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LIBER SECVNDVS
I. [1] Neoptolemus quidem apud Ennium 

“philosophari sibi” ait “necesse esse, sed paucis; nam omnino 
haud placere”. Ego autem, Brute, necesse mihi quidem esse 
arbitror philosophari; nam quid possum, praesertim nihil 
agens, agere melius? sed non paucis, ut ille. Dif icile est enim 
in philosophia pauca esse ei nota cui non sint aut pleraque 
aut omnia. Nam nec pauca nisi e multis eligi possunt nec, 
qui pauca perceperit, non idem reliqua eodem studio 
persequetur. 

[2] Sed tamen in vita occupata atque, ut Neoptolemi 
tum erat, militari, pauca ipsa multum saepe prosunt et ferunt 
fructus, si non tantos quanti ex universa philosophia percipi 
possunt, tamen eos quibus aliqua ex parte interdum aut 
cupiditate aut aegritudine aut metu liberemur; velut ex ea 
disputatione quae mihi nuper habita est in Tusculano, magna 
videbatur mortis effecta contemptio, quae non minimum 
valet ad animum metu liberandum. Nam qui id quod vitari 
non potest metuit, is vivere animo quieto nullo modo potest; 
sed qui non modo quia necesse est mori, verum etiam quia 
nihil habet mors quod sit horrendum, mortem non timet, 
magnum is sibi praesidium ad beatam vitam comparat. 
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LIVRO II
(I) 1. Neoptólemo62 diz em Ênio: “É necessário ilo-

sofar para si mesmo, mas isso é para poucos; de fato não 
é totalmente agradável.” Eu, porém, Bruto, considero que 
me é realmente necessário ilosofar; pois o que posso fazer 
de melhor, principalmente não fazendo nada? Mas não para 
poucos, como disse aquele. Pois, em iloso ia, é di ícil serem 
poucas coisas conhecidas a quem não o seja ou a maioria ou 
a totalidade delas. Na verdade, poucas coisas não podem 
ser escolhidas senão dentre muitas, nem aquele que tiver 
assimilado poucas perseguirá com o mesmo esforço igual-
mente as demais.

2. De fato, porém, na vida ativa e, como era então a 
de Neoptólemo, militar, as mesmas poucas são frequente-
mente de muita valia e trazem frutos, se não tantos quan-
tos se podem colher de toda a iloso ia, pelo menos aqueles 
através dos quais nos libertemos, de algum lado, por vezes 
ou da cobiça, ou da a lição ou do medo; como daquela dis-
cussão, que tive recentemente em Túsculo, parecia irmado 
grande desprezo pela morte, que vale não muito pouco para 
libertar o espírito do medo. De fato, quem receou o que não 
pode ser evitado, não pode de modo algum viver com espí-
rito tranquilo. Mas aquele não teme a morte não só porque 
é necessário morrer, mas também porque a morte nada tem 
que seja horroroso, esse obtém para si um sustentáculo para 
uma vida feliz.
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[3] Quamquam non sumus ignari multos studiose 
contra esse dicturos; quod vitare nullo modo potuimus, 
nisi nihil omnino scriberemus. Etenim si orationes, quas 
nos multitudinis iudicio probari volebamus (popularis est 
enim illa facultas, et effectus eloquentiae est audientium 
adprobatio) sed si reperiebantur non nulli qui nihil 
laudarent, nisi quod se imitari posse con iderent, quemque 
sperandi sibi, eumdem bene dicendi inem proponerent, 
et cum obruerentur copia sententiarum atque verborum, 
ieiunitatem et famem se malle quam ubertatem et copiam 
dicerent, unde erat exortum genus Atticorum eis ipsis qui id 
sequi se pro itebantur ignotum, qui iam conticuerunt paene 
ab ipso foro inrisi -

[4] quid futurum putamus, cum adiutore populo quo 
utebamur antea, nunc minime nos uti posse videamus? Est 
enim philosophia paucis contenta iudicibus, multitudinem 
consulto ipsa fugiens eique ipsi et suspecta et invisa, ut, 
vel si quis universam velit vituperare, secundo id populo 
facere possit, vel si in eam quam nos maxime sequimur, 
conetur invadere, magna habere possit auxilia a reliquorum 
philosophorum disciplinis. 

II. Nos autem universae philosophiae vituperatoribus 
respondimus in Hortensio, pro Academia autem quae 
dicenda essent, satis accurate in Academicis quattuor libris 
explicata arbitramur; sed tamen tantum abest, ut scribi 
contra nos nolimus, ut id etiam maxime optemus. In ipsa 
enim Graecia philosophia tanto in honore numquam fuisset, 
nisi doctissimorum contentionibus dissensionibusque 
viguisset. 
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3. Ainda assim, não desconhecemos que muitos, es-
forçadamente, argumentarão contra; não pudemos evitar 
isso de modo nenhum, a não ser que absolutamente nada 
escrevêssemos. Efetivamente, caso as proposições: que nós 
queríamos fossem aprovadas pelo julgamento da multidão 
(pois aquela faculdade é do povo e o objetivo da eloquência 
é a aprovação dos ouvintes), mas se surgissem alguns que 
nada elogiassem, a não ser que con iassem que poderiam 
apresentá-las, que propusessem a si mesmos um escopo 
qualquer de esperança e o mesmo objetivo de falar bem, e 
quando fossem esmagados pela abundância das sentenças 
e das palavras, a irmassem que prefeririam a carência e a 
fome à riqueza e à abundância, de onde havia surgido o tipo 
dos áticos, justamente para aqueles que confessavam seguir 
o que lhes era desconhecido, que já se calaram quase ridicu-
larizados pela própria voz popular 

4. – o que pensamos haver de acontecer, quando aqui-
lo que usávamos anteriormente com a ajuda do povo, agora 
nos vejamos absolutamente impossibilitados de usar? Pois a 
iloso ia está restrita a poucos árbitros, ela mesma evita deli-

beradamente a multidão e para a mesma é suspeita e odiosa, 
tanto que, ou caso alguém queira depreciá-la como um todo, 
possa fazê-lo com o apoio do povo, ou caso tente começar 
por aquela que nós especialmente seguimos, possa ter as 
grandes ajudas dos sistemas dos demais ilósofos. 

(II) Aos que criticam toda a iloso ia, porém, nós res-
pondemos em Hortênsio63, e o que deveria ter sido dito a 
favor da Academia, consideramos ter sido su icientemente 
explicado nos quatro livros acadêmicos. De fato, porém, tão 
pouco dista que não queiramos que se escreva contra nós, 
como também que o desejemos sumamente. Pois a iloso-
ia não teria gozado de tão grande consideração na própria 

Grécia, se não tivesse lorescido através dos embates e das 
divergências dos mais doutos.
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[5] Quam ob rem hortor omnes qui facere id possunt, 
ut huius quoque generis laudem iam languenti Graeciae 
eripiant et transferant in hanc urbem, sicut reliquas omnes, 
quae quidem erant expetendae, studio atque industria sua 
maiores nostri transtulerunt. Atque oratorum quidem laus 
ita ducta ab humili venit ad summum, ut iam, quod natura 
fert in omnibus fere rebus, senescat brevique tempore ad 
nihilum ventura videatur, philosophia nascatur Latinis 
quidem litteris ex his temporibus, eamque nos adiuvemus 
nosque ipsos redargui refellique patiamur. Quod ii ferunt 
animo iniquo qui certis quibusdam destinatisque sententiis 
quasi addicti et consecrati sunt eaque necessitate constricti, 
ut, etiam quae non probare soleant, ea cogantur constantiae 
causa defendere; nos qui sequimur probabilia nec ultra quam 
id quod veri simile occurrit, progredi possumus, et refellere 
sine pertinacia et refelli sine iracundia parati sumus. 

[6] Quodsi haec studia traducta erunt ad nostros, ne 
bibliothecis quidem Graecis egebimus, in quibus multitudo 
in inita librorum propter eorum est multitudinem qui 
scripserunt. Eadem enim dicuntur a multis, ex quo libris 
omnia referserunt. Quod accidet etiam nostris, si ad haec 
studia plures con luxerint. Sed eos, si possumus, excitemus, 
qui liberaliter eruditi adhibita etiam disserendi elegantia 
ratione et via philosophantur. 
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5. Por tais razões, exorto a todos os que possam fazê-
-lo, que arrebatem a glória também desse tipo à debilitada 
Grécia e a trans iram para esta cidade, da mesma forma que 
nossos antepassados transferiram, com esforço e seu traba-
lho, todas as outras que realmente eram muito desejáveis. E 
mesmo a glória dos oradores, assim conduzida, veio de um 
grau humilde ao mais alto, tanto que parece envelhecer e em 
pouco tempo chegar ao nada – o que a natureza carrega em 
quase todas as coisas – a iloso ia nasça verdadeiramente 
nas letras latinas nestes tempos e nós a ajudemos e consin-
tamos que nós mesmos sejamos contestados e desmentidos. 
Apresentam isso com espírito injusto os que estão como que 
atrelados e presos a algumas determinadas e consagradas 
sentenças e forçados por essa necessidade, de modo que são 
obrigados a defender, por razão de constância, até aquilo 
que não costumam provar. Nós, que seguimos aquilo que é 
provável, não além do que vai contra o verossímil, podemos 
avançar e estamos preparados para refutar sem obstinação 
e ser refutados sem ira.

6. Caso, porém, essas obras forem traduzidas para os 
nossos, nem sequer das bibliotecas gregas precisaremos, 
nas quais há uma multidão imensa de livros por causa do 
grande número daqueles que escreveram. Pois as mesmas 
coisas são ditas por muitos e por essa razão acumularam 
tudo nos livros. Isso acontecerá também com os nossos, 
se um maior número convergir para esses estudos. Mas 
estimulemo-los, se pudermos, os que, nobremente erudi-
tos, ilosofam com inteligência e método, usando também a 
elegância no expressar-se.
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III. [7] Est enim quoddam genus eorum qui se 
philosophos appellari volunt, quorum dicuntur esse Latini 
sane multi libri; quos non contemno equidem, quippe quos 
numquam legerim; sed quia pro itentur ipsi illi qui eos 
scribunt se neque distincte neque distribute neque eleganter 
neque ornate scribere, lectionem sine ulla delectatione 
neglego. Quid enim dicant et quid sentiant ii qui sunt ab 
ea disciplina, nemo ne mediocriter quidem doctus ignorat. 
Quam ob rem, quoniam quem ad modum dicant ipsi non 
laborant, cur legendi sint nisi ipsi inter se qui idem sentiunt, 
non intellego. 

[8] Nam, ut Platonem reliquosque Socraticos et 
deinceps eos qui ab his profecti sunt legunt omnes, etiam qui 
illa aut non adprobant aut non studiosissime consectantur, 
Epicurum autem et Metrodorum non fere praeter suos 
quisquam in manus sumit, sic hos Latinos ii soli legunt qui 
illa recta dici putant. Nobis autem videtur, quicquid litteris 
mandetur, id commendari omnium eruditorum lectioni 
decere; nec, si id ipsi minus consequi possumus, idcirco 
minus id ita faciendum esse sentimus. 
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(III) 7. Existe ainda certa espécie daqueles que que-
rem ser chamados ilósofos, dos quais se diz que muitos li-
vros são razoavelmente latinos; certamente não os desprezo, 
mas o fato é que nunca os li; pela razão, porém, de que eles 
mesmos, que os escrevem, confessam que não escrevem de 
modo matizado, nem equilibrado, nem elegante, nem artís-
tico, deixo de lado a leitura sem satisfação alguma. O que di-
zem e o que pensam aqueles que são dessa escola, ninguém 
ao menos medianamente culto ignora. Por essa razão, por-
que a irmam de certo modo que eles mesmos não se esfor-
çam, não compreendo por que deveriam ser lidos, a não ser 
por eles mesmos entre si, que pensam do mesmo modo.

8. De fato, como todos leem Platão, os outros socrá-
ticos e, daí para a frente, os que partiram deles, inclusive 
aqueles que ou não lhes aprovam as posições ou não os se-
guem muito diligentemente, mas quase ninguém além dos 
seus tem em mãos a Epicuro e Metrodoro, do mesmo modo 
só leem esses latinos os que consideram que aquelas posi-
ções são ditas corretas. Parece-nos, porém, que tudo quanto 
se ponha por escrito, é conveniente que seja recomendado 
à leitura de todos os eruditos. Caso nós mesmos não puder-
mos ao menos conseguir isso, por tal razão julgamos que 
pelo menos assim deveria ser feito.
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[9] Itaque mihi semper Peripateticorum 
Academiaeque consuetudo de omnibus rebus in contrarias 
partis disserendi non ob eam causam solum placuit, quod 
aliter non posset quid in quaque re veri simile esset inveniri, 
sed etiam quod esset ea maxima dicendi exercitatio. 
Qua princeps usus est Aristoteles, deinde eum qui secuti 
sunt. Nostra autem memoria Philo, quem nos frequenter 
audivimus, instituit alio tempore rhetorum praecepta 
tradere, alio philosophorum: ad quam nos consuetudinem 
a familiaribus nostris adducti in Tusculano, quod datum 
est temporis nobis, in eo consumpsimus. Itaque cum 
ante meridiem dictioni operam dedissemus, sicut pridie 
feceramus, post meridiem in Academiam descendimus; in 
qua disputationem habitam non quasi narrantes exponimus, 
sed eisdem fere verbis, ut actum disputatumque est. 

IV. [10] Est igitur ambulantibus ad hunc modum sermo 
ille nobis institutus et a tali quodam ductus exordio: Dici non 
potest quam sim hesterna disputatione tua delectatus vel 
potius adiutus. Etsi enim mihi sum conscius numquam me 
nimis vitae cupidum fuisse, tamen interdum obiiciebatur 
animo metus quidam et dolor cogitanti fore aliquando inem 
huius lucis et amissionem omnium vitae commodorum. 
Hoc genere molestiae sic, mihi crede, sum liberatus, ut nihil 
minus curandum putem. 
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9. Por isso sempre me agradou o costume dos peripa-
téticos e da Academia de dissertar sobre todos os assuntos 
em relação às partes contrárias, não apenas pela razão de 
que não pudesse, de outro modo, ser encontrado algo veros-
símil em qualquer coisa, mas também que fosse um exercício 
de expressar essas importantíssimas ideias. Dela Aristóteles 
usou por primeiro, depois aqueles que o seguiram. Segundo 
nossa lembrança, porém, Filão64, a quem nós ouvimos mui-
tas vezes, resolveu tratar, em um momento, dos preceitos 
dos retores e, em outro, dos ilósofos: nós, induzidos a esse 
uso pelos nossos familiares no Tusculano, nele gastamos o 
quanto de tempo nos foi dado. Por isso, como nos tivéssemos 
dedicado ao discurso na parte da manhã, do mesmo modo 
que havíamos feito no dia anterior, descemos até a Academia 
à tarde, em que expomos a discussão havida, não como que 
relatando, mas quase com as mesmas palavras com as quais 
se fez e se debateu.

(IV) 10. Assim pois, aquela conversação, que nos foi 
instituída, é própria dos que caminham segundo esse mode-
lo, e conduzido após certo exórdio: Não se pode dizer quan-
to eu tenha gostado ou, antes, tenha sido ajudado por tua 
discussão de ontem. Embora eu tenha a consciência de que 
eu nunca fui ávido demais pela vida, contudo por vezes era 
apresentado ao espírito certo medo e a dor quando pensava 
que algum dia seria o im desta luz e a perda de todos os be-
ne ícios da vida. Assim fui libertado desse tipo de incômodo, 
acredita-me, de modo que eu considere que nada me deve 
preocupar menos.



154  •   Marcos Túlio Cícero

[11] Minime mirum id quidem. Nam ef icit hoc 
philosophia: medetur animis, inanes sollicitudines detrahit, 
cupiditatibus liberat, pellit timores. Sed haec eius vis 
non idem potest apud omnes; tum valet multum, cum est 
idoneam complexa naturam. «Fortes» enim non modo 
«fortuna adiuvat», ut est in vetere proverbio, sed multo 
magis ratio, quae quibusdam quasi praeceptis con irmat vim 
fortitudinis. Te natura excelsum quendam videlicet et altum 
et humana despicientem genuit, itaque facile in animo forti 
contra mortem habita insedit oratio. Sed haec eadem num 
censes apud eos ipsos valere nisi admodum paucos, a quibus 
inventa, disputata, conscripta sunt? Quotus enim quisque 
philosophorum invenitur, qui sit ita moratus, ita animo ac 
vita constitutus, ut ratio postulat? qui disciplinam suam 
non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet? qui 
obtemperet ipse sibi et decretis suis pareat? 

[12] Videre licet alios tanta levitate et iactatione, 
ut eis fuerit non didicisse melius, alios pecuniae cupidos, 
gloria non nullos, multos libidinum servos, ut cum eorum 
vita mirabiliter pugnet oratio. Quod quidem mihi videtur 
esse turpissimum. Ut enim, si grammaticum se professus 
quispiam barbare loquatur, aut si absurde canat is qui se 
haberi velit musicum, hoc turpior sit quod in eo ipso peccet 
cuius pro itetur scientiam, sic philosophus in vitae ratione 
peccans hoc turpior est quod in of icio cuius magister esse 
vult, labitur artemque vitae professus delinquit in vita.

V. Nonne verendum est igitur, si est ita, ut dicis, ne 
philosophiam falsa gloria exornes? Quod est enim maius 
argumentum nihil eam prodesse quam quosdam perfectos 
philosophos turpiter vivere? 
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11. Realmente isso de forma alguma é surpreendente. 
Pois a iloso ia realiza o seguinte: medica os espíritos, elimina 
as preocupações inúteis, liberta das ambições e afasta os temo-
res. Essa sua força, porém, não tem o mesmo poder em todos; 
realiza muito quando abraça uma natureza adequada. Pois, não 
só “aos fortes a fortuna ajuda”, como consta no antigo provérbio, 
mas muito mais a razão, que con irma a força da irmeza com 
algumas como que diretrizes. A natureza criou-te sem dúvida 
de algum modo nobre e elevado e desprezador das coisas hu-
manas, por isso a argumentação apresentada contra a morte fa-
cilmente calou no espírito forte. Mas por ventura és do parecer 
que essas mesmas coisas prevalecem entre eles próprios, ainda 
que bastante poucos, pelos quais foram descobertas, discutidas 
e redigidas? Pois, em que número dentre os ilósofos encontra-
-se alguém que seja tão morigerado, tão irme no espírito e na 
vida como a razão exige? Que considere sua disciplina não uma 
ostentação de conhecimento, mas uma lei de vida? Que pareça 
obedecer a si mesmo e a seus princípios?

12. Pode-se ver outros com tão grande leviandade e 
presunção que lhes teria sido melhor não ter aprendido, ou-
tros, ávidos por dinheiro, alguns por glória, muitos escravos 
dos desejos, de modo que a doutrina con lite espantosamen-
te com a vida deles. Para mim, realmente, isso parece muito 
vergonhoso. Pois da mesma forma que, se alguém, declaran-
do-se gramático, falar de modo bárbaro, ou se aquele que 
quiser ser considerado músico cantar desa inadamente, é 
mais vergonhoso que falhe naquilo de que declare ter conhe-
cimento, assim o ilósofo que peca no modo de vida, nisso é 
mais desonroso, porque falha na pro issão da qual quer ser 
mestre e, professando a arte da vida, erra na vida. 

(V) Em consequência, se assim for, como dizes, não se 
deve recear que estejas enfeitando a iloso ia com uma gló-
ria falsa? Em verdade, de que nada lhe é útil, que argumento 
é maior do que o fato de vários ilósofos perfeitos viverem 
vergonhosamente?
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[13] Nullum vero id quidem argumentum est. Nam 
ut agri non omnes frugiferi sunt qui coluntur, falsumque 
illud Accii: 

Probae etsi in segetem sunt deteriorem datae 
Fruges, tamen ipsae suapte natura enitent, sic animi non 
omnes culti fructum ferunt. Atque, ut in eodem simili 
verser, ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus 
esse non potest, sic sine doctrina animus; ita est utraque 
res sine altera debilis. Cultura autem animi philosophia 
est; haec extrahit vitia radicitus et praeparat animos ad 
satus accipiendos eaque mandat eis et, ut ita dicam, serit, 
quae adulta fructus uberrimos ferant. Agamus igitur, ut 
coepimus. Dic, si vis, de quo disputari velis. 

[14] Dolorem existimo maximum malorum omnium. 
Etiamne malus quam dedecus? Non audeo id dicere equidem, 
et me pudet tam cito de sententia esse deiectam. Magis esset 
pudendum, si in sententia permaneres. Quid enim minus est 
dignum, quam tibi peius quicquam videri dedecore, lagitio, 
turpitudine? quae ut effugias, quis est non modo recusandus, 
sed non ultro adpetendus, subeundus, excipiendus dolor? Ita 
prorsus existimo. Quare ne sit sane summum malum dolor, 
malum certe est. Videsne igitur, quantum breviter admonitus 
de doloris terrore deieceris? 
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13. De fato, porém, esse argumento é nulo. Por exem-
plo, como nem todos os campos, que são cultivados, são 
produtivos e é falsa aquela a irmativa de Ácio65: “Embora os 
cereais de boa qualidade sejam atribuídos a uma colheita 
inferior, de fato eles se distinguem por sua própria nature-
za”, do mesmo modo nem todos os espíritos cultos produ-
zem frutos. E, para me manter na mesma comparação, como 
qualquer campo fértil não pode ser produtivo sem cultivo, 
igualmente o espírito, sem uma doutrina; desse modo, uma 
coisa sem a outra é fraca. Mas o cultivo do espírito é a ilo-
so ia, que arranca os vícios pela raiz e prepara os espíritos 
para receber as sementes, nelas con ia e, por assim dizer, 
as embrulha, para que, vigorosas, produzam frutos muito 
abundantes. Ajamos, portanto, como começamos. Dize, por 
favor, sobre o que queres discutir.

14. Considero a dor o maior de todos os males. Talvez 
tão má quanto a desonra? Realmente não ouso dizer isso e 
me penitencio de a proposta ter sido lançada tão cedo. Seria 
mais vergonhoso, caso permanecesses com a proposta. Pois 
o que é menos digno do que qualquer coisa te parecer pior 
que a desonra, o escândalo e a baixeza? Para que fujas disso, 
qual dor deve ser não só não recusada, mas também e mui-
to mais desejada, aceita e bem recebida? Assim julgo sem 
objeção. Porque não sendo certamente o mal supremo, sem 
dúvida é um mal. Vês, portanto, advertido com brevidade, o 
quanto te terás afastado do medo da dor?
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[15] Video plane, sed plus desidero. Experiar equidem; 
sed magna res est, animoque mihi opus est non repugnante. 
Habebis id quidem. Ut enim heri feci, sic nunc rationem, quo 
ea me cumque ducet, sequar. 

VI. Primum igitur de imbecillitate multorum et de 
variis disciplinis philosophorum loquar. Quorum princeps 
et auctoritate et antiquitate, Socraticus Aristippus, non 
dubitavit summum malum dolorem dicere. Deinde ad hanc 
enervatam muliebremque sententiam satis docilem se 
Epicurus praebuit. Hunc post Rhodius Hieronymus dolore 
vacare summum bonum dixit; tantum in dolore duxit mali. 
Ceteri praeter Zenonem, Aristonem, Pyrrhonem idem fere, 
quod modo tu, malum illud quidem, sed alia peiora. 

[16] Ergo, id quod natura ipsa et quaedam generosa 
virtus statim respuit, ne scilicet dolorem summum malum 
diceres oppositoque dedecore sententia depellerere, in eo 
magistra vitae philosophia tot saecula permanet. Quod huic 
of icium, quae laus, quod decus erit tanti, quod adipisci 
cum dolore corporis velit, qui dolorem summum malum 
sibi esse persuaserit? quam porro quis ignominiam, quam 
turpitudinem non pertulerit, ut effugiat dolorem, si id 
summum malum esse decreverit? quis autem non miser non 
modo tunc, cum premetur summis doloribus, si in his est 
summum malum, sed etiam cum sciet id sibi posse evenire? 
et quis est, cui non possit? Ita it ut omnino nemo esse possit 
beatus. 
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15. Vejo com clareza, mas desejo mais. Sem dúvida, 
experimentarei; trata-se de um grande objetivo e para mim 
é necessário que o espírito não se oponha. Certamente terás 
isso. Pois, como iz ontem, do mesmo modo seguirei agora a 
razão para onde quer que ela me vier a levar. 

(VI) Desse modo, em primeiro lugar falarei da fra-
queza de espírito de muitos e das várias disciplinas dos i-
lósofos. O primeiro deles, tanto pela autoridade como pela 
antiguidade, o socrático Aristipo não hesitou em a irmar 
que a dor é o mal supremo. Em seguida, Epicuro se mostrou 
bastante acessível a essa a irmação fraca e feminil. Depois 
dele, Jerônimo66, o ródio, declarou que o bem supremo é 
não ter dor; calculou tão grande mal na dor. Outros, além de 
Zenão, Aristão e Pirro, pensaram quase do mesmo modo, 
como agora tu, que realmente é aquele mal, mas outras coi-
sas ainda piores.

16. Portanto, aquilo que a própria natureza e certa 
perfeição moral generosa logo rejeitam, para que obviamen-
te não digas que a dor é o mal supremo e afastes pela doutrina 
a desonra oposta, nesse ponto a iloso ia permanece a mes-
tra da vida durante tantos séculos. Quem tiver persuadido a 
si mesmo de que a dor é o mal supremo, a esse como pode-
rão ser grandes as homenagens o louvor e a honra, uma vez 
que queira alcançá-los com dor corporal? Além disso, quem 
não suportou aquela ignomínia, aquela baixeza, para fugir da 
dor, se resolveu que isso é o mal supremo? Mas quem não é 
tão mísero, não só no momento em que é a ligido pelas mais 
intensas dores, caso nelas esteja o mal supremo, mas tam-
bém quando se der conta de que isso pode acontecer a ele 
mesmo? E existe alguém a quem não possa acontecer? Desse 
modo acontece que ninguém possa ser inteiramente feliz.
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[17] Metrodorus quidem perfecte eum beatum putat, 
cui corpus bene constitutum sit et exploratum ita semper 
fore. Quis autem est iste, cui id exploratum possit esse? 

VII. Epicurus vero ea dicit, ut mihi quidem risus 
captare videatur. Ad irmat enim quodam loco, si uratur 
sapiens, si crucietur – exspectas fortasse dum dicat: 
«patietur, perferet, non succumbet»; magna mehercule laus 
et eo ipso, per quem iuravi, Hercule, digna! – sed Epicuro, 
homini aspero et duro, non est hoc satis; in Phalaridis tauro 
si erit, dicet: «Quam suave est, quam hoc non curo!» Suave 
etiam? an parum est, si «non amarum»? At id quidem illi 
ipsi, qui dolorem malum esse negant, non solent dicere 
cuiquam suave esse cruciari; asperum, dif icile, odiosum, 
contra naturam dicunt nec tamen malum. Hic qui solum 
hoc malum dicit et malorum omnium extremum, sapientem 
censet id suave dicturum. 

[18] Ego a te non postulo, ut dolorem eisdem 
verbis ad icias quibus Epicurus voluptatem, homo, ut scis, 
voluptarius. Ille dixerit sane idem in Phalaridis tauro, quod 
si esset in lectulo; ego tantam vim non tribuo sapientiae 
contra dolorem. Sit fortis in perferendo, of icio satis est; 
ut laetetur etiam, non postulo. Tristis enim res est sine 
dubio, aspera, amara, inimica naturae, ad patiendum 
tolerandumque dif icilis. 



Discussões tusculanas - Livro II    •  161

17. De fato, Metrodoro considera perfeitamente feliz 
aquele cujo corpo seja bem constituído e assim tiver sido 
sempre considerado. Quem é, porém, esse, que possa ser as-
sim considerado? 

(VII) Epicuro, porém, diz isso, de modo que me pare-
ça de fato provocar o riso. Pois a irma, em certa passagem, 
caso o sábio seja queimado, caso seja torturado – esperas 
talvez até que diga: “sofrerá, aguentará e não sucumbira”. 
Grande louvor, por Hércules, e merecido! pelo mesmo pelo 
qual jurei, Hércules – mas para Epicuro, homem seco e duro, 
isso não é su iciente; se estivesse no touro de Fálaris67, diria: 
“Tanto é agradável que não me preocupo com isso!” Até agra-
dável? Ou é pouco, caso seja “não doloroso”? Por outro lado, 
os mesmos que negam que a dor é um mal, não costumam 
dizer que é agradável a qualquer um ser torturado; a irmam 
ser áspera, di ícil, odienta e contra a natureza, mas mesmo 
assim não um mal. Quem diz que a dor é apenas um mal e o 
maior de todos os males, considera sábio a quem o disser de 
modo agradável.

18. Não exijo de ti que apresentes a dor com as mes-
mas palavras com as quais Epicuro, homem voluptuoso, 
como sabes, apresentou o prazer. Ele teria dito certamente a 
mesma coisa no touro de Fálaris como se estivesse no leito; 
eu não atribuo tamanha força à sabedoria contra a dor. Que 
seja corajoso em aguentar, é o su iciente para o o ício; que 
ainda se deleite, não exijo. Pois é, sem dúvida, algo áspero, 
amargo e inimigo da natureza, di ícil de se aguentar e tolerar.
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[19] Aspice Philoctetam, cui concedendum est 
gementi; ipsum enim Herculem viderat in Oeta magnitudine 
dolorum eiulantem. Nihil igitur hunc virum sagittae quas ab 
Hercule acceperat tum consolabantur cum 

E viperino morsu venae viscerum
Veneno inbutae taetros cruciatus cient.

Itaque exclamat auxilium expetens, mori cupiens: 
Heu! qui salsis luctibus mandet
Me ex sublimo vertice saxi?
iam iam absumor, con icit animam
Vis vulneris, ulceris aestus.

Dif icile dictu videtur eum non in malo esse, et magno 
quidem qui ita clamare cogatur. 
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19. Observa a Filotectes68, a quem, em gemidos, se 
deve perdoar: pois vira ao próprio Hércules, lamentando-se 
pela enormidade das dores no monte Eta. Nessas circunstân-
cias, em nada consolavam a esse homem as lechas, que havia 
recebido de Hércules, quando “pela picada de uma cobra, as 
veias das vísceras, afetadas pelo veneno, provocam horríveis 
sofrimentos”. Por isso, grita, implorando socorro e desejan-
do morrer: “Ai! Quem, do alto pico do rochedo, me entrega às 
ondas do mar? Já, já estou sendo consumido, a gravidade do 
ferimento e o ardume da chaga destroem o sopro da vida.” 
Parece di ícil de se dizer que não estava em má e mesmo em 
péssima situação, quem assim é forçado a gritar.
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VIII. [20] Sed videamus Herculem ipsum qui tum 
dolore frangebatur, cum immortalitatem ipsa morte 
quaerebat. Quas hic voces apud Sophoclem in Trachiniis 
edit! cui cum Deianira sanguine Centauri tinctam tunicam 
induisset inhaessissetque ea visceribus, ait ille: 

O multa dictu gravia, perpessu aspera,
Quae corpore exanclata atque animo pertuli!
Nec mihi iunonis terror implacabilis
Nec tantum invexit tristis Eurystheus mali,
Quantum una vaecors Oenei partu edita.
Haec me inretivit veste furiali inscium,
Quae latere inhaerens morsu lacerat viscera
Urgensque graviter pulmonum haurit spiritus;
iam decolorem sanguinem omnem exorbuit.
Sic corpus clade horribili absumptum extabuit,
Ipse illigatus peste interimor textili.
Hos non hostilis dextra, non Terra edita
Moles Gigantum, non biformato impetu
Centaurus ictus corpori in lixit meo,
Non Graia vis, non barbara ulla inmanitas,
Non saeva terris gens relegata ultimis,
Quas peragrans undique omnem ecferitatem expuli,
Sed feminae vir feminea interimor manu.
IX. O nate! vere hoc nomen usurpa patri,
Ne me occidentem matris superet caritas.
Huc arripe ad me manibus abstractam piis;
iam cernam, mene an illam potiorem putes.
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(VIII) 20. Contudo, vejamos o mesmo Hércules, que 
era quebrado pela dor, precisamente quando buscava a 
imortalidade pela própria morte. Que palavras emitiu ele em 
As Traquínias69 de Sófocles! Assim que Dejanira lhe vestiu a 
túnica tingida com o sangue do Centauro e ela ixou-se ao 
corpo, diz ele: 
“Oh! Muitas coisas terríveis de se dizer, muitas dolorosas de 
se aguentar que inteiramente suportei derramadas no corpo 
e no espírito! Nem o terror implacável de Juno para comi-
go nem o triste Euristeu70 suportou mal tão grande, quanto 
certa tresloucada dada à luz pelo ‘parto’ de Eneu. Essa me 
envolveu, sem eu saber, na veste das fúrias, a qual, ao tocar 
o corpo, dilacera as vísceras com tortura e, apertando, retira 
gravemente os sopros dos pulmões; já tragou todo o sangue 
descorado. Desse modo, o corpo exaurido consumiu-se pelo 
horrível lagelo; eu mesmo recebo um golpe fatal pelo lage-
lo de tecido. Não foi a mão inimiga que in ligiu esses golpes 
ao meu corpo, nem a grande estatura dos Gigantes, gerados 
pela Terra, nem o Centauro com ataque de forma dupla, nem 
a violência grega, nem qualquer selvageria bárbara, nem um 
povo cruel relegado aos con ins da terra, dos quais repeli 
toda ferocidade ao percorrê-los, mas marido de uma mulher 
pereço por mão feminil. 

(IX) Ó ilho! Assume de fato este nome do pai, para 
que a afeição da mãe não se sobreponha a mim moribundo. 
A este ponto, traga até mim, com mãos piedosas, a afeição 
desviada; logo perceberei se julgas preferível a mim ou a ela.
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[21] Perge, aude, nate, illacrima patris pestibus,
Miserere! Gentes nostras lebunt miserias.
Heu! virginalem me ore ploratum edere,
Quem vidit nemo ulli ingemescentem malo!
Ecfeminata virtus ad licta occidit.
Accede, nate, adsiste, miserandum aspice
Evisceratum corpus laceratum patris!
Videte, cuncti, tuque, caelestum sator,
iace, obsecro, in me vim coruscam fulminis!
Nunc, nunc dolorum anxiferi torquent vertices,
Nunc serpit ardor. O ante victrices manus,
22 O pectora, o terga, o lacertorum tori!
Vestrone pressu quondam Nemeaeus leo
Frendens ef lavit graviter extremum halitum?
Haec dextra Lernam taetra mactata excetra
Pacavit? haec bicorporem adi lixit manum?
Erymanthiam haec vasti icam abiecit beluam?
Haec e Tartarea tenebrica abstractum plaga
Tricipitem eduxit Hydra generatum canem?
Haec interemit tortu multiplicabili
Draconem auriferam optutu adservantem arborem?
Multa alia victrix nostra lustravit manus,
Nec quisquam e nostris spolla cepit laudibus. 
Possumusne nos contemnere dolorem, cum ipsum 
Herculem tam intoleranter dolere videamus? 
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21. Continua e sê ousado, ilho, deplora as desgraças 
do pai, tem compaixão! Os povos chorarão nossos infortú-
nios. Ai! Ninguém viu que emito pelos lábios uma lamen-
tação lânguida, que, em gemidos, pre iro a qualquer outra! 
Sucumbe a abatida coragem efeminada. Aproxima-te, ilho, 
mantém-te junto a mim, contempla o deplorável corpo di-
lacerado e eviscerado do pai! Vede todos e também tu, pai 
dos deuses, lança em mim, imploro-te, as força cintilante do 
raio! Agora, agora os turbilhões arrasadores das dores mar-
tirizam, agora o ardume se intensi ica lentamente. Ó mãos 
antes vitoriosas,

22. ó peito, ó costas, ó saliências dos músculos! Um 
dia o leão de Nemeia71, rangendo os dentes, sob vossa com-
pressão não exalou penosamente o último suspiro? Esta mão 
direita não acalmou a sombria Lerna72, depois de ter abatido 
Excetra? Esta não quebrou a mão de um bicorpóreo? Esta 
mão não atirou para longe a devastadora fera de Erimanto73? 
Esta mão não retirou, arrastado da região tenebrosa do tár-
taro, o cão de três cabeças, gerado pela Hidra? Esta mão não 
destruiu o dragão-serpente74 de multíplices roscas, escolhi-
do para guardar a árvore aurífera? Nossa mão vencedora 
iluminou muitos outros feitos, mas cada um não recebeu os 
despojos de nossas glórias.”

Por ventura podemos nós desprezar a dor, quando ve-
mos o próprio Hércules sofrer de modo tão intolerável?
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X. [23] Veniat Aeschylus, non poeta solum, sed etiam 
Pythagoreus; sic enim accepimus. Quo modo fert apud eum 
Prometheus dolorem, quem excipit ob furtum Lemnium! 

Unde ignis cluet mortalibus clam
Divisus; eum doctus Prometheus
Clepsisse dolo poenasque iovi
Fato expendisse supremo.

Has igitur poenas pendens ad ixus ad Causacum dicit haec: 
Titanum suboles, socia nostri sanguinis,
Generata Caelo, aspicite religatum asperis
Vinctumque saxis, navem ut horrisono freto
Noctem paventes timidi adnectunt navitae.
Saturnius me sic in ixit iuppiter,
iovisque numen Mulciberi ascivit manus.
Hos ille cuneos fabrica crudeli inserens
Perrupit artus; qua miser sollertia
Transverberatus castrum hoc Furiarum incolo.
24 iam tertio me quoque funesto die
Tristi advolatu aduncis lacerans unguibus
iovis satelles pastu dilaniat fero.
Tum iecore opimo farta et satiata adfatim
Clangorem fundit vastum et sublime avolans
Pinnata cauda nostrum adulat sanguinem.
Cum vero adesum in latu renovatumst iecur,
Tum rursum taetros avida se ad pastus refert.
Sic hanc custodem maesti cruciatus alo,
Quae me perenni vivum foedat miseria.
Namque, ut videtis, vinclis constrictus iovis
Arcere nequeo diram volucrem a pectore.
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(X) 23. Aproxime-se Ésquilo, não apenas o poeta, 
mas também o pitagórico; pois assim o recebemos. Como 
Prometeu75, na obra dele, suportou a dor que sobreveio 
por causa do furto dos lemnos76! “Donde o fogo dividido é 
celebrado sem o conhecimento dos mortais; que o sábio 
Prometeu o teria dolosamente roubado e teria cumprido as 
penalidades para com Júpiter pela ruina suprema.” 

Pagando então essas penalidades, preso ao Cáucaso, 
diz o seguinte: 

Rebentos dos titãs, partícipes de nosso sangue, ge-
rados pelo Céu, olhai o preso e acorrentado aos ásperos 
rochedos, como os tímidos navegadores, temendo a noite, 
amarram o navio em um estreito produtor de sons horrí-
veis. Júpiter, ilho de Saturno, imobilizou-me deste modo e 
o poder divino de Júpiter chamou a si a mão de (Vulcano) 
Mulcíbero. Esse, introduzindo cunhas, despedaçou os mem-
bros do corpo num trabalho cruel; por causa desse engenho, 
mísero traspassado, habito esta praça forte das Fúrias.

24. Já no terceiro dia também macabro, dilacerando-
-me com garras recurvas em voo desolador, a escolta de 
Júpiter despedaça numa alimentação de fera. Então, abun-
dantemente saciada e empanturrada com o ígado gordo, 
solta um grito penetrante e, voando alto, com a cauda em-
plumada se diverte com nosso sangue. Quando, porém, pelo 
inchaço o ígado está renovado, pronto para ser devorado, 
outra vez a escolta ávida retorna aos alimentos abomináveis. 
Assim alimento essa guarda de amarga tortura, que a mim, 
vivo, me des igura por um infortúnio perene. E, por isso, 
como vedes, preso pelas correntes de Júpiter, não consigo 
afastar do peito a ave cruel.
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[25] Sic me ipse viduus pestes excipio anxias
Amore mortis terminum anquirens mali,
Sed longe a leto numine aspellor iovis.
Atque haec vetusta saeclis glomerata horridis
Lucti ica clades nostro in ixa est corpori,
E quo liquatae solis ardore excidunt
Guttae, quae saxa adsidue instillant Caucasi.

Vix igitur posse videmur ita adfectum non miserum dicere 
et, si hunc miserum, certe dolorem malum. 

XI. [26] Tu quidem adhuc meam causam agis; sed hoc 
mox videro, interea, unde isti versus? non enim adgnosco. 
Dicam hercle; etenim recte requiris. Videsne abundare 
me otio? Quid tum? Fuisti saepe, credo, cum Athenis 
esses, in scholis philosophorum. Vero, ac libenter quidem. 
Animadvertebas igitur, etsi tam nemo erat admodum 
copiosus, verum tamen versus ab eis admisceri orationi. Ac 
multos quidem a Dionysio Stoico. Probe dicis. Sed is quasi 
dictata, nullo dilectu, nulla elegantia, Philo et proprium 
numerum et lecta poemata et loco adiungebat. Itaque 
postquam adamavi hanc quasi senilem declamationem, 
studiose equidem utor nostris poetis ; sed sicubi illi 
defecerunt, verti enim multa de Graecis, ne quo ornamento 
in hoc genere disputationis careret Latina oratio. 
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25. Assim eu mesmo solitário recebo lagelos angus-
tiantes, procurando com cuidado o término do mal com de-
sejo da morte, mas sou repelido para longe pelo poder fa-
tídico de Júpiter. E ainda esta velha e tormentosa desgraça, 
concentrada em terríveis e longos períodos de duração, está 
ixada em nosso corpo, do qual escapam gotas derretidas 

pelo ardor do sol, as quais as rochas do Cáucaso frequente-
mente derramam.”

Portanto, parece-nos que di icilmente se pode dizer 
que tal estado de espírito não seja mísero, e se esse é mísero, 
certamente a dor é um mal. 

(XI) 26. Certamente até aqui tu abraças meu argu-
mento; mas isso logo verei; nesse ínterim, de onde são es-
ses versos? Pois não os reconheço. Vou dizer, por Hércules! 
Com efeito, o exiges corretamente. O que então? Muitas ve-
zes estiveste, creio eu, nas escolas dos ilósofos, quando es-
tavas em Atenas. Certo, e com prazer sem dúvida. Percebias 
então que, embora ninguém fosse a tal ponto eloquente, 
mesmo assim por eles eram introduzidos versos no discur-
so. E muitos de fato o foram por Dionísio, o estóico. Tu o 
dizes lealmente. Mas esse o fez como que recitados, sem 
escolha e sem nenhuma elegância; Filão inseria o próprio 
ritmo, os poemas escolhidos também pela autoridade. Por 
isso, depois de me ter apaixonado por essa apresentação, 
por assim dizer envelhecida, com certeza utilizo-me cui-
dadosamente de nossos poetas; mas se em alguma ocasião 
eles não subsidiaram, traduzi então muitas obras dos gre-
gos, para que a composição latina não ique sem qualquer 
ornamento neste tipo de discussão.



172  •   Marcos Túlio Cícero

[27] Sed videsne, poetae quid mali adferant? 
Lamentantes inducunt fortissimos viros, molliunt animos 
nostros, ita sunt deinde dulces, ut non legantur modo, sed 
etiam ediscantur. Sic ad malam domesticam disciplinam 
vitamque umbratilem et delicatam cum accesserunt etiam 
poetae, nervos omnes virtutis elidunt. Recte igitur a Platone 
eiiciuntur ex ea civitate quam inxit ille, cum optimos mores 
et optimum rei publicae statum exquireret. At vero nos, docti 
scilicet a Graecia, haec a pueritia et legimus et ediscimus, 
hanc eruditionem liberalem et doctrinam putamus. 

XII. [28] Sed quid poetis irascimur? Virtutis magistri, 
philosophi inventi sunt, qui summum malum dolorem 
dicerent. At tu, adulescens, cum id tibi paulo ante dixisses 
videri, rogatus a me, etiamne maius quam dedecus, verbo de 
sententia destitisti. Roga hoc idem Epicurum; maius dicet 
esse malum mediocrem dolorem quam maximum dedecus; 
in ipso enim dedecore mali nihil esse, nisi sequantur 
dolores. Quis igitur Epicurum sequitur dolor, cum hoc ipsum 
dicit, summum malum esse dolorem? quo dedecus maius a 
philosopho nullum expecto. Quare satis mihi dedisti, cum 
respondisti maius tibi videri malum dedecus quam dolorem. 
Hoc ipsum enim si tenebis, intelleges quam sit obsistendum 
dolori; nec tam quaerendum est dolor malumne sit, quam 
irmandus animus ad dolorem ferendum. 
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27. Vês, porém, o que os poetas apresentam do mal? 
Com lamentos seduzem homens muito corajosos, amole-
cem nossos espíritos, em seguida são tão doces que não só 
são lidos, mas também são decorados. Desse modo, porque 
também os poetas abraçaram a má disciplina doméstica e a 
vida ociosa e aprazível, suprimem todas as forças da virtu-
de. Nessas circunstâncias, esses são justamente excluídos 
por Platão daquela comunidade, que ele imaginou, quando 
exigia excelentes costumes e uma ótima situação do Estado. 
Mas nós, pelo contrário, ensinados pela Grécia, naturalmente, 
tanto lemos como aprendemos a fundo essas coisas desde a 
infância e as consideramos cultura e conhecimento digno de 
uma pessoa livre. 

(XII) 28. Mas por que nos irritamos com os poetas? 
Existem ilósofos, mestres da virtude, que a irmaram ser a 
dor o mal supremo. Mas tu, rapaz, quando disseste pouco 
antes, ao ser perguntado por mim, que isso te parecia ain-
da maior do que a desonra, a palavra afastaste da exposição. 
Pergunta isso da mesma forma a Epicuro; dirá ele que uma 
dor pequena é um mal maior que a máxima desonra; pois, 
não haveria nada de mau na própria desonra, a não ser que 
as dores venham em seguida. Contudo, que espécie de dor 
acompanha a Epicuro, uma vez que a irma precisamente 
isso, que a dor é o mal supremo? Pelo que não espero de um 
ilósofo nenhuma desonra maior. Por isso me deste o bas-

tante, quando respondeste que te parece ser a desonra um 
mal maior que a dor. Contudo, mesmo isso, caso sustentes e 
compreendas o quanto é preciso resistir à dor; nem se deve 
tanto questionar se a dor é um mal, quanto deve o espírito 
ser fortalecido para suportar a dor.
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[29] Concludunt ratiunculas Stoici, cur non sit malum; 
quasi de verbo, non de re laboretur. Quid me decipis, Zeno? 
Nam cum id, quod mihi horribile videtur, tu omnino malum 
negas esse, capior et scire cupio quo modo id quod ego 
miserrimum existimem ne malum quidem sit. “Nihil est”, 
inquit, “malum, nisi quod turpe atque vitiosum est”. Ad 
ineptias redis. Illud enim, quod me angebat, non eximis. Scio 
dolorem non esse nequitiam; desine id me docere; hoc doce 
doleam necne doleam, nihil interesse. “Numquam quicquam”, 
inquit, “ad beate quidem vivendum, quod est in una virtute 
positum ; sed est tamen reiiciendum”. Cur? “Asperum est, 
contra naturam, dif icile perpessu, triste, durum”. 

XIII. [30] Haec est copia verborum, quod omnes uno 
verbo malum appellamus, id tot modis posse dicere. De inis 
tu mihi, non tollis dolorem, cum dicis asperum, contra 
naturam vix quod ferri tolerarique possit; nec mentiris; sed 
re succumbere non oportebat verbis gloriantem. “Dum nihil 
bonum, nisi quod honestum, nihil malum, nisi quod turpe” – 
optare hoc quidem est, non docere. Illud et melius et verius, 
omnia quae natura aspernetur, in malis esse, quae adsciscat, 
in bonis. Hoc posito et verborum concertatione sublata 
tantum tamen excellet illud, quod recte amplexantur isti, 
quod honestum, quod rectum, quod decorum appellamus, 
quod idem interdum virtutis nomine amplectimur, ut 
omnia praeterea, quae bona corporis et fortunae putantur, 
perexigua et minuta videantur, ne malum quidem ullum nec 
si in unum locum collata omnia sint, cum turpitudinis malo 
comparanda. 
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29. Os estoicos concluem pequenos argumentos, pe-
los quais a dor não seja um mal, como se se tratasse de pa-
lavra não de coisa. Por que me iludes, Zenão? Pois, quando 
o que me parece horrível, tu negas absolutamente que seja 
um mal, sofro e desejo saber de que maneira o que eu jul-
gue extremamente mísero, não seja sequer um mal. “Nada 
existe de mau”, – a irma – “a não ser o que é desonesto e 
vicioso.” Voltas ao absurdo. Pois, não suprimes aquilo que 
me angustiava. Sei que a dor não é uma maldade; desiste 
de me ensinar isso; ensina o seguinte: Sofra eu ou não so-
fra, não faz nenhuma diferença. “Nunca”, – diz – “seja quem 
for se fundamenta em uma só virtude, para viver realmen-
te de modo feliz; de fato, porém, a dor deve ser repelida.” 
Por quê? “É desagradável, contra a natureza, di icilmente 
suportável, triste e dura.”

(XIII) 30. Existe tal quantidade de termos, relativa-
mente àquilo que, com uma única palavra, chamamos o mal, 
que se poderia dizer de outros tantos modos. Tu a de ines 
para mim, não eliminas a dor, quando dizes que ela é desa-
gradável, contra a natureza, que mal possa ser suportada e 
tolerada; não estás mentindo; mas não era necessário que o 
presunçoso ocultasse a coisa com palavras. “Enquanto nada 
é bom, a não ser o que é honesto, nada é mau senão o que é 
vergonhoso”, de fato isso é escolher, não ensinar. O melhor 
e o mais verdadeiro é isto: Tudo o que a natureza rejeitar 
está entre os males, tudo o que aceitar está entre as coisas 
boas. Isto posto e eliminada a discussão dos termos, só se 
destaca de fato aquilo que esses admitem de modo correto, 
o que denominamos honesto, reto e honroso, o que da mes-
ma forma por vezes entendemos sob o nome de virtude, de 
modo que tudo o mais, que é considerado bens do corpo e 
da felicidade, pareça muito pequeno e sem importância, nem 
sequer algum mal, mesmo que tudo esteja reunido num só 
lugar, deve ser comparado com o mal da desonra.
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[31] Quare si, ut initio concessisti, turpitudo peius 
est quam dolor, nihil est plane dolor. Nam dum tibi turpe nec 
dignum viro videbitur gemere, eiulare, lamentari, frangi, 
debilitari dolore, dum honestas, dum dignitas, dum decus 
aderit, tuque in ea intuens te continebis, cedet profecto 
virtuti dolor et animi inductione languescet. Aut enim nulla 
virtus est aut contemnendus omnis dolor. Prudentiamne vis 
esse, sine qua ne intellegi quidem ulla virtus potest? Quid 
ergo? ea patieturne te quicquam facere nihil pro icientem 
et frustra laborantem, an temperantia sinet te inmoderate 
facere quicquam, an coli iustitia poterit ab homine propter 
vim doloris enuntiante commissa, prodente conscios, multa 
of icia relinquente? 

[32] Quid? fortitudini comitibusque eius, magnitudini 
animi, gravitati, patientiae, rerum humanarum despicientiae 
quo modo respondebis? ad lictusne et iacens et lamentabili 
voce deplorans audieris: “O virum fortem!”? Te vero ita 
adfectum ne virum quidem quisquam dixerit. Amittenda 
igitur fortitudo est aut sepeliendus dolor. 

XIV. Ecquid scis igitur, si quid de Corinthiis tuis 
amiseris, posse habere te reliquam supellectilem salvam, 
virtutem autem si unam amiseris (etsi amitti non potest 
virtus), sed si unam confessus eris te non habere, nullam 
esse te habiturum? 
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31. Porque, como concedeste no começo, se a desonra 
é pior que a dor, a dor é absolutamente nada. Pois, enquanto 
te parecer desonroso e indigno de um homem gemer, lasti-
mar, lamentar-se, ser quebrado e enfraquecido pela dor, en-
quanto que se izerem presentes a honestidade, a dignidade 
e o decoro, e tu te conterás considerando atentamente essas 
coisas, com certeza a dor cederá à virtude e se enfraquecerá 
pela determinação do espírito. Pois, ou não é nenhuma vir-
tude ou toda dor deve ser desprezada. Acaso queres que haja 
prudência, sem a qual nenhuma virtude pode sequer ser en-
tendida? O que então? Ela consentirá que faças alguma coisa 
sem que nada aproveites e te esforces em vão, por ventura 
a temperança permitirá que faças algo sem moderação, por 
acaso a justiça empreendida poderia ser cultivada por um 
homem que, por causa da violência da dor, a proclama, trai 
os con identes e abandona muitas obrigações?

32. Quê? De que maneira responderás à coragem e a 
seus acompanhantes, à grandeza de espírito, à seriedade, à 
paciência e ao menosprezo das coisas humanas? Acaso an-
gustiado, prostrado e deplorando com voz lamentosa, ouvi-
rias: “Ó homem forte!”? Mas ninguém chamaria sequer de 
‘homem’ a ti nessas condições. Portanto, é preciso perder a 
coragem ou sepultar a dor. 

(XIV) Nesse caso, o que há que tu saibas, se perdeste 
algum de teus coríntios77, que podes possuir os demais uten-
sílios salvos; mas si tiveres perdido uma só virtude (embo-
ra uma virtude não possa ser perdida) e caso confesses não 
possuir uma, signi ica que não terás nenhuma?
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[33] Num igitur fortem virum, num magno animo, num 
patientem, num gravem, num humana contemnentem potes 
dicere aut Philoctetam illum -? a te enim malo discedere; sed 
ille certe non fortis, qui iacet 

in tecto umido,
Quod eiulatu, questu, gemitu, fremitibus
Resonando mutum lebiles voces refert.

Non ego dolorem dolorem esse nego (cur enim fortitudo 
desideraretur?), sed eum opprimi dico patientia, si modo est 
aliqua patientia; si nulla est, quid exornamus philosophiam 
aut quid eius nomine gloriosi sumus? Pungit dolor, vel fodiat 
sane; si nudus es, da iugulum; sin tectus “vulcaniis armis”, 
id est fortitudine, resiste; haec enim te, nisi ita facies, custos 
dignitatis relinquet et deseret. 

[34] Cretum quidem leges, quas sive iuppiter sive 
Minos sanxit de iovis quidem sententia, ut poetae ferunt, 
itemque Lycurgi laboribus erudiunt iuventutem, venando 
currendo, esuriendo sitiendo, algendo aestuando. Spartae 
vero pueri ad aram sic verberibus accipiuntur, 

Ut multus e visceribus sanguis exeat,
non numquam etiam, ut, cum ibi essem, audiebam, ad 
necem; quorum non modo nemo exclamavit umquam, sed 
ne ingemuit quidem. Quid ergo? hoc pueri possunt, viri non 
poterunt? et mos valet, ratio non valebit? 
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33. Daí podes considerar homem por acaso corajoso, 
de grande espírito, paciente, sério, menosprezador das coi-
sas humanas, ou aquele Filotectes (...)? Pois tu te afastas do 
mal; mas certamente não é corajoso aquele que “jaz numa 
casa úmida, em que reproduz, pelo ecoar do inanimado, sons 
fracos com lamentação, queixa, gemido e zumbidos.” Eu não 
nego que exista a dor, dor (por que razão, portanto, a cora-
gem seria desejada?), mas digo que ela deve ser contida pela 
paciência, se ainda existir alguma paciência; caso não haja 
nenhuma, por que embelezamos a iloso ia ou por que nos 
tornamos vaidosos sob o nome dela? A dor atormenta ou 
até perfure; se estiveres sem roupa, dá-lhe a garganta; se, ao 
contrário, estiveres revestido com as ‘armas de Vulcano’, isto 
e, de coragem, resiste. Pois, se não izeres desse modo, essa 
guardadora da dignidade te deixará e abandonará.

34. O certo é que as leis dos cretenses, que ou Júpiter 
ou Minos sancionou, de fato por determinação de Júpiter, 
conforme relatam os poetas, e da mesma forma pelos esfor-
ços de Licurgo, ensinam a juventude pela caça e pela corrida, 
pela fome e pela sede, pelo frio e pelo calor. Em Esparta, po-
rém, os jovens são recebidos junto ao altar com tais açoites 
“que muito sangue jorre do corpo”, e às vezes também até 
a morte, segundo eu ouvia quando estava lá. Nenhum deles 
não só não reclamou, como nem mesmo gemeu. E então? Os 
jovens podem isso e os homens não puderam? Ainda o cos-
tume tem valor, a razão não o terá?
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XV. [35] Interest aliquid inter laborem et dolorem. 
Sunt initima omnino, sed tamen differt aliquid. Labor est 
functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis 
et muneris, dolor autem motus asper in corpore alienus a 
sensibus. Haec duo Graeci illi, quorum copiosior est lingua 
quam nostra, uno nomine appellant. Itaque industrios 
homines illi studiosos vel potius amantis doloris appellant, 
nos commodius laboriosos; aliud est enim laborare, aliud 
dolere. O verborum inops interdum, quibus abundare te 
semper putas, Graecia! Aliud, inquam, est dolere, aliud 
laborare. Cum varices secabantur C. Mario, dolebat; cum 
aestu magno ducebat agmen, laborabat. Est inter haec 
quaedam tamen similitudo; consuetudo enim laborum 
perpessionem dolorum ef icit faciliorem. 

[36] Itaque illi qui Graeciae formam rerum publicarum 
dederunt, corpora iuvenum irmari labore voluerunt. Quod 
Spartiatae etiam in feminas transtulerunt quae ceteris in 
urbibus mollissimo cultu “parietum umbris occuluntur”. Illi 
autem voluerunt nihil horum simile esse 

apud Lacaenas virgines
Quibus magis palaestra, Eurota, sol, pulvis, labor,
Militia in studio est quam fertilitas barbara. 
Ergo his laboriosis exercitationibus et dolor intercurrit 

non numquam, impelluntur, feriuntur, abiiciuntur, cadunt, et 
ipse labor quasi callum quoddam obducit dolori. 
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(XV) 35. Existe algo entre o trabalho e a dor. São extre-
mamente próximos, mas de fato algo os distingue. O trabalho 
é alguma atividade do espírito ou do corpo em uma obra e 
uma função mais séria; a dor, porém, é uma agitação desa-
gradável no corpo, estranha aos sentidos. Os gregos, cuja 
língua é mais rica que a nossa, denominam esses dois con-
ceitos com um só termo. Por isso, aqueles denominam ho-
mens zelosos os esforçados, ou melhor, amantes da dor; nós 
mais comodamente os chamamos laboriosos, pois uma coisa 
é trabalhar e outra, sentir dor. Ó Grécia por vezes carente de 
palavras, as quais te julgas sempre ter em abundância! Uma 
coisa – digo – é trabalhar e outra, sentir dor. Quando as va-
rizes de Caio Mário eram cortadas, doíam; quando coman-
dava o exército em marcha sob intenso calor, trabalhava. Há, 
contudo, entre essas situações uma certa semelhança, pois 
o hábito dos trabalhos torna mais fácil o suportar das dores. 

36. Em vista disso, os que deram a con iguração dos 
interesses públicos na Grécia, quiseram que os corpos dos 
jovens fossem robustecidos pelo trabalho. Isso os esparta-
nos impuseram também às mulheres, que nas outras cida-
des, em situação muito ociosa, “são escondidas pelas som-
bras das paredes”. Não quiseram eles, contudo, nada de 
semelhante “em relação às moças espartanas, para as quais 
mais convêm, na dedicação, o exercício de luta, o Eurotas78, o 
sol, a poeira, o trabalho e o serviço militar do que a opulência 
dos estrangeiros”. 

Portanto, por esses exercícios trabalhosos, e a dor às 
vezes se interpõe, são estimuladas, são machucadas, são ati-
radas ao chão, caem, e a própria dor produz como que uma 
calosidade contra si mesma.
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XVI. [37] Militiam vero – nostram dico, non 
Spartiatarum, quorum procedit ad modum acies ac tibiam, 
nec adhibetur ulla sine anapaestis pedibus hortatio; nostri 
exercitus primum unde nomen habeant, vides; deinde qui 
labor, quantus agminis: ferre plus dimidiati mensis cibaria, 
ferre, si quid ad usum velint ferre vallum; nam scutum, 
gladium, galeam in onere nostri milites non plus numerant 
quam umeros, lacertos, manus. Arma enim membra militis 
esse dicunt; quae quidem ita geruntur apte, ut si usus fuerit, 
abiectis oneribus expeditis armis ut membris pugnare 
possint. Quid? exercitatio legionum, quid? ille cursus, 
concursus, clamor quanti laboris est! Ex hoc ille animus in 
proeliis paratus ad vulnera. Adduc pari animo inexercitatum 
militem, mulier videbitur. 

[38] Cur tantum interest inter novum et veterem 
exercitum quantum experti sumus? Aetas tironum plerumque 
melior, sed ferre laborem, contemnere vulnus consuetudo 
docet. Quin etiam videmus ex acie efferri saepe sancios, 
et quidem rudem illum et inexercitatum quamvis levi ictu 
ploratus turpissimos edere; at vero ille exercitatus et vetus 
ob eamque rem fortior medicum modo requirens, a quo 
obligetur: 

O Patricoles, inquit, ad vos adveniens auxilium et 
vestras manus
Peto, prius quam oppeto malam pestem mandatam 
hostili manu,
Neque sanguis ullo potis est pacto pro luens 
consistere,
Si qui sapientia magis vestra mors devitari potest.
Namque Aesculapi liberorum saucii opplent porticus;
Non potest accedi -
Certe Enrypylus hic quidem est, hominem, 
exercitum! 
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(XVI) 37. Re iro-me, porém, ao serviço militar – nosso, 
não dos espartanos, uma vez que o deles, até ao limite, se esten-
de à linha de batalha e à lauta e não se emprega encorajamento 
algum sem pés anapésticos79; de onde nossos exércitos inicial-
mente receberam o nome, tu vês; em seguida, que trabalho, 
quanta movimentação: transportar a alimentação de mais de 
meio mês, levar objetos para uso próprio, caso queiram, e cons-
truir trincheira; em verdade, nossos soldados não contam mais 
o escudo, a espada e o capacete como peso, do que os ombros, 
os músculos e as mãos. Pois dizem que as armas são membros 
dos soldados; de fato elas são manejadas de modo tão adequa-
do que, se for o caso, jogando fora esses pesos, possam lutar 
com os membros como armas sem embaraço. O quê? A exer-
citação das legiões, como? Aquela corrida, aquele ajuntamento 
e aqueles gritos quanto trabalho representam! Disso provém 
aquele espírito preparado para os ferimentos. Leva um soldado 
despreparado de semelhante espírito, parecerá uma mulher.

38. Por que razão há tanta diferença entre o novo e 
o antigo exército quanto nós experimentamos? A época 
dos recrutas sobretudo é melhor, mas a experiência ensina 
a suportar o trabalho e a menosprezar os ferimentos. Caso 
contrário, também vemos muitas vezes os íntegros serem 
retirados da linha de batalha e, na verdade, aquele rude e 
despreparado emitir uma choradeira extremamente vergo-
nhosa, embora atingido com leve golpe; ao contrário, porém, 
aquele preparado e veterano, por isso mais forte, pedindo 
logo um médico, pelo qual é enfaixado, diz: 

“Ó cultores da pátria, chegando até vós, peço auxílio e 
vossas mãos, antes que eu afronte o péssimo lagelo, causado 
por mão inimiga; nem o sangue escorrendo é capaz de obstar 
alguma promessa, se alguém puder evitar a morte mais que 
vossa sabedoria. O fato é que os feridos abarrotam os pórti-
cos dos ilhos de Esculápio80; não é possível aproximar-se – o 
certo que é Eurípilo81 está aqui – um homem, um exército!”
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XVII. [39] Ubi tantum luctus continuatur, vide quam 
non lebiliter respondeat, rationem etiam adferat cur aequo 
animo sibi ferendum sit: 

Qui alteri exitium parat,
Eum scire oportet sibi paratam pestem ut participet 
parem. 

Abducet Patricoles, credo, ut collocet in cubili, ut vulnus 
obliget. Siquidem homo esset; sed nihil vidi minus. Quaerit 
enim quid actum sit: 

Eloquere, eloquere, res Argiuum proelio ut se 
sustinet.
Non potest ecfari tantum dictis, quantum factis 
suppetit
Laboris.

Quiesce igitur et vulnus adliga. Etiamsi Eurypylus posset, 
non posset Aesopus: 

Ubi fortuna Hectoris nostram acrem aciem 
inclinatam... 
et cetera explicat in dolore. Sic est enim intemperans 
militaris in forti viro gloria. Ergo haec veteranus miles facere 
poterit, doctus vir sapiensque non poterit? Ille vero melius, 
ac non paulo quidem.

[40] Sed adhuc de consuetudine exercitationis 
loquor, nondum de ratione et sapientia. Aniculae saepe 
inediam biduum aut triduum ferunt. Subduc cibum unum 
diem athletae: iovem, iovem Olympium, eum ipsum 
cui se exercebit, implorabit, ferre non posse clamabit. 
Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nive, 
in montibus uri se patiantur, inde pugiles caestibus contusi 
ne ingemescunt quidem. 
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(XVII) 39. Onde só a dor persiste, veja como responde de 
modo tão pouco lamentoso e apresente também a razão pela 
qual deva suportar com tranquilidade: 

“Quem prepara a ruína para outro, convém que sai-
ba que a prepara para si mesmo, de modo que a sofra de 
modo igual.” 

Levá-lo-ão, creio, para colocá-lo em um leito e a ferida 
ser enfaixada. Se ao menos fosse um homem; mas não vi nada 
nesse sentido. Pergunta o que teria sido feito: “Dize, dize, como 
se mantém a situação dos gregos no combate. Não se pode ex-
pressar por palavras tanto quanto de trabalho os fatos apresen-
tam à farta.” 

Por isso, descansa e cobre o ferimento. 
“Ainda que Eurípilo pudesse, não o poderia Esopo: 

‘Assim que a sorte de Heitor (abandonou) nossa cortante linha 
de batalha declinante...” e explica o resto entre dores. Assim é, 
pois, a incontida glória militar em homem corajoso. Logo, se um 
soldado veterano puder fazer essas coisas, não poderia um ho-
mem douto e sábio? Certamente melhor e de fato não pouco.

40. Mas ainda estou falando sobre a tradição da exer-
citação, ainda não a respeito da razão e da sabedoria. As ve-
lhinhas aguentam a privação de alimento por dois ou três 
dias. Retire o alimento de um atleta por um dia: Júpiter, 
Júpiter Olímpico! Implorará àquele mesmo para quem se 
exercitaria, clamará não poder aguentar. Grande é a força 
do costume. Os caçadores passam noites na neve, suportam 
serem queimados nas montanhas, daí os pugilistas, feridos 
pelos golpes de cesto82, nem sequer gemem.
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[41] Sed quid hos quibus Olympiorum victoria 
consulatus ille antiquus videtur? gladiatores, aut perditi 
homines aut barbari, quas plagas perferunt! quo modo 
illi, qui bene instituti sunt, accipere plagam malunt quam 
turpiter vitare! quam saepe apparet nihil eos malle quam 
vel domino satis facere vel populo! mittunt etiam vulneribus 
confecti ad dominos qui quaerant quid velint; si satis eis 
factum sit, se velle decumbere. Quis mediocris gladiator 
ingemuit, quis vultum mutavit umquam? quis non modo 
stetit, verum etiam decubuit turpiter? quis, cum decubuisset, 
ferrum recipere iussus collum contraxit? Tantum exercitatio, 
meditatio, consuetudo valet. Ergo hoc poterit 

Samnis, spurcus homo, vita illa dignus locoque,
vir natus ad gloriam ullam partem animi tam mollem 

habebit, quam non meditatione et ratione conroboret? 
Crudele gladiatorum spectaculum et inhumanum non nullis 
videri solet, et haud scio an ita sit, ut nunc it. Cum vero 
sontes ferro depugnabant, auribus fortasse multae, oculis 
quidem nulla poterat esse fortior contra dolorem et mortem 
disciplina. 

XVIII. [42] De exercitatione et consuetudine et 
commentatione dixi; age sis, nunc de ratione videamus, nisi 
quid vis ad haec.  

Egone ut te interpellem? ne hoc quidem vellem; ita 
me ad credendum tua ducit oratio.  

Sitne igitur malum dolere necne, Stoici viderint, qui 
contortulis quibusdam et minutis conclusiunculis nec ad 
sensus permanantibus ef ici volunt non esse malum dolorem. 
Ego illud, quicquid sit tantum esse quantum videatur non 
puto, falsaque eius visione et specie moveri homines dico 
vehementius, doloremque omnem esse tolerabilem. Unde 
igitur ordiar? an eadem breviter attingam quae modo dixi, 
quo facilius oratio progredi possit longius? 
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41. Mas que te parece dos gladiadores aos quais foi con-
ferido aquele antigo consulado pela vitória dos mortais dig-
nos do Olimpo? Homens perdidos ou bárbaros que suportam 
tamanhos golpes! Do modo que os que foram bem formados 
preferem receber os golpes que evitá-los com desonra! Quão 
frequentemente é evidente que nada mais preferem do que sa-
tisfazer ao senhor ou ao povo! Mesmo cobertos de feridas dei-
xam ir aos senhores, a im de perguntarem o que querem: se 
estão satisfeitos, querem cair mortos. Que gladiador mediano 
soltou gemidos, qual deles alguma vez alterou o rosto? Quem 
não apenas icou de pé, como também caiu combatendo sem 
honra? Quem, depois de ter tombado, mandado receber o ferro, 
retraiu o pescoço? Tão grande valor têm o exercício, a prepa-
ração e o hábito. Portanto, poderia isso ‘o homem de Sâmnio83, 
sujo, digno daquela vida e daquela posição’ – o homem, nascido 
para a glória, haveria de ter alguma parte do espírito tão enfra-
quecida que não a reforce pela preparação e pela razão? O espe-
táculo dos gladiadores costuma ser visto por alguns como cruel 
e desumano, e não sei se seja assim como se faz agora. Quando, 
porém, culpados lutavam ferozmente com ferros, talvez muitas 
instruções para os ouvidos, mas certamente nenhuma para os 
olhos, pudessem ser mais e icientes contra a dor e a morte.

(XVIII) 42. Falei sobre os exercícios, o costume e da pre-
paração cuidadosa. Vamos, caso queiras: vejamos agora algo 
sobre a razão, a não ser que queiras algo antes disso. Que eu te 
interpele? De fato não queria isso; assim tua fala me leva a crer. 
Que sentir dor seja um mal ou não, cuidem disso os estoicos, 
que querem, com algumas conclusõezinhas distorcidas e fra-
cas e sem atingir os sentidos, que seja estabelecido que a dor 
não é um mal. Eu não avalio o fato de que algo seja tão grande 
quanto pareça e a irmo com mais veemência que os homens 
são movidos por falsa visão e aparência dela e que toda dor é 
tolerável. A inal, por onde começo a expor? Reporto-me com 
brevidade às mesmas coisas que disse há pouco, para que a 
exposição possa avançar para mais longe?
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[43] Inter omnes igitur hoc constat, nec doctos 
homines solum, sed etiam indoctos, virorum esse fortium 
et magnanimorum et patientium et humana vincentium 
toleranter dolorem pati; nec vero quisquam fuit qui eum 
qui ita pateretur non laudandum putaret. Quod ergo et 
postulatur a fortibus et laudatur, cum it, id aut extimescere 
veniens aut non ferre praesens nonne turpe est? Atqui vide 
ne, cum omnes rectae animi adfectiones virtutes appellentur, 
non sit hoc proprium nomen omnium, sed ab ea quae una 
ceteris excellebat, omnes nominatae sint. Appellata est enim 
ex viro virtus; viri autem propria maxime est fortitudo, cuius 
munera duo sunt maxima, mortis dolorisque contemptio. 
Utendum est igitur his, si virtutis compotes, vel potius si viri 
volumus esse, quoniam a viris virtus nomen est mutuata. 
Quaeres fortasse quo modo, et recte; talem enim medicinam 
philosophia pro itetur. 
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43. Entre todos, portanto, consta que não só homens 
instruídos como também os incultos suportam a dor com 
tolerância e que isso é próprio dos homens fortes, magnâ-
nimos, pacientes e vencedores das condições humanas. De 
fato não houve ninguém que a tenha suportado desse modo 
que não julgasse dever ser louvado. Logo, o que tanto é exi-
gido como é louvado pelos fortes, quando se realiza, vindo 
a assustar ou não se dispondo a suportar, por ventura não 
é desonroso? E vê que, porquanto todas as boas inclinações 
do espírito sejam chamadas virtudes e não seja esse o nome 
adequado a todas, mas a partir de uma delas que sobressaiu 
às demais, todas foram assim denominadas. Pois de vir “va-
rão” foi denominada virtus “virtude”, mas a coragem é pró-
pria sobretudo do homem, cujas funções máximas são duas: 
o menosprezo da morte e o desprezo da dor. Por conseguin-
te, essas devem ser exercidas, se possuidores da virtude, ou 
antes se quisermos ser homens, porque o nome virtus foi 
emprestado de vir. Talvez perguntarás de que modo, e o fa-
zes corretamente; pois a iloso ia proporciona tal remédio.
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XIX. [44] Venit Epicurus, homo minime malus vel 
potius vir optimus; tantum monet quantum intellegit. 
«Neglege», inquit, «dolorem». Quis hoc dicit? Idem qui 
dolorem summum malum. Vix satis constanter. Audiamus. 
«Si summus dolor est», inquit, «necesse est brevem esse». 
«Iteradum eadem ista mihi!» non enim satis intellego quid 
summum dicas esse, quid breve. «Summum, quo nihil sit 
superius, breve, quo nihil brevius. Contemno magnitudinem 
doloris, a qua me brevitas temporis vindicabit ante paene 
quam venerit». Sed si est tantus dolor quantus Philoctetae? 
«Bene plane magnus mihi quidem videtur, sed tamen non 
summus; nihil enim dolet nisi pes; possunt oculi, potest 
caput latera, pulmones, possunt omnia. Longe igitur abest a 
summo dolore. Ergo, inquit, dolor diuturnus habet laetitiae 
plus quam molestiae». 

[45] Nunc ego non possum tantum hominem nihil 
sapere dicere, sed nos ab eo derideri puto. Ego summum 
dolorem («summum» autem dico, etiamsi decem atomis 
est maior alius) non continuo esse dico brevem multosque 
possum bonos viros nominare, qui complures annos doloribus 
podagrae crucientur maximis. Sed homo catus numquam 
terminat nec magnitudinis nec diuturnitatis modum, ut 
sciam quid summum dicat in dolore, quid breve in tempore. 
Omittamus hunc igitur nihil prorsus dicentem cogamusque 
con iteri non esse ab eo doloris remedia quaerenda, qui 
dolorem malorum omnium maximum dixerit, quamvis idem 
forticulum se in torminibus et in stranguria sua praebeat. 
Aliunde igitur est quaerenda medicina, et maxime quidem, 
si quid maxime consentaneum sit, quaerimus, ab eis quibus, 
quod honestum sit, summum bonum, quod turpe, summum 
videtur malum. His tu praesentibus gemere et iactare te non 
audebis profecto; loquetur enim eorum voce Virtus ipsa 
tecum: 
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(XIX) 44. Vem Epicuro, homem de forma alguma mau ou 
preferentemente ótimo; instrui tanto quanto consegue enten-
der. Diz: “Desdenha a dor.” Quem diz isso? O mesmo que a irma 
ser a dor o mal supremo. Com algum esforço, muito constante. 
Ouçamos: “Se a dor é suprema, é preciso que seja breve” – diz 
ele. “Essas mesmas a irmações devem ser repetidas para mim!”– 
pois não entendo su icientemente bem o que dizes ser supremo 
e o que, breve. “Supremo é aquilo a que nada é superior, é breve, a 
que nada é mais breve. Menosprezo a magnitude da dor, da qual 
a brevidade do tempo me vingará, quase antes que ela chegue.” 
Mas acaso a dor para ele é tão grande quanto para Filotectes? 
“Bem me parece que é evidentemente grande, mas certamente 
não suprema; pois nada dói a não ser o pé; podem doer os olhos, 
podem doer a cabeça, o tronco, os pulmões, tudo pode. Mesmo 
assim, ica longe da dor suprema. Portanto,” diz ele, “a dor persis-
tente tem mais de alegria do que de incômodo.”

45. Agora eu não posso apenas dizer que o homem nada 
sabe, mas julgo que somos ridicularizados por ele. Eu não digo 
que a dor suprema (mas digo “suprema”, ainda que haja outra 
dez átomos maior) não contínua é breve e posso nomear mui-
tos homens bons, que durante muitos anos foram atormentados 
pelas dores máximas da gota. O homem sagaz, porém, nunca de-
limita a medida nem da magnitude nem da duração, para que 
saiba o que a irma ser “supremo” na dor e o que seja “breve” 
no tempo. Deixemos de lado, então, a esse que não diz absolu-
tamente nada e somos forçados a reconhecer que por esse não 
se deve procurar remédios para a dor, que a irmou ser a dor o 
máximo de todos os males, embora o mesmo se mostre um tan-
to corajoso nas cólicas intestinais e na retenção da urina. Logo, 
é preciso buscar o remédio em outro lugar; e, caso haja algo 
com consenso geral, então perguntamos sobretudo àqueles aos 
quais parece que o bem supremo é aquilo que é honesto e o mal 
supremo, o que é desonroso. Certamente tu não ousarás vanglo-
riar-te ou gemer na presença deles; pois, a própria Virtude falará 
contigo pela voz deles:
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XX. [46] "Tune, cum pueros Lacedaemone, adulescentes 
Olympiae, barbaros in harena videris excipientis gravissimas 
plagas et ferentis silentio, si te forte dolor aliquis pervellerit, 
exclamabis ut mulier, non constanter et sedate feres?" "Fieri 
non potest; natura non patitur." – Audio. Pueri ferunt gloria 
ducti, ferunt pudore alii, multi metu, et tamen veremur, ut 
hoc, quod a tam multis et quod tot locis perferatur, natura 
patiatur? Illa vero non modo patitur, verum etiam postulat; 
nihil enim habet praestantius, nihil quod magis expetat quam 
honestatem, quam laudem, quam dignitatem, quam decus. 
Hisce ego pluribus nominibus unam rem declarari volo, sed 
utor, ut quam maxime signi icem, pluribus. Volo autem dicere 
illud homini longe optimum esse, quod ipsum sit optandum 
per se, a virtute profectum vel in ipsa virtute situm, sua 
sponte laudabile, quod quidem citius dixerim solum quam 
non summum bonum. Atque ut haec de honesto, sic de turpi 
contraria, nihil tam taetrum, nihil tam aspernandum, nihil 
homine indignius. 

[47] Quod si tibi persuasum est (principio enim dixisti 
plus in dedecore mali tibi videri quam in dolore), reliquum 
est ut tute tibi imperes; quamquam hoc nescio quo modo 
dicatur. Quasi duo simus, ut alter imperet, alter pareat; non 
inscite tamen dicitur. 

XXI. Est enim animus in partis tributus duas, quarum 
altera rationis est particeps, altera expers. Cum igitur 
praecipitur ut nobismet ipsis imperemus, hoc praecipitur, ut 
ratio coerceat temeritatem. Est in animis omnium fere natura 
molle quiddam, demissum, humile, enervatum quodam 
modo et languidum. Si nihil esset aliud, nihil esset homine 
deformius; sed praesto est domina omnium et regina ratio, 
quae conixa per se et progressa longius it perfecta virtus. 
Haec ut imperet illi parti animi quae oboedire debet, id 
videndum est viro. 



Discussões tusculanas - Livro II    •  193

(XX) 46. “Por ventura tu não gritarás como uma mulher e 
não aguentarás com paciência e calma, quando vires os meninos 
em Esparta, os adolescentes em Olímpia e os bárbaros na arena 
recebendo ferimentos gravíssimos e suportando-os em silên-
cio?” “Não pode ser; a natureza não suporta.” – Ouço. Os meni-
nos aguentam, levados pela glória, outros suportam por pudor, 
muitos pelo medo, e contudo receamos que a natureza admita 
aquilo que é suportado por tantos e em tantos lugares? De fato, 
ela não só admite, como também exige; pois nada tem de mais 
e icaz, nada mais espera do que a honestidade, que o louvor, que 
a dignidade e que a honra. Quero signi icar, com esses vários 
termos, uma só coisa; uso, porém, vários, para expressar o má-
ximo possível. Mas quero a irmar que, de longe, o melhor para 
o homem é aquilo que é desejável por si mesmo, proveniente da 
virtude ou situado nela mesma, louvável por sua própria natu-
reza, o que eu só não teria dito mais diretamente que dissesse 
o sumo bem. E como isso se refere ao que é honesto, da mesma 
forma o contrário ao desonroso, nada é tão desagradável, nada 
tão desprezível, nada mais indigno ao homem.

47. Uma vez que tu te persuadiste (pois no começo dis-
seste que te parecia haver maior mal na desonra do que na dor), 
resta que te ordenes com segurança, embora eu não saiba como 
se diria isso. Como se fôssemos dois, de modo que um mande e 
o outro obedeça, ainda que não se diga de modo grosseiro. 

(XXI) Pois o espírito está repartido em duas partes, 
uma das quais participa da razão e a outra não. Assim, quan-
do nos é ordenado que nos comandemos a nós mesmos, é or-
denado que a razão controle a temeridade. Há no espírito de 
todos, como que por natureza, algo fraco, abandonado, hu-
milde, de algum modo insensível e inativo. Se não houvesse 
mais nada, nada seria mais aviltante do que o homem; mas 
está disponível a razão, senhora e rainha de tudo, que, indul-
gente por si mesma e mais avançada, se torna a virtude per-
feita. Assim que essa dê uma ordem àquela parte do espírito 
que deve obedecer, isso deve ser considerado pelo homem.
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[48] “Quonam modo?” inquies. Vel ut dominus servo 
vel ut imperator militi vel ut parens ilio. Si turpissime se 
illa pars animi geret quam dixi esse mollem, si se lamentis 
muliebriter lacrimisque dedet, vinciatur et constringatur 
amicorum propinquorumque custodiis; saepe enim videmus 
fractos pudore, qui ratione nulla vincerentur. Ergo hos 
quidem ut famulos vinclis prope ac custodia, qui autem erunt 
irmiores nec tamen robustissimi, hos admonitu oportebit 

ut bonos milites revocatos dignitatem tueri. Non nimis in 
Niptris ille sapientissimus Graeciae saucius lamentatur vel 
modice potius: 

Pedetemptim, inquit ite et sedato nisu,
Ne succussu arripiat maior
Dolor. 
[49] Pacuvius hoc melius quam Sophocles (apud illum 

enim perquam febiliter Ulixes lamentatur in vulnere); tamen 
huic leviter gementi illi ipsi qui ferunt saucium, personae 
gravitatem intuentes non dubitant dicere: 

Tu quoque, Ulixes, quamquam graviter
Cernimus ictum, nimis paene animo es
Molli, qui consuetus in armis
Aevom agere...

Intellegit poeta prudens ferendi doloris consuetudinem esse 
non contemnendam magistram. 
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48. “De que modo?” – perguntarás. Como o senhor pelo 
servo, ou como o comandante pelo militar, ou como o pai pelo 
ilho. Caso aquela parte do espírito, que a irmei ser fraca, se 

comportar de modo muito desonroso, que seja acorrentada 
e imobilizada pela vigilância dos amigos e dos parentes; mui-
tas vezes, porém, os vemos quebrados pela vergonha, que não 
seriam vencidos por nenhuma razão. Portanto, a esses de fato 
convirá velar como domésticos quase acorrentados e vigia-
dos, mas os que forem mais decididos, ainda que não muito 
fortes, a esses convirá guardar com admoestações, como bons 
soldados reconduzidos à dignidade. Nas Puri icações84, o gran-
demente sábio da Grécia, ferido, não se lamenta demais, ou 
antes, moderadamente: 

“Andando com precaução” – diz – “ide e com movimen-
to suave, para que dor maior não vos surpreenda pelo abalo.”

49. Pacúvio tratou esse ponto melhor que Sófocles 
(pois em sua obra Ulisses se lamenta de modo inteiramente 
entrecortado pelas lágrimas); contudo, as personagens, as 
mesmas que carregam o ferido, vendo a gravidade, não têm 
dúvida em dizer ao que gemia levemente: 

“Tu também, Ulisses, ainda que o vejamos atingido 
gravemente, és de espírito um tanto fraco demais, tu que es-
tás acostumado a levar a vida nas armas...”.

O prudente poeta compreende que o costume de su-
portar a dor é um mestre que não deve ser desprezado.
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[50] Atque ille non inmoderate magno in dolore: 
Retinete, tenete! opprimit ulcus ;
Nudate! heu miserum me! excrucior.

Incipit labi, deinde ilico desinit: 
Operite, abscedite, iam iam
Mittite ; nam attrectatu et quassu
Saevum ampli icatis dolorem.

Videsne ut obmutuerit non sedatus corporis, sed castigatus 
animi dolor? Itaque in extremis Niptris alios quoque 
obiurgat, idque moriens: 

Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet.
Id viri est of icium, letus muliebri ingenio additus.

Huius animi pars illa mollior rationi sic paruit, ut severo 
imperatori miles pudens. 

XXII. [51] In quo vero erit perfecta sapientia (quem 
adhuc nos quidem vidimus neminem; sed philosophorum 
sententiis, qualis hic futurus sit, si modo aliquando fuerit, 
exponitur), is igitur sive ea ratio quae erit in eo perfecta 
atque absoluta sic illi parti imperabit inferiori, ut iustus 
parens probis iliis ; nutu, quod volet, con iciet, nullo labore, 
nulla molestia; eriget ipse se, suscitabit, instruet, armabit, 
ut tamquam hosti sic obsistat dolori. Quae sunt ista arma? 
Contentio, con irmatio sermoque intimus, cum ipse secum: 
“Cave turpe quicquam, languidum, non virile”. 
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50. E aquele, numa grande mas não desmedida dor: 
“Parai, suspendei! A chaga acabrunha. Descobri! Ai de mim, 
infeliz! Sofro tormentos.” 

Começa a cambalear e logo em seguida desiste: 
“Cobri, escondei, deixai-me ir já, já, porque intensi i-

cais a dor cruel pelo contato e pelo abalo.” 
Vês como não cessou a dor abrandada do corpo, mas a 

dor contida do espírito? Por isso censura também os outros, 
no inal das Puri icações, mesmo morrendo: “É conveniente 
deplorar a sorte adversa, não a lamentar. Essa é atividade 
própria de homem, o choro é entrada para o temperamento 
feminil.” Essa parte do seu espírito pareceu assim mais fraca 
perante a razão, do que o soldado prudente perante o chefe 
severo.

(XXII) 51. Mas em quem estará a perfeita sabedoria 
(até agora ainda de fato não vimos ninguém; mas é expos-
to pelas a irmações dos ilósofos, qual virá a ser esse, caso 
algum dia venha a existir), esse, em consequência, ou se a 
razão, que estiver nele, for perfeita e absoluta, desse modo 
dará ordens àquela parte inferior, como o pai junto a ilhos 
honrados, com um sinal de cabeça realizará o que quiser 
sem nenhum trabalho, sem nenhum incômodo; ele mesmo 
se erguerá, se estimulará, se instruirá e se armará, de modo 
que resista à dor como a um inimigo. Quais são essas armas? 
Contenção, consolidação e diálogo íntimo, como consigo 
mesmo: “Tome cuidado com qualquer coisa desonrosa, lan-
gorosa e não viril.”
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[52] Obversentur species honestae animo, Zeno 
proponatur Eleates, qui perpessus est omnia potius quam 
conscios delendae tyrannidis indicaret; de Anaxarcho 
Democritio cogitetur, qui cum Cypri in manus Timocreontis 
regis incidisset, nullum genus supplicii deprecatus est neque 
recusavit. Callanus Indus, indoctus ac barbarus, in radicibus 
Caucasi natus, sua voluntate vivus combustus est; nos, si 
pes condoluit si dens, ferre non possumus. Opinio est enim 
quaedam effeminata ac levis – nec in dolore magis quam 
eadem in voluptate –, qua cum liquescimus luimusque 
mollitia, apis aculeum sine clamore ferre non possumus. 

[53] At vero C. Marius, rusticanus vir, sed plane 
vir, cum secaretur, ut supra dixi, principio vetuit se 
alligari, nec quisquam ante Marium solutus dicitur esse 
sectus. Cur ergo postea alii? Valuit auctoritas. Videsne 
igitur opinionis esse, non naturae malum? Et tamen 
fuisse acrem morsum doloris idem Marius ostendit; crus 
enim alterum non praebuit. Ita et tulit dolorem ut vir, et 
ut homo maiorem ferre sine causa necessaria noluit.  
Totum igitur in eo est, ut tibi imperes. Ostendi autem, quod 
esset imperandi genus; atque haec cogitatio, quid patientia, 
quid fortitudine, quid magnitudine animi dignissimum sit, 
non solum animam comprimit, sed ipsum etiam dolorem 
nescio quo pacto mitiorem facit. 
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52. Observem-se as formas honestas para o espírito; 
proponha-se Zenão Eleates85, que aguentou tudo de prefe-
rência a denunciar os cúmplices que pretendiam destruir a 
tirania; pense-se a respeito de Anaxarco Democrítio86 que, 
tendo caído nas mãos do rei Timocreonte de Chipre, não su-
plicou a suspensão de nenhuma espécie de suplício nem se 
esquivou. Calano87, o indu, inculto e bárbaro, nascido no sopé 
do Cáucaso, queimou-se vivo por sua própria vontade; e nós, 
se doeu o pé ou o dente, não podemos suportar. Pois existe 
certa crença efeminada e leviana – não mais na dor do que 
na própria vontade – pela qual não podemos suportar sem 
gritos a picada de uma abelha, sempre que nos efeminamos 
e nos amolecemos pela fraqueza. 

53. Ao contrário, porém, Caio Mário, homem do cam-
po, mas inteiramente homem, quando era operado, de início 
proibiu, como disse anteriormente, que fosse amarrado, e 
não há notícia de que alguém tenha sido operado sem ser 
amarrado antes de Mário. Portanto, por que não os outros 
posteriormente? O exemplo teve força. Não vês desse modo 
que se trata de um mal de opinião, não da natureza? E mes-
mo assim Mário mostrou igualmente que a mordida da dor 
foi terrível; não ofereceu, porém, a outra perna. Assim tanto 
suportou a dor como homem como não quis suportar outra 
maior sem necessidade. Tudo reside, portanto, nisso: que 
dês a ordem a ti mesmo. Mas mostrei qual seria o tipo de 
ordem; e essa decisão, que de paciência, que de coragem e 
que de grandeza de alma seja muito digna, não apenas con-
tém a alma, mas também torna a dor mais suave, não sei de 
que forma.
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XXIII. [54] Ut enim it in proelio, ut ignavus miles 
ac timidus, simul ac viderit hostem, abiecto scuto fugiat, 
quantum possit, ob eamque causam pereat non numquam 
etiam integro corpore, cum ei qui steterit, nihil tale evenerit, 
sic qui doloris speciem ferre non possunt, abiiciunt se 
atque ita ad licti et exanimati iacent; qui autem restiterunt, 
discedunt saepissime superiores. Sunt enim quaedam 
animi similitudines cum corpore. Ut onera contentis 
corporibus facilius feruntur, remissis opprimunt, simillime 
animus intentione sua depellit pressum omnem ponderum, 
remissione autem sic urgetur, ut se nequeat extollere. 

[55] Et, si verum quaerimus, in omnibus of iciis 
persequendis animi est adhibenda contentio; ea est sola 
of ici tamquam custodia. Sed hoc idem in dolore maxime est 
providendum, ne quid abiecte, ne quid timide, ne quid ignave, 
ne quid serviliter muliebriterve faciamus, in primisque 
refutetur ac reiiciatur Philocteteus ille clamor. Ingemescere 
non numquam viro concessum est, idque raro, eiulatus ne 
mulieri quidem. Et hic nimirum est “lessus”, quem duodecim 
tabulae in funeribus adhiberi vetuerunt. 

[56] Nec vero umquam ne ingemescit quidem vir fortis 
ac sapiens, nisi forte ut se intendat ad irmitatem, ut in stadio 
cursores exclamant quam maxime possunt. Faciunt idem, 
cum exercentur, athletae, pugiles vero, etiam cum feriunt 
adversarium, in iactandis caestibus ingemescunt, non quod 
doleant animove succumbant, sed quia profundenda voce 
omne corpus intenditur venitque plaga vehementior. 

XXIV. Quid? qui volunt exclamare maius, nam satis 
habent latera, fauces, linguam intendere, e quibus elici vocem 
et fundi videmus? Toto corpore atque omnibus ungulis, ut 
dicitur, contentioni vocis adserviunt. 
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(XXIII) 54. Pois, como acontece em combate, que o sol-
dado covarde e medroso, assim que vir o inimigo, jogando fora 
o escudo, fuja quanto puder e por isso pereça às vezes também 
de corpo inteiro, enquanto nada disso acontece ao que tiver 
permanecido, do mesmo modo os que não podem suportar o 
fantasma da dor, renunciam a si mesmos e assim jazem a litos 
e sufocados, mas os que resistiram, emergem muitíssimas ve-
zes em grau mais elevado. Pois existem algumas semelhanças 
do espírito com o corpo. Como os encargos são mais facilmen-
te realizados por corpos bem dispostos, eles incomodam os 
insatisfeitos, de modo muito semelhante o espírito, por sua 
contenção, afasta todo peso dos encargos, mas pela insatisfa-
ção ica tão oprimido que não consegue se levantar.

55. E, se procurarmos a verdade, é necessário usar es-
forço na realização de todos os trabalhos do espírito; é ele 
como que o guarda do trabalho. Mas isso deve ser previsto, 
da mesma forma, especialmente na dor, para que não faça-
mos nada de abjeto, de tímido, de covarde, de servil ou de fe-
minil e, sobretudo, para que se desdiga e se rejeite aquele vo-
zerio de Filoctetes88. Por vezes se permite ao homem gemer, 
e isso até raramente; a lamentação, nem sequer às mulheres. 
E aqui se enquadra certamente a “lamentação fúnebre”, que 
as Doze Tábuas proibiram que se usasse nos funerais.

56. O homem corajoso e sábio, porém, nunca geme, a 
não ser casualmente para que reforce a irmeza de caráter, 
como os corredores no estádio bradam o mais que podem. 
Os atletas fazem o mesmo quando se exercitam; os pugilis-
tas, porém, gemem também quando ferem o adversário, ao 
golpear com as luvas, não porque sintam dor ou se deixem 
abater, mas porque todo o corpo se reforça pela voz emitida 
e o golpe se torna mais poderoso. 

(XXIV) O quê? Os que querem bradar mais alto, pois 
têm para esforçar pulmões, garganta e língua su icientes, de 
que vemos provir e ser difundida a voz? Prestam-se ao es-
forço da voz com o corpo todo e todas as unhas, como se diz.
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[57] Genu mehercule M. Antonium vidi, cum contente 
pro se ipse lege Varia diceret, terram tangere. Ut enim 
balistae lapidum et reliqua tormenta telorum eo graviores 
emissiones habent, quo sunt contenta atque adducta 
vehementius, sic vox, sic cursus, sic plaga hoc gravior, quo 
est missa contentior. Cuius contentionis cum tanta vis sit, 
si gemitus in dolore ad con irmandum animum valebit, 
utemur; sin erit ille gemitus elamentabilis, si inbecillus, si 
abiectus, si lebilis, ei qui se dederit vix eum virum dixerim. 
Qui quidem gemitus si levationis aliquid adferret, tamen 
videremus, quid esset fortis et animosi viri; cum vero nihil 
imminuat doloris, cur frustra turpes esse volumus? Quid est 
enim letu muliebri viro turpius? 

[58] Atque hoc praeceptam, quod de dolore datur, 
patet latius. Omnibus enim rebus, non solum dolori, simili 
contentione animi resistendum est. Ira exardescit, libido 
concitatur; in eandem arcem confugiendum est, eadem 
sunt arma sumenda. Sed quoniam de dolore loquimur, illa 
omittamus. Ad ferendum igitur dolorem placide atque sedate 
plurimum pro icit toto pectore, ut dicitur, cogitare quam id 
honestum sit. Sumus enim natura, ut ante dixi (dicendum est 
enim saepius), studiosissimi adpetentissimique honestatis; 
cuius si quasi lumen aliquod aspeximus, nihil est quod, ut eo 
potiamur, non parati simus et ferre et perpeti. Ex hoc cursu 
atque impetu animorum ad aeram laudem atque honestatem 
illa pericula adeuntur in proeliis; non sentiunt viri fortes in 
acie vulnera, vel sentiunt, sed mori malunt quam tantum 
modo de dignitatis gradu demoveri. 
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57. Por Hércules, vi Marco Antônio tocar a terra com 
o joelho, quando se declarava ele mesmo, com entusiasmo, a 
favor da lei Vária. Pois, como as balistas de pedras e as ou-
tras máquinas de tiro têm maior impulso quanto mais for-
tes forem a compressão e disparo, do mesmo modo a voz, a 
corrida e o golpe são mais e icientes na medida em que fo-
rem desferidas com mais ímpeto. Uma vez que é tão grande 
a força dessa tensão, caso o gemido for válido para confortar 
o espírito, nós o usaremos; caso contrário, se for aquele ge-
mido lamentoso, sem força, abjeto e choroso, àquele, que o 
emitir, eu mal chamaria de homem. Se de fato esse gemido 
trouxer algum alívio, ainda veremos, porque seria próprio do 
homem forte e corajoso; mas quando em nada diminua a dor, 
por que queremos ser desonrados? Pois o que é mais deson-
roso para o homem do que o choro feminil?  

58. E essa orientação, que é dada em relação à dor, 
amplia-se ainda mais. Pois é preciso resistir, com tal esforço 
do espírito, a todas as coisas, não só à dor. A ira incendeia, a 
sensualidade arrasta com força; é indispensável refugiar-se 
na mesma fortaleza e lançar mão das mesmas armas. Mas 
já que falamos da dor, omitamos aqueles assuntos. Portanto, 
para suportar a dor de modo sobranceiro e calmo, ajuda 
muitíssimo pensar de todo coração, como se diz, o quanto 
isso é honesto. Porque somos por natureza, como disse antes 
(mas é preciso dizer mais vezes), muito desejosos e muito 
ambiciosos por honestidade; caso a consideremos como que 
uma luz, não há por que não estarmos preparados tanto para 
suportar como para admitir a dor, a im de a dominarmos. A 
partir dessa corrida e desse impulso dos espíritos em dire-
ção ao louvor elevado e à honestidade, enfrentam-se aqueles 
perigos nos combates: homens corajosos não sentem os fe-
rimentos na linha de batalha, ou sentem, mas preferem mor-
rer que serem apeados de tão elevado grau de dignidade.
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[59] Fulgentis gladios hostium videbant Decii, cum 
in aciem eorum inruebant. His levabat omnem vulnerum 
metum nobilitas mortis et gloria. Nam tam ingemuisse 
Epaminondam putas, cum una cum sanguine vitam ef luere 
sentiret? Imperantem enim patriam Lacedaemoniis 
relinquebat, quam acceperat servientem. Haec sunt solacia, 
haec fomenta summorum dolorum. 

XXV. [60] Dices: quid in pace, quid domi, quid in 
lectulo? ad philosophos me revocas, qui in aciem non saepe 
prodeunt. E quibus homo sane levis, Heracleotes Dionysius, 
cum a Zenone fortis esse didicisset, a dolore dedoctus est. 
Nam cum ex renibus laboraret, ipso in eiulatu clamitabat 
falsa esse illa quae antea de dolore ipse sensisset. Quem 
cum Cleanthes condiscipulus rogaret quaenam ratio eum de 
sententia deduxisset, respondit: “Quia, cum tantum operae 
philosophiae dedissem, si dolorem tamen ferre non possem, 
satis esset argumenti malum esse dolorem. Plurimos 
autem annos in philosophia consumpsi nec ferre possum; 
malum est igitur dolor.” Tum Cleanthem, cum pede terram 
percussisset, versum ex Epigonis ferunt dixisse: 

Audisne haec Amphiarae sub terram abdite? 
Zenonem signi icabat, a quo illum degenerare dolebat. 
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59. Os Décios viam as espadas brilhantes dos inimigos, 
quando investiam contra a linha de batalha deles. A nobreza 
da morte e a glória eliminavam todo medo dos ferimentos. 
Pois julgas que Epaminondas então gemeu, quando sentiu 
que a vida se lhe esvaía juntamente com o sangue? Pois dei-
xava soberana a pátria que havia recebido subjugada. Esses 
são os consolos e os lenitivos para as maiores dores.

(XXV) 60. Dirás: Como ica na paz, em casa e no leito? 
Chamas-me de volta aos ilósofos, que pouco se aproximam 
da linha de batalha. Dentre esses, Dionísio de Heracleia89, ho-
mem na verdade frívolo, tendo aprendido com Zenão a ser 
corajoso, a dor o fez desaprender. Pois, como sofresse dos 
rins, nos próprios lamentos gritava repetidamente serem 
falsas as a irmações que anteriormente havia ele externado 
sobre a dor. Quando seu condiscípulo Cleantes lhe perguntou 
qual o motivo que o teria feito mudar de opinião, respondeu: 
“Porque, depois de ter dedicado tanto esforço à iloso ia, se 
contudo não possa suportar a dor, seria argumento su icien-
te que a dor fosse um mal. Mas gastei muitos anos na iloso ia 
e não posso suportar; portanto, a dor é um mal.” Conta-se 
que Cleantes, depois de ter batido na terra com o pé, teria 
então pronunciado o verso de Epígonos90: “Por ventura ouves 
isso, An iarau, escondido debaixo da terra?” 

Referia-se a Zenão, pelo fato de que o a ligia a desonra 
daquele.
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[61] At non noster Posidonius; quem et ipse saepe vidi 
et id dicam, quod solebat narrare Pompeius, se, cum Rhodum 
venisset decedens ex Syria, audire voluisse Posidonium; sed 
cum audisset eum graviter esse aegrum, quod vehementer 
eius artus laborarent, voluisse tamen nobilissimum 
philosophum visere; quem ut vidisset et salutavisset 
honori icisque verbis prosecutus esset molesteque se 
dixisset ferre, quod eum non posset audire, at ille “Tu vero”, 
inquit, “potes, nec committam ut dolor corporis ef iciat 
ut frustra tantus vir ad me venerit.” Itaque narrabat eum 
graviter et copiose de hoc ipso, nihil esse bonum, nisi quod 
esset honestum, cubantem disputavisse, cumque quasi faces 
ei doloris admoverentur, saepe dixisse: “Nihil agis, dolor! 
quamvis sis molestus, numquam te esse con itebor malum”. 

XXVI. [62] Omninoque omnes clari et nobilitati 
labores continuo iunt etiam tolerabiles. Videmusne ut, apud 
quos eorum ludorum qui gymnici nominantur magnus honos 
sit, nullum ab eis qui in id certamen descendant devitari 
dolorem? apud quos autem venandi et equitandi laus viget, 
qui hanc petessunt, nullum fugiunt dolorem. Quid de nostris 
ambitionibus, quid de cupiditate honorum loquar? quae 
lamma est per quam non cucurrerint ii qui haec olim punctis 

singulis colligebant? Itaque semper Africanus Socraticum 
Xenophontem in manibus habebat, cuius in primis laudabat 
illud, quod diceret eosdem labores non esse aeque graves 
imperatori et militi, quod ipse honos laborem leviorem 
faceret imperatorium. 
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61. Não assim, porém, o nosso Posidônio91, a que eu 
mesmo vi muitas vezes e direi aquilo que Pompeu costuma 
contar: que quis ouvir pessoalmente a Posidônio, quando che-
gou a Rodes, vindo da Síria; ao ouvir, porém, que ele estava 
gravemente enfermo, pois lhe doíam terrivelmente as articula-
ções; mesmo assim, quis ver o tão nobre ilósofo. Assim que o 
viu e saudou, prosseguiu com palavras elogiosas; a irmou que 
se sentia desgostoso por não poder ouvi-lo; ele, porém, disse: 
“Mas tu podes e não me exporei a que a dor do corpo obtenha 
que um tão grande homem venha vindo a mim em vão.” E assim 
contava que ele, mesmo acamado, dissertou, de modo profundo 
e amplo, exatamente sobre isso: que nada é bom, a não ser o 
que é honesto; e quando os surtos da dor como que o inspiras-
sem, declarou repetidas vezes: “Nada consegues, ó dor! Embora 
sejas incômoda, nunca te reconhecerei como um mal.”

(XXVI) 62. E, na totalidade, todos os trabalhos brilhan-
tes e enobrecidos logo se tornam também toleráveis. Vemos 
que há grande honra, entre aqueles cujos jogos são chama-
dos gímnicos, em que nenhum dos que participem dessa 
competição evitem a dor? Pois entre aqueles para os quais a 
glória consiste na caça e na equitação, os que a desejam avi-
damente não fogem de dor nenhuma. O que direi a respeito 
de nossas ambições, o que sobre a cobiça das honrarias? Que 
chama é essa, pela qual não correram os que antigamente 
reuniam tudo ponto a ponto? Por isso, o Africano sempre ti-
nha nas mãos o socrático Xenofonte, de quem citava, sobre-
tudo, o que a irmou: não serem os mesmos trabalhos igual-
mente pesados para o comandante e para o soldado, porque 
a própria dignidade faria mais leve o trabalho de comandar.
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[63] Sed tamen hoc evenit, ut in vulgus insipientium 
opinio valeat honestatis, cum ipsam videre non possint. 
Itaque fama et multitudinis iudicio moventur, cum id 
honestum putent quod a plerisque laudetur. Te autem, si in 
oculis sis multitudinis, tamen eius iudicio stare nolim nec, 
quod illa putet, idem putare pulcherrimum. Tuo tibi iudicio 
est utendum; tibi si recta probanti placebis, tum non modo 
tete viceris, quod paulo ante praecipiebam, sed omnes et 
omnia. 

[64] Hoc igitur tibi propone, amplitudinem animi 
et quasi quandam exaggerationem quam altissimam 
animi, quae maxime eminet contemnendis et despiciendis 
doloribus, unam esse omnium rem pulcherrimam, eoque 
pulchriorem, si vacet populo neque plausum captans se 
tamen ipsa delectet. Quin etiam mihi quidem laudabiliora 
videntur omnia, quae sine venditatione et sine populo teste 
iunt, non quo fugiendus sit (omnia enim bene facta in luce 

se collocari volunt), sed tamen nullum theatrum virtuti 
conscientia maius est. 
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63. Entretanto acontece que, para o povo, tem valor a 
suposição de honestidade dos incultos, quando não a podem 
perceber. Em consequência, são levados pela voz corrente 
e pela opinião da massa, uma vez que consideram honesto 
aquilo que é louvado pela maioria. A ti, porém, caso estejas 
na boca da multidão, eu não gostaria que te mantivesses na 
opinião dela, nem considerasses muito lindo, da mesma for-
ma, aquilo que a multidão assim considere. Teu julgamento 
deve ser utilizado só para ti; se for de teu agrado aprovar 
o correto, nesse caso não só te vencerás a ti mesmo, o que 
pouco antes eu recomendava, mas também a todos e a tudo. 

64. Nessas circunstâncias, propõe a ti mesmo o se-
guinte: uma largueza de espírito e certa exaltação de espírito 
muito elevada, que sobretudo se destacam por desprezar e 
minimizar as dores, como sendo a mais bela de todas as ati-
tudes, e tanto mais bela caso seja desconhecida pelo povo 
e não receba aplausos, mas se sinta satisfeita em si mesma. 
Caso contrário, a mim também me parece mais louvável tudo 
o que se faz sem ostentação e sem o povo, não por que deva 
ser evitado (pois, tudo o que é bem feito pretende expor-se à 
luz), mas em verdade nenhum teatro, para a virtude, é maior 
que a consciência.
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XXVII. [65] Atque in primis meditemur illud, ut haec 
patientia dolorum quam saepe iam animi intentione dixi 
esse irmandam, in omni genere se aequabilem praebeat. 
Saepe enim multi qui aut propter victoriae cupiditatem aut 
propter gloriae aut etiam, ut ius suum et libertatem tenerent, 
vulnera exceperunt fortiter et tulerunt, iidem omissa 
contentione dolorem morbi ferre non possunt; neque enim 
illum quem facile tulerant ratione aut sapientia tulerant, sed 
studio potius et gloria. Itaque barbari quidam et inmanes 
ferro decertare acerrime possunt, aegrotare viriliter non 
queunt. Graeci autem homines, non satis animosi, prudentes, 
ut est captus hominum, satis, hostem aspicere non possunt, 
eidem morbos toleranter atque humane ferunt. At Cimbri 
et Celtiberi in proeliis exultant, lamentantur in morbo. 
Nihil enim potest esse aequabile, quod non a certa ratione 
pro iciscatur. 

[66] Sed cum videas eos qui aut studio aut opinione 
ducantur, in eo persequendo atque adipiscendo dolore non 
frangi, debeas existimare aut non esse malum dolorem 
aut, etiamsi, quicquid asperum alienumque natura sit, id 
appellari placeat malum, tantulum tamen esse, ut a virtute 
ita obruatur, ut nusquam appareat. Quae meditare, quaeso, 
dies et noctes. Latius enim manabit haec ratio et aliquanto 
maiorem locum quam de uno dolore occupabit. Nam si omnia 
fugiendae turpitudinis adipiscendaeque honestatis causa 
faciemus, non modo stimulos doloris, sed etiam fulmina 
fortunae contemnamus licebit, praesertim cum paratum sit 
illud ex hesterna disputatione perfugium. 
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(XXVII) 65. E antes de tudo re litamos sobre isso, de 
modo que esse suportar das dores se mostre uniforme em 
qualquer tipo de sofrimento, pois já repetidas vezes tenho 
dito que esse suportar deve se fortalecido pelo esforço do es-
pírito. Porque, frequentemente, muitos que, pela ambição ou 
da vitória ou da glória ou ainda para manterem seu direito e 
liberdade, corajosamente receberam e aguentaram ferimen-
tos, esses mesmos não podem suportar a dor da doença, caso 
não se tenham esforçado; pois, não haviam suportado facil-
mente aquela dor pela razão ou pela sabedoria, mas antes 
a aguentaram devido ao esforço e à glória. Por isso, alguns 
bárbaros desumanos podem combater violentamente com 
ferro, mas não conseguem adoecer virilmente. E os homens 
gregos, não muito intrépidos, bastante prudentes conforme 
a capacidade dos homens, não podem considerar as doenças 
como inimigas e as suportam de modo tolerante e humano. 
Mas os cimbros e os celtiberos exultam nas batalhas e se la-
mentam na doença. Nada, pois, pode ser uniforme que não 
parta de uma razão correta.

66. Quando, porém,vês os que são conduzidos ou pelo 
esforço ou por uma determinação não serem quebrados, 
quando a dor os alcança ou chega ao im, deves então julgar 
que a dor ou não é um mal, ou ainda que seja algo desagradá-
vel e estranho por natureza, se conceda chamá-la um mal, de 
fato o é só um pouquinho, de modo que seja sepultada pela 
virtude de tal modo que não apareça em nenhuma ocasião. 
Medita nessas ideias, peço-te, dia e noite. Pois, essa disposi-
ção espraiar-se-á para mais longe e ocupará um lugar muito 
maior que o de uma dor. Mas se izermos tudo para fugir da 
desonra e alcançar a honestidade, teremos o direito de me-
nosprezar não só as ferroadas da dor, como também os re-
lâmpagos da sorte, particularmente quando aquele refúgio 
estiver preparado pela discussão da véspera.
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[67] Ut enim, si cui naviganti praedones insequantur, 
deus qui dixerit: «Eiice te navi; praesto est, qui excipiat, 
vel delphinus, ut Arionem Methymnaeum vel equi Pelopis 
illi Neptanii, qui «per undas currus suspensos rapuisse 
«dicuntur, excipient te et, quo velis, perferent», omnem 
omittat timorem, sic urgentibus asperis et odiosis doloribus, 
si tanti sint, ut ferendi non sint, quo sit confugiendum, tu vides. 
Haec fere hoc tempore putavi esse dicenda. Sed tu fortasse 
in sententia permanes. Minime vero, meque biduo duarum 
rerum quas maxime timebam spero liberatum metu. Cras 
ergo ad clepsydram ; sic enim diximus, et tibi hoc video non 
posse deberi. Ita prorsus, et illud quidem ante meridiem, 
hoc eodem tempore. Sic faciemus tuisque optimis studiis 
obsequemur. 
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67. Pois, da mesma forma que se abandone qualquer 
temor, se assaltantes perseguirem a algum navegante e certo 
deus lhe disser: “Atira-te do navio; está à disposição quem 
te recolha”, seja um gol inho, como a Arião Metimneu92, seja 
os famosos cavalos de Pélops Netúnio, dos quais se diz que 
“arrastaram os carros suspensos sobre as ondas, te pegarão 
e levarão para onde quiseres”, assim também nas dores ame-
açadoras, ásperas e odientas, se forem tão intensas que se 
tornem insuportáveis, vejas onde deves te refugiar. 

Mais ou menos essas coisas julguei que devia dizer 
neste momento. Mas tu talvez continues na mesma opinião. 
Mas no mínimo espero ter me liberado do medo de duas coi-
sas, por dois dias, das quais eu tinha muito receio. Portanto, 
amanhã, à clépsidra; pois assim decidimos e vejo que isso 
não posso te icar devendo. Desse modo, para frente; e isso 
de fato antes do meio-dia, neste mesmo horário. Faremos 
desse modo e nos prestaremos a teus ótimos estudos.




