fez em Corinto, de homens sábios em dis-
cussão; no primeiro livro apresenta muitos expositores; nos 
outros dois, introduz certo Ferécrates10, ancião de Ftia, do 
qual a irma ser descendente de Deucalião, que declara não 
haver espírito de modo algum e que essa denominação é 
totalmente vazia e em vão se chamam animais e animados, 
que nem no homem nem nos bichos existe espírito ou alma, 
que toda aquela força, pela qual façamos ou sintamos algo, 
está uniformemente infusa em todos os corpos vivos e não é 
separável dos corpos, é claro que não exista nem seja algo a 
não ser o corpo uno e simples, para que, assim estruturado 
pela organização da natureza, prospere e sinta.

22. Aristóteles, muito superior a todos – sempre 
excluo Platão – tanto em inteligência como em precisão, 
logo que abraçou aquelas quatro conhecidas espécies de 
princípios, dos quais tudo se originaria, considera existir 
uma quinta natureza, da qual provém a mente; pois pen-
sar, prever, aprender, ensinar e encontrar algo e lembrar-se 
de outras coisas tão numerosas, amar, odiar, desejar, temer, 
angustiar-se e alegrar-se julga que isso e semelhantes não 
constam em nenhuma daquelas quatro espécies. Recorre 
à quinta espécie, então sem nome e assim denomina o 
próprio espírito ejndelevceian ɉ“endelecheian”)11, com novo 
nome como que signi icando certo impulso contínuo e pe-
rene. (XI) A não ser que algo talvez me escape, essas a ir-
mações se referem ao espírito. Deixemos de lado, porém, 
a Demócrito, aquele grande homem sem dúvida, mas que 
fez o espírito consistir em minúsculos corpos redondos em 
encontro ocasional; entre esses, porém, nada existe que a 
multidão dos átomos não faça.
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[23] Harum sententiarum quae vera sit, deus aliqui 
viderit; quae veri simillima, magna quaestio est. utrum igitur 
inter has sententias diiudicare malumus an ad propositum 
redire? Cuperem equidem utrumque, si posset, sed est 
dif icile confundere. quare si, ut ista non disserantur, liberari 
mortis metu possumus, id agamus; sin id non potest nisi hac 
quaestione animorum explicata, nunc, si videtur, hoc, illud 
alias. Quod malle te intellego, id puto esse commodius; ef iciet 
enim ratio ut, quaecumque vera sit earum sententiarum 
quas eui, mors aut malum non sit aut sit bonum potius. 

[24] nam si cor aut sanguis aut cerebrum est animus, 
certe, quoniam est corpus, interibit cum reliquo corpore; si 
anima est, fortasse dissipabitur; si ignis, extinguetur; si est 
Aristoxeni harmonia, dissolvetur. quid de Dicaearcho dicam, 
qui nihil omnino animum dicat esse? his sententiis omnibus 
nihil post mortem pertinere ad quemquam potest; pariter 
enim cum vita sensus amittitur; non sentientis autem nihil 
est ullam in partem quod intersit. reliquorum sententiae 
spem adferunt, si te hoc forte delectat, posse animos, cum 
e corporibus excesserint, in caelum quasi in domicilium 
suum pervenire. Me vero delectat, idque primum ita esse 
velim, deinde, etiamsi non sit, mihi persuaderi tamen 
velim. Quid tibi ergo opera nostra opus est? num eloquentia 
Platonem superare possumus? evolve diligenter eius eum 
librum, qui est de animo: amplius quod desideres nihil erit. 
Feci mehercule, et quidem saepius; sed nescio quo modo, 
dum lego, adsentior, cum posui librum et mecum ipse de 
inmortalitate animorum coepi cogitare, adsensio omnis illa 
elabitur. 
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23. Algum deus veja qual dessas proposições seja 
verdadeira. A grande questão é quais as mais próximas da 
verdade. Assim pois, preferimos decidir por um julgamen-
to entre essas proposições ou voltar ao nosso propósito? 
Na verdade, gostaria de abordar a ambos, se pudesse, mas 
é di ícil fundi-los. Por conseguinte, se podemos libertar-nos 
do medo da morte, sem que esses assuntos sejam discuti-
dos, façamos isso. Em caso contrário, se isso não for possível 
a não ser por meio da explicação da questão dos espíritos, 
caso pareça conveniente, façamos isso agora e, em outra oca-
sião, aquilo. Compreendo o que tu preferes e o julgo ser mais 
cômodo; pois a razão concluirá que a morte ou não seja um 
mal ou que seja antes um bem.

24. Pois, se o coração ou o sangue ou o cérebro for o 
espírito, certamente perecerá com o resto do corpo, porque é 
corpo; se for a alma, talvez se dissipará; se for fogo, se apaga-
rá; se for a harmonia de Aristoxeno, se dissolverá. O que direi 
de Dicearco, que a irma absolutamente não existir nenhum 
espírito? Segundo todas essas a irmações, nada pode se refe-
rir a alguém depois da morte; pois, com a vida perde-se tam-
bém a faculdade de sentir; nada existe, porém, que importe a 
qualquer parte de quem não sente. As a irmações dos demais 
trazem a esperança, caso isso possivelmente te alegre, de que 
os espíritos possam, logo que tiverem saído dos corpos, che-
gar ao céu como que ao seu domicílio. A mim, porém, apraz, e 
isso queria em primeiro lugar que fosse assim, e em seguida, 
ainda que não seja desse modo, mas quereria persuadir-me 
disso. Portanto, em que nosso trabalho te é necessário? Por 
acaso podemos superar Platão em eloquência? Folheie com 
muita atenção o livro dele que trata do espírito: nada have-
rá de mais abrangente que possas desejar. Isso eu iz, por 
Hércules, e de fato mais vezes; mas não sei por que razão, 
enquanto leio, concordo, logo que recoloco o livro e começo 
a pensar comigo mesmo sobre a imortalidade dos espíritos, 
toda aquela aceitação se esvai.
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[25] Quid? hoc dasne aut manere animos post mortem 
aut morte ipsa interire? Do vero. Quid, si maneant? Beatos 
esse concedo. Sin intereant? Non esse miseros, quoniam ne 
sint quidem; iam istuc coacti a te paulo ante concessimus. 
Quo modo igitur aut cur mortem malum tibi videri dicis? 
quae aut beatos nos ef iciet, animis manentibus, aut non 
miseros sensu carentis. 

XII. [26] Expone igitur, nisi molestum est, primum, 
si potes, animos remanere post mortem, tum, si minus id 
obtinebis – est enim arduum –, docebis carere omni malo 
mortem. ego enim istuc ipsum vereor ne malum sit non dico 
carere sensu, sed carendum esse. Auctoribus quidem ad 
istam sententiam, quam vis obtineri, uti optimis possumus, 
quod in omnibus causis et debet et solet valere plurimum, et 
primum quidem omni antiquitate, quae quo propius aberat 
ab ortu et divina progenie, hoc melius ea fortasse quae erant 
vera cernebant. 

[27] Itaque unum illud erat insitum priscis illis, quos 
cascos appellat Ennius, esse in morte sensum neque excessu 
vitae sic deleri hominem, ut funditus interiret; idque cum 
multis aliis rebus, tum e ponti icio iure et e caerimoniis 
sepulcrorum intellegi licet, quas maxumis ingeniis praediti 
nec tanta cura coluissent nec violatas tam inexpiabili 
religione sanxissent, nisi haereret in eorum mentibus 
mortem non interitum esse omnia tollentem atque delentem, 
sed quandam quasi migrationem commutationemque vitae, 
quae in claris viris et feminis dux in caelum soleret esse, in 
ceteris humi retineretur et permaneret tamen. 
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25. O quê? Concedes que os espíritos ou sobrevivam 
depois da morte ou pereçam com a própria morte? Pois con-
cedo. Como, se permaneçam? Concedo serem felizes. Mas, ao 
contrário, se morrerem? Que não são míseros, porque nem 
sequer existem; coagidos por ti, já pouco antes concedemos 
isso. De que modo ou por que, portanto, a irmas que a morte 
te parece um mal? Ela nos tornará ou felizes, caso os espíri-
tos sobrevivam, ou não míseros sem a faculdade de sentir.

(XII) 26. Por conseguinte, a não ser que seja incômodo, 
expõe, primeiramente, caso consigas, como os espíritos sobre-
vivem depois da morte, e depois, se conseguires isso de menos 
– pois é complicado – ensinarás que a morte não representa 
nenhum mal. Pois eu receio exatamente isso que seja um mal, 
não a irmo não ter sentido, mas que deveria não ter. Podemos 
na verdade recorrer aos melhores autores quanto a essa pro-
posição que queres alcançar, porque isso tanto deve como 
costuma ter o maior valor em todos os debates, e de fato pre-
ferentemente aquela com antiguidade maior, que estava tanto 
mais perto da origem e da descendência divina, distinguiam 
talvez melhor o que era verdadeiro.

27. Por isso, aquela única coisa havia sido implantada 
nos antigos, os quais Ênio denominava cascos (“velhos”, “an-
tigos”), de que há um sentido na morte e que o homem, ao 
deixar de viver, não é destruído ao ponto de perecer de modo 
absoluto; e pode-se apreender isso, ao lado de muitas ou-
tras coisas, tanto a partir do direito ponti ício como dos ritos 
sagrados dos sepulcros, ritos que pessoas dotadas de inteli-
gência elevadíssima não teriam cultivado com tamanho zelo 
nem teriam sancionado leis religiosas tão implacáveis contra 
os violadores, a não ser que estivesse ixo em suas mentes, 
que a morte não é uma destruição que tudo tira e apaga, mas 
algo como certa migração e alteração da vida, que costuma-
ria existir nos homens e mulheres ilustres como guia para o 
céu, mas que, nos demais, retém e mantém na terra.
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[28] ex hoc et nostrorum opinione ‘Romulus in caelo 
cum diis agit aevum’, ut famae adsentiens dixit Ennius, et 
apud Graecos indeque perlapsus ad nos et usque ad Oceanum 
Hercules tantus et tam praesens habetur deus; hinc Liber 
Semela natus eademque famae celebritate Tyndaridae 
fratres, qui non modo adiutores in proeliis victoriae populi 
Romani, sed etiam nuntii fuisse perhibentur. quid? Ino Cadmi 
ilia nonne Leukoqeva nominata a Graecis Matuta habetur 

a nostris? quid? totum prope caelum, ne pluris persequar, 
nonne humano genere completum est? 

XIII. [29] si vero scrutari vetera et ex is ea quae 
scriptores Graeciae prodiderunt eruere coner, ipsi illi 
maiorum gentium dii qui habentur hinc nobis profecti 
in caelum reperientur. quaere, quorum demonstrentur 
sepulcra in Graecia; reminiscere, quoniam es initiatus, quae 
tradantur mysteriis: tum denique, quam hoc late pateat, 
intelleges. sed qui nondum ea quae multis post annis 
(homines) tractare coepissent physica didicissent, tantum 
sibi persuaserant, quantum natura admonente cognoverant, 
rationes et causas rerum non tenebant, visis quibusdam 
saepe movebantur, iisque maxime nocturnis, ut vide rentur 
ei, qui vita excesserant, vivere. 
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28. Com base nisso e segundo a opinião dos nossos, 
“Rômulo vive no céu a eternidade com os deuses”, como dis-
se Ênio, e entre os gregos, e daí chegou a nós e até ao ocea-
no, Hércules, tão grande e tão presente, é considerado deus. 
Desse ponto, Liber, nascido de Sêmele12 com a mesma repu-
tação de glória que os irmãos Tindáridas, dos quais se refere 
que foram não só colaboradores da vitória do povo romano 
nas batalhas, mas também seus anunciadores13. O quê? Por 
ventura, Ino, ilha de Cadmo, não foi chamada Leucótea pelos 
gregos e tida como Matuta14 pelos nossos? E daí? Quase todo 
o céu, para não me estender mais, não está cheio do gênero 
humano?

(XIII) 29. Mas se eu tentar examinar cuidadosamen-
te dados antigos e extrair deles aquilo que os escritores da 
Grécia legaram, serão encontrados aqueles mesmos deuses 
das nações mais importantes, que são considerados alçados 
daqui de nós para o céu. Procure quais sepulturas deles são 
apontadas na Grécia; lembra-te, já que és um iniciado, do 
que seja transmitido pelos ritos secretos: então, inalmen-
te, compreenderás quão amplamente isso se revela. Mas os 
que ainda não tinham começado a tratar, depois de muitos 
anos, daquelas coisas que tivessem aprendido pelas ciências 
naturais, persuadiram-se de tanto quanto haviam tomado 
conhecimento pelos avisos da natureza, não atingiam as 
disposições e as causas das coisas, muitas vezes moviam-se 
em certas visões, e essas sobretudo noturnas, de modo que 
percebes julgarem estar vivos aqueles que tinham morrido.
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[30] Ut porro irmissimum hoc adferri videtur 
cur deos esse credamus, quod nulla gens tam fera, nemo 
omnium tam sit inmanis, cuius mentem non imbuerit 
deorum opinio (multi de diis prava sentiunt – id enim 
vitioso more ef ici solet – omnes tamen esse vim et naturam 
divinam arbitrantur, nec vero id conlocutio hominum aut 
consessus ef icit, non institutis opinio est con irmata, non 
legibus; omni autem in re consensio omnium gentium lex 
naturae putanda est) – quis est igitur, qui suorum mortem 
primum non eo lugeat, quod eos orbatos vitae commodis 
arbitretur? tolle hanc opinionem, luctum sustuleris. nemo 
enim maeret suo incommodo: dolent fortasse et anguntur, 
sed illa lugubris lamentatio letusque maerens ex eo est, 
quod eum, quem dileximus, vitae commodis privatum 
arbitramur idque sentire. atque haec ita sentimus, natura 
duce, nulla ratione nullaque doctrina. 

XIV. [31] Maxumum vero argumentum est naturam 
ipsam de inmortalitate animorum tacitam iudicare, quod 
omnibus curae sunt, et maxumae quidem, quae post mortem 
futura sint. ‘serit arbores, quae alteri saeclo prosint’, ut ait 
(Statius) in Synephebis, quid spectans nisi etiam postera 
saecula ad se pertinere? ergo arbores seret diligens agricola, 
quarum aspiciet bacam ipse numquam; vir magnus leges, 
instituta, rem publicam non seret? quid procreatio liberorum, 
quid propagatio nominis, quid adoptationes iliorum, 
quid testamentorum diligentia, quid ipsa sepulcrorum 
monumenta, elogia signi icant nisi nos futura etiam cogitare? 
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30. Continuando, parece aduzir-se isso como certíssi-
mo, que creiamos que os deuses existem, porque não existe 
nenhum povo tão selvagem, ninguém dentre todos que seja 
tão vazio, cuja mente não tenha sido impregnada pela noção 
dos deuses (muitos dentre os deuses decidem perversidades 
– mas isso costuma realizar-se por um costume vicioso – mas 
todos pensam que existem a força e a natureza divinas, mas 
nem a fala nem as assembleias dos homens levam isso a efei-
to, a noção não é con irmada por institutos ou por leis; mas, 
em qualquer assunto, o consenso de todos os povos deve le-
var em conta a lei da natureza) – quem há, pois, que não cho-
re a morte dos seus, em primeiro lugar pelo fato de que os 
considere privados dos bene ícios da vida? Retire essa noção 
e acabarás com o luto. Pois ninguém ica triste para seu pró-
prio incômodo: talvez se entristeçam e angustiem, mas aquela 
sombria lamentação e o choro de quem está triste provêm do 
fato de que aquele a quem amamos, julgamos estar privado 
dos bene ícios da vida e de que têm consciência disso. E assim 
percebemos isso, tendo a natureza como guia, não por alguma 
razão ou por alguma teoria.

(XIV) 31. O maior argumento, porém, é que a própria 
natureza tacitamente proclama a imortalidade dos espíritos, 
pois em todos existem as preocupações, e na verdade as maio-
res, com o que acontecerá depois da morte. “Planta árvores 
que são úteis a outro século”, como diz Estácio em Sinefebos15, 
esperando o quê, senão que os séculos futuros também lhe 
pertençam. Por isso o diligente agricultor plantará árvores, 
cujos frutos ele mesmo nunca verá; o grande homem não se-
meia leis, instituições e a coisa pública? O que signi icam a 
procriação dos ilhos, a difusão do nome, as adoções de ilhos, 
o cuidado dos testamentos, os próprios monumentos sepul-
crais e os epitá ios a não ser que nós pensamos também nas 
coisas futuras?
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[32] Quid? illud num dubitas, quin specimen naturae 
capi deceat ex optima quaque natura? quae est melior igitur 
in hominum genere natura quam eorum, qui se natos ad 
homines iuvandos, tutandos, conservandos, arbitrantur? 
abiit ad deos Hercules: numquam abisset, nisi, cum inter 
homines esset, eam sibi viam munivisset. vetera iam ista 
et religione omnium consecrata: XV. quid in hac re publica 
tot tantosque viros ob rem publicam interfectos cogitasse 
arbitramur? iisdemne ut inibus nomen suum quibus vita 
terminaretur? nemo umquam sine magna spe inmortalitatis 
se pro patria offerret ad mortem. 

[33] licuit esse otioso Themistocli, licuit 
Epaminondae, licuit, ne et vetera et externa quaeram, mihi; 
sed nescio quo modo inhaeret in mentibus quasi saeclorum 
quoddam augurium futurorum, idque in maximis ingeniis 
altissimisque animis et existit maxime et apparet facillime. 
quo quidem dempto, quis tam esset amens, qui semper in 
laboribus et periculis viveret? 

[34] loquor de principibus; quid? poetae nonne post 
mortem nobilitari volunt? unde ergo illud: ‘Aspicite, o cives, 
senis Enni imaginis formam: Hic vestrum panxit maxima 
facta patrum’? mercedem gloriae lagitat ab iis quorum patres 
adfecerat gloria, idemque: ‘Nemo me lacrimis decoret nec 
funera letu Faxit. Cur? volito vivos per ora virum.’ sed quid 
poetas? opi ices post mortem nobilitari volunt. quid enim 
Phidias sui similem speciem inclusit in clupeo Minervae, 
cum inscribere (nomen) non liceret? quid? nostri philosophi 
nonne in is libris ipsis, quos scribunt de contemnenda gloria, 
sua nomina inscribunt? 
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32. Como? Por acaso duvidas do fato de que convém 
ser captado o sinal da natureza, de qualquer natureza particu-
larmente benfazeja? Por isso, qual é a melhor natureza na es-
pécie humana do que a daqueles que consideram ter nascido 
para ajudar, proteger e preservar as pessoas? Hércules apro-
ximou-se dos deuses: nunca tivesse ido, a não ser que, quando 
estava entre os homens, tivesse preparado para si mesmo esse 
caminho. Esses fatos antigos foram consagrados também pela 
religião de todos: (XV) Como julgamos, neste Estado, terem 
pensado tantos e tão grandes homens, mortos por causa da 
coisa pública? E seu nome para idênticos ins, com os quais 
a vida seria encerrada? Ninguém se entregaria alguma vez à 
morte pela pátria sem uma grande esperança de imortalidade.

33. Ser assim foi permitido ao tranquilo Temístocles, 
foi permitido a Epaminondas e, para que eu não procure 
tanto o antigo como o externo, foi permitido a mim; não sei, 
porém, de que modo certo pressentimento das coisas futu-
ras esteja ixado nas mentes dos tempos de alguma forma, e 
isso tanto surge em grau máximo como com muita facilida-
de aparece nos maiores talentos e nos mais altos espíritos. 
Eliminado esse pressentimento, quem seria tão insano que 
vivesse sempre em labutas e perigos?

34. Falo dos expoentes. Como? Por ventura os poetas não 
querem se notabilizar depois da morte? Daí, pois, o famoso dito: 
“Contemplai, ó cidadãos, a beleza da imagem do velho Ênio: Este 
ixou os maiores feitos de vossos antepassados”? Solicita a re-

compensa da glória daqueles, cujos pais haviam marcado com 
honra; e da mesma forma: “Ninguém me honre com lágrimas 
nem fará meu funeral com choro. Por quê? Sobrevoo os vivos 
pelas bocas dos homens”. Mas e os artistas? Os autores querem 
se notabilizar depois da morte. Por que, pois, Fídias16 inseriu no 
escudo de Minerva uma igura semelhante a si mesmo, mesmo 
não sendo permitido gravar o nome? Por quê? Por ventura nos-
sos ilósofos não inscrevem seus nomes nos próprios livros que 
escrevem sobre o menosprezo da glória?
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[35] Quodsi omnium consensus naturae vox est, 
omnesque qui ubique sunt consentiunt esse aliquid, quod 
ad eos pertineat qui vita cesserint, nobis quoque idem 
existimandum est, et si, quorum aut ingenio aut virtute 
animus excellit, eos arbitrabimur, quia natura optima sint, 
cernere naturae vim maxume, veri simile est, cum optumus 
quisque maxume posteritati serviat, esse aliquid, cuius is 
post mortem sensum sit habiturus. 

XVI. [36] Sed ut deos esse natura opinamur, qualesque 
sint, ratione cognoscimus, sic permanere animos arbitramur 
consensu nationum omnium, qua in sede maneant 
qualesque sint, ratione discendum est. cuius ignoratio inxit 
inferos easque formidines, quas tu contemnere non sine 
causa videbare. in terram enim cadentibus corporibus isque 
humo tectis, e quo dictum est humari, sub terra censebant 
reliquam vitam agi mortuorum; quam eorum opinionem 
magni errores consecuti sunt, quos auxerunt poetae. 
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35. Mas se o consenso de todos é a voz da natureza, 
e todos, onde quer que estejam, estão de acordo que existe 
algo, que pertence àqueles que deixaram de viver, também 
a nós convém pensar a mesma coisa; e se considerarmos 
aqueles, cujo espírito se destacou ou pela inteligência ou 
pelo mérito, porque seriam de ótima natureza, é verossímil 
perceber perfeitamente a força da natureza, que haja algo, 
principalmente quando alguém muito bom sirva à posteri-
dade, de que esse teria percepção depois da morte.

(XVI) 36. Mas como concluímos pela natureza que 
existem deuses e conhecemos pela razão a natureza deles, 
da mesma forma julgamos que os espíritos permanecem se-
gundo o consenso de todos os povos, e em que lugar icam e 
qual seja sua natureza devem ser pesquisados pela razão. O 
desconhecimento disso imaginou os infernos e aqueles es-
pantalhos que tu parecias menosprezar não sem razão. Pois, 
depois que os corpos fossem atirados dentro da terra e co-
bertos por ela, donde se disse enterrar, julgavam que passava 
a vida restante dos mortos; grandes desvios acompanharam 
essa opinião deles, que os poetas ainda aumentaram.
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[37] frequens enim consessus theatri, in quo sunt 
mulierculae et pueri, movetur audiens tam grande carmen: 
‘Adsum atque advenio Acherunte vix via alta atque ardua 
Per speluncas saxis structas asperis pendentibus Maxumis, 
ubi rigida constat crassa caligo inferum,’ tantumque valuit 
error – qui mihi quidem iam sublatus videtur –, ut, corpora 
cremata cum scirent, tamen ea ieri apud inferos ingerent, 
quae sine corporibus nec ieri possent nec intellegi. animos 
enim per se ipsos viventis non poterant mente complecti, 
formam aliquam iguramque quaerebant. inde Homeri tota 
nevkuia inde ea quae meus amicus Appius nekuomantei'a 
faciebat, inde in vicinia nostra Averni lacus, unde animae 
excitantur obscura umbra opertae, imagines mortuorum, 
alto ostio Acheruntis, falso sanguine. has tamen imagines 
loqui volunt, quod ieri nec sine lingua nec sine palato nec 
sine faucium, laterum, pulmonum vi et igura potest. nihil 
enim animo videre poterant, ad oculos omnia referebant. 

[38] Magni autem est ingenii sevocare mentem 
a sensibus et cogitationem ab consuetudine abducere. 
itaque credo equidem etiam alios tot saeculis, sed quod 
litteris exstet, Pherecydes Syrius primus dixit animos 
esse hominum sempiternos, antiquus sane; fuit enim 
meo regnante gentili. hanc opinionem discipulus eius 
Pythagoras maxime confirmavit, qui cum Superbo 
regnante in Italiam venisset, tenuit Magnam illam 
Graeciam cum [honore] disciplinae, tum etiam auctoritate, 
multaque saecula postea sic viguit Pythagoreorum nomen, 
ut nulli alii docti viderentur. XVII. sed redeo ad antiquos. 
rationem illi sententiae suae non fere reddebant, nisi quid 
erat numeris aut descriptionibus explicandum: 
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37. Pois a reunião frequente do teatro, no qual se encon-
tram mulherezinhas e meninos, comove-se ao ouvir um poema 
tão grande: “Aqui estou e chego do Aqueronte apenas por um 
longo e árduo caminho, através de cavernas feitas de ásperos 
rochedos de imensa altura, onde reina a impenetrável e densa 
escuridão dos infernos”, e o erro – que na verdade me parece já 
ter sido eliminado – repercutiu tanto que, ao saberem que os 
corpos haviam sido cremados, mesmo assim os imaginassem 
existir nos infernos, uma vez que sem os corpos não poderiam 
existir nem ser compreendidos. Pois não podiam atingir pela 
mente os espíritos vivendo por si mesmos, procuravam alguma 
forma  ou aparência. Daí toda a Ãde Homero17, 
aquilo que meu amigo Ápio17 fazia, daí o lago Averno18 em nossa 
vizinhança, de onde as almas sepultadas são despertadas por 
uma sombra tenebrosa, iguras dos mortos com falso sangue na 
larga entrada do Aqueronte. Contudo, querem que essas iguras 
falem, o que não pode acontecer sem língua, sem palato, sem a 
força da garganta, das laterais e dos pulmões e sem rosto. Pois 
nada podiam ver pelo espírito e atribuíam tudo aos olhos.

38. Mas é próprio dos grandes talentos separar a 
mente dos sentidos e o pensamento das tradições. Por isso, 
de fato con io também em outros; em tantos séculos, mas 
também em quantos escritos, sobressai Ferecides Sírio19, 
por primeiro ainda que antigo, a irmou que os espíritos dos 
homens são sempiternos; de fato tinha o cognome de quem 
me governava. O discípulo dele, Pitágoras, con irmou com 
irmeza essa opinião, o qual, tendo vindo à Itália durante o 

reinado de Soberbo20, conquistou aquela Magna Grécia tanto 
pela respeitabilidade da doutrina como por seu prestígio e, 
por muitos séculos depois, tanto se impôs o nome dos pita-
góricos que parecia não haver nenhum outro sábio. (XVII) 
Volto, porém, aos antigos. Esses quase não davam explicação 
de suas a irmações, a não ser do que se referisse aos núme-
ros e às transcrições.
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[39] Platonem ferunt, ut Pythagoreos cognosceret, in 
Italiam venisse et didicisse Pythagorea omnia primumque 
de animorum aeternitate, non solum sensisse idem quod 
Pythagoram, sed rationem etiam attulisse. quam, nisi quid 
dicis, praetermittamus et hanc totam spem inmortalitatis 
relinquamus. An tu cum me in summam exspectationem 
adduxeris, deseris? errare mehercule malo cum Platone, 
quem tu quanti facias scio et quem ex tuo ore admiror, quam 
cum istis vera sentire. 

[40] Macte virtute! ego enim ipse cum eodem ipso 
non invitus erraverim. num igitur dubitamus – an sicut 
pleraque – quamquam hoc quidem minime; persuadent enim 
mathematici terram in medio mundo sitam ad universi caeli 
complexum quasi puncti instar optinere, quod kevntron illi 
vocant; eam porro naturam esse quattuor omnia gignentium 
corporum, ut, quasi partita habeant inter se ac divisa 
momenta, terrena et umida suopte nutu et suo pondere ad 
paris angulos in terram et in mare ferantur, reliquae duae 
partes, una ignea, altera animalis, ut illae superiores in 
medium locum mundi gravitate ferantur et pondere, sic 
hae rursum rectis lineis in caelestem locum subvolent, sive 
ipsa natura superiora adpetente sive quod a gravioribus 
leviora natura repellantur. quae cum constent, perspicuum 
debet esse animos, cum e corpore excesserint, sive illi sint 
animales, id est spirabiles, sive ignei, sublime ferri. 
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39. Conta-se que Platão teria vindo à Itália para co-
nhecer os pitagóricos e teria aprendido tudo deles e, em 
primeiro lugar, a respeito da eternidade dos espíritos e não 
apenas teria pensado o mesmo que Pitágoras, mas teria tam-
bém trazido uma prova. Deixemos isso de lado, se não dizes 
algo, e abandonemos toda essa esperança de imortalidade. 
Então tu me deixas, depois que me levaste a uma expectativa 
máxima? Por Hércules, pre iro errar com Platão, a quem sei 
o quanto aprecias e a quem admiro por tua boca, do que ex-
perimentar com aqueles as coisas verdadeiras.

40. Muito bem! Pois eu próprio, não contrafeito, teria 
errado na companhia do mesmo. Portanto, ainda duvidamos 
– ou da mesma forma que da maioria – ainda que disso, na 
verdade, de forma alguma; pois os matemáticos levam a crer 
que a terra, situada no centro do universo, representa como 
que o valor de um ponto em relação ao abraço de todo o ir-
mamento, que aqueles denominam Ã continuando, 
dizem que essa é a natureza dos quatro elementos que ge-
ram tudo, de modo que, como se tivessem momentos dividi-
dos e repartidos entre si, as coisas da terra e das águas são 
levadas, a seu aceno e por sua gravidade, para a terra e para 
o mar em ângulos iguais; as duas outras partes, uma de fogo 
e a outra, animada, como as anteriores são levadas para o 
meio pela gravidade e por sua massa, assim essas de novo se 
elevam voando para seu lugar celeste em linhas retas, seja 
por exigência da própria natureza superior, seja porque os 
mais leves são repelidos naturalmente pelos mais pesados. 
Sendo assim, deve ser evidente que os espíritos, quando 
abandonam o corpo, quer sejam animados, isto é, respirá-
veis, quer sejam de fogo, são levados para cima.



56  •   Marcos Túlio Cícero

[41] si vero aut numerus quidam sit animus, quod 
subtiliter magis quam dilucide dicitur, aut quinta illa non 
nominata magis quam non intellecta natura, multo etiam 
integriora ac puriora sunt, ut a terra longissime se ecferant. 
Horum igitur aliquid animus, ne tam vegeta mens aut in corde 
cerebrove aut in Empedocleo sanguine demersa iaceat. XVIII. 
Dicaearchum vero cum Aristoxeno aequali et condiscipulo 
suo, doctos sane homines, omittamus; quorum alter ne 
condoluisse quidem umquam videtur, qui animum se habere 
non sentiat, alter ita delectatur suis cantibus, ut eos etiam 
ad haec transferre conetur. harmonian autem ex intervallis 
sonorum nosse possumus, quorum varia compositio etiam 
harmonias ef icit plures; membrorum vero situs et igura 
corporis vacans animo quam possit harmoniam ef icere, non 
video. sed hic quidem, quamvis eruditus sit, sicut est, haec 
magistro concedat Aristoteli, canere ipse doceat; bene enim 
illo Graecorum proverbio praecipitur: ‘quam quisque norit 
artem, in hac se exerceat.’ 
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41. Se, porém, o espírito for certa categoria, o que 
se diz de modo mais sutil do que transparente, ou aquela 
quinta natureza, não mais descrita do que não compreen-
dida, são também muito mais completas e mais claras, de 
modo que se elevem muitíssimo acima da terra. Portanto, 
o espírito é algo dessas coisas, para que uma mente tão 
vigorosa não permaneça mergulhada ou no coração e no 
cérebro ou no sangue empedocleano. (XVIII)  Omitamos, 
porém, Dicearco com Aristoxeno, seu contemporâneo e 
condiscípulo, homens sem dúvida sábios; um dos quais pa-
rece nem sequer ter de fato sofrido muito, de modo a não 
sentir que tenha um espírito; o outro sentia tanto prazer 
em seus cantos que tentava transferi-los também para esse 
tema. Mas podemos conhecer a harmonia dos sons através 
dos intervalos, cuja diversa composição realiza muitas me-
lodias; não vejo, entretanto, que harmonia possa realizar 
a disposição dos membros e a forma do corpo privada do 
espírito. Esse de fato, embora seja sábio, como o é, conceda 
isso ao mestre Aristóteles, que o mesmo ensine a cantar; 
pois é bem ensinado pelo conhecido provérbio grego: “A 
arte que alguém conheça, nela se exercite.”
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[42] illam vero funditus eiciamus individuorum 
corporum levium et rutundorum concursionem fortuitam, 
quam tamen Democritus concalefactam et spirabilem, id 
est animalem, esse volt. is autem animus, qui, si est horum 
quattuor generum, ex quibus omnia constare dicuntur, 
ex in lammata anima constat, ut potissimum videri video 
Panaetio, superiora capessat necesse est. nihil enim habent 
haec duo genera proni et supera semper petunt. ita, sive 
dissipantur, procul a terris id evenit, sive permanent et 
conservant habitum suum, hoc etiam magis necesse est 
ferantur ad caelum et ab is perrumpatur et dividatur 
crassus hic et concretus aer, qui est terrae proximus. 
calidior est enim vel potius ardentior animus quam est hic 
aer, quem modo dixi crassum atque concretum; quod ex 
eo sciri potest, quia corpora nostra terreno principiorum 
genere confecta ardore animi concalescunt. 

XIX. [43] accedit ut eo facilius animus evadat ex hoc 
aere, quem saepe iam appello, eumque perrumpat, quod 
nihil est animo velocius, nulla est celeritas quae possit cum 
animi celeritate contendere. qui si permanet incorruptus 
suique similis, necesse est ita feratur, ut penetret et dividat 
omne caelum hoc, in quo nubes, imbres, ventique coguntur, 
quod et umidum et caliginosum est propter exhalationes 
terrae. Quam regionem cum superavit animus naturamque 
sui similem contigit et adgnovit, iunctis ex anima tenui et 
ex ardore solis temperato ignibus, insistit et inem altius 
se ecferendi facit. cum enim sui similem et levitatem et 
calorem adeptus (est), tamquam paribus examinatus 
ponderibus nullam in partem movetur, eaque ei demum 
naturalis est sedes, cum ad sui simile penetravit; in quo 
nulla re egens aletur et sustentabitur iisdem rebus, quibus 
astra sustentantur et aluntur. 
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42. Deixemos completamente fora aquele embate oca-
sional dos corpos individuais, leves e redondos, que Demócrito 
quer que exista muito aquecido e respirável, isto é, animado. 
Mas esse espírito, que é constituído por uma alma de fogo, 
caso se origine daquelas quatro espécies das quais se diz que 
tudo provém, segundo vejo ser a opinião principalmente de 
Panécio22, é necessário que procure alcançar as coisas superio-
res. Pois essas duas espécies nada têm de descendente e sem-
pre se dirigem para o mais alto. Desse modo, ou se dissipam, 
isso acontece longe da terra, ou permanecem e conservam sua 
condição, razão pela qual é ainda mais necessário que sejam le-
vadas para o céu e que este ar denso e material, que está próxi-
mo à terra, seja por elas rompido e dividido. O espírito, porém, é 
mais quente, ou melhor, mais ardente que este ar, que há pouco 
quali iquei de denso e material; do exposto pode-se saber isso, 
porque nossos corpos, elaborados pela espécie terrena dos 
princípios, se abrasam pelo ardor do espírito.

(XIX) 43. Acresce que tanto mais facilmente o espírito se 
livre desse ar, a que já me referi várias vezes, e o perpasse, uma 
vez que nada é mais veloz que o espírito, não existe nenhuma 
rapidez que possa se opor à velocidade do espírito. Caso esse 
permaneça incorrupto e igual a si mesmo, é necessário que 
seja levado de tal modo que penetre e divida todo este céu, em 
que são forçados a se reunir as nuvens, as chuvas e os ventos e 
que é tanto úmido como escuro por causa das emanações da 
terra.  Assim que o espírito tiver mantido e reconhecido a na-
tureza igual a si mesma, juntadas as chamas provenientes da 
alma delicada e do ardor moderado do sol, avança e alcança de 
modo mais alto o ponto inal de sua elevação. Portanto, assim 
que tiver obtido sua autenticidade, a leveza e o calor, como que 
pesado por medidas iguais não se move para parte alguma, e 
essa é precisamente sua morada natural, porque entrou no que 
é igual a si mesmo; nele, não necessitando de coisa alguma, será 
alimentado e sustentado com as mesmas coisas com as quais os 
astros são sustentados e alimentados.



60  •   Marcos Túlio Cícero

[44] Cumque corporis facibus in lammari soleamus 
ad omnis fere cupiditates eoque magis incendi, quod iis 
aemulemur, qui ea habeant quae nos habere cupiamus, 
profecto beati erimus, cum corporibus relictis et cupiditatum 
et aemulationum erimus expertes; quodque nunc facimus, 
cum laxati curis sumus, ut spectare aliquid velimus et visere, 
id multo tum faciemus liberius totosque nos in contemplandis 
rebus perspiciendisque ponemus, propterea quod et natura 
inest in mentibus nostris insatiabilis quaedam cupiditas veri 
videndi et orae ipsae locorum illorum, quo pervenerimus, 
quo faciliorem nobis cognitionem rerum caelestium, eo 
maiorem cognoscendi cupiditatem dabant. 

[45] haec enim pulchritudo etiam in terris ‘patritam’ 
illam et ‘avitam’, ut ait Theophrastus, philosophiam 
cognitionis cupiditate incensam excitavit. praecipue vero 
fruentur ea, qui tum etiam, cum has terras incolentes 
circumfusi erant caligine, tamen acie mentis dispicere 
cupiebant. XX. Etenim si nunc aliquid adsequi se putant, qui 
ostium Ponti viderunt et eas angustias, per quas penetravit 
ea quae est nominata Argo, quia Argivi in ea delecti viri 
Vecti petebant pellem inauratam arietis, aut ii qui Oceani 
freta illa viderunt, ‘Europam Libyamque rapax ubi dividit 
unda’, quod tandem spectaculum fore putamus, cum 
totam terram contueri licebit eiusque cum situm, formam, 
circumscriptionem, tum et habitabiles regiones et rursum 
omni cultu propter vim frigoris aut caloris vacantis? 
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44. E como costumamos ser excitados pelas tendên-
cias do corpo a quase todas as paixões e com isso ser mais 
in lamados, de modo que procuramos nos igualar àqueles 
que possuem aquelas coisas que desejamos ter, sem dúvida 
seremos felizes quando, abandonados os corpos, estaremos 
livres das paixões e das rivalidades; e o que fazemos agora, 
quando estamos aliviados das preocupações, de modo que 
queiramos ver e contemplar algo, então faremos isso muito 
mais livremente e nos colocaremos totalmente a contemplar 
e a reconhecer as coisas, porque tanto existe, pela própria 
natureza, em nossas mentes um certo desejo insaciável de 
ver o verdadeiro, como os próprios contornos daqueles lu-
gares, aos quais tivermos chegado, darão um desejo de co-
nhecer tanto maior quanto mais fácil nos for o conhecimento 
das coisas celestiais.

45. Pois essa beleza provocou, também na terra, aque-
la iloso ia “paternal” e “avoenga” provocada pela ânsia do 
conhecimento, como disse Teofrasto23. Mas particularmen-
te desfrutarão dela aqueles que, mesmo enquanto habita-
vam esta terra e estavam mergulhados na escuridão, assim 
mesmo desejavam ver bem com a acuidade da mente. (XX) 
Efetivamente, se julgam que conseguem agora algo, os que 
viram a entrada do Ponto e aquelas passagens apertadas 
pelas quais entrou aquele que é chamado Argo, porque os 
argivos, homens escolhidos nele transportados, procuravam 
a pele dourada do carneiro, ou aqueles que viram aqueles 
estreitos agitados do oceano, “onde as águas impetuosas se-
param a Europa e a Líbia”; inalmente, que espetáculo julga-
mos haveria de ser, quando for dado contemplar toda a terra, 
tanto sua posição, seu formato e sua extensão circular, como 
também as regiões habitáveis e, pelo contrário, vazias de 
qualquer cultivo por causa da violência do frio ou do calor?



62  •   Marcos Túlio Cícero

[46] nos enim ne nunc quidem oculis cernimus ea 
quae videmus; neque est enim ullus sensus in corpore, 
sed, ut non physici solum docent verum etiam medici, qui 
ista aperta et patefacta viderunt, viae quasi quaedam sunt 
ad oculos, ad auris, ad naris a sede animi perforatae. itaque 
saepe aut cogitatione aut aliqua vi morbi impediti apertis 
atque integris et oculis et auribus nec videmus, nec audimus, 
ut facile intellegi possit animum et videre et audire, non 
eas partis quae quasi fenestrae sint animi, quibus tamen 
sentire nihil queat mens, nisi id agat et adsit. quid, quod 
eadem mente res dissimillimas comprendimus, ut colorem, 
saporem, calorem, odorem, sonum? quae numquam quinque 
nuntiis animus cognosceret, nisi ad eum omnia referrentur 
et is omnium iudex solus esset. atque ea profecto tum multo 
puriora et dilucidiora cernentur, cum, quo natura fert, liber 
animus pervenerit. 

[47] nam nunc quidem, quamquam foramina illa, 
quae patent ad animum a corpore, callidissimo arti icio 
natura fabricata est, tamen terrenis concretisque corporibus 
sunt intersaepta quodam modo: cum autem nihil erit praeter 
animum, nulla res obiecta impediet, quo minus percipiat, 
quale quidque sit. XXI. Quamvis copiose haec diceremus, si 
res postularet, quam multa, quam varia, quanta spectacula 
animus in locis caelestibus esset habiturus. 
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46. Pois agora nem sequer distinguimos claramen-
te com nossos olhos aquilo que vemos; pois não há algum 
sentido no corpo, mas, como ensinam não só os ísicos como 
também os médicos, que viram essas coisas de modo direto 
e evidente, umas como que certas ligações perfuradas desde 
a sede do espírito até aos olhos, aos ouvidos e às narinas. Por 
isso, frequentemente não vemos nem ouvimos, impedidos 
ou por um pensamento ou por força de alguma doença, em-
bora com os olhos e os ouvidos abertos e perfeitos, de modo 
que facilmente se possa entender que o espírito vê e ouve, 
não aquelas partes que seriam como janelas do espírito, pe-
las quais contudo a mente não é capaz de perceber nada, a 
não ser que ele esteja presente e aja. Como? Por que com a 
mesma mente captamos coisas tão díspares como a cor, o sa-
bor, o calor, o odor e o som? O espírito nunca as reconheceria 
como cinco mensagens, a não ser que tudo se re ira a ele e 
ele seja o único juiz de tudo. E essas coisas sem dúvida serão 
distinguidas com muito mais clareza e nitidez, sempre que o 
espírito livre chegar aonde a natureza o conduz.

47. Pois, mesmo agora, ainda que a natureza tenha fa-
bricado, com uma competência extremamente hábil, aquelas 
aberturas que se abrem do corpo para o espírito, de algum 
modo, porém, estão separadas dos corpos terrenos e palpá-
veis: mas como não haverá nada além do espírito, nenhuma 
coisa oposta impedirá, quanto menos conheça qual seja a na-
tureza de cada uma. (XXI) Por mais que disséssemos isso com 
muita frequência, caso a ocasião exigisse, (não enumeraría-
mos) quão grandes, quão numerosos e quão variados espetá-
culos o espírito haveria de ter nos lugares celestiais.



64  •   Marcos Túlio Cícero

[48] quae quidem cogitans soleo saepe mirari 
non nullorum insolentiam philosophorum, qui naturae 
cognitionem admirantur eiusque inventori et principi gratias 
exultantes agunt eumque venerantur ut deum; liberatos 
enim se per eum dicunt gravissimis dominis, terrore 
sempiterno, et diurno ac nocturno metu. quo terrore? quo 
metu? quae est anus tam delira quae timeat ista, quae vos 
videlicet, si physica non didicissetis, timeretis, ‘Acherunsia 
templa alta Orci, pallida leti, nubila tenebris loca’? non pudet 
philosophum in eo gloriari, quod haec non timeat et quod 
falsa esse cognoverit? e quo intellegi potest, quam acuti 
natura sint, quoniam haec sine doctrina credituri fuerunt. 

[49] praeclarum autem nescio quid adepti sunt, 
quod didicerunt se, cum tempus mortis venisset, totos esse 
perituros. quod ut ita sit – nihil enim pugno –, quid habet 
ista res aut laetabile aut gloriosum? Nec tamen mihi sane 
quicquam occurrit, cur non Pythagorae sit et Platonis vera 
sententia. ut enim rationem Plato nullam adferret – vide, 
quid homini tribuam –, ipsa auctoritate me frangeret: tot 
autem rationes attulit, ut velle ceteris, sibi certe persuasisse 
videatur. 



Discussões tusculanas - Livro I    •  65

48. De fato, pensando nessas coisas, costumo icar ad-
mirado da audácia de alguns ilósofos, que admiram o ato 
de conhecer da natureza e, exultantes, agradecem a seu des-
cobridor e primeiro e o veneram como a um deus; pois se 
dizem libertados por ele de senhores severíssimos, de terror 
constante e do medo tanto diurno como noturno. De que ter-
ror? De que medo? Que velha tão tresloucada que tema es-
sas coisas, que vós certamente temeríeis, caso não tivésseis 
aprendido pela ísica, “os soberbos templos aquerontinos do 
orco, os locais obscuros da morte e indistintos pelas trevas”? 
Não se envergonha o ilósofo pelo fato de vangloriar-se por 
não temer essas coisas e ter conhecido que são falsas? Com 
isso pode-se compreender quão perspicazes sejam por na-
tureza, uma vez que, sem formação, haveriam de crer nelas.

49. Mas desconheço o que de surpreendente conse-
guiram ao convencer-se de que todos haveriam de morrer, 
quando chegasse o tempo da morte. Para que isso seja assim 
– pois não oponho a nada – o que tem esse assunto de alegria 
ou de glória? Na verdade, porém, nada me ocorre pelo qual 
não seja verdadeira a proposição de Pitágoras e de Platão. 
Contudo, como Platão não apresentou nenhuma comprova-
ção – vê o que atribuirei ao homem – a mesma me venceria 
pela autoridade: pois aduziu tantas comprovações que pare-
ce certamente ter-se persuadido a si mesmo como quereria 
convencer aos demais.
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XXII. [50] Sed plurimi contra nituntur animosque quasi 
capite damnatos morte multant, neque aliud est quicquam 
cur incredibilis is animorum videatur aeternitas, nisi quod 
nequeunt qualis animus sit vacans corpore intellegere et 
cogitatione comprehendere. quasi vero intellegant, qualis 
sit in ipso corpore, quae conformatio, quae magnitudo, qui 
locus; ut, si iam possent in homine vivo cerni omnia quae 
nunc tecta sunt, casurusne in conspectum videatur animus, 
an tanta sit eius tenuitas, ut fugiat aciem? 

[51] haec reputent isti qui negant animum sine 
corpore se intellegere posse: videbunt, quem in ipso corpore 
intellegant. mihi quidem naturam animi intuenti multo 
dif icilior occurrit cogitatio, multo obscurior, qualis animus 
in corpore sit tamquam alienae domi, quam qualis, cum 
exierit et in liberum caelum quasi domum suam venerit. si 
enim, quod numquam vidimus, id quale sit intellegere non 
possumus, certe et deum ipsum et divinum animum corpore 
liberatum cogitatione complecti possumus. Dicaearchus 
quidem et Aristoxenus, quia dif icilis erat animi quid aut 
qualis esset intellegentia, nullum omnino animum esse 
dixerunt. 
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(XXII) 50. Muitos, porém, se esforçam contra e punem 
com a morte os espíritos como condenados à pena capital, 
nem se trata de qualquer outra coisa por que lhes pareça 
incrível a eternidade dos espíritos, a não ser porque não 
conseguem entender e compreender pelo pensamento de 
que natureza seja o espírito sem corpo. Como se, porém, en-
tendessem de que natureza seja ele no próprio corpo, qual 
sua con iguração, grandeza e localização; tanto que, caso já 
pudessem ser vistas claramente, no homem vivo, todas as 
coisas que agora estão ocultas, por ventura pareceria que o 
espírito haveria de tornar-se perceptível, ou tão grande seja 
sua luidez que fuja à acuidade do olhar?

51. Isso re letem aqueles que negam que o espírito 
possa compreender-se a si mesmo sem corpo: verão a quem 
compreendam no próprio corpo. A mim, na verdade, ocorre 
muito mais di icilmente o pensamento de vislumbrar a na-
tureza do espírito, e muito mais obscuro para mim é qual 
seja a natureza do espírito no corpo como em morada es-
tranha, do que sua natureza quando se separar e chegar ao 
céu livre como à sua casa. Se, porém, porque nunca vimos, 
não podemos entender de que natureza isso seja, com cer-
teza podemos apreender pelo pensamento tanto o próprio 
deus como o espírito divino livre de corpo. De fato, Dicearco 
e Aristoxeno a irmaram que não existe absolutamente o es-
pírito, porque era di ícil a compreensão do espírito: o que e 
de que natureza seria.
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[52] est illud quidem vel maxumum animo ipso 
animum videre, et nimirum hanc habet vim praeceptum 
Apollinis, quo monet ut se quisque noscat. non enim credo 
id praecipit, ut membra nostra aut staturam iguramve 
noscamus; neque nos corpora sumus, nec ego tibi haec 
dicens corpori tuo dico. cum igitur ‘nosce te’ dicit, hoc dicit: 
‘nosce animum tuum.’ nam corpus quidem quasi vas est aut 
aliquod animi receptaculum; ab animo tuo quicquid agitur, 
id agitur a te. hunc igitur nosse nisi divinum esset, non esset 
hoc acrioris cuiusdam animi praeceptum tributum deo. 

[53] Sed si, qualis sit animus, ipse animus nesciet, dic 
quaeso, ne esse quidem se sciet, ne moveri quidem se? ex 
quo illa ratio nata est Platonis, quae a Socrate est in Phaedro 
explicata, a me autem posita est in sexto libro de re publica: 
XXIII. ‘Quod semper movetur, aeternum est; quod autem 
motum adfert alicui quodque ipsum agitatur aliunde, quando 
inem habet motus, vivendi inem habeat necesse est. solum 

igitur, quod se ipsum movet, quia numquam deseritur a se, 
numquam ne moveri quidem desinit; quin etiam ceteris 
quae moventur hic fons, hoc principium est movendi.
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52. Na verdade, existe o conhecido ou o supremo ver o 
espírito pelo próprio espírito, e seguramente tem essa força 
o preceito de Apolo, pelo qual adverte que cada um se conhe-
ça a si mesmo. Mas não creio que ele preceitue que conhe-
çamos os nossos membros ou a estatura e a aparência; nós 
não somos corpos, nem eu, dizendo-te essas coisas, digo-as a 
teu corpo. Portanto, quando diz “conheça-te”, diz o seguinte: 
“Conheça teu espírito”. Pois de certo o corpo é como que um 
recipiente ou algum receptáculo do espírito; o que quer que 
é feito por teu espírito, é feito por ti. Em consequência, se 
esse conhecer não fosse divino, esse preceito de todo espíri-
to penetrante não seria atribuído a um deus.

53. Se, porém, o próprio espírito não conhecer qual 
seja sua própria natureza, dize-me, por favor, não saberá que 
ele mesmo existe, nem sequer se manifesta? Daí, aquele ar-
gumento nasceu de Platão, que foi explicada por Sócrates no 
Fedro, mas colocada por mim no livro sexto De Re Publica: 
(XXIII) ‘O que sempre se move, é eterno; mas o que ocasio-
na um movimento a alguém e o mesmo é impelido de outra 
parte, quando o movimento acaba, é necessário que deixe de 
viver. Portanto, somente o que se move por si mesmo nunca 
deixa de fato de se mover, porque nunca desiste por si mes-
mo; ainda mais, é essa a fonte, é esse o princípio de movi-
mento também para as outras coisas que se movem. 
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[54] principii autem nulla est origo; nam e principio 
oriuntur omnia, ipsum autem nulla ex re alia nasci potest; 
nec enim esset id principium, quod gigneretur aliunde. 
quod si numquam oritur, ne occidit quidem umquam; nam 
principium extinctum nec ipsum ab alio renascetur, nec 
ex se aliud creabit, siquidem necesse est a principio oriri 
omnia. ita it, ut motus principium ex eo sit, quod ipsum a 
se movetur; id autem nec nasci potest nec mori, vel concidat 
omne caelum omnisque natura <et> consistat necesse est nec 
vim ullam nanciscatur, qua a primo inpulsa moveatur. cum 
pateat igitur aeternum id esse, quod se ipsum moveat, quis 
est qui hanc naturam animis esse tributam neget? inanimum 
est enim omne, quod pulsu agitatur externo; quod autem est 
animal, id motu cietur interiore et suo; nam haec est propria 
natura animi atque vis. quae si est una ex omnibus quae se 
ipsa [semper] moveat, neque nata certe est et aeterna est’. 

[55] licet concurrant omnes plebei philosophi – sic 
enim ii, qui a Platone et Socrate et ab ea familia dissident, 
appellandi videntur –, non modo nihil umquam tam 
eleganter explicabunt, sed ne hoc quidem ipsum quam 
subtiliter conclusum sit intellegent. sentit igitur animus se 
moveri; quod cum sentit, illud una sentit, se vi sua, non aliena 
moveri, nec accidere posse ut ipse umquam a se deseratur. 
ex quo ef icitur aeternitas, nisi quid habes ad haec. Ego vero 
facile sim passus ne in mentem quidem mihi aliquid contra 
venire; ita isti faveo sententiae. 
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54. Para o princípio, porém, não há nenhuma origem, 
pois todas as coisas se originam do princípio, mas o mesmo 
não pode nascer de nenhuma outra coisa, pois não seria prin-
cípio o que fosse produzido por algo outro. Pois se nunca se 
origina, também nunca tem ocaso; de fato, nem mesmo um 
princípio extinto nasceria de outro, nem de si mesmo criará 
algo, visto que é necessário que tudo se origine do princípio. 
Desse modo sucede que o movimento seja o princípio pelo 
fato de que se move por si mesmo; esse, porém, não pode 
nascer nem morrer, ou é necessário que caia de uma vez o 
céu inteiro e pare toda a natureza e não se encontre algu-
ma força pela qual se mova, impelida por primeiro. Portanto, 
porque é evidente ser eterno aquilo que se move por si mes-
mo, quem é que nega que essa natureza foi atribuída aos 
espíritos? Inanimado é, portanto, tudo que é movimentado 
por impulso externo; mas o que é animado, é posto em mo-
vimento por impulso interior também seu, uma vez que isso 
constitui a própria natureza e a força do espírito. Se essa é 
uma dentre todas as que se movem sempre por si mesmas, 
certamente não nasceu e é eterna.

55. Ainda que concordem todos os ilósofos plebeus 
– pois assim parece que devem ser chamados os que dis-
cordam de Platão, de Sócrates e dessa escola – não só nun-
ca explicarão nada de modo tão esmerado, mas nem sequer 
compreenderão aquilo mesmo que tão sutilmente tiver sido 
concluído. Portanto, o espírito percebe que se move; se pois 
percebe, percebe ao mesmo tempo o fato de que se move a si 
mesmo por sua força, não alheia, e que não pode suceder que 
ele próprio desista de si mesmo. Com isso se efetua a eter-
nidade, a não ser que tenhas algo a acrescentar. Eu, porém, 
facilmente não consenti que algo contra sequer me viesse à 
mente; assim, sou favorável a essa proposição.
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XXIV. [56] Quid? illa tandem num leviora censes, quae 
declarant inesse in animis hominum divina quaedam? quae 
si cernerem quem ad modum nasci possent, etiam quem ad 
modum interirent viderem. nam sanguinem, bilem, pituitam, 
ossa, nervos, venas, omnem denique membrorum et totius 
corporis iguram videor posse dicere unde concreta et quo 
modo facta sint: animum ipsum – si nihil esset in eo nisi 
id, ut per eum viveremus, tam natura putarem hominis 
vitam sustentari quam vitis, quam arboris; haec enim etiam 
dicimus vivere. item si nihil haberet animus hominis nisi 
ut appeteret aut fugeret, id quoque esset ei commune cum 
bestiis. 

[57] Habet primum memoriam, et eam in initam 
rerum innumerabilium. quam quidem Plato recordationem 
esse volt vitae superioris. nam in illo libro, qui inscribitur 
Menon, pusionem quendam Socrates interrogat quaedam 
geometrica de dimensione quadrati. ad ea sic ille respondet 
ut puer, et tamen ita faciles interrogationes sunt, ut gradatim 
respondens eodem perveniat, quo si geometrica didicisset. 
ex quo ef ici volt Socrates, ut discere nihil aliud sit nisi 
recordari. quem locum multo etiam accuratius explicat in 
eo sermone, quem habuit eo ipso die, quo excessit e vita; 
docet enim quemvis, qui omnium rerum rudis esse videatur, 
bene interroganti respondentem declarare se non tum illa 
discere, sed reminiscendo recognoscere, nec vero ieri ullo 
modo posse, ut a pueris tot rerum atque tantarum insitas et 
quasi consignatas in animis notiones, quas ejnnoivaß vocant, 
haberemus, nisi animus, ante quam in corpus intravisset, in 
rerum cognitione viguisset. 
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(XXIV) 56. Como? A inal, por ventura consideras me-
nos profundas as proposições que a irmam haver algo de 
divino dentro dos espíritos dos homens? Caso entendesse 
de que modo esse algo poderia nascer, veria também de que 
modo pereceria. Pois me parece poder dizer de onde se ori-
ginaram e como foram feitos o sangue, a bílis, a mucosidade, 
os ossos, os nervos, as veias, a inal toda a forma dos mem-
bros e do corpo todo: o próprio espírito – caso não houvesse 
nele a não ser isso, para que vivêssemos através dele, julga-
ria que tanto a vida do homem como a da videira, como a da 
árvore é sustentada pela natureza; pois dizemos que essas 
também têm vida. Da mesma forma, se o espírito do homem 
nada tivesse que não seja desejar ou evitar, isso também lhe 
seria comum com os animais.

57. Em primeiro lugar, possui memória, e aquela in-
inita de coisas inumeráveis. Na verdade, Plauto quer que 

ela seja a recordação de uma vida superior. Pois naquele li-
vro, cujo título é Menon, Sócrates pergunta a certo rapazi-
nho a respeito de uma dimensão geométrica do quadrado. 
Responde-a à maneira de menino, e as perguntas são todavia 
tão fáceis, que aos poucos chegue com as respostas ao mes-
mo ponto, em que chegaria se tivesse aprendido geometria. 
Com isso Sócrates quer demonstrar que aprender não seja 
nada mais do que recordar. Explica essa passagem de modo 
muito acurado naquela alocução que fez no mesmo dia em 
que morreu; pois ensina que qualquer um, que pareça ser 
desconhecedor de tudo, responde a quem pergunta bem que 
não está aprendendo aquilo agora mas que o reconhece pelo 
recordar, mas que não poderia suceder de modo algum que, 
desde criança, tivéssemos noções, que denomina “enoias”, 
implantadas e como que atestadas de tantas e tão grandes 
coisas nos espíritos, a não ser que o espírito prosperasse no 
conhecimento das coisas antes de ter entrado no corpo.
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[58] cumque nihil esset,ut omnibus locis a Platone 
disseritur – nihil enim putat esse, quod oriatur et intereat, 
idque solum esse, quod semper tale sit quale est, (ijdevan 
appellat ille, nos speciem) –, non potuit animus haec in 
corpore inclusus adgnoscere, cognita attulit; ex quo tam 
multarum rerum cognitionis admiratio tollitur. neque ea 
plane videt animus, cum repente in tam insolitum tamque 
perturbatum domicilium inmigravit, sed cum se collegit 
atque recreavit, tum adgnoscit illa reminiscendo. ita nihil 
est aliud discere nisi recordari. 

[59] Ego autem maiore etiam quodam modo memoriam 
admiror. quid est enim illud quo meminimus, aut quam 
habet vim aut unde naturam? non quaero, quanta memoria 
Simonides fuisse dicatur, quanta Theodectes, quanta is, qui a 
Pyrrho legatus ad senatum est missus, Cineas, quanta nuper 
Charmadas, quanta, qui modo fuit, Scepsius Metrodorus, 
quanta noster Hortensius: de communi hominum memoria 
loquor, et eorum maxume qui in aliquo maiore studio et arte 
versantur, quorum quanta mens sit, dif icile est existimare; 
ita multa meminerunt. 

XXV. [60] Quorsus igitur haec spectat oratio? quae 
sit illa vis et unde sit, intellegendum puto. non est certe nec 
cordis, nec sanguinis, nec cerebri, nec atomorum; animae 
sit ignisne nescio, nec me pudet ut istos fateri nescire quod 
nesciam: illud, si ulla alia de re obscura ad irmare possem, 
sive anima sive ignis sit animus, eum iurarem esse divinum. 
quid enim, obsecro te, terrane tibi hoc nebuloso et caliginoso 
caelo aut sata aut concreta videtur tanta vis memoriae? si 
quid sit hoc non vides, at quale sit vides; si ne id quidem, at 
quantum sit profecto vides. quid igitur? 



Discussões tusculanas - Livro I    •  75

58. E mesmo que não houvesse nada, como é tratado 
por Platão em todos os tópicos – pois julga nada haver que 
nasça e pereça, e existir apenas aquilo que seja sempre tal 
qual é (aquele a denomina “ideia”, nós, “espécie”) – não pôde 
o espírito, recluso no corpo, reconhecer essas coisas, referiu 
os conhecimentos; daí se tira a admiração do conhecimento 
de muitas coisas. Nem o espírito os vê inteiramente, quando 
imigrou inesperadamente para um domicílio tão insólito e 
tão perturbador, mas assim que se concentra e se refaz, en-
tão reconhece aquelas coisas pelo relembrar. Desse modo, 
aprender nada mais é que recordar.

59. Eu, porém, também admiro a memória de certo 
modo ainda maior. Pois, que é aquilo pelo qual nos recor-
damos, ou que força tem ou de onde recebe sua natureza? 
Não pergunto pelo que se diz ter sido o tamanho da memó-
ria de Simônides24, o da de Teodecte, o tamanho da memória 
daquele que foi enviado ao senado como legado por Pirro, 
Cineas, mais recentemente o da de Carmadas, a grandeza da 
memória de Scepsio Metrodoro, que há pouco se foi, o ta-
manho da de nosso Hortênsio: falo da memória comum dos 
homens, e sobretudo daqueles que se aplicam a um estudo 
superior ou arte, dos quais é di ícil avaliar quão grande seja a 
mente; desse modo, lembraram-se de muitas coisas.

(XXV) 60. Para que direção, portanto, volta-se esta dis-
sertação? Julgo que seja para compreender que força seja aque-
la de onde provenha. Certamente não é do coração, nem do san-
gue, nem do cérebro, nem dos átomos; ignoro se é por ventura 
o fogo da alma, nem me envergonho de confessar que os desco-
nheça, porque de fato não sei: se pudesse a irmar alguma outra 
coisa a respeito de um assunto obscuro, como se o espírito é a 
alma ou o fogo, juraria que ele é divino. Por favor, o que te pare-
ce, pois, semeada ou gerada pela terra ou por esse céu nebuloso 
e escuro a tão grande força da memória? Caso não vejas o que é 
isso, certamente vês sua importância; se nem isso, pelo menos 
certamente percebes sua extensão. O que então?
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[61] utrum capacitatem aliquam in animo putamus 
esse, quo tamquam in aliquod vas ea, quae meminimus, 
infundantur? absurdum id quidem; qui enim fundus aut 
quae talis animi figura intellegi potest aut quae tanta 
omnino capacitas? an inprimi quasi ceram animum 
putamus, et esse memoriam signatarum rerum in mente 
vestigia? quae possunt verborum, quae rerum ipsarum 
esse vestigia, quae porro tam inmensa magnitudo, quae 
illa tam multa possit effingere? 

[62] Quid? illa vis quae tandem est quae investigat 
occulta, quae inventio atque excogitatio dicitur? ex hacne tibi 
terrena mortalique natura et caduca concreta ea videtur? 
aut qui primus, quod summae sapientiae Pythagorae visum 
est, omnibus rebus imposuit nomina? aut qui dissipatos 
homines congregavit et ad societatem vitae convocavit, aut 
qui sonos vocis, qui in initi videbantur, paucis litterarum 
notis terminavit, aut qui errantium stellarum cursus, 
praegressiones, institutiones notavit? omnes magni; etiam 
superiores, qui fruges, qui vestitum, qui tecta, qui cultum 
vitae, qui praesidia contra feras invenerunt, a quibus 
mansuefacti et exculti a necessariis arti iciis ad elegantiora 
de luximus. nam et auribus oblectatio magna parta est 
inventa et temperata varietate et natura sonorum, et astra 
suspeximus cum ea quae sunt in ixa certis locis, tum illa non 
re sed vocabulo errantia, quorum conversiones omnisque 
motus qui animo vidit, is docuit similem animum suum eius 
esse, qui ea fabricatus esset in caelo. 
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61. Se porventura julgarmos haver no espírito deter-
minado receptáculo em que são infundidas aquelas coisas de 
que nos recordamos, como em algum vaso? Isso, porém, é 
absurdo; pois como pode ser entendida essa infusão ou essa 
tal forma do espírito ou simplesmente esse tão grande re-
ceptáculo? E se julgarmos que o espírito é impresso como 
a cera e que a memória são os vestígios das coisas gravadas 
na mente? Essas podem ser os vestígios das palavras, podem 
ser os vestígios das próprias coisas, além disso, aquela tão 
desmedida grandeza que possa reproduzir aquelas coisas 
tão numerosas?

62. Como? Aquela força, que a inal investiga as coi-
sas ocultas, que se diz invenção ou descoberta? Por acaso 
te parece que isso é gerado por esta natureza terrena, mor-
tal e transitória? Ou quem por primeiro impôs os nomes a 
todas as coisas, fato que pareceu à sabedoria suprema de 
Pitágoras? Ou quem reuniu os homens dispersos e os cha-
mou para a comunidade da vida, ou quem ixou, nas poucas 
notações das letras, os sons da voz, que pareciam in initos, 
ou quem anotou os cursos, as precedências e os sistemas das 
estrelas errantes? Todos são grandes; são ainda superiores 
aqueles que descobriram os cereais, as vestimentas, as mo-
radias, o cultivo da vida e a proteção contra as feras, pelos 
quais, tranquilizados e aperfeiçoados, temos derivado das 
ocupações indispensáveis para coisas mais nobres. Pois tam-
bém para os ouvidos foi descoberto e aperfeiçoado um gran-
de divertimento tanto pela variedade combinada como pela 
natureza dos sons, e temos contemplado os astros, tanto os 
que estão ixos em certos lugares como os que, não de fato, 
mas no modo de dizer, são errantes, cujas rotações circulares 
e todos os movimentos aquele que viu pelo espírito ensinou 
que seu espírito é semelhante ao daquele que os teria fabri-
cado no céu.
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[63] nam cum Archimedes lunae, solis, quinque 
errantium motus in sphaeram inligavit, effecit idem quod 
ille, qui in Timaeo mundum aedi icavit, Platonis deus, ut 
tarditate et celeritate dissimillimos motus una regeret 
conversio. quod si in hoc mundo ieri sine deo non potest, 
ne in sphaera quidem eosdem motus Archimedes sine divino 
ingenio potuisset imitari. 

XXVI.[64] Mihi vero ne haec quidem notiora et 
inlustriora carere vi divina videntur, ut ego aut poetam grave 
plenumque carmen sine caelesti aliquo mentis instinctu 
putem fundere, aut eloquentiam sine maiore quadam 
vi luere abundantem sonantibus verbis uberibusque 
sententiis. philosophia vero, omnium mater artium, quid est 
aliud nisi, ut Plato, donum, ut ego, inventum deorum? haec 
nos primum ad illorum cultum, deinde ad ius hominum, quod 
situm est in generis humani societate, tum ad modestiam 
magnitudinemque animi erudivit, eademque ab animo 
tamquam ab oculis caliginem dispulit, ut omnia supera, 
infera, prima, ultima, media videremus. 
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63. Pois, quando Arquimedes interligou na esfera os 
movimentos da lua, do sol e dos cinco errantes, realizou a 
mesma coisa que aquele que, no Timeu, construiu o mun-
do, o deus de Platão, de modo que as rotações regessem 
ao mesmo tempo, pelo retardamento e pela aceleração, 
os tão díspares movimentos. Se isso não pode acontecer 
neste mundo sem um deus, muito menos na esfera celeste 
Arquimedes teria podido copiar os mesmos movimentos 
sem inspiração divina.

(XXVI) 64. Parece-me, porém, que nem mesmo esses 
fatos mais notáveis e ilustrativos dispensam a força divina, 
tanto que penso ou não poder um poeta elaborar um poe-
ma, sobretudo, profundo sem alguma inspiração celeste da 
mente, ou luir, sem certa força maior, uma eloquência reple-
ta de termos sonoros e de fecundas sentenças. Entretanto, 
o que é a Filoso ia, a mãe de todas as artes, senão um dom, 
segundo Platão, um invento dos deuses, como penso? Essa 
primeiramente nos orientou para o culto deles, depois para 
o direito dos homens, que se situa na sociedade do gênero 
humano, em seguida para a modéstia e a grandeza do espí-
rito, e a mesma dissipou a escuridão do espírito como dos 
olhos, para que víssemos todas as coisas superiores, inferio-
res, primeiras, últimas e médias.
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[65] prorsus haec divina mihi videtur vis, quae 
tot res ef iciat et tantas. quid est enim memoria rerum 
et verborum? quid porro inventio? profecto id, quo ne in 
deo quidem quicquam maius intellegi potest. non enim 
ambrosia deos aut nectare aut Iuventate pocula ministrante 
laetari arbitror, nec Homerum audio, qui Ganymeden ab dis 
raptum ait propter formam, ut Iovi bibere ministraret; non 
iusta causa, cur Laomedonti tanta ieret iniuria. ingebat 
haec Homerus et humana ad deos transferebat: divina 
mallem ad nos. quae autem divina? vigere, sapere, invenire, 
meminisse. ergo animus qui , ut ego dico, divinus est, ut 
Euripides dicere audet, deus. Et quidem, si deus aut anima 
aut ignis est, idem est animus hominis. nam ut illa natura 
caelestis et terra vacat et umore, sic utriusque harum rerum 
humanus animus est expers; sin autem est quinta quaedam 
natura, ab Aristotele inducta primum, haec et deorum est 
et animorum. Hanc nos sententiam secuti his ipsis verbis in 
Consolatione hoc expressimus: 
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65. Essa força me parece simplesmente divina, que 
realiza tantas e tão grandes coisas. O que são, pois, a memó-
ria das coisas e as palavras? Além disso, o que é a invenção? 
Verdadeiramente, aquilo em relação ao qual nada maior 
pode ser entendido mesmo em um deus. Pois não julgo que 
os deuses se alegram pela ambrosia ou pelo néctar ou pela 
(deusa) Juventude servindo os copos, nem ouço a Homero, 
que diz Ganimedes ter sido raptado pelos deuses por causa 
de sua beleza, para que servisse bebidas a Júpiter; não é moti-
vo justo pelo qual se izesse tamanha ofensa a Laomedonte25. 
Homero imaginava essas coisas e transferia aos deuses fatos 
humanos: para nós eu preferiria as coisas divinas. Mas que 
coisas divinas? Estar cheio de vida, ter discernimento, des-
cobrir e recordar. Portanto, o espírito que, como eu digo, é 
divino, e como Eurípedes ousa a irmar, é deus. Portanto, se 
deus é ou alma ou fogo, o mesmo é o espírito do homem. Pois 
da mesma forma que aquela natureza celestial está livre da 
terra e do elemento líquido, assim também o espírito huma-
no está isento de ambos; em caso contrário, há uma quinta 
natureza, primeiramente introduzida por Aristóteles, e esta 
é tanto dos deuses como dos espíritos. Seguimos essa pro-
posição e, com estas mesmas palavras, temos expressado na 
Consolação o seguinte:
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XXVII. [66] ‘Animorum nulla in terris origo inveniri 
potest; nihil enim est in animis mixtum atque concretum 
aut quod ex terra natum atque ictum esse videatur, 
nihil ne aut umidum quidem aut labile aut igneum. his 
enim in naturis nihil inest, quod vim memoriae, mentis, 
cogitationis habeat, quod et praeterita teneat et futura 
provideat et complecti possit praesentia. quae sola divina 
sunt, nec invenietur umquam, unde ad hominem venire 
possint nisi a deo. singularis est igitur quaedam natura 
atque vis animi seiuncta ab his usitatis notisque naturis. ita, 
quicquid est illud, quod sentit, quod sapit, quod vivit, quod 
viget, caeleste et divinum ob eamque rem aeternum sit 
necesse est. nec vero deus ipse, qui intellegitur a nobis, alio 
modo intellegi potest nisi mens soluta quaedam et libera, 
segregata ab omni concretione mortali, omnia sentiens et 
movens ipsaque praedita motu sempiterno. hoc e genere 
atque eadem e natura est humana mens.’ 

[67] Ubi igitur aut qualis est ista mens? – ubi tua 
aut qualis? potesne dicere? an, si omnia ad intellegendum 
non habeo quae habere vellem, ne iis quidem quae habeo 
mihi per te uti licebit? non valet tantum animus, ut se ipse 
videat, at ut oculus, sic animus se non videns, alia cernit. non 
videt autem, quod minimum est, formam suam (quamquam 
fortasse id quoque, sed relinquamus); vim certe, sagacitatem, 
memoriam, motum, celeritatem videt. haec magna, haec 
divina, haec sempiterna sunt; qua facie quidem sit aut ubi 
habitet, ne quaerendum quidem est. 
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(XXVII) 66. “Nenhuma origem dos espíritos pode ser 
encontrada na terra; pois, nada de composto e material exis-
te nos espíritos ou que pareça ser plasmado ou nascido da 
terra, nada nem mesmo de líquido ou da natureza do ar ou 
de fogo. Porquanto, nesses elementos nada existe que tenha 
a força da memória, da mente e do pensamento, que tanto 
retenha as coisas passadas como preveja as futuras e pos-
sa compreender as presentes. Esses são só divinos, não será 
jamais encontrado de onde possam vir ao homem a não ser 
de deus. Portanto, cada natureza é única e a força do espírito 
distinta em relação a essas naturezas comuns e conhecidas. 
Em consequência, o que quer seja aquilo que sente, que co-
nhece, que vive, que prospera, é necessário que, pelo mesmo 
motivo, seja eterno. Nem mesmo o próprio deus, que por nós 
é compreendido, pode ser compreendido de outro modo se-
não como determinada mente desembaraçada e livre, isenta 
de toda concreção mortal, tudo sentindo e tudo movendo e 
ela própria dotada de movimento sempiterno. Desse mesmo 
gênero e dessa natureza é a mente humana.” 

67. Onde está, pois, e de que natureza é essa mente? 
– Onde está a tua ou de que espécie é? Podes por acaso dizê-
-lo? Pois, se não chego a compreender tudo que quereria, 
nem ao menos me será permitido usar por ti o que consegui? 
O espírito só não consegue ver a si mesmo, mas como o olho, 
assim o espírito, não se vendo, distingue as outras coisas. 
Não vê, porém, sua forma, o que é o mínimo (embora talvez 
isso também, mas deixemos de lado); certamente vê a força, 
a sagacidade, a memória, o movimento e a rapidez. Essas coi-
sas são grandes, são divinas e são sempiternas; como seria 
sua face ou onde resida nem sequer se deve procurar.
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XXVIII. [68] Ut cum videmus speciem primum 
candoremque caeli, dein conversionis celeritatem tantam 
quantam cogitare non possumus, tum vicissitudines dierum 
ac noctium commutationesque temporum quadrupertitas 
ad maturitatem frugum et ad temperationem corporum 
aptas eorumque omnium moderatorem et ducem solem, 
lunamque adcretione et deminutione luminis quasi 
fastorum notantem et signi icantem dies, tum in eodem orbe 
in duodecim partes distributo, quinque stellas ferri eosdem 
cursus constantissime servantis disparibus inter se motibus, 
nocturnamque caeli formam undique sideribus ornatam, 
tum globum terrae eminentem e mari, ixum in medio mundi 
universi loco, duabus oris distantibus habitabilem et cultum, 
quarum altera, quam nos incolimus, Sub axe posita ad stellas 
septem, unde horrifer, Aquilonis stridor gelidas molitur 
nives, altera australis, ignota nobis, quam vocant Graeci 
ajntiÃcqona, 

[69] ceteras partis incultas, quod aut frigore rigeant 
aut urantur calore; hic autem, ubi habitamus, non intermittit 
suo tempore Caelum nitescere, arbores frondescere, Vites 
laeti icae pampinis pubescere, Rami bacarum ubertate 
incurvescere, Segetes largiri fruges, lorere omnia, Fontes 
scatere, herbis prata convestirier, tum multitudinem 
pecudum partim ad vescendum, partim ad cultus agrorum, 
partim ad vehendum, partim ad corpora vestienda, 
hominemque ipsum quasi contemplatorem caeli ac deorum 
cultorem atque hominis utilitati agros omnis et maria 
parentia –: 
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(XVIII) 68. Como quando vemos primeiramente o 
formato e o esplendor do céu, depois a tão grande rapidez 
do movimento dos astros, tamanha que não podemos pen-
sar, em seguida as sucessões dos dias e das noites e as alte-
rações dos tempos, divididas em quatro, adequadas para a 
maturação dos produtos da terra e para a constituição dos 
corpos, o sol, guia e moderador de tudo isso, e a lua pelo 
aumento ou pela diminuição da luminosidade como que 
marcando o calendário e indicando os dias; em seguida, no 
mesmo universo repartido em doze partes, trilham cinco 
estrelas, mantendo entre si, de modo absolutamente cons-
tante, os mesmos cursos em movimentos díspares, e a bele-
za noturna do céu, ornada de estrelas por todas as partes; 
depois o globo da terra elevando-se do mar, ixo em posição 
medial do mundo universo, habitável e cultivado em duas 
extremidades separadas, uma das quais nós habitamos, co-
locada sob o polo (norte) perto das sete estrelas, de onde 
o horroroso rugido do aquilão arrasta com di iculdade as 
neves gélidas, e a outra austral, por nós desconhecida, que 
os gregos denominam antichtona26;

69. as outras partes não cultivadas, porque ou são 
rijas devido ao frio ou queimadas pelo calor; aqui, porém, 
onde moramos, o irmamento nunca deixa de resplande-
cer no tempo oportuno, as árvores se cobrem de folhas, as 
videiras portadoras de alegria cobrem-se de lanugem nos 
renovos, os ramos de azeitonas curvam-se devido à gran-
de produtividade, as searas prodigalizam os grãos, tudo 
loresce, as fontes jorram, os prados revestem-se de vege-

tação, então vemos a multidão de animais domésticos, em 
parte para a alimentação, em parte para o cultivo dos cam-
pos, em parte para viajar, em parte para vestir o corpo, e 
o próprio homem como contemplador do céu e cultor dos 
deuses, e ainda todos os campos e os mares submissos à 
utilidade do homem –:
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[70] haec igitur et alia innumerabilia cum cernimus, 
possumusne dubitare quin iis praesit aliquis vel effector, si 
haec nata sunt, ut Platoni videtur, vel, si semper fuerunt, 
ut Aristoteli placet, moderator tanti operis et muneris? sic 
mentem hominis, quamvis eam non videas, ut deum non 
vides, tamen, ut deum adgnoscis ex operibus eius, sic ex 
memoria rerum et inventione et celeritate motus omnique 
pulchritudine virtutis vim divinam mentis adgnoscito. XXIX. 
In quo igitur loco est? credo equidem in capite, et cur credam 
adferre possum. sed alias, ubi sit animus; certe quidem in te 
est. quae est ei natura? propria, puto, et sua. sed fac igneam, 
fac spirabilem: nihil ad id de quo agimus. illud modo videto, 
ut deum noris, etsi eius ignores et locum et faciem, sic 
animum tibi tuum notum esse oportere, etiamsi ignores et 
locum et formam. 

[71] in animi autem cognitione dubitare non 
possumus, nisi plane in physicis plumbei sumus, quin nihil 
sit animis admixtum, nihil concretum, nihil copulatum, 
nihil coagmentatum, nihil duplex: quod cum ita sit, certe 
nec secerni, nec dividi, nec discerpi, nec distrahi potest, ne 
interire (quidem) igitur. est enim interitus quasi discessus et 
secretio ac diremptus earum partium, quae ante interitum 
iunctione aliqua tenebantur. His et talibus rationibus 
adductus Socrates nec patronum quaesivit ad iudicium 
capitis nec iudicibus supplex fuit adhibuitque liberam 
contumaciam a magnitudine animi ductam, non a superbia, 
et supremo vitae die de hoc ipso multa disseruit et paucis 
ante diebus, cum facile posset educi e custodia, noluit, et 
tum, paene in manu iam mortiferum illud tenens poculum, 
locutus ita est, ut non ad mortem trudi, verum in caelum 
videretur escendere. 
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70. Quando vemos essas e outras inumeráveis coisas, 
poderíamos duvidar de que não haja alguém ou um realiza-
dor que as comande, caso tenham tido um começo, segundo 
o parecer de Platão, ou, se sempre existiram, como mais agra-
da a Aristóteles, um moderador de uma obra e de uma dádiva 
tão grandes? Desse modo, a mente do homem, embora não a 
vejas, como não vês a deus, contudo, da mesma forma que re-
conheces deus por suas obras, assim reconheça a força divina 
da mente através da memória das coisas e da descoberta e ve-
locidade do movimento e de toda a beleza da virtude.

(XXIX) Assim pois, em que lugar está? Na verdade, creio 
que está na cabeça e por que o creio posso expressar. De ou-
tro modo, porém, onde estaria o espírito; certamente está em 
ti. Qual é sua natureza? Julgo-a característica e sua. Mas torna-
a de fogo, torna-a aérea: nada para aquilo de que tratamos. Vê 
isso da mesma forma que conheces a deus, ainda que lhe des-
conheças a localização e a face, do mesmo modo é preciso que 
conheças teu espírito, embora ignores o local e a aparência dele.

71. A respeito do conhecimento do espírito, porém, não 
podemos duvidar, a não ser que sejamos broncos em ciências 
naturais, de que nada é misturado aos espíritos, nada têm de 
material, nada de acrescido, nada de aumentado, nada de du-
plo: e sendo assim, não pode o espírito ser separado nem divi-
dido nem despedaçado nem rasgado nem, de fato, perecer. Pois 
o perecer é como que uma divisão, um rompimento e uma se-
paração daquelas partes que, antes do perecer, eram mantidas 
por alguma juntura. Levado por essas e semelhantes razões, 
Sócrates não requereu um defensor em relação à sentença de 
morte nem suplicou aos juízes e usou a livre altivez, provinda 
da grandeza de espírito, não da soberba, e no derradeiro dia de 
vida comentou muitos aspectos desse mesmo assunto; e pou-
cos dias antes, quando facilmente teria podido ser libertado da 
prisão, não o quis; e então, quase já segurando na mão aquela 
bebida mortífera, assim disse que parecia não ser arrastado 
para morte, mas subir ao céu.
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XXX. [72] Ita enim censebat itaque disseruit, duas esse 
vias duplicesque cursus animorum e corpore excedentium: 
nam qui se humanis vitiis contaminavissent et se totos 
libidinibus dedissent, quibus caecati vel domesticis vitiis 
atque lagitiis se inquinavissent vel, re publica violanda, 
fraudes inexpiabiles concepissent, iis devium quoddam iter 
esse, seclusum a concilio deorum; qui autem se integros 
castosque servavissent, quibusque fuisset minima cum 
corporibus contagio seseque ab is semper sevocavissent 
essentque in corporibus humanis vitam imitati deorum, iis 
ad illos a quibus essent profecti reditum facilem patere. 

[73] Itaque commemorat, ut cygni, qui non sine causa 
Apollini dicati sint, sed quod ab eo divinationem habere 
videantur, qua providentes quid in morte boni sit cum cantu 
et voluptate moriantur, sic omnibus bonis et doctis esse 
faciendum. (nec vero de hoc quisquam dubitare posset, nisi 
idem nobis accideret diligenter de animo cogitantibus, quod 
iis saepe usu venit, qui cum acriter oculis de icientem solem 
intuerentur, ut aspectum omnino amitterent; sic mentis 
acies se ipsa intuens non numquam hebescit, ob eamque 
causam contemplandi diligentiam amittimus. itaque 
dubitans, circumspectans, haesitans, multa adversa reverens 
tamquam in rate in mari inmenso nostra vehitur oratio). 
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(XXX) 72. Desse modo, pois, pensava e por isso expôs 
que existem dois caminhos e um andamento duplo dos espí-
ritos que deixam o corpo: pois os que se tivessem contami-
nado com os vícios humanos e se tivessem dado inteiramen-
te à devassidão, cegados por eles, ou se tivessem manchado 
pelos vícios pessoais e pela desonra, ou tivessem tramado 
fraudes imperdoáveis para prejudicar o Estado, para esses 
há certo caminho transviado, separado do convívio dos deu-
ses; aqueles, porém, que se tivessem conservados íntegros e 
puros e para quem tivesse sido mínima a in luência pernicio-
sa dos corpos e sempre se afastaram dela e tivessem imitado 
a vida dos deuses, estando nos corpos humanos, para esses 
está aberta a volta fácil àqueles dos quais haviam saído.

73. Por isso recorda que, como os cisnes, que não sem 
motivo foram consagrados a Apolo, mas porque parecem ter 
recebido dele a adivinhação, pela qual preveem o que há de 
bom na morte, quando morrem com canto e satisfação, do 
mesmo modo deve ser feito a todos bons e a todos os sábios. 
(Disso, porém, não pode alguém duvidar, a não ser que o 
mesmo acontecesse a nós, que meditamos cuidadosamente 
sobre o espírito, isso muitas vezes sobrevém pelo exercício 
àqueles que, quando penetrantemente contemplam com os 
olhos o sol poente, perdem completamente a visão; assim 
a acuidade da mente, observando a si mesma, por vezes se 
enfraquece, pela mesma causa perdemos a aplicação de con-
templar. Por isso, duvidando, olhando ao redor, hesitando e 
receando muitas adversidades, nossa palavra é levada como 
numa jangada no mar imenso.)
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[74] sed haec et vetera et a Graecis; Cato autem sic 
abiit e vita, ut causam moriendi nactum se esse gauderet. 
vetat enim dominans ille in nobis deus iniussu hinc nos 
suo demigrare; cum vero causam iustam deus ipse dederit, 
ut tunc Socrati, nunc Catoni, saepe multis, ne ille me Dius 
Fidius vir sapiens laetus ex his tenebris in lucem illam 
excesserit, nec tamen ille vincla carceris ruperit – leges enim 
vetant –, sed tamquam a magistratu aut ab aliqua potestate 
legitima, sic a deo evocatus atque emissus exierit. Tota enim 
philosophorum vita, ut ait idem, commentatio mortis est. 

XXXI. [75] nam quid aliud agimus, cum a voluptate, id 
est a corpore, cum a re familiari, quae est ministra et famula 
corporis, cum a re publica, cum a negotio omni sevocamus 
animum, quid, inquam, tum agimus nisi animum ad se ipsum 
advocamus, secum esse cogimus maximeque a corpore 
abducimus? secernere autem a corpore animum, nec 
quicquam aliud, est mori discere. quare hoc commentemur, 
mihi crede, disiungamusque nos a corporibus, id est 
consuescamus mori. hoc, et dum erimus in terris, erit illi 
caelesti vitae simile, et cum illuc ex his vinclis emissi feremur, 
minus tardabitur cursus animorum. nam qui in compedibus 
corporis semper fuerunt, etiam cum soluti sunt, tardius 
ingrediuntur, ut ii qui ferro vincti multos annos fuerunt. quo 
cum venerimus, tum denique vivemus. nam haec quidem 
vita mors est, quam lamentari possem, si liberet. 
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74. Essas considerações, porém, são antigas e vêm 
dos gregos. Mas Catão deixou esta vida de tal modo que se 
sentia feliz por ter alcançado um motivo para morrer. Na 
verdade, aquele deus in luente em nós proíbe que nós emi-
gremos daqui sem sua permissão; mas quando o próprio 
deus tiver dado um motivo justo, antes a Sócrates e depois a 
Catão, frequentemente a muitos, nem aquele homem sábio, 
o Divo Fídio27, passou alegre destas trevas para aquela luz, 
ainda que não rompesse as amarras da prisão – pois as leis 
proíbem – mas partiu, assim, chamado e solto por deus como 
por um magistrado ou por algum outro poder legítimo. Pois 
toda a vida dos ilósofos, como diz o mesmo, é uma cuidado-
sa preparação para a morte.

(XXXI) 75. Contudo, o que de diferente fazemos quan-
do afastamos o espírito do prazer, isto é, do corpo, quan-
do o afastamos da família, que é auxiliar e serva do corpo, 
quando o afastamos do Estado e do trabalho, o que fazemos 
então – pergunto – a não ser reverter o espírito para si mes-
mo, obrigamo-lo a permanecer consigo mesmo e, principal-
mente, o afastamos do corpo? Separar, porém, o espírito do 
corpo, sem qualquer algo mais, é aprender a morrer. Pelo 
que, tenhamos isso na mente, crê em mim, desliguemo-nos 
dos corpos, ou seja, acostumemo-nos a morrer. E enquanto 
estivermos na terra, isso será semelhante à vida celestial, e 
quando formos levados daqui, livres dessas cadeias, menos 
será retardada a caminhada dos espíritos. Pois os que sem-
pre estiveram nos grilhões do corpo, mesmo quando forem 
libertados, entram mais tarde, como os que estiveram a 
ferro por muitos anos. Quando lá chegarmos, então a inal 
viveremos. Pois na verdade a vida é morte, que eu poderia 
lamentar, caso tivesse vontade.
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[76] Satis tu quidem in Consolatione es lamentatus; 
quam cum lego, nihil malo quam has res relinquere, his 
vero modo auditis, multo magis. Veniet tempus, et quidem 
celeriter, sive retractabis, sive properabis; volat enim aetas. 
tantum autem abest ab eo ut malum mors sit, quod tibi 
dudum videbatur, ut verear ne homini nihil sit non malum 
aliud certius, nihil bonum aliud potius, si quidem vel di ipsi 
vel cum dis futuri sumus. Quid refert? Adsunt enim, qui haec 
non probent. ego autem numquam ita te in hoc sermone 
dimittam, ulla uti ratione mors tibi videri malum possit. Qui 
potest, cum ista cognoverim? 

[77] Qui possit, rogas? catervae veniunt contra 
dicentium, nec solum Epicureorum, quos equidem non 
despicio, sed nescio quo modo doctissimus quisque 
contemnit, acerrume autem deliciae meae Dicaearchus 
contra hanc inmortalitatem disseruit. is enim tris libros 
scripsit, qui Lesbiaci vocantur quod Mytilenis sermo 
habetur, in quibus volt ef icere animos esse mortalis. Stoici 
autem usuram nobis largiuntur tamquam cornicibus: diu 
mansuros aiunt animos, semper negant. XXXII. num non vis 
igitur audire, cur, etiamsi ita sit, mors tamen non sit in malis? 
Ut videtur, sed me nemo de inmortalitate depellet. 
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76. Realmente tu te lamentaste bastante na 
Consolação; quando a leio, nada desejo mais que abandonar 
essas coisas, mas muito mais depois de ouvi-las há pouco. 
Virá o tempo e até velozmente: ou recuarás ou te apressarás, 
pois a idade voa. Que a morte seja um mal, porém, está tão 
distante daquilo que te parecia há muito tempo, de modo que 
receio não haver para o homem nada de outro algo malé ico 
mais certo, preferentemente nenhum outro bem, se de fato 
haveremos ou de ser deuses nós mesmos ou de estar com os 
deuses. O que isso traz de novo? Entretanto, aí estão os que 
não aprovam essas ideias. Mas eu nunca te deixarei assim 
neste diálogo, de modo que, por alguma razão, a morte possa 
te parecer um mal. Quem tem in luência, já que cheguei ao 
conhecimento dessas coisas?

77. Quem poderia, pedes? Vêm as multidões dos que 
a irmam o contrário, não apenas dos epicureus, os quais na 
verdade não desprezo, mas ignoro sob que aspecto alguém 
bem instruído os menospreze, mas o Dicearco de minhas 
delícias dissertou contra essa imortalidade de modo mui-
to agudo. Porquanto ele escreveu três livros, denominados 
Lésbios, porque é tido como a exposição de Mitilene28, nos 
quais quer provar que os espíritos são mortais. Entretanto, 
os estoicos nos prodigalizam o uso de algo como aos corne-
teiros: dizem que os espíritos permanecerão e sempre ne-
gam por muito tempo.

(XXXII) Por ventura não queres, por isso, ouvir por 
que, embora assim seja, a morte a inal não esteja entre os 
males? Como parece, mas a mim ninguém me dissuade a res-
peito da imortalidade.
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[78] Laudo id quidem, etsi nihil nimis oportet 
con idere; movemur enim saepe aliquo acute concluso, 
labamus mutamusque sententiam clarioribus etiam in rebus; 
in his est enim aliqua obscuritas. id igitur si acciderit, simus 
armati. Sane quidem, sed ne accidat, providebo. Num quid 
igitur est causae, quin amicos nostros Stoicos dimittamus? 
eos dico, qui aiunt manere animos, cum e corpore excesserint, 
sed non semper. Istos vero qui, quod tota in hac causa 
dif icillimum est, suscipiant, posse animum manere corpore 
vacantem, illud autem, quod non modo facile ad credendum 
est, sed eo concesso, quod volunt, consequens, id vero non 
dant, ut, cum diu permanserit, ne intereat. 

[79] Bene reprehendis, et se isto modo res habet. 
credamus igitur Panaetio a Platone suo dissentienti? quem 
enim omnibus locis divinum, quem sapientissimum, quem 
sanctissimum, quem Homerum philosophorum appellat, 
huius hanc unam sententiam de inmortalitate animorum 
non probat. volt enim, quod nemo negat, quicquid natum 
sit interire; nasci autem animos, quod declaret eorum 
similitudo qui procreentur, quae etiam in ingeniis, non solum 
in corporibus appareat. alteram autem adfert rationem, nihil 
esse quod doleat, quin id aegrum esse quoque possit; quod 
autem in morbum cadat, id etiam interiturum; dolere autem 
animos, ergo etiam interire. 
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78. De fato, exalto essa posição, ainda que convenha 
não ter con iança demais; pois somos movidos muitas vezes 
por algo elegantemente elaborado, vacilamos e alteramos a 
palavra até nos assuntos mais claros; pois mesmo nesses há 
alguma obscuridade. Caso isso de fato aconteça, estejamos 
preparados. Contudo, sem dúvida providenciarei para que 
isso não aconteça. A inal, qual seria a causa pela qual não 
dispensemos nossos amigos estoicos? Re iro-me àqueles que 
dizem que os espíritos permanecem quando deixam o corpo, 
mas não para sempre. Re iro-me a esses que aceitam, o que é 
o mais di ícil em toda esta questão, que o espírito pode per-
manecer sem corpo mas aquilo que nem mais nem menos é 
fácil de se acreditar, uma vez, porém, concedido o que querem, 
não aceitam o consequente, que o espírito não pereça, quando 
tiver permanecido por muito tempo.

79. Bem criticas, e o assunto é tratado desse modo. Por 
conseguinte, con iemos em Panécio ao discordar de seu Platão? 
Pois a esse, em todas as passagens, denomina o divino, o sa-
pientíssimo, o venerabilíssimo, o Homero dos ilósofos, dele 
não aprova essa única proposição sobre a imortalidade dos 
espíritos. Mas quer que pereça tudo aquilo que nasceu, o que 
ninguém nega; que os espíritos nasçam, o que torne conheci-
da a semelhança daqueles que os procriarem, semelhança que 
apareça também nas qualidades naturais e não apenas nos cor-
pos. Todavia apresenta outra razão: nada existe que sofra que 
não possa também icar doente; mas o que contrai uma doença, 
esse também haverá de perecer; pois os espíritos sofrem, logo, 
também morrem.
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XXXIII. [80] haec refelli possunt: sunt enim ignorantis, 
cum de aeternitate animorum dicatur, de mente dici, quae 
omni turbido motu semper vacet, non de partibus iis, in 
quibus aegritudines, irae, libidinesque versentur, quas is, 
contra quem haec dicuntur, semotas a mente et disclusas 
putat. iam similitudo magis apparet in bestiis, quarum 
animi sunt rationis expertes; hominum autem similitudo 
in corporum igura magis exstat, et ipsi animi magni refert 
quali in corpore locati sint. multa enim e corpore existunt, 
quae acuant mentem, multa, quae obtundant. Aristoteles 
quidem ait omnis ingeniosos melancholicos esse, ut ego me 
tardiorem esse non moleste feram. enumerat multos, idque 
quasi constet, rationem cur ita iat adfert. quod si tanta vis 
est ad habitum mentis in iis quae gignuntur in corpore, ea 
sunt autem, quaecumque sunt, quae similitudinem faciant, 
nihil necessitatis adfert, cur nascantur animi, similitudo. 
omitto dissimilitudines. 

[81] vellem adesse posset Panaetius – vixit cum 
Africano –, quaererem ex eo, cuius suorum similis fuisset 
Africani fratris nepos, facie vel patris, vita omnium 
perditorum ita similis, ut esset facile deterrimus; cuius etiam 
similis P.Crassi, et sapientis et eloquentis et primi hominis, 
nepos multorumque aliorum clarorum virorum, quos 
nihil attinet nominare, nepotes et ilii. Sed quid agimus? 
oblitine sumus hoc nunc nobis esse propositum, cum satis 
de aeternitate dixissemus, ne si interirent quidem animi, 
quicquam mali esse in morte? Ego vero memineram, sed te 
de aeternitate dicentem aberrare a proposito facile patiebar. 
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(XXXIII) 80. Essas a irmações podem ser refutadas: 
pois são de quem ignora, quando se fala da eternidade dos es-
píritos, a irmar-se da mente que está sempre isenta de qual-
quer movimento desordenado, não daquelas partes nas quais 
se encontram habitualmente as enfermidades, as iras e os 
desejos, que aquele, contra o qual essas coisas são ditas, con-
sidera distantes e separados da mente. Já a semelhança apa-
rece mais nos animais, cujas almas são desprovidas de razão; 
a semelhança dos homens, porém, subsiste mais na forma dos 
corpos e importa muito em qual corpo residem os próprios 
espíritos. Pois muitas coisas provêm do corpo, que aguçam 
a mente e outras muitas que a embotam. De fato, Aristóteles 
diz que todos os dotados de talento são melancólicos, como 
eu não me aborreço por ser mais inepto. Ele enumera mui-
tos, e isso de algum modo é verdade, e fornece a razão pela 
qual assim aconteça. Porque se tão grande é a força junto à 
constituição da mente naquilo que é gerado no corpo, existe, 
porém, aquilo, seja o que for, que origina a semelhança, tal se-
melhança não traz nenhuma necessidade pela qual nasçam os 
espíritos. Não falo das dissimilitudes.

81. Gostaria que Panécio – que conviveu com o 
Africano – pudesse estar presente: perguntar-lhe-ia com 
quem dos seus o neto do irmão africano foi parecido, pela 
aparência, ou melhor, com o pai, a vida de todos os deprava-
dos é tão semelhante que seria facilmente o pior; o descen-
dente de quem seria também semelhante a P. Crasso, sábio, 
eloquente e o melhor homem, e os ilhos e netos de muitos 
outros homens ilustres, que não interessa nomear. Mas o que 
estamos fazendo? Esquecemo-nos de que este é nosso pro-
pósito, como se tivéssemos falado bastante sobre a eterni-
dade, se porventura os espíritos morrem e se há algo de mal 
na morte? Eu, porém, me tinha lembrado, mas facilmente 
consenti que nos desgarrássemos do propósito, enquanto tu 
falavas sobre a eternidade.
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XXXIV. [82] Video te alte spectare et velle in caelum 
migrare. spero fore ut contingat id nobis. sed fac, ut isti 
volunt, animos non remanere post mortem: video nos, si 
ita sit, privari spe beatioris vitae; mali vero quid adfert ista 
sententia? fac enim sic animum interire ut corpus: num igitur 
aliquis dolor aut omnino post mortem sensus in corpore 
est? nemo id quidem dicit, etsi Democritum insimulat 
Epicurus, Democritii negant. ne in animo quidem igitur 
sensus remanet; ipse enim nusquam est. ubi igitur malum 
est, quoniam nihil tertium est? an quod ipse animi discessus 
a corpore non it sine dolore? ut credam ita esse, quam est 
id exiguum! sed falsum esse arbitror, et it plerumque sine 
sensu, non numquam etiam cum voluptate, totumque hoc 
leve est, qualecumque est; it enim ad punctum temporis. 

[83] ‘Illud angit vel potius excruciat, discessus ab 
omnibus iis quae sunt bona in vita’. vide ne ‘a malis’ dici 
verius possit. quid ego nunc lugeam vitam hominum? vere 
et iure possum; sed quid necesse est, cum id agam ne post 
mortem miseros nos putemus fore, etiam vitam ef icere 
deplorando miseriorem? fecimus hoc in eo libro, in quo 
nosmet ipsos, quantum potuimus, consolati sumus. a malis 
igitur mors abducit, non a bonis, verum si quaerimus. et 
quidem hoc a Cyrenaico Hegesia sic copiose disputatur, ut 
is a rege Ptolomaeo prohibitus esse dicatur illa in scholis 
dicere, quod multi is auditis mortem sibi ipsi consciscerent. 
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(XXXIV) 82. Vejo que olhas para o alto e queres mi-
grar para o céu. Tenho esperança de que isso nos venha a 
acontecer. Mas admite, segundo esses querem, que os es-
píritos não sobrevivem depois da morte: se assim for, vejo 
que somos privados da esperança de uma vida mais feliz; 
de fato, o que de mal traz essa a irmação? Admite realmen-
te que o espírito perece como o corpo: assim pois há algu-
ma dor ou simplesmente alguma sensação no corpo depois 
da morte? Ninguém na verdade o a irma, ainda que Epicuro 
acuse falsamente a Demócrito, cujos discípulos negam. 
Nem sequer a sensação, portanto, permanece no espírito, 
pois o mesmo não está em parte alguma. Sendo assim, onde 
está o mal, já que não há nenhum terceiro? Acaso porque a 
própria saída do espírito para fora do corpo não se faça sem 
dor? Para que eu creia ser assim, falta tão pouco! Contudo, 
julgo isso falso, e em geral acontece insensivelmente, por 
vezes até com prazer e tudo isso é suave, seja de que espé-
cie for; pois acontece num instante.

83. “Isso angustia, ou melhor, tortura: o abandono de 
todas as coisas que são bens na vida.” Vê que não é possí-
vel dizer-se de modo mais verdadeiro “dos males”. Por que 
agora eu lamentaria a vida dos homens? Posso em verdade e 
com direito; mas por que é necessário, quando eu izer isso, 
para que depois da morte não nos julguemos haver de ser 
míseros, tornar também a vida, pela lamentação, ainda mais 
mísera? Fizemos isso naquele livro em que nos consolamos 
a nós mesmos o quanto pudemos. Portanto, a morte nos livra 
dos males não das coisas boas, caso procuremos a verdade. 
De fato, isso foi discutido por Hegésias de Cirene29 de modo 
tão convincente, que se a irma ter sido ele proibido, pelo 
rei Ptolomeu, de ensinar aquelas coisas nas escolas, porque 
muitos se suicidaram depois de terem ouvido sua exposição.



100  •   Marcos Túlio Cícero

[84] Callimachi quidem epigramma in Ambraciotam 
Theombrotum est, quem ait, cum ei nihil accidisset 
adversi, e muro se in mare abiecisse, lecto Platonis libro. 
eius autem, quem dixi, Hegesiae liber est =Apokarterw'n, 
quo a vita quidem per inediam discedens revocatur ab 
amicis; quibus respondens vitae humanae enumerat 
incommoda. possem idem facere, etsi minus quam ille, qui 
omnino vivere expedire nemini putat. mitto alios: etiamne 
nobis expedit? qui et domesticis et forensibus solaciis 
ornamentisque privati certe si ante occidissemus, mors 
nos a malis, non a bonis abstraxisset. 

XXXV. [85] Sit igitur aliquis, qui nihil mali habeat, 
nullum a fortuna volnus acceperit: Metellus ille honoratis 
quattuor iliis aut quinquaginta Priamus, e quibus 
septemdecim iusta uxore natis; in utroque eandem habuit 
fortuna potestatem, sed usa in altero est: Metellum enim 
multi ilii, iliae, nepotes, neptes in rogum inposuerunt, 
Priamum tanta progenie orbatum, cum in aram confugisset, 
hostilis manus interemit. hic si vivis iliis incolumi regno 
occidisset astante ope barbarica Tectis caelatis laqueatis, 
utrum tandem a bonis an a malis discessisset? tum profecto 
videretur a bonis. at certe ei melius evenisset nec tam 
lebiliter illa canerentur: ‘Haec omnia vidi in lammari, 

Priamo vi vitam evitari, Iovis aram sanguine turpari.’ quasi 
vero ista vi quicquam tum potuerit ei melius accidere! 
quodsi ante occidisset, talem eventum omnino amisisset; 
hoc autem tempore sensum amisit malorum. 
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84. Existe, é verdade, uma pequena composição poéti-
ca de Calímaco30 para o ambraciota Cleômbroto, que a irma 
ter esse se atirado da muralha ao mar, depois de ter lido o 
livro de Platão, porque nada de adverso lhe tinha aconteci-
do. Contudo, o livro de Hegésias, que citei, é Apokarteron, 
no qual de fato, tentando ele acabar com a vida por meio 
da inanição, é dissuadido pelos amigos; em resposta a eles, 
enumera os incômodos da vida humana. Eu poderia fazer o 
mesmo, embora menos que aquele que julga que viver, de 
forma alguma, é conveniente a alguém. Deixo outros: acaso é 
conveniente também a nós? Pelo que, se tivéssemos sucum-
bido antes, com certeza privados dos consolos tanto domés-
ticos como forenses e da honra, a morte nos teria afastado 
dos males, não das coisas boas.

(XXXV) 85. Assim pois, imaginemos alguém que nada 
tenha de mal, que não tenha recebido da sorte nenhum gol-
pe: o conhecido Metelo com os honrados quatro ilhos ou 
Príamo com cinquenta, dos quais dezessete com a esposa 
legítima; em ambos, a fortuna teve o mesmo poder, mas usou 
no outro: pois os muitos ilhos, ilhas, netos e netas colocaram 
a Metelo na pira funerária, e mão inimiga matou a Príamo, 
privado de tamanha descendência, quando se refugiou junto 
ao altar. Caso esse tivesse sucumbido com os ilhos vivos e 
o reino preservado, com a abundância estrangeira presente 
nos tetos esculpidos e forrados, a inal ter-se-ia afastado das 
coisas boas ou dos males? Seguramente, no caso parece que 
das coisas boas. Por outro lado, certamente lhe teria acon-
tecido algo melhor e não seria cantado, tão lastimosamente, 
o seguinte: “Vi tudo isso ser incendiado, a Príamo ser tirada 
a vida pela violência e pelo sangue ser maculado o altar de 
Júpiter.” Como se algo melhor lhe pudesse então acontecer 
com essa violência! Se porém tivesse sucumbido antes, teria 
perdido completamente esse acontecimento; mas nesse ins-
tante perdeu a percepção dos males.
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[86] Pompeio, nostro familiari, cum graviter 
aegrotaret Neapoli, melius est factum. coronati Neapolitani 
fuerunt, nimirum etiam Puteolani; volgo ex oppidis publice 
gratulabantur: ineptum sane negotium et Graeculum, sed 
tamen fortunatum. utrum igitur, si tum esset extinctus, a 
bonis rebus an a malis discessisset? certe a miseris. non 
enim cum socero bellum gessisset, non inparatus arma 
sumpsisset, non domum reliquisset, non ex Italia fugisset, 
non exercitu amisso nudus in servorum ferrum et manus 
incidisset, non liberi de leti, non fortunae omnes a victoribus 
possiderentur. qui, si mortem tum obisset, in amplissimis 
fortunis occidisset, is propagatione vitae quot, quantas, 
quam incredibilis hausit calamitates! XXXVI. haec morte 
effugiuntur, etiamsi non evenerunt, tamen, quia possunt 
evenire; sed homines ea sibi accidere posse non cogitant: 
Metelli sperat sibi quisque fortunam, proinde quasi aut 
plures fortunati sint quam infelices aut certi quicquam sit in 
rebus humanis aut sperare sit prudentius quam timere. 
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86. Aconteceu a Pompeu, nosso familiar, melhorar, 
quando icou gravemente doente em Nápoles. Os napolita-
nos usaram as coroas de festa, sem dúvida também os pu-
teolanos; em grande multidão, nas cidades, felicitavam-se 
publicamente: objeto sem dúvida inepto e também pequeno 
grego, mas ainda assim afortunado. Portanto, caso tivesse 
então morrido, teria abandonado as coisas boas ou as más? 
Certamente as más. Porque não teria feito a guerra com o 
sogro, não teria pegado em armas despreparado, não teria 
deixado a casa, não teria fugido da Itália, não teria, nu e per-
dido o exército, caído nas mãos dos escravos e sido acorren-
tado, os ilhos não teriam chorado e todos os seus bens não 
teriam sido tomados pelos vencedores. Se tivesse morrido 
naquela ocasião, teria perecido com vastíssimos bens; com o 
prolongamento da vida, quantas, tamanhas e quão incríveis 
desgraças ele engoliu! (XXXVI) Essas coisas são evitadas pela 
morte, ainda que não tenham acontecido, na verdade porque 
podem acontecer. Contudo, os homens não pensam que elas 
lhes podem acontecer: cada um espera para si a fortuna de 
Metelo, por consequência, como se ou existisse maior núme-
ro de afortunados que infelizes ou haja algo de certo nas con-
dições humanas ou se esperar seja mais prudente que temer.
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[87] Sed hoc ipsum concedatur, bonis rebus homines 
morte privari: ergo etiam carere mortuos vitae commodis 
idque esse miserum? certe ita dicant necesse est. an potest 
is, qui non est, re ulla carere? triste enim est nomen ipsum 
carendi, quia subicitur haec vis: habuit, non habet; desiderat 
requirit indiget. haec, opinor, incommoda sunt carentis: 
caret oculis, odiosa caecitas; liberis, orbitas. valet hoc in 
vivis, mortuorum autem non modo vitae commodis, sed ne 
vita quidem ipsa quisquam caret. de mortuis loquor, qui nulli 
sunt: nos, qui sumus, num aut cornibus caremus aut pinnis? 
ecquis id dixerit? certe nemo. quid ita? quia, cum id non 
habeas quod tibi nec usu nec natura sit aptum, non careas, 
etiamsi sentias te non habere. 
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87. Entretanto, conceda-se também isso, que os ho-
mens são privados das coisas boas pela morte: portanto, que 
os mortos também não dispõem das comodidades da vida 
e isso é ser misero? Certamente é inevitável que assim a ir-
mem. Por acaso é possível que aquele que não existe sinta 
falta de alguma coisa? Pois a própria designação de “não 
ter’”é triste, porque lhe subjaz esta propriedade: teve, não 
tem; deseja, procura e sente falta. Estes são, em minha opi-
nião, os incômodos de quem não tem: não tem visão, ceguei-
ra odiosa; não tem ilhos, orfandade. Isso vale para os vivos, 
mas não apenas para as comodidades de vida dos mortos, 
pois não têm sequer a própria vida. Falo dos mortos, que não 
mais existem: nós, que existimos, por ventura sentimos fal-
ta de chifres ou de penas? Alguém teria dito isso? Ninguém, 
sem dúvida. Por que assim? Porque não sentes necessidade, 
quando não tens aquilo que não te seja adequado nem pelo 
uso nem pela natureza, embora percebas que o tens.
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[88] hoc premendum etiam atque etiam est et 
urguendum con irmato illo, de quo, si mortales animi sunt, 
dubitare non possumus, quin tantus interitus in morte sit, ut 
ne minima quidem suspicio sensus relinquatur – hoc igitur 
probe stabilito et ixo illud excutiendum est, ut sciatur, quid 
sit carere, ne relinquatur aliquid erroris in verbo. carere 
igitur hoc signi icat: egere eo quod habere velis; inest enim 
velle in carendo, nisi cum sic tamquam in febri dicitur alia 
quadam notione verbi. dicitur enim alio modo etiam carere, 
cum aliquid non habeas et non habere te sentias, etiamsi 
id facile patiare. (ita) carere in morte non dicitur; nec enim 
esset dolendum; dicitur illud: ‘bono carere’, quod est malum. 
sed ne vivus quidem bono caret, si eo non indiget; sed in vivo 
intellegi tamen potest regno te carere – dici autem hoc in te 
satis subtiliter non potest; posset in Tarquinio, cum regno 
esset expulsus – : at in mortuo ne intellegi quidem. carere 
enim sentientis est; nec sensus in mortuo: ne carere quidem 
igitur in mortuo est. 

XXXVII. [89] Quamquam quid opus est in hoc 
philosophari, cum rem non magnopere philosophia egere 
videamus? quotiens non modo ductores nostri, sed universi 
etiam exercitus ad non dubiam mortem concurrerunt! quae 
quidem si timeretur, non Lucius Brutus arcens eum reditu 
tyrannum, quem ipse expulerat, in proelio concidisset; non 
cum Latinis decertans pater Decius, cum Etruscis ilius, cum 
Pyrrho nepos se hostium telis obiecissent; non uno bello 
pro patria cadentis Scipiones Hispania vidisset, Paulum 
et Geminum Cannae, Venusia Marcellum, Litana Albinum, 
Lucani Gracchum. num quis horum miser hodie? ne tum 
quidem post spiritum extremum; nec enim potest esse miser 
quisquam, sensu perempto. 
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88. Sempre de novo é preciso insistir nisso e persistir, 
uma vez con irmado aquilo de que não podemos duvidar, se os 
espíritos são mortais, de que haja tamanha destruição na morte, 
de modo que não reste sequer um indício mínimo de percepção 
– então, depois de isso ter sido honestamente de inido e ixado, 
deve ser excluído, para que se saiba o que seja “não ter” nem se 
deixe algo de errado na palavra. Portanto, “não ter” signi ica o se-
guinte: não dispor daquilo que queres ter; pois em “não ter”está 
implícito o querer, a não ser quando assim é dito, durante a fe-
bre, sob alguma outra acepção do termo. Contudo, “não ter” sig-
ni ica também outra coisa, quando não tens algo e percebes que 
não o tens, embora o suportes com facilidade. Desse modo, “não 
ter” na morte não cabe, pois nem seria doloroso; diz-se isto: “não 
ter o bem”– o que é um mal. Mas mesmo o vivo não tem o bem, 
se dele não precisa; mas no vivo é possível compreender-se que 
tu não tenhas o poder – isso, porém não pode ser dito de ti de 
modo su icientemente sutil; poder-se-ia de Tarquínio, quando 
foi despojado do poder – : mas no morto não se compreende. 
Portanto, “não ter” diz respeito a quem sente; e no morto não há 
sensações: por conseguinte, não há “não ter” no morto.

(XXXVII) 89. Ainda que exista alguma necessidade 
neste ilosofar, por qual razão vemos o fato de não se neces-
sitar tanto da iloso ia? Quantas vezes não só nossos coman-
dantes como também todos os exércitos avançaram para a 
morte indubitável! Se, porém, ela fosse temida, Lúcio Bruto31 
não teria tombado em combate, rechaçando na volta aque-
le tirano que ele mesmo havia expulsado; nem Décio32, pai, 
lutando com os latinos, nem o ilho, com os etruscos, nem o 
neto, com Pirro, se teriam exposto aos dardos dos inimigos; 
a Hispânia não teria visto os Cipiões tombando pela pátria 
em uma guerra, nem Canas a Paulo e Gêmino, nem Venúsia 
a Marcelo, nem a loresta de Litana a Albino, nem os lucanos 
ao Graco. Então, quem desses é mísero hoje? Nem mesmo 
então, depois do último suspiro; porque não pode alguém 
ser mísero, depois de perder a consciência.
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[90] ‘At id ipsum odiosum est, sine sensu esse.’ 
Odiosum, si id esset carere. Cum vero perspicuum sit 
nihil posse in eo esse, qui ipse non sit, quid potest esse in 
eo odiosum, qui nec careat nec sentiat? Quamquam hoc 
quidem nimis saepe, sed eo, quod in hoc inest omnis animi 
constracto ex metu mortis. Qui enim satis viderit, id quod est 
luce clarius, animo et corpore consumpto totoque animante 
deleto et facto interitu universo illud animal, quod fuerit, 
factum esse nihil, is plane perspiciet inter Hippocentaurum, 
qui numquam fuerit, et regem Agamemnonem nihil interesse, 
nece pluris nunc facere M. Camillum hoc civile bellum, quam 
ego vivo illo fecerim Romam captam. Cur igitur et Camillus 
doleret, si haec post trecentos et quinquaginta fere annos 
eventura putaret, et ego doleam, si ad decem milia annorum 
gentem aliquam urbe nostra potituram putem? Quia tanta 
caritas partiae est, ut eam non sensu nostro, sed salute ipsius 
metiamur. 
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90. Mas ao contrário, é odioso o próprio fato de icar 
sem sensações. Odioso, se isso signi icasse “não ter”. Mas 
porque é evidente que nada há naquele que nem mesmo 
existe, o que pode ser odioso naquele que não tem necessi-
dades nem nada sinta? Embora isso de fato seja por demais 
frequente, mas isso existe, deve-se àquilo que é amontoado 
pelo medo da morte de qualquer espírito. Pois quem enxer-
gar o bastante aquilo que é mais claro que a luz, que, ten-
do sucumbido o espírito e o corpo, destruído todo princípio 
vital e concretizada a destruição universal, aquele ser vivo, 
que existiu, foi reduzido a nada, esse com certeza reconhece-
rá claramente que nada há entre o Hipocentauro, que nunca 
teria existido, e o rei Agamêmnon; que Marco Camilo faria 
agora essa guerra civil de maior valor do que a morte violen-
ta e do que eu, estivesse ele vivo, por maior valor faria Roma 
subjugada. Sem dúvida por que tanto Camilo se a ligiria, caso 
julgasse que tais eventos haveriam de acontecer depois 33de 
quase trezentos e cinquenta anos, como eu sofreria se eu 
julgasse que algum povo virá a se apoderar de nossa cidade 
dentro de dez mil anos? Porque tão grande é o amor pela 
pátria que não o medimos por nosso sentimento, mas pelo 
bem-estar dela.
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XXXVIII. [91] Itaque non deterret sapientem mors, 
quae propter incertos casus cotidie imminet, propter 
brevitatem vitae numquam potest longe abesse, quo minus 
in omne tempus rei p. suisque consulat, cum posteritatem 
ipsam, cuius sensum habiturus non sit, ad se putet pertinere. 
quare licet etiam mortalem esse animum iudicantem 
aeterna moliri, non gloriae cupiditate, quam sensurus non 
sis, sed virtutis,quam necessario gloria, etiamsi tu id non 
agas, consequatur. Natura vero <si> se sic habet, ut, quo 
modo initium nobis rerum omnium ortus noster adferat, sic 
exitum mors, ut nihil pertinuit ad nos ante ortum, sic nihil 
post mortem pertinebit. in quo quid potest esse mali, cum 
mors nec ad vivos pertineat nec ad mortuos? 

[92] alteri nulli sunt, alteros non attinget. quam qui 
leviorem faciunt, somni simillimam volunt esse: quasi vero 
quisquam ita nonaginta annos velit vivere, ut, cum saxaginta 
confecerit, reliquos dormiat; ne sui quidem id velint, non 
modo ipse. Endymion vero, si fabulas audire volumus, ut 
nescio quando in Latmo obdormivit, qui est mons Cariae, 
nondum, opinor, est experrectus. num igitur eum curare 
censes, cum Luna laboret, a qua consopitus putatur, ut eum 
dormientem oscularetur? quid curet autem, qui ne sentit 
quidem? habes somnum imaginem mortis eamque cotidie 
induis: et dubitas quin sansus in morte nullus sit, cum in eius 
simulacro videas esse nullum sensum? 
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(XXXVIII) 91. Por conseguinte, a morte não atemoriza 
o sábio, a qual está diariamente iminente por circunstâncias 
imprevisíveis, por causa da brevidade da vida nunca pode 
estar muito distante; pelo que cuide menos da coisa pública 
e dos seus por todo tempo, sempre que julgar que lhe diga 
respeito a própria posteridade, da qual não terá percepção. 
Por isso é de direito também que o espírito mortal julgador 
se empenhe pelas coisas eternas, não pela cupidez de glória, 
da qual não terás percepção, mas de virtude, a qual é neces-
sariamente acompanhada pela glória, ainda que tu não a in-
tentes. Mas a natureza assim se comporta: do mesmo modo 
que nosso nascimento nos traz o início de tudo, igualmente 
a morte, o im, tanto que nada nos pertenceu antes do nas-
cimento como nada nos pertencerá depois da morte. O que 
pode haver de mal nisso, já que a morte não é conveniente 
nem aos vivos nem aos mortos?

92. Uns são ninguém, a outros não atingirá; os que a tor-
nam mais suave, a querem o mais semelhante possível ao sono: 
como se realmente alguém quisesse viver por noventa anos, de 
modo que, quando tiver completado sessenta, durma os restan-
tes; na verdade nem os seus quereriam isso, nem mesmo ele 
próprio. Endímion34, por exemplo, caso queiramos ouvir his-
tórias, como não sei quando adormeceu no Latmo, que é um 
monte da Cária, penso que ainda não despertou. Pois realmente 
pensas que cuidava dele, quando a lua se esforçava, julgando es-
tar ele adormecido, para beijá-lo enquanto dormia? Pois de que 
cuida quem nem sequer é capaz de sentir? Tens o sono como 
a imagem da morte e a assumes todos os dias: e tens dúvida 
de que na morte não há sentido algum, porque vês não haver 
nenhum sentido na sua imagem?
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XXXIX. [93] Pellantur ergo istae ineptiae paene 
aniles, ante tempus mori miserum esse. quod tandem 
tempus? naturaene? at ea quidem dedit usuram tamquam 
pecuniae nalla praestituta die.quid est igitur quod querare, 
si repetit,cum volt? ea enim condicione acceperas. Idem, 
si puer parvus occidit, aequo animo ferendum putant, si 
vero in cunis, ne querendum quidem. atqui ab hoc acerbius 
exegit natura quod dederat. ‘nondum gustaverat’, inquit, 
’vitae suavitatem; hic autem iam sperabat magna, quibus 
frui coeperat.’ at id quidem in ceteris rebus melius putatur, 
aliquam partem quam nullam attingere: cur in vita secus? 
(quamquam non male ait Callimachus multo saepius 
lacrimasse Priamum quam Troilum). eorum autem,qui 
exacta aetate moriuntur,fortuna laudatur. 

[94] cur? nam, reor, nullis, si vita longior daretur, 
posset esse iucundior; nihil enim est profecto homini 
prudentia dulcius,quam, ut cetera auferat, adfert certe 
senectus. Quae vero aetas longa est, aut quid omnino homini 
longum? nonne Modo pueros,modo adulescentes in cursu a 
tergo insequens Nec opinantis adsecuta est senectus? sed 
quia ultra nihil habemus, hoc longum dicimus. Omnia ista, 
perinde ut cuique data sunt pro rata parte, ita aut longa aut 
brevia dicuntur. apud Hypanim luvium, qui ab Europae 
parte in Pontum in luit, Aristoteles ait bestiolas quasdam 
nasci, quae unum diem vivant. ex his igitur hora VIII quae 
mortua est, provecta aetate mortua est; quae vero occidente 
sole, decrepita, eo magis, si etiam solstitiali die. confer 
nostram longissimam aetatem cum aeternitate: in eodem 
propemodum brevitate qua illae bestiolae reperiemur. 
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(XXXIX) 93. Por conseguinte, sejam repelidas essas 
frivolidades quase senis, de que é mísero morrer antes do 
tempo. A inal, que tempo? O da natureza? Por outro lado, 
ela de fato deu a faculdade de usá-lo como do dinheiro sem 
nenhum dia preestabelecido. Que há então para lamentar, 
caso o peça de volta, quando quiser? Pois o tinhas recebido 
sob essa condição. Da mesma forma, caso morra uma crian-
ça pequena, julgam dever suportar resignadamente, mas se 
morrer no berço, nem mesmo é lamentável. E desse a natu-
reza exige mais prematuramente o que tinha dado. ‘“inda 
não tinha degustado” – diz – “a suavidade da vida; pois já 
tinha esperança de grandes coisas, das quais começara a 
usufruir.”Por outra, isso é considerado melhor nos outros 
aspectos, como chegar a alguma parte do que a nenhuma: 
por que de modo diferente na vida? (Embora Calímaco não 
diga mal que Príamo chorou muito mais vezes que Tróilo35.) 
Louva-se, porém, a sorte daqueles que morrem na idade 
bem medida.

94. Por quê? Considero de fato que, caso se desse uma 
vida mais longa, ela não seria mais feliz para ninguém; pois nada 
é realmente mais satisfatório ao homem do que a prudência, a 
qual a velhice certamente traz, enquanto tira o resto. Mas qual é 
a vida longa, ou simplesmente o que é longo para o homem? Por 
ventura a maturidade não alcança ora os meninos ora os ado-
lescentes, ainda sem terem uma opinião, seguindo-os por trás 
em sua marcha? Porque nada temos além disso, dizemos que é 
longo. Tudo isso, tanto que é dado a cada um como parte ixa, é 
dito longo ou breve. Junto ao rio Hípanis, que do lado da Europa 
desemboca no Ponto, Aristóteles diz que nascem certos animai-
zinhos que vivem um dia. Desses, o que morreu por volta da oi-
tava hora, morreu com idade avançada, mas morreu decrépito, 
se for no ocaso e tanto mais se for no dia do solstício36. Compare 
nossa muito longa idade com a eternidade: encontrar-nos-emos 
quase na mesma brevidade que aqueles animaizinhos.
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XL. [95] Contemnamus igitur omnis ineptias – quod 
enim levius huic levitati nomen inponam? – totamque vim 
bene vivendi in animi robore ac magnitudine et in omnium 
rerum humanarum contemptione ac despicientia et in 
omni virtute ponamus. nam nunc quidem cogitationibus 
mollissimis effeminamur, ut, si ante mors adventet quam 
Chaldaeorum promissa consecuti sumus, spoliati magnis 
quibusdam bonis, inlusi destitutique videamur. 

[96] quodsi expectando et desiderando pendemus 
animis, cruciamur, angimur, pro di immortales, quam illud 
iter iucundum esse debet, quo confecto nulla reliqua cura, 
nulla sollicitudo futura sit! quam me delectat Theramenes! 
quam elato animo est! etsi enim lemus, cum legimus, tamen 
non miserabiliter vir clarus emoritur: qui cum coniectus 
in carcerem triginta iussu tyrannorum venenum ut sitiens 
obduxisset, reliquum sic e poculo eiecit, ut id resonaret, quo 
sonitu reddito adridens ‘popino’ inquit ‘hoc pulchro Critiae’, 
qui in eum fuerat taeterrimus. Graeci enim <in> conviviis 
solent nominare, cui poculum tradituri sint. lusit vir egregius 
extremo spiritu, cum iam praecordiis conceptam mortem 
contineret, vereque ei, cui venenum praebiberat, mortem 
eam est auguratus, quae brevi consecuta est. 
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(XL) 95. Por isso, deixemos de lado todas as imperti-
nências – que nome mais brando imporei eu a essa frivoli-
dade? – e coloquemos toda a força de viver bem no vigor e 
na grandeza do espírito, no desprezo e no desdém de todas 
as coisas humanas e em toda a virtude. Pois, de fato, ago-
ra nos relaxamos com pensamentos muito aprazíveis, tanto 
que, caso a morte chegue rapidamente antes que tenhamos 
alcançado as promessas dos caldeus37, nos vejamos engana-
dos, desprovidos e espoliados de alguns grandes bens.

96. Daí, pela expectativa e pelo desejo, caso estejamos 
perplexos quanto aos espíritos, nos torturamos e nos an-
gustiamos – ah! deuses imortais – como deve ser agradável 
aquele caminho, percorrido o qual não haverá nenhum ou-
tro cuidado e nenhuma preocupação! Quanto me entusiasma 
Terâmenes!38 Que espírito nobre! Pois, embora lamentemos 
quando lemos, de fato o ilustre homem não morreu misera-
velmente: quando, atirado no cárcere por ordem dos trinta 
tiranos, teria bebido o veneno como se estivesse com mui-
ta sede, da taça jogou o resto, de modo que izesse barulho; 
tendo conseguido esse barulho, disse sorrindo: “Bebo à saú-
de desse formoso Critias” – que fora extremamente odioso 
para com ele. Pois os gregos costumam chamar pelo nome 
aquele a quem entregarão a taça. Esse homem singular jogou 
com espírito iníssimo, quando já tinha no coração a morte 
iminente e de fato previu àquele, a quem antecipadamente 
bebia, o tipo de morte que em breve sobreviria39. 
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[97] Quis hanc maximi animi aequitatem in ipsa 
morte laudaret, si mortem malum iudicaret? vadit enim 
in eundem carcerem atque in eundem paucis post annis 
scyphum Socrates, eodem scelere iudicum quo tyrannorum 
Theramenes. quae est igitur eius oratio, qua facit eum Plato 
usum apud iudices iam morte multatum? XLI. ‘Magna me’ 
inquit ‘spes tenet, iudices, bene mihi evenire, quod mittar 
ad mortem. necesse est enim sit alterum de duobus, ut aut 
sensus omnino omnes mors auferat aut in alium quendam 
locum ex his locis migretur. quam ob rem, sive sensus 
extinguitur morsque ei somno similis est, qui non numquam 
etiam sine vicis somniorum placatissimam quietem adfert, 
di boni, quid lucri est emori! aut quam multi dies reperiri 
possunt, qui tali nocti anteponantur! cui si similis est 
perpetuitas omnis consequentis temporis, quis me beatior? 

[98] sin vera sunt quae dicuntur, migrationem esse 
mortem in eas oras, quas qui e vita excesserunt incolunt, id 
multo iam beatius est. tene, cum ab is, qui se iudicum numero 
haberi volunt, evaseris, ad eos venire, qui vere iudices 
appellentur, Minoem Rhadamanthum Aeacum Triptolemum, 
convenireque eos qui iuste <et> cum ide vixerint – haec 
peregrinatio mediocris vobis videri potest? ut vero conloqui 
cum Orpheo Musaeo Homero Hesiodo liceat, quanti tandem 
aestimatis? equidem saepe emori, si ieri posset, vellem, ut 
ea quae dico mihi liceret invisere. quanta delectatione autem 
ad icerer, cum Palamedem, cum Aiacem, cum alios iudicio 
iniquo circumventos convenirem! temptarem etiam summi 
regis, qui maximas copias duxit ad Troiam, et Ulixi Sisyphique 
prudentiam, nec ob eam rem, cum haec exquirerem sicut hic 
faciebam, capite damnarer. – Ne vos quidem, iudices i qui me 
absolvistis, mortem timueritis. 
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97. Quem haveria de enaltecer essa tranquilidade de um 
espírito superior na própria morte, se considerasse a morte um 
mal? Sócrates vai, poucos anos depois, para o mesmo cárcere 
e para a mesma taça pelo mesmo crime dos juízes pelo qual 
Terâmenes foi pelo dos tiranos. Nessas circunstâncias, quais 
foram suas palavras usadas com Platão, perante os juízes, já 
condenado à morte? (XLI) “Uma grande esperança me susten-
ta” – diz – “de que me sairei bem ao ser mandado para a morte. 
Pois necessariamente há de duas uma: que ou a morte apague 
completamente todos os sentidos ou que emigre desses lugares 
para algum outro. Por esse motivo, ou a sensibilidade se extin-
gue ou a morte para ela é semelhante ao sono, que às vezes traz, 
também sem as visões dos sonhos, uma tranquilidade muito se-
rena. Bons deuses!, quanto proveito há em morrer! Ou quantos 
dias podem ser imaginados que se anteponham a tal noite! Se a 
perenidade de todo o tempo subsequente for semelhante a ela, 
quem será mais feliz que eu?

98. Mas se for verdadeiro o que dizem que a morte é a 
migração para aquelas regiões, que são habitadas por aqueles 
que deixaram a vida, isso já é muito mais grati icante. Observe, 
quando te tiveres afastado daqueles que querem ser incluídos 
no número dos juízes e chegado àqueles que verdadeiramente 
são ditos juízes, Minos40, Radamanto, Éaco e Triptólemo, e ir ter 
com os que tiverem vivido justa e ielmente – essa peregrina-
ção pode vos parecer de pouca importância? Para que se possa, 
porém, dialogar com Orfeu, Museu, Homero e Hesíodo, quan-
to julgais que vale? Sem dúvida quereria morrer muitas vezes, 
caso pudesse fazê-lo, para que me fosse concedido contemplar 
o que estou dizendo. De quão grande satisfação seria eu possu-
ído, quando me juntasse a Palamedes41, a Ajax e a outros cerca-
dos por julgamento iníquo. Buscaria também a prudência do rei 
supremo, que conduziu a Troia as maiores tropas, de Ulisses e 
de Sísifo42, nem por isso seria condenado à morte, quando inda-
gasse essas coisas como eu fazia aqui. – Na verdade, nem mes-
mo vós, juízes que me absolveram, haveríeis de temer a morte.



118  •   Marcos Túlio Cícero

[99] nec enim cuiquam bono mali quicquam evenire 
potest nec vivo nec mortuo, nec umquam eius res a dis 
inmortalibus neglegentur, nec mihi ipsi hoc accidit fortuito. 
nec vero ego is, a quibus accusatus aut a quibus condemnatus 
sum, habeo quod suscenseam, nisi quod mihi nocere se 
crediderunt.’ et haec quidem hoc modo; nihil autem melius 
extremo: ‘sed tempus est’ inquit ‘iam hinc abire, me, ut 
moriar, vos, ut vitam agatis. utrum autem sit melius, dii 
inmortales sciunt, hominem quidem scire arbitror neminem.’ 
XLII. Ne ego haud paulo hunc animum malim quam eorum 
omnium fortunas, qui de hoc iudicaverunt. etsi, quod praeter 
deos negat scire quemquam, id scit ipse utrum sit melius –
nam dixit ante –, sed suum illud, nihil ut ad irmet, tenet ad 
extemum; 

[100] nos autem teneamus, ut nihil censeamus esse 
malum, quod sit a natura datum omnibus, intellegamusque, 
si mors malum sit, esse sempiternum malum. nam vitae 
miserae mors inis esse videtur; mors si est misera, inis 
esse nullus potest. Sed quid ego Socratem aut Theramenem, 
praestantis viros virtutis et sapientiae gloria, commemoro, 
cum Lacedaemonius quidam, cuius ne nomen quidem 
proditum est, mortem tantopere contempserit, ut, cum ad 
eam duceretur damnatus ab ephoris et esset voltu hilari 
atque laeto dixissetque ei quidam inimicus: ‘contemnisne 
leges Lycurgi?’, responderit: ‘ego vero illi maximam gratiam 
habeo, qui me ea poena multaverit, quam sine mutuatione 
et sine versura possem dissolvere.’ o virum Sparta dignum! 
ut mihi quidem, qui tam magno animo fuerit, innocens 
damnatus esse videatur. talis innumerabilis nostra civitas 
tulit. 
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99. Pois não pode acontecer algo de mal a alguém 
bom, nem vivo nem morto, nem os interesses dele são jamais 
descuidados pelos deuses imortais, nem a mim mesmo isso 
acontece por acaso. Realmente não tenho o que censurar 
àqueles pelos quais fui acusado ou pelos quais fui condena-
do, a não ser o fato de suporem que me prejudicaram.” E isso 
realmente aconteceu desse modo; nada, porém, é melhor 
que o im: “Mas está na hora” – diz ele – “de sair daqui, para 
mim, que eu morra, para vós, que trateis da vida. Qual das 
duas alternativas seja a melhor, sabem-no os deuses imor-
tais, realmente penso que homem nenhum sabe.” (XLII) Eu 
preferiria muito mais esse espírito do que as fortunas de 
todos os que izeram seu julgamento, ainda que, por negar 
que alguém o saiba além dos deuses, ele mesmo saiba qual é 
alternativa melhor – pois o disse anteriormente – mas a sua 
refere-se ao im, de modo a não a irmar nada.

100. Sustentemos, porém, que nada consideramos ser 
um mal, que tenha sido dado a todos pela natureza e com-
preendamos que, se a morte fosse um mal, seria um mal 
perene. Ora, a morte parece ser o im de uma vida mísera; 
se a morte é mísera, o im pode ser de nenhum valor. Mas 
por que relembro Sócrates ou Terâmenes, homens eminen-
tes pela glória da virtude e da sabedoria, quando certo lace-
demônio, do qual nem mesmo o nome foi registrado, teria 
desprezado tanto a morte que, quando era levado a ela con-
denado pelos éforos e estivesse com o rosto alegre e sorri-
dente, certo inimigo lhe teria dito: “Por acaso desprezas as 
leis de Licurgo?” – teria respondido: “Eu lhe devo o maior 
agradecimento, como a quem me puniu com essa pena da 
qual eu poderia desobrigar-me sem empréstimo e sem o res-
pectivo pagamento.” Ó homem digno de Esparta! De fato que 
a mim pareça inocente ter sido condenado quem tenha sido 
tão grande de espírito. Nossa sociedade levou inumeráveis 
outros assim.
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[101] sed quid duces et principes nominem, 
cum legiones scribat Cato saepe alacris in eum locum 
profectas, unde redituras se non arbitrarentur? pari 
animo Lacedaemonii in Thermopylis occiderunt, in quos 
Simonides: ‘Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentis, 
Dum sanctis patriae legibus obsequimur.’ quid ille dux 
Leonidas dicit? ‘pergite animo forti, Lacedaemonii, hodie 
apud inferos fortasse cenabimus.’ fuit haec gens fortis, 
dum Lycurgi leges vigebant. e quibus unus, cum Perses 
hostis in conloquio dixisset glorians: ‘solem prae iaculorum 
multitudine et sagittarum non videbitis’, ‘in umbra igitur’ 
inquit ‘pugnabimus.’ 

[102] viros commemoro: qualis tandem Lacaena? 
quae cum ilium in proelium misisset et interfectum 
audisset,’idcirco’ inquit ‘genueram, ut esset, qui pro patria 
mortem non dubitaret occumbere’. XLIII. Esto: fortes et 
duri Spartiatae; magnam habet vim rei p. disciplina. quid? 
Cyrenaeum Theodorum, philosophum non ignobilem, nonne 
miramur? cui cum Lysimachus rex crucem minaretur,’istis, 
quaeso’ inquit ‘ista horribilia minitare purpuratis tuis: 
Theodori quidem nihil interest, humine an sublime putescat.’ 
Cuius hoc dicto admoneor, ut aliquid etiam de humatione 
et sepultura dicendum existimem, rem non dif icilem, is 
praesertim cognitis, quae de nihil sentiendo paulo ante dicta 
sunt. de qua Socrates quidem quid senserit, apparet in eo 
libro in quo moritur, de quo iam tam multa diximus. 
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101. Mas por que nomearia eu generais e príncipes, 
quando Catão descreve legiões cheias de entusiasmo par-
tindo para o lugar de onde não julgassem que haveriam de 
voltar? Com disposição igual os lacedemônios tombaram 
nas Termópilas, aos quais diz Simônides: “Viajante, dize em 
Esparta que nós, caídos, te vimos aqui, enquanto cumprimos 
as sagradas leis da pátria.” O que diz o conhecido general 
Leônidas? “Continuai com espírito corajoso, lacedemônios, 
talvez hoje haveremos de jantar com os deuses infernais.” 
Esse povo foi forte, no tempo em que as leis de Licurgo esta-
vam em vigor. Um deles, quando um inimigo persa teria dito, 
vangloriando-se: “Não vereis o sol por causa da multidão de 
dardos e de lechas”, respondeu: “Nessas circunstâncias luta-
remos na sombra.”

102. Evoco personagens: Por im, da qualidade de 
Lacena43? Quando ela ouviu que o ilho, que enviara para 
a guerra, estava morto, disse: “Para isso eu o tinha gera-
do, para que fosse alguém que não hesitasse em enfrentar 
a morte pela pátria.” (XLIII) Considere: os corajosos e duros 
espartanos; a disciplina do Estado tem uma grande força. 
Por quê? Não temos admiração por Teodoro de Cirene44, 
ilósofo não desconhecido? Como o rei Lisímaco o amea-

çasse com a cruz, disse: “Se te apraz, ameaça estas coisas 
horríveis a estes purpurados teus, realmente nada disso 
diz respeito a Teodoro, mas de fato que se decomponha em 
solo elevado.”Com essa declaração dele quero lembrar que 
considero que eu deva dizer algo também sobre o enterro 
e sobre a sepultura, algo não di ícil, sobretudo depois de 
conhecido aquilo que foi dito pouco antes da inexistência 
de qualquer sensação. O que Sócrates de fato pensava sobre 
isso, está no livro em que se narra sua morte, e a respeito 
do qual já dissemos tantas coisas. 
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[103] cum enim de inmortalitate animorum 
disputavisset et iam moriendi tempus urgeret, rogatus 
a Critone, quem ad modum sepeliri vellet, ‘multam vero’ 
inquit ‘operam, amici, frustra consumpsi; Critoni enim 
nostro non persuasi me hinc avolaturum neque mei 
quicquam relicturum. verum tamen, Crito, si me adsequi 
potueris aut sicubi nanctus eris, ut tibi videbitur, sepelito. 
sed, mihi crede, nemo me vestrum, cum hinc excessero, 
consequetur.’ praeclare is quidem, qui et amico permiserit 
et se ostenderit de hoc toto genere nihil laborare. 

[104] durior Diogenes, et is quidem eadem sentiens, 
sed ut Cynicus asperius: proici se iussit inhumatum. tum 
amici: ‘volucribusne et feris?’ ‘minime vero’ inquit, ‘sed 
bacillum propter me, quo abigam, ponitote.’ ‘qui poteris?’ illi, 
‘non enim senties.’ ‘quid igitur mihi ferarum laniatus oberit 
nihil sentienti?’ praeclare Anaxagras, qui cum Lampsaci 
moreretur, quaerentibus amicis, velletne Clazomenas in 
patriam, si quid accidisset, auferri, ‘nihil necesse est’ inquit, 
‘undique enim ad inferos tantundem viae est.’ totaque de 
ratione humationis unum tenendum est, ad corpus illam 
pertinere, sive occiderit animus sive vigeat. in corpore 
autem perspicuum est vel extincto animo vel elapso nullum 
residere sensum. 
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103. Pois, após ter discutido sobre a imortalidade 
dos espíritos e estar iminente a hora de morrer, interroga-
do por Críton de que modo gostaria de ser enterrado, diz: 
“Empreguei em vão, amigos, muito esforço, pois não con-
venci nosso Críton de que eu voaria para longe daqui e não 
deixaria nada de meu. Sendo assim, Críton, caso possas 
conseguir isso ou obter em algum lugar, como te parecer, 
sepulta-me. Contudo, crê em mim, nenhum dentre vós me 
acompanhará, quando eu me for daqui.” Muito claramente, 
na verdade, ele que tanto deu autorização ao amigo como 
demonstrou não se preocupar absolutamente com todo esse 
gênero de problema.

104. Diógenes45 foi mais severo e certamente pen-
sava do mesmo modo, mas, como cínico, foi mais áspero: 
mandou que o jogassem fora insepulto. Então os amigos: 
“Às aves e às feras?” “De forma alguma” – disse ele – “mas 
colocai ao meu lado uma varinha, com a qual eu as enxote.” 
E eles:”‘Como conseguirás? Pois estarás inconsciente.” “Que 
dano me causará então a mordida das feras, a mim não sen-
tindo nada?” Bem claramente também Anaxágoras, quan-
do vivia em Lâmpsaco46 sendo perguntado pelos amigos se 
queria ser levado para a pátria Clazômenas, caso algo acon-
tecesse, diz: “Nada é necessário, pois por toda parte existe 
tão grande quantidade de caminhos para as regiões infe-
riores.” De todas as considerações sobre o sepultamento, 
um ponto deve ser destacado, que ele diz respeito ao corpo, 
quer o espírito pereça quer sobreviva. Mas é evidente que 
no corpo não existe nenhuma sensibilidade depois que o 
espírito se extinguiu ou desapareceu.
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XLIV. [105] Sed plena errorum sunt omnia. trahit 
Hectorem ad currum religatum Achilles: lacerari eum et 
sentire, credo, putat. ergo hic ulciscitur, ut quidem sibi 
videtur; at illa sicut acerbissimam rem maeret: ‘Vidi, videre 
quod me passa aegerrume, Hectorem curru quadriiugo 
raptarier.’ quem Hectorem, aut quam diu ille erit Hector? 
melius Accius et aliquando sapiens Achilles: ‘Immo enimvero 
corpus Priamo reddidi, Hectora abstuli.’ non igitur Hectora 
traxisti, sed corpus quod fuerat Hectoris.

[106] ecce alius exoritur e terra, qui matrem dormire 
non sinat: ‘Mater, te appello, tu, quae curam somno suspensam 
levas, Neque te mei miseret, surge et sepeli natum –!’ haec 
cum pressis et lebilibus modis, qui totis theatris maestitiam 
inferant, concinuntur, dif icile est non eos qui inhumati sint 
miseros iudicare. ‘prius quam ferae volucresque –’ metuit, 
ne laceratis membris minus bene utatur; ne combustis, non 
extimescit. ‘Neu reliquias semesas sireis denudatis ossibus 
Per terram sanie delibutas foede divexarier –’ non intellego, 
quid metuat, cum tam bonos septenarios fundat ad tibiam. 
Tenendum est igitur nihil curandum esse post mortem, 
cum multi inimicos etiam mortuos poeniuntur. exsecratur 
luculentis sane versibus apud Ennium Thyestes, primum ut 
naufragio pereat Atreus: durum hoc sane; talis enim interitus 
non est sine gravi sensu; illa inania: ‘Ipse summis saxis ixus 
asperis, evisceratus, Latere pendens, saxa spargens tabo, 
sanie et sanguine atro –’ 
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(XLIV) 105. Tudo, porém está cheio de erros. Aquiles 
arrasta Heitor amarrado ao carro: creio que pensa dilacerá-lo 
e fazê-lo sofrer. Portanto, ele aqui se vinga, ao menos assim 
lhe parece; ao contrário, deplora aquelas palavras como algo 
muito cruel: “Vi, ver que me fez sofrer acerbamente, que ar-
rastava Heitor com as quadriga.” A esse Heitor, ou por quanto 
tempo ele será Heitor? Mais convenientemente, Ácio e o por 
vezes sábio Aquiles: “Efetivamente, até entreguei o corpo a 
Príamo, destruí Heitor.” De fato não arrastaste Heitor, mas o 
corpo que fora de Heitor.

106. Eis um outro que surge da terra e não deixa a 
mãe dormir: “Mãe, suplico-te, tu, que alivias a inquietação 
pendente pelo sono, nem de mim te compadeces, levanta-te 
e sepulta o ilho...!” Quando isso é cantado em coro, em ca-
dências lentas e lastimosas, que incutam tristeza na plateia 
inteira, não é di ícil considerar míseros os que não tenham 
sido enterrados. “Antes que as feras e as aves...” receia que 
se tratem menos bem os membros dilacerados e que se as-
sombre com os queimados. “Nem pela terra espalharei com 
vassouras os restos semidevorados, horrendamente impreg-
nados de pus, com ossos descarnados...” não atino com o que 
receie, já que fundamenta na lauta47, tão bons versos septe-
nários. Portanto, deve-se sustentar que nada há com que se 
preocupar depois da morte, uma vez que muitos se vingam 
dos inimigos mesmo mortos. Tiestes48 é execrado em Ênio 
com versos realmente magní icos, principalmente que Atreu 
pereça num naufrágio: isso sem dúvida é duro. Contudo, essa 
morte não deixa de ter uma signi icação profunda. Aquela 
inutilidade: “O próprio, pregado aos mais altos e ásperos ro-
chedos, com as entranhas rasgadas, pendurado pelo tronco, 
cobrindo as pedras com podridão, pus e sangue negro...”
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[107] non ipsa saxa magis sensu omni vacabunt quam 
ille ‘latere pendens’, cui se hic cruciatum censet optare. quae 
essent dura, si sentiret, <sunt> nulla sine sensu. illud vero 
perquam inane: ‘Neque sepulcrum, quo recipiat, habeat, 
portum corporis, Ubi remissa humana vita corpus requiescat 
malis.’ vides, quanto haec in errore versentur: portum esse 
corporis et requiescere in sepulcro putat mortuum; magna 
culpa Pelopis, qui non erudierit ilium nec docuerit, quatenus 
esset quidque curandum. 

XLV. [108] Sed quid singulorum opiniones 
animadvertam, nationum varios errores perspicere cum 
liceat? condiunt Aegyptii mortuos et eos servant domi; 
Persae etiam cera circumlitos condunt, ut quam maxime 
permaneant diuturna corpora. Magorum mos est non humare 
corpora suorum, nisi a feris sint ante laniata; in Hyrcania 
plebs publicos alit canes, optumates domesticos: nobile 
autem genus canum illud scimus esse, sed pro sua quisque 
facultate parat a quibus lanietur, eamque optumam illi esse 
censent sepulturam. permulta alia colligit Chrysippus, ut 
est in omni historia curiosus, sed ita taetra sunt quaedam, 
ut ea fugiat et reformidet oratio. totus igitur hic locus est 
contemnendus in nobis, non neglegendus in nostris, ita 
tamen, ut mortuorum corpora nihil sentire vivi sentiamus; 
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107. Os próprios rochedos não terão o signi icado 
completo mais do que aquele “pendurado pelo tronco”, pelo 
qual esse julga escolher o suplício. Isso seria duro, caso per-
cebesse que nada há sem um signi icado. Aquilo, porém, é 
inteiramente sem sentido: “Que não tenha um túmulo, pelo 
qual receba um porto para o corpo, onde o corpo descanse 
dos males depois de inda a vida humana.” Vês, quanto essas 
a irmações incorrem em erro: julga haver um porto do corpo 
e o morto repousar no sepulcro. Grande foi a culpa de Pélops, 
que não instruiu nem educou o ilho, na medida em que ha-
veria algo a ser levado em conta.

(XLV) 108. Mas por que criticarei as opiniões de cada 
um, quando se pode divisar os vários erros das nações? Os 
egípcios embalsamam os mortos e os conservam em casa; 
também os persas os enterram envoltos numa camada de 
cera, para que os corpos se conservem o maior tempo possí-
vel. O costume dos sacerdotes persas era de não enterrar os 
corpos dos seus, a não que antes tivessem sido dilacerados 
por feras. Na Hircânia49, o povo alimenta os cães públicos, os 
nobres, os domésticos: sabemos, porém, que aquela raça de 
cães era nobre, mas cada um se prepara, conforme suas pos-
sibilidades, para por quais será dilacerado e eles consideram 
ser essa uma ótima sepultura. Crisipo50 colecionou muitíssi-
mas outras, minucioso como é em qualquer narrativa, mas 
algumas são tão horríveis que as referências fujam delas e 
recuem com pavor. Nessas circunstâncias, essa parte toda 
deve ser menosprezada entre nós, não negligenciado para 
os nossos, mas de tal modo que pensemos que nada de vivo 
sentem os corpos dos mortos.
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[109] quantum autem consuetudini famaeque 
dandum sit, id curent vivi, sed ita, ut intellegant nihil id 
ad mortuos pertinere. Sed profecto mors tum aequissimo 
animo oppetitur, cum suis se laudibus vita occidens consolari 
potest. nemo parum diu vixit, qui virtutis perfectae perfecto 
functus est munere. multa mihi ipsi ad mortem tempestiva 
fuerunt. quam utinam potuissem obire! nihil enim iam 
adquirebatur, cumulata erant of icia vitae, cum fortuna bella 
restabant. quare si ipsa ratio minus per iciet, ut mortem 
neglegere possimus, at vita acta per iciat, ut satis superque 
vixisse videamur. quamquam enim sensus abierit, tamen 
suis et propriis bonis laudis et gloriae, quamvis non sentiant, 
mortui non carent. etsi enim nihil habet in se gloria cur 
expetatur, tamen virtutem tamquam umbra sequitur. 
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109. O quanto, porém, deva ser atribuído à tradição 
e à voz pública, cuidem disso os vivos, mas de tal modo 
que compreendam que nada disso diz respeito aos mor-
tos. Seguramente, porém, a morte é afrontada com espírito 
tranquilo, quando o que está morrendo pode consolar-se 
com seus próprios elogios. Ninguém viveu pouco su icien-
temente, que tenha praticado o perfeito bene ício da virtude 
perfeita. Muitos fatos oportunos para a morte aconteceram 
a mim mesmo. Prouvesse aos deuses que eu a ela tivesse 
sucumbido! Pois já nada era acrescentado, as atividades da 
vida estavam no auge, as guerras icavam atrás com o desti-
no. Por isso, se a própria razão não obtiver o su iciente, para 
que possamos ser indiferentes à morte, pelo menos que a 
vida percorrida consiga que pareçamos ter vivido bastante 
e por cima. Ainda que a sensibilidade tenha desaparecido, 
de fato os mortos não sentem falta dos seus e próprios bens 
de louvor e de glória, embora não percebam. Pois, embora a 
glória em si mesma nada tem por que seja reivindicada, con-
tudo acompanha a virtude como uma sombra.
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XLVI. [110] verum multitudinis iudicium de bonis 
<bonum> si quando est, magis laudandum est quam illi ob 
eam rem beati. non possum autem dicere, quoquo modo hoc 
accipietur, Lycurgum Solonem legum et publicae disciplinae 
carere gloria, Themistoclem Epaminondam bellicae virtutis. 
ante enim Salamina ipsam Neptunus obruet quam Salaminii 
tropaei memoriam, priusque e Boeotia Leuctra tollentur 
quam pugnae Leuctricae gloria. multo autem tardius fama 
deseret Curium Fabricium Calatinum, duo Scipiones duo 
Africanos, Maximum Marcellum Paulum, Catonem Laelium, 
innumerabilis alios; quorum similitudinem aliquam qui 
arripuerit, non eam fama populari, sed vera bonorum 
laude metiens, identi animo, si ita res feret, gradietur ad 
mortem; in qua aut summum bonum aut nullum malum 
esse cognovimus. secundis vero suis rebus volet etiam 
mori; non enim tum cumulus bonorum iucundus esse 
potest quam molesta decessio. 
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(XLVI) 110. O verdadeiro juízo da multidão a respei-
to dos bons, se por vezes é positivo, é mais digno de louvor 
do que os considerados felizes pela mesma razão. Não pos-
so, porém, a irmar – de qualquer modo que isso for recebi-
do – que o Licurgo e o Sólon das leis e da ordem pública, 
Temístocles e Epaminondas51 da coragem na guerra não 
têm glória; pois, anteriormente, em Salamina, Netuno viria 
apagar a própria memória do triunfo salamino, e até que 
Leuctras52 viesse a tirar da Beócia a glória do embate lêu-
trico. E muito mais tarde, a fama abandonou Cúrio Fabrício 
Calatino, os dois Cipiões, os dois Africanos, Máximo Marcelo 
Paulo, Catão Lélio e inúmeros outros; quem se surpreender 
com alguma relação entre esses, não a medindo pela reputa-
ção popular, mas pelo elogio verdadeiro dos bons, com espí-
rito audacioso, se assim couber, caminhará para a morte, na 
qual sabemos estar ou o bem supremo ou nenhum mal. Em 
suas condições favoráveis, porém, quereria até morrer, pois 
tanto o excesso de bens como a carência perturbadora não 
podem ser grati icantes.
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[111] hanc sententiam signi icare videtur Laconis 
illa vox, qui, cum Rhodius Diagoras, Olympionices nobilis, 
uno die duo suos ilios victores Olympiae vidsset, accessit 
ad senem et gratulatus: ‘morere Diagora’ inquit; ‘non enim 
in caelum ascensurus es.’ magna haec, et nimium fortasse, 
Graeci putant vel tum potius putabant, isque, qui hoc 
Diagorae dixit, permagnum existimans tris Olympionicas 
una e domo prodire cunctari illum diutius in vita fortunae 
obiectum inutile putabat ipsi. Ego autem tibi quidem, quod 
satis esset, paucis verbis, ut mihi videbar, responderam – 
concesseras enim nullo in malo mortuos esse –; sed ob eam 
causam contendi ut plura dicerem, quod in desiderio et luctu 
haec est consolatio maxima. nostrum enim et nostra causa 
susceptum dolorem modice ferre debemus, ne nosmet ipsos 
amare videamur; illa suspicio intolerabili dolore cruciat, si 
opinamur eos quibus orbati sumus esse cum aliquo sensu 
in is malis quibus volgo opinantur. hanc excutere opinionem 
mihimet volui radicitus, eoque fui fortasse longior. 

XLVII. [112] Tu longior? non mihi quidem. prior enim 
pars orationis tuae faciebat, ut mori cuperem, posterior, 
ut modo non nollem, modo non laborarem; omni autem 
oratione illud certe perfectum est, ut mortem non ducerem 
in malis. Num igitur etiam rhetorum epilogum desideramus? 
an hanc iam artem plane relinquimus? Tu vero istam ne 
relinqueris, quam semper ornasti, et quidem iure; illa enim 
te, verum si loqui volumus, ornaverat. sed quinam est iste 
epilogus? aveo enim audire, quicquid est. 
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111. Com essa sentença, parece signi icar aquela a ir-
mação do lacedemônio, que, quando Diágoras, o ródio, nobre 
vencedor dos jogos olímpicos, viu certo dia seus dois ilhos 
vencedores da olimpíada, aproximou-se do ancião e disse, 
felicitando-o: “Podes morrer, Diágoras53, pois não hás de su-
bir ao céu.” Os gregos consideram, ou melhor, então conside-
ravam, grandes, talvez até demais, essas coisas, e aquele que 
disse isso a Diágoras, considerando algo extraordinário três 
vitórias olímpicas, julgava que para o mesmo seria um pro-
pósito inútil da sorte demorar mais tempo na vida para sair 
de casa. De fato, porém, eu te respondera com poucas pala-
vras, que fosse o su iciente, conforme me parecia – visto que 
havias concedido que os mortos não se encontram em má 
situação – mas por essa razão me esforcei para dizer mais, 
porque esse é o consolo máximo na saudade e no luto. Pois 
também por nossa causa devemos suportar pacientemente 
nossa dor sobrevinda, para que não pareçamos não amar-
mos sequer a nós mesmos. Aquela suposição atormenta com 
dor insuportável, caso opinemos que aqueles, dos quais fo-
mos privados, estão, com alguma percepção, naqueles males 
em que vulgarmente se lhes atribuem. Eu quis excluir radi-
calmente para mim mesmo essa opinião e nisso fui talvez 
mais prolixo.

(XLVII) 112. Mais prolixo, tu? Mas não para mim. Pois 
a primeira parte de tua exposição fazia com que eu desejasse 
morrer, e a posterior, ora que eu não recusasse, ora que eu 
não me preocupasse. Mas em toda a exposição, certamente o 
ponto perfeito é que eu não coloque a morte entre os males. 
Então desejamos também o epílogo dos retores? Ou já aban-
donamos totalmente essa arte? Tu, porém, não a abandona-
rás, pois sempre a exaltaste e certamente com direito; essa 
arte, caso quisermos dizer a verdade, havia te elevado. Mas 
de que espécie é esse epílogo? Pois desejo ardentemente ou-
vir o que ele é.
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[113] Deorum inmortalium iudicia solent in scholis 
proferre de morte, nec vero ea ingere ipsi, sed Herodoto 
auctore aliisque pluribus. primum Argiae sacerdotis Cleobis 
et Bito ilii praedicantur. nota fabula est. cum enim illam ad 
sollemne et statum sacri icium curru vehi ius esset satis 
longe ab oppido ad fanum morarenturque iumenta, tum 
iuvenes i quos modo nominavi veste posita corpora oleo 
perunxerunt, ad iugum accesserunt. ita sacerdos advecta in 
fanum, cum currus esset ductus a iliis, precata a dea dicitur, 
ut id illis praemii daret pro pietate, quod maxumum homini 
dari posset a deo; post epulatos cum matre adulescentis 
somno se dedisse,mane inventos esse mortuos. 

[114] simili precatione Trophonius et Agamedes 
usi dicuntur; qui cum Apollini Delphis templum 
exaedi icavissent, venerantes deum petiverunt mercedem 
non parvam quidem operis et laboris sui: nihil certi, sed quod 
esset optimum homini. quibus Apollo se id daturum ostendit 
post eius diei diem tertium; qui ut inluxit, mortui sunt 
reperti. iudicavisse deum dicunt, et eum quidem deum,cui 
reliqui dii concessissent, ut praeter ceteros divinaret. XLVIII. 
adfertur etiam de Sileno fabella quaedam: qui cum a Mida 
captus esset, hoc ei muneris pro sua missione dedisse 
scribitur: docuisse regem non nasci homini longe optimum 
esse, proximum autem quam primum mori. 
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113. Os julgamentos dos deuses imortais, nas dou-
trinas, costumam referir-se à morte, mas eles mesmos não 
os fazem, mas através do autor Heródoto e muitos outros. 
Primeiramente são proclamados os julgamentos da sacerdo-
tisa (Cídipe) Argiva e dos ilhos Cléobes e Bitão. Essa narrati-
va é bem conhecida. Pois, como fosse um direito que ela fosse 
levada de carro até o templo bastante longe da cidade, para 
um determinado sacri ício solene, e os jumentos se atrasas-
sem, então os jovens, que há pouco nomeei, tendo tirado as 
vestes, ungiram com óleo o corpo todo e assumiram o jugo. 
Assim a sacerdotisa foi conduzida ao templo; uma vez que o 
carro foi puxado pelos ilhos, conta-se que pediu à deusa que 
lhes fosse dado, como prêmio pelo ato de devoção, o que de 
mais alto pudesse se dado ao homem por um deus; depois 
que se banquetearam com a mãe, os adolescentes entrega-
ram-se ao sono e de manhã foram encontrados mortos.54

114. Conta-se que Trofônio e Agamedes55 izeram pe-
dido semelhante. Depois de terem construído o templo de 
Apolo de Delfos, pediram suplicantes ao deus uma recom-
pensa não muito pequena pela obra e por seu trabalho: nada 
de exato, mas que fosse muito bom para o homem. Apolo 
mostrou que lho havia de dar depois do terceiro dia do dia 
dele; assim que esse dia clareou, foram encontrados mor-
tos. Dizem que o deus tinha revelado e precisamente aquele 
deus, ao qual os outros deuses tinham concedido que pre-
visse além dos outros. (XLVIII) Refere-se ainda uma peque-
na narrativa a respeito de Sileno: quando ele foi preso por 
Midas, escreve-se que lhe teria dado de presente, por sua 
libertação, o seguinte: ensinou ao rei que não nascer é de 
longe o melhor para o homem, mas morrer é antes o primei-
ro que o último.
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[115] qua est sententia in Cresphonte usus Euripedes: 
‘Nam nos decebat coetus celebrantis domum Lugere, ubi 
esset aliquis in lucem editus, Humanae vitae varia reputantis 
mala; At, qui labores morte inisset gravis, Hunc omni amicos 
laude et laetitia exsequi.’ simile quiddam est in Consolatione 
Crantoris: ait enim Terinaeum quendam Elysium, cum 
graviter ilii mortem maereret, venisse in psychomantium 
quaerentem, quae fuisset tantae calamitatis causa; huic in 
tabellis tris huius modi versiculos datos: ‘Igraris homines 
in vita mentibus errant: Euthynous potitur fatorum numine 
leto. Sic fuit utilius iniri ipsique tibique.’ 
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115. Eurípedes usou a seguinte a irmação em 
Cresfonte56: “De fato, era-nos conveniente, promovendo as 
reuniões, lamentar a casa onde houvesse alguém dado à luz 
que re letisse sobre os vários males da vida humana. Mas 
ao contrário, quem tivesse delimitado pela morte os traba-
lhos pesados, a esse os amigos acompanhem até ao im com 
todo louvor e alegria.” Algo semelhante está Consolação de 
Crantor: diz que certo Elísio Terineu, quando deplorava 
profundamente a morte do ilho, veio procurar saber em 
um lugar, onde se evocam os mortos, qual teria sido a causa 
de tão grande desgraça; foram-lhe dados em tabuinhas os 
três pequenos versos seguintes: “Homens com mente so-
brecarregada enganam-se: Eutínoo57 apossa-se da vontade 
mortal dos destinos. Ter acabado desse modo foi mais útil 
para ti e para ele.”
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[116] his et talibus auctoribus usi con irmant causam 
rebus a diis inmortalibus iudicatam. Alcidamas quidem, 
rhetor antiquus in primis nobilis, scripsit etiam laudationem 
mortis, quae constat ex enumeratione humanorum malorum; 
cui rationes eae quae exquisitius a philosophis colliguntur 
defuerunt, ubertas orationis non defuit. Clarae vero mortes 
pro patria oppetitae non solum gloriosae rhetoribus, sed 
etiam beatae videri solent. repetunt ab Erechtheo, cuius 
etiam iliae cupide mortem expetiverunt pro vita civium; 
<commemorant> Codrum, qui se in medios inmisit hostis 
veste famulari, ne posset adgnosci, si esset ornatu regio, 
quod oraculum erat datum, si rex interfectus esset, victrices 
Athenas fore; Menoeceus non praetermittitur, qui item 
oraculo edito largitus est patriae suum sanguinem; <nam> 
Iphigenia Aulide duci se immolandam iubet, ut hostium 
elicatur suo. veniunt inde ad propiora: XLIX. Harmodius in 
ore est et Aristogiton; Lacedaemonius Leonidas, Thebanus 
Epaminondas viget. nostros non norunt, quos enumerare 
magnum est: ita sunt multi, quibus videmus optabilis mortes 
fuisse cum gloria. 
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116. Esses citados e autores semelhantes con irmam 
com fatos a causa determinada pelos deuses imortais. Certo 
Alcidamante, retor antigo, sobretudo nobre, também es-
creveu o louvor da morte, que consta na enumeração dos 
males humanos, à qual faltaram aqueles argumentos mais 
bem selecionados pelos ilósofos, mas não faltou riqueza 
de expressão. De fato, as mortes honrosas afrontadas pela 
pátria costumam ser consideradas pelos retores não só glo-
riosas como também felizes. Remontam a Erecteu58, de cuja 
ilha exigiram avidamente a morte pela vida dos cidadãos; 

relembram Codro, que se colocou no meio dos inimigos, 
vestindo trajes de escravo, para que não pudesse ser reco-
nhecido, o que aconteceria se estivesse com as vestes reais, 
porque um oráculo havia sido proferido que Atenas seria 
vencedora caso o rei fosse morto. Não se omite Meneceu59 
que, da mesma forma, pronunciado o oráculo, ofertou seu 
sangue à pátria; assim, por exemplo, manda que I igênia60, 
em Áulis, fosse levada para ser imolada, a im de, com seu 
sangue, fazer sair o dos inimigos. Chegam em seguida aos 
fatos mais próximos: (XLIX) Harmódio61 está na boca, tam-
bém Aristogisto; estão presentes Leônidas, o lacedemônio, 
e o tebano Epaminondas. Não conheceram os nossos, cuja 
enumeração é vasta: há muitos assim, dos quais considera-
mos que as mortes desejáveis foram com glória.



140  •   Marcos Túlio Cícero

[117] Quae cum ita sint, magna tamen eloquentia est 
utendum atque ita velut superiore e loco contionandum, 
ut homines mortem vel optare incipiant vel certe timere 
desistant? nam si supremus ille dies non extinctionem, sed 
commutationem adfert loci, quid optabilius? sin autem 
perimit ac delet omnino, quid melius quam in mediis vitae 
laboribus obdormiscere et ita coniventem somno consopiri 
sempiterno? quod si iat, melior Enni quam Solonis oratio. 
hic enim noster: ‘nemo me lacrimis decoret’ inquit ‘nec 
funera letu faxit!’ at vero ille sapiens: ‘Mors mea ne careat 
lacrimis: linquamus amicis Maerorem, ut celebrent funera 
cum gemitu.’ 

[118] nos vero, si quid tale acciderit, ut a deo 
denuntiatum videatur ut exeamus e vita, laeti et agentes 
gratias paremus emittique nos e custodia et levari vinclis 
arbitremur,ut aut in aeternam et plane in nostram domum 
remigremus aut omni sensu molestiaque careamus; sin 
autem nihil denuntiabitur, eo tamen simus animo, ut 
horribilem illum diem aliis nobis faustum putemus nihilque 
in malis ducamus, quod sit vel a diis inmortalibus vel a 
natura parente omnium constitutum. non enim temere nec 
fortuito sati et creati sumus, sed profecto fuit quaedam vis, 
quae generi consuleret humano nec id gigneret aut aleret, 
quod cum exanclavisset omnes labores, tum incideret in 
mortis malum sempiternum: portum potius paratum nobis 
et perfugium putemus. 
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117. Assim sendo, é preciso de fato usar de grande 
eloquência e proclamar assim como de um lugar bem alto, 
de modo que os homens ou comecem a desejar a morte ou 
deixem com certeza de temê-la? Pois, se aquele dia supre-
mo traz não a extinção, mas a mudança de lugar, o que mais 
desejável? Se ao contrário simplesmente aniquila e apaga, o 
que melhor do que adormecer entre os trabalhos da vida e 
desse modo, de olhos fechados, dormitar em sono eterno? 
Caso tal aconteça, melhor é a palavra de Ênio que a de Solon. 
Pois este nosso diz: “Ninguém me honre com lágrimas, nem 
faça o enterro com choro!” Aquele, porém, sábio: “Em minha 
morte não faltem lágrimas: Deixemos aos amigos o grande 
pesar, para que celebrem os funerais com lamentos.”

118. Entretanto, caso algo semelhante nos acontecer, 
tal que pareça determinado por deus, que deixemos a vida, 
nós nos preparemos alegres e agradecidos e consideremos 
que somos libertados da prisão e desonerados dos grilhões, 
de modo que ou retornemos para a eterna e totalmente nos-
sa casa ou nos libertemos de toda sensação e embaraço; mas 
se, ao contrário, nada for pressagiado, tenhamos, contudo, 
tal estado de espírito que julguemos aquele dia terrível pro-
pício para nós outros e nada atribuamos aos males daqui-
lo que tenha sido determinado ou pelos deuses imortais ou 
pela natureza, mãe de todos. Pois não fomos criados e engen-
drados temerariamente nem por acaso, mas seguramente 
houve certa força que cuidasse do gênero humano, que não o 
gerasse e alimentasse, porque, tendo suportado inteiramen-
te todos os trabalhos, cairia então no mal eterno da morte: 
consideremo-la de preferência um porto e um refúgio pre-
parado para nós.
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[119] quo utinam velis passis pervehi liceat! sin 
re lantibus ventis reiciemur, tamen eodem paulo tardius 
referamur necesse est. quod autem omnibus necesse est, 
idne miserum esse uni potest? Habes epilogum, ne quid 
preatermissum aut relictum putes. Ego vero, et quidem fecit 
etiam iste me epilogus irmiorem. Optime, inquam. sed nunc 
quidem valetudini tribuamus aliquid, cras autem et quot dies 
erimus in Tusculano, agamus haec et ea potissimum, quae 
levationem habeant aegritudinum formidinum cupiditatum, 
qui omnis philosohpiae est fructus uberrimus. 
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119. Oxalá seja concedido chegar até lá com velas en-
funadas! Mas se, ao contrário, formos levados para trás por 
ventos adversos, mesmo assim é necessário que sejamos re-
enviados para o mesmo lugar um pouco mais tarde. O que é, 
portanto, necessário a todos, pode isso ser mísero para um 
só? Tens o epílogo, para que não penses que algo foi omitido 
ou esquecido. A mim, porém, este epílogo me tornou também 
mais consistente. Ótimo, diria. Mas agora de fato destinemos 
algo à saúde, mas amanhã e em quantos dias estivermos em 
Túsculo, tratemos disso e, principalmente, daquilo que traga 
o alívio das doenças, dos espantalhos e das paixões, alívio 
que é fruto proveitoso de toda a iloso ia.




