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 LIBER QVARTVS
I. [1] Cum multis locis nostrorum hominum ingenia 

virtutesque, Brute, soleo mirari, tum maxime in is studiis, 
quae sero admodum expetita in hanc civitatem e Graecia 
transtulerunt. Nam cum a primo urbis ortu regiis institutis, 
partim etiam legibus auspicia, caerimoniae, comitia, 
provocationes, patrum consilium equitum peditumque 
discriptio, tota res militaris divinitus esset constituta, tum 
progressio admirabilis incredibilisque cursus ad omnem 
excellentiam factus est dominatu regio re p. liberata. Nec 
vero hic locus est, ut de moribus institutisque maiorum et 
disciplina ac temperatione civitatis loquamur; aliis haec 
locis satis accurate a nobis dicta sunt maximeque in is sex 
libris, quos de re publica scripsimus.

[2] Hoc autem loco consideranti mihi studia doctrinae 
multa sane occurrunt, cur ea quoque arcessita aliunde neque 
solum expetita, sed etiam conservata et culta videantur. 
Erat enim illis paene in conspectu praestanti sapientia et 
nobilitate Pythagoras, qui fuit in Italia temporibus isdem 
quibus L. Brutus patriam liberavit, praeclarus auctor 
nobilitatis tuae. Pythagorae autem doctrina cum longe 
lateque lueret, permanavisse mihi videtur in hanc civitatem, 
idque cum coniectura probabile est, tum quibusdam etiam 
vestigiis indicatur. Quis enim est qui putet, cum loreret in 
Italia Graecia potentissumis et maximis urbibus, ea quae 
magna dicta est, in isque primum ipsius Pythagorae, deinde 
postea Pythagoreorum tantum nomen esset, nostrorum 
hominum ad eorum doctissimas voces aures clausas fuisse?
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LIVRO IV
(I) 1. Como costumo admirar, Bruto, as qualidades 

naturais e as virtudes dos nossos homens em muitos tópi-
cos, isso se dá principalmente naquelas obras, que, mui tar-
diamente ambicionadas, eles trouxeram da Grécia para esta 
comunidade. Pois quando, desde o próprio nascimento da 
cidade, com instituições régias e em parte também com leis, 
os auspícios, as cerimônias, as assembleias, o direito de ape-
lação, a assembleia deliberativa dos pais da pátria, a orga-
nização da cavalaria e da infantaria e toda a questão militar 
estavam divinamente estabelecidos, então se alcançaram um 
desenvolvimento admirável e uma incrível corrida rumo à 
excelência em tudo, uma vez libertado o Estado do poder ab-
soluto dos reis. Este, porém, não é o lugar para falarmos dos 
costumes e das instituições dos antepassados, da organiza-
ção política e do regulamento da sociedade; esses assuntos 
já foram por nós acuradamente expostos em outros lugares, 
sobretudo nos seis livros, que escrevemos, De re publica.

2. Mas, neste momento, de fato se apresentam à minha 
consideração muitas obras de doutrina, motivo pelo qual tam-
bém aquelas provenientes de outros lugares não só pareçam 
ambicionadas como também conservadas e ampliadas. Pois 
Pitágoras lhes estava como que diante dos olhos pela sabedo-
ria superior e pela nobreza, o qual esteve na Itália na mesma 
época em que L. Bruto126, ilustre autor de tua nobreza, libertou 
a pátria. A doutrina de Pitágoras, porém, ainda que se difun-
disse por toda parte, parece-me que criou raízes nesta comu-
nidade; e isso tanto é possível por hipótese como é indicado 
por alguns vestígios. Pois, quem é que pensa, quando o Grécia 
lorescia na Itália em cidades muito grandes e poderosas, na-

quela Grécia que foi chamada “grande”, e com isso estava em 
primeiro lugar o nome do próprio Pitágoras e depois apenas 
o dos pitagóricos, que os ouvidos de nossos homens teriam 
estado fechados aos doutíssimos ensinamentos deles? 
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[3] Quin etiam arbitror propter Pythagoreorum 
admirationem Numam quoque regem Pythagoreum a 
posterioribus existimatum. Nam cum Pythagorae disciplinam 
et instituta cognoscerent regisque eius aequitatem et 
sapientiam a maioribus suis accepissent, aetates autem et 
tempora ignorarent propter vetustatem, eum, qui sapientia 
excelleret, Pythagorae auditorem crediderunt fuisse.

II. Et de coniectura quidem hactenus. Vestigia autem 
Pythagoreorum quamquam multa colligi possunt, paucis 
tamen utemur, quoniam non id agitur hoc tempore. Nam cum 
carminibus soliti illi esse dicantur et praecepta quaedam 
occultius tradere et mentes suas a cogitationum intentione 
cantu idibusque ad tranquillitatem traducere, gravissumus 
auctor in Originibus dixit Cato morem apud maiores hunc 
epularum fuisse, ut deinceps, qui accubarent, canerent 
ad tibiam clarorum virorum laudes atque virtutes; ex quo 
perspicuum est et cantus tum fuisse discriptos vocum sonis 
et carmina.

[4] Quamquam id quidem etiam duodecim tabulae 
declarant, condi iam tum solitum esse carmen; quod ne liceret 
ieri ad alterius iniuriam, lege sanxerunt. Nec vero illud non 

eruditorum temporum argumentum est, quod et deorum 
pulvinaribus et epulis magistratuum ides praecinunt, quod 
proprium eius fuit, de qua loquor, disciplinae. Mihi quidem 
etiam Appi Caeci carmen, quod valde Panaetius laudat 
epistola quadam, quae est ad Q. Tuberonem, Pythagoreum 
videtur. Multa etiam sunt in nostris institutis ducta ab illis; 
quae praetereo, ne ea, quae repperisse ipsi putamur, aliunde 
didicisse videamur.
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3. Além disso, penso ainda que Numa foi considerado 
pelos pósteros também um rei pitagórico por sua admiração 
pelos pitagóricos. Pois, quando conheceram a doutrina e os 
princípios de Pitágoras e icaram cientes por seus antepas-
sados da equidade e da sabedoria do seu rei, embora desco-
nhecessem as datas e os tempos devido à antiguidade dos 
fatos, creram que ele, que sobressaiu pela sabedoria, tivesse 
sido ouvinte de Pitágoras. 

(II) Até aqui, de fato só hipótese. Mas os vestígios dos 
pitagóricos, embora muitos possam ser levantados, realmen-
te usaremos poucos, porque não se trata disso neste momen-
to. Pois, uma vez que se diz estarem eles acostumados tanto 
às fórmulas ritmadas, como a transmitir certos preceitos de 
modo um tanto oculto e a conduzir suas mentes da conten-
ção dos pensamentos para a tranquilidade através do canto e 
das cordas da lira, Catão, autor extremamente sério, a irmou 
em Origens que houve, entre os antepassados, como também 
posteriormente, o seguinte costume dos banquetes: os que 
se reclinavam à mesa, celebravam os louvores e as virtudes 
dos homens famosos ao som da lauta. Com isso torna-se evi-
dente que tanto os cantos como as fórmulas ritmadas fossem 
então distribuídas pela sonoridade das vozes.

4. Embora também a Lei das Doze Tábuas realmente 
as citem, já naquela época era habitual comporem-se fórmu-
las ritmadas; determinaram por lei que não era permitido 
compô-las com ofensa contra outrem. Mas nem se trata da-
quele argumento dos tempos não cultos, que as cordas da lira 
preludiam, tanto para os ricos leitos dos deuses como para os 
banquetes dos magistrados, o que foi próprio da doutrina dele 
e da qual estou tratando. Em verdade, também me parece pi-
tagórico o poema de Ápio127 Cego, que Panécio muito enaltece 
em certa carta dirigida a Q. Tuberão. Muitas coisas, em nossas 
instituições, provieram deles; deixo-as de lado, para que não 
nos pareça terem aprendido de alguma outra fonte aquilo que 
consideramos terem eles mesmos descoberto.
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[5] Sed ut ad propositum redeat oratio, quam brevi 
tempore quot et quanti poetae, qui autem oratores extiterunt! 
facile ut appareat nostros omnia consequi potuisse, simul ut 
velle coepissent.

III. Sed de ceteris studiis alio loco et dicemus, si 
usus fuerit, et saepe diximus. Sapientiae studium vetus 
id quidem in nostris, sed tamen ante Laeli aetatem et 
Scipionis non reperio quos appellare possim nominatim. 
Quibus adulescentibus Stoicum Diogenen et Academicum 
Carneadem video ad senatum ab Atheniensibus missos 
esse legatos, qui cum rei publicae nullam umquam partem 
attigissent essetque eorum alter Cyrenaeus alter Babylonius, 
numquam profecto scholis essent excitati neque ad illud 
munus electi, nisi in quibusdam principibus temporibus 
illis fuissent studia doctrinae. Qui cum cetera litteris 
mandarent, alii ius civile, alii orationes suas, alii monumenta 
maiorum, hanc amplissimam omnium artium, bene vivendi 
disciplinam, vita magis quam litteris persecuti sunt.

[6] Itaque illius verae elegantisque philosophiae, 
quae ducta a Socrate in Peripateticis adhuc permansit et 
idem alio modo dicentibus Stoicis, cum Academici eorum 
controversias disceptarent, nulla fere sunt: aut pauca 
admodum Latina monumenta sive propter magnitudinem 
rerum occupationemque hominum, sive etiam quod 
imperitis ea probari posse non arbitrabantur, cum interim 
illis silentibus C. Ama inius extitit dicens, cuius libris 
editis commota multitudo contulit se ad eam potissimum 
disciplinam, sive quod erat cognitu perfacilis, sive quod 
invitabantur inlecebris blandis voluptatis, sive etiam, quia 
nihil erat prolatum melius, illud quod erat tenebant.
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5. Mas, para a conversa voltar ao assunto, quantos poe-
tas e de que qualidade e que oradores surgiram em tempo tão 
curto! De tal modo que se torne patente que os nossos teriam 
podido conseguir tudo, assim que começassem a querer. 

(III) Sobre os demais frutos do estudo, em outro lugar, 
tanto falaremos, se for de utilidade, como muitas vezes já fa-
lamos. De fato, a antiga busca da sabedoria entre os nossos, 
antes, porém, da época de Lélio128 e de Cipião, não encon-
tro a quem eu possa citar nominalmente em ralação a isso. 
Quando eles eram adolescentes, percebo que Diógenes, o es-
toico, e Carneades, o acadêmico, foram enviados como lega-
dos ao senado pelos atenienses; eles nunca tinham ocupado 
um cargo da administração pública, e sendo um cireneu e o 
outro, babilônio, nunca tivessem sido realmente incentiva-
dos pelas escolas, nem eleitos para aquela função, a não ser 
que, naqueles tempos tivessem existido estudos de sistema 
entre alguns dirigentes. Como desde então eles escrevessem, 
uns se dedicaram ao direito civil, outros aos próprios discur-
sos e ainda outros aos monumentos escritos dos antepassa-
dos e a essa arte, a mais vasta de todas, ao método de bem 
viver, perseguido mais pela vivência do que pelas letras.

6. Por isso, quase nada subsiste daquela verdadeira e 
re inada iloso ia, que, provinda de Sócrates para os peripatéti-
cos, e igualmente para os estoicos que dizem o mesmo de outro 
modo, ainda permanece, uma vez que os acadêmicos discutem 
suas divergências: os até certo ponto poucos monumentos 
latinos, ou por causa da magnitude dos assuntos e da ocupa-
ção dos homens, ou também porque julgassem não poderem 
aqueles assuntos ser comprovados por incapazes, quando to-
dos se calaram; surgiu então o a irmativo C. Ama ínio129; com a 
publicação dos livros dele, uma agitada multidão voltou-se pre-
ferentemente para essa disciplina, seja porque era muito fácil 
de ser entendida, seja porque era atraída pelos suaves encantos 
do prazer, seja também porque aceitavam o que existia, já que 
nada de melhor havia sido publicado.
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[7] Post Ama inium autem multi eiusdem aemuli 
rationis multa cum scripsissent, Italiam totam occupaverunt, 
quodque maxumum argumentum est non dici illa subtiliter, 
quod et tam facile ediscantur et ab indoctis probentur, id illi 
irmamentum esse disciplinae putant.

IV. Sed defendat, quod quisque sentit; sunt enim iudicia 
libera: nos institutum tenebimus nullisque unius disciplinae 
legibus adstricti, quibus in philosophia necessario pareamus, 
quid sit in quaque re maxime probabile, semper requiremus. 
Quod cum saepe alias, tum nuper in Tusculano studiose 
egimus. Itaque expositis tridui disputationibus quartus dies 
hoc libro concluditur. Ut enim in inferiorem ambulationem 
descendimus, quod feceramus idem superioribus diebus, 
acta res est sic: 

[8] – Dicat, si quis volt, qua de re disputari velit. 
– Non mihi videtur omni animi perturbatione posse 

sapiens vacare. 
– Aegritudine quidem hesterna disputatione 

videbatur, nisi forte temporis causa nobis adsentiebare. 
– Minime vero; nam mihi egregie probata est oratio 

tua. 
– Non igitur existumas cadere in sapientem 

aegritudinem? 
– Prorsus non arbitror. 
– Atqui, si ista perturbare animum sapientis non 

potest, nulla poterit. Quid enim? metusne conturbet? At 
earum rerum est absentium metus, quarum praesentium 
est aegritudo; sublata igitur aegritudine sublatus est metus. 
Restant duae perturbationes, laetitia gestiens et libido; quae 
si non cadent in sapientem, semper mens erit tranquilla 
sapientis. 

– Sic prorsus intellego. 
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7. Depois de Ama ínio, porém, muitos imitadores, 
após terem escrito muitas coisas da mesma espécie, apode-
raram-se da Itália toda, e isto eles consideram o fundamento 
da disciplina: que o argumento maior é não dizer aquelas 
coisas de modo sutil, que tanto sejam aprendidas mais facil-
mente como apreciadas pelos incultos. 

(IV) Mas cada um defenda o que pensa, pois as opini-
ões são livres: nós manteremos o estabelecido, não sujeito a 
leis nenhumas de uma única disciplina, às quais necessaria-
mente obedeçamos em iloso ia, e sempre procuraremos o 
que seja o mais provável em qualquer assunto. Como acon-
teceu muitas vezes, em outras ocasiões, recentemente tam-
bém no Tusculano trabalhamos com aplicação. Dessa ma-
neira, expostas as discussões dos três dias, o quarto dia está 
contido neste livro. Pois, como descemos ao lugar de passeio 
menos elevado, o mesmo que havíamos feito nos dias ante-
riores, os fatos aconteceram assim:

8. – Caso alguém queira, diga sobre que assunto quer 
discutir. – Não me parece que o sábio possa estar livre de 
toda perturbação do espírito. – Na verdade, parecia poder em 
relação à dor na discussão de ontem, a não ser talvez que te-
nhamos concordado por causa do tempo. – De forma alguma, 
contudo; pois para mim tua proposta está magni icamente 
provada. – Não admites, portanto, que a dor ataque o sábio? 
– Não julgo assim absolutamente. – De qualquer modo, se 
essa não pode perturbar o espírito do sábio, nada mais pode. 
O que a inal? Que o medo o perturbe? Mas o medo é daque-
las coisas ausentes, a dor é a presença delas; portanto, remo-
vida a dor, remove-se o medo. Restam duas perturbações, a 
alegria exultante e a sensualidade; caso essas não afetem o 
sábio, a mente do sábio estará sempre tranquila. Em suma, 
eu entendo desse modo.
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[9] – Utrum igitur mavis? statimne nos vela facere an 
quasi e portu egredientis paululum remigare? 
– Quidnam est istuc? non enim intellego. 
V. Quia Chrysippus et Stoici cum de animi 

perturbationibus disputant, magnam partem in his 
partiendis et de iniendis occupati sunt, illa eorum perexigua 
oratio est, qua medeantur animis nec eos turbulentos esse 
patiantur, Peripatetici autem ad placandos animos multa 
adferunt, spinas partiendi et de iniendi praetermittunt. 
Quaerebam igitur, utrum panderem vela orationis statim an 
eam ante paululum dialecticorum remis propellerem. 

– Isto modo vero; erit enim hoc totum, quod quaero, 
ex utroque perfectius. 

[10] – Est id quidem rectius; sed post requires, si 
quid fuerit obscurius. 

– Faciam equidem; tu, tamen, ut soles, dices ista ipsa 
obscura planius quam dicuntur a Graecis.

– Enitar equidem, sed intento opus est animo, ne 
omnia dilabantur, si unum aliquid effugerit. Quoniam, quae 
Graeci pavqh vocant, nobis perturbationes appellari magis 
placet quam morbos, in his explicandis veterem illam 
equidem Pythagorae primum, dein Platonis discriptionem 
sequar, qui animum in duas partes dividunt: alteram 
rationis participem faciunt, alteram expertem; in participe 
rationis ponunt tranquillitatem, id est placidam quietamque 
constantiam, in illa altera motus turbidos cum irae tum 
cupiditatis, contrarios inimicosque rationi. 

[11] Sit igitur hic fons; utamur tamen in his 
perturbationibus describendis Stoicorum de initionibus et 
partitionibus, qui mihi videntur in hac quaestione versari 
acutissime.
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9. Por conseguinte, qual das duas preferes: dar-nos 
imediatamente às velas ou remar um pouquinho ao sair do 
porto? – O que é isso? Pois não compreendo. 

(V) Explicando quando Crisipo e os estoicos debatem 
a respeito das perturbações do espírito, dedicam grande par-
te a dividi-las e a de ini-las; a exposição deles é muito peque-
na, por onde se mediquem os espíritos e não se tornem tur-
bulentos. Mas os peripatéticos oferecem muitas sugestões 
para tranquilizar os espíritos, e deixam de lado os espinhos 
de dividir e de inir. Perguntava, portanto, se desfraldava 
imediatamente as velas da exposição ou se antes a impelisse 
um pouquinho com os remos dos dialéticos. – Desse modo, 
com toda certeza; pois será tudo isso que eu procuro, o mais 
perfeito de um e de outro.

10. Isso é de fato mais correto; depois, porém, pergun-
tarás se algo icar obscuro. – Farei com certeza; mas tu, con-
forme costumas, exporás essas mesmas coisas obscuras mais 
claramente do que são expostas pelos gregos. – Realmente 
farei todo esforço, mas é necessário espírito atento para que 
tudo não se dissipe, caso um detalhe qualquer vier a esca-
par. Pois aquilo que os gregos denominam pavqh ("páthe"), 
nós preferimos chamar perturbações em vez de doenças, em 
cujas explicações seguirei a antiga distribuição, certamente 
em primeiro lugar de Pitágoras e depois de Platão, os quais 
dividem o espírito em duas partes: tornam uma partícipe do 
espírito e a outra, desprovida dele; na parte partícipe da ra-
zão colocam a tranquilidade, isto é, uma constância calma e 
sossegada; na outra, os movimentos desordenados tanto da 
ira como da cobiça, contrários e inimigos da razão.

11. Seja, portanto, esta a fonte; usaremos, porém, ao 
descrever essas perturbações, as de inições e divisões dos 
estoicos, os quais me parece tratarem esta questão de modo 
extremamente sutil.
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VI. Est igitur Zenonis haec definitio, ut perturbatio 
sit, quod pavqoV ille dicit, aversa a recta ratione 
contra naturam animi commotio. Quidam brevius 
perturbationem esse adpetitum vehementiorem, sed 
vehementiorem eum volunt esse, qui longius discesserit a 
naturae constantia. Partes autem perturbationum volunt 
ex duobus opinatis bonis nasci et ex duobus opinatis 
malis; ita esse quattuor, ex bonis libidinem et laetitiam, 
ut sit laetitia praesentium bonorum libido futurorum, 
ex malis metum et aegritudinem nasci censent, metum 
futuris, aegritudinem praesentibus; quae enim venientis 
metuuntur, eadem adficiunt aegritudine instantia.

[12] Laetitia autem et libido in bonorum opinione 
versantur, cum libido ad id, quod videtur bonum, inlecta 
et in iammata rapiatur, laetitia ut adepta iam aliquid 
concupitum ecferatur et gestiat. Natura enim omnes ea, quae 
bona videntur, secuntur fugiuntque contraria; quam ob rem 
simul obiecta species est cuiuspiam, quod bonum videatur, 
ad id adipiscendum impellit ipsa natura. Id cum constanter 
prudenterque it, eius modi adpetitionem Stoici bouvlhsin 
appellant, nos appellemus v o l u n t a t e m. Eam illi putant 
in solo esse sapiente; quam sic de iniunt: voluntas est, quae 
quid cum ratione desiderat. Quae autem ratione adversante 
incitata est vehementius, ea libido est vel cupiditas effrenata, 
quae in omnibus stultis invenitur.
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(VI) É de Zenão, portanto, esta de inição, que seja per-
turbação, o que ele denomina pavqoV ("páthos"), a comoção 
do espírito contrária à reta razão e contra a natureza. Alguns 
querem que o desejo com menos duração seja uma perturba-
ção mais violenta, mas supõem mais violento aquele desejo 
que se afastou para mais longe da constância da natureza. Mas 
pretendem que as partes das perturbações nasçam de dois su-
postos bens e de dois supostos males; assim, seriam quatro: 
dos bens, o desejo e a alegria, de modo que a alegria dos bens 
presentes seja o desejo dos futuros; dos males julgam que nas-
çam o medo e a dor, o medo dos males futuros e a dor, dos 
presentes. Os que são temidos como supervenientes, esses 
mesmos afetam os presentes com a dor.

12. Mas a alegria e o desejo, na suposição, constam dos 
bens, porque o desejo, seduzido e in lamado, é arrastado para 
o que parece bom; a alegria se manifesta e exulta, assim que 
tenha conseguido algo muito cobiçado. Pois, por natureza, to-
dos perseguem aquilo que parece bom e fogem do contrário; 
por essa razão, apresentada a imagem de qualquer coisa que 
pareça um bem, a própria natureza impele para alcançá-la. 
Porque isso acontece de modo constante e prudente, os es-
tóicos chamam a esse tipo de desejo bouvlhsin("búlesin"), que 
nós chamamos vontade. Eles julgam que ela só existe no sábio, 
e a de inem assim: vontade é a que deseja algo com a razão. 
Mas aquela que é atiçada com mais veemência sempre que a 
razão for contrária, essa é a sensualidade ou a cobiça desen-
freada, que se encontra em todos os tolos.
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[13] Itemque cum ita movemur, ut in bono simus 
aliquo, dupliciter id contingit. Nam cum ratione animus 
movetur placide atque constanter, tum illud g a u d i u m 
dicitur; cum autem inaniter et effuse animus exultat, tum 
illa laetitia gestiens vel nimia dici potest, quam ita de iniunt: 
sine ratione animi elationem. Quoniamque, ut bona natura 
adpetimus, sic a malis natura declinamus, quae declinatio 
si cum ratione iet, c a u t i o appelletur, eaque intellegatur 
in solo esse sapiente; quae autem sine ratione et cum 
exanimatione humili atque fracta, nominetur metus; est 
igitur metus ratione aversa cautio. 

[14] Praesentis autem mali sapientis adfectio nulla 
est, stultorum aegritudo est, eaque ad iciuntur in malis 
opinatis animosque demittunt et contrahunt rationi non 
obtemperantes. Itaque haec prima de initio est, ut aegritudo 
sit animi adversante ratione contractio. Sic quattuor 
perturbationes sunt, tres constantiae, quoniam aegritudini 
nulla constantia opponitur.

VII. Sed omnes perturbationes iudicio censent ieri et 
opinione. Itaque eas de iniunt pressius, ut intellegatur, non 
modo quam vitiosae, sed etiam quam in nostra sint potestate. 
Est ergo a e g r i t u d o opinio recens mali praesentis, in quo 
demitti contrahique animo rectum esse videatur, l a e t i t i 
a opinio recens boni praesentis, in quo ecferri rectum esse 
videatur, m e t u s opinio impendentis mali, quod intolerabile 
esse videatur, l i b i d o opinio venturi boni, quod sit ex usu 
iam praesens esse atque adesse.
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13. E assim, já que somos levados de tal modo que 
estejamos em algum bem, isso acontece de duas maneiras. 
Pois, quando o espírito é levado, calma e constantemente, 
pela razão, então chamamos isso de prazer; quando, porém, 
o espírito exulta de modo vão e excessivo, então se pode cha-
má-la de alegria transbordante ou demasiada, que assim a 
de inem: exaltação do espírito sem a razão. Portanto, como 
por natureza aspiramos aos bens, da mesma forma, por na-
tureza, nos afastamos dos males; caso esse afastamento é 
feito com a razão, denomine-se precaução, e subentenda-se 
que ela só existe no sábio; mas se acontecer sem a razão e 
com sufocação pouco elevada e enfraquecida, denomine-se 
medo; portanto, o medo é a precaução pela razão contrária.

14. No entanto, o ataque do mal presente ao sábio é 
nulo, é a dor dos tolos e por ela são afetados nos supostos 
males e perdem ou contraem os espíritos por não obede-
cerem à razão. Portanto, esta é a primeira de inição, que a 
dor seja um abatimento do espírito, sendo contrária à razão. 
Desse modo, há quatro perturbações e três constâncias, uma 
vez que nenhuma constância se opõe à dor. 

(VII) Mas avaliam que todas as perturbações se fazem 
por decisão ou por suposição. Por isso as de inem de modo 
mais conciso, para que se compreenda não só o quanto se-
jam irregulares, como também o quanto estejam sob nosso 
poder. Logo, a dor é a suposição atual de um mal presente, 
em que parece ser correto ao espírito perder-se ou retrair-
-se; a alegria é a sugestão atual de um bem presente, em que 
parece ser correto se manifestar; o medo, a sugestão de im-
pedir o mal, que parece ser intolerável; o prazer, a sugestão 
de um bem vindouro, que exista, pela experiência, perto e já 
no momento.
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[15] Sed quae iudicia quasque opiniones 
perturbationum esse dixi, non in eis perturbationes solum 
positas esse dicunt, verum illa etiam quae ef iciuntur 
perturbationibus, ut aegritudo quasi morsum aliquem 
doloris ef iciat, metus recessum quendam animi et fugam, 
laetitia profusam hilaritatem, libido effrenatam adpetentiam. 
Opinationem autem, quam in omnis de initiones superiores 
inclusimus, volunt esse inbecillam adsensionem.

[16] Sed singulis perturbationibus partes eiusdem 
generis plures subiciuntur, ut a e g r i t u d i n i invidentia 
– utendum est enim docendi causa verbo minus usitato, 
quoniam invidia non in eo qui invidet solum dicitur, sed etiam 
in eo cui invidetur–, aemulatio, obtrectatio, misericordia, 
angor, luctus, maeror, aerumna, dolor, lamentatio, sollicitudo, 
molestia, ad lictatio, desperatio, et si quae sunt de genere 
eodem. Sub m e t u m autem subiecta sunt pigritia, pudor, 
terror, timor, pavor, exanimatio, conturbatio, formido, v ol u 
p t a t i malevolentia laetans malo alieno, delectatio, iactatio 
et similia, l u b i d i n i ira, excandescentia, odium, inimicitia, 
discordia, indigentia, desiderium et cetera eius modi.
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15. Mas quanto a essas decisões e a algumas suges-
tões de perturbações, que eu a irmei existirem, dizem que 
as perturbações não se restringem apenas a essas, mas tam-
bém há aquelas causadas pelas mesmas perturbações, como 
o desgosto que afete alguém, qual mordida da dor, e o medo 
cause certa retração e fuga do espírito; a alegria, uma incon-
tida hilaridade; o prazer, uma apetência sem freios. Querem, 
porém, que a sugestão, incluída por nós em todas as de ini-
ções acima, seja um assentimento sem força.

16. Mas a cada uma das perturbações são acrescen-
tadas muitas subdivisões da mesma espécie, como o ciúme 
(invidentia) à dor – é preciso usar, para ensinar, uma palavra 
menos usual, visto que inveja (invidia) não se atribui apenas 
àquele que inveja, como também àquele a quem se inveja – , a 
rivalidade, a difamação, a inquietação, a compaixão, a opres-
são, o luto, o pesar profundo, a tribulação, o sofrimento, a 
lamentação, a preocupação, a doença, a a lição e o desespero, 
e outros se forem do mesmo tipo. No âmbito do medo sub-
jazem a preguiça, a vergonha, o terror, o temor, o pavor, o es-
panto, a conturbação e o receio; no do prazer, a malevolência 
alegre com o mal alheio, o deleite, a vaidade e semelhantes; 
no da sensualidade, a ira, a fúria, o ódio, a inimizade, a dis-
córdia, a indigência, o desejo e outros do mesmo tipo.
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VIII. [17] Haec autem de iniunt hoc modo: invidentiam 
esse dicunt a e g r i t u d i n e m susceptam propter alterius 
res secundas, quae nihil noceant invidenti. (Nam si qui doleat 
eius rebus secundis a quo ipse laedatur, non recte dicatur 
invidere, ut si Hectori Agamemno; qui autem, cui alterius 
commoda nihil noceant, tamen eum doleat is frui, is invideat 
profecto.) Aemulatio autem dupliciter illa quidem dicitur, ut 
et in laude et in vitio nomen hoc sit; nam et imitatio virtutis 
aemulatio dicitur – sed ea nihil hoc loco utimur; est enim 
laudis –, et est aemulatio aegritudo, si eo quod concupierit 
alius potiatur, ipse careat. Obtrectatio autem est, ea quam 
intellegi zhlotupivan volo, aegritudo ex eo, quod alter quoque 
potiatur eo quod ipse concupiverit.

[18] Misericordia est aegritudo ex miseria alterius 
iniuria laborantis (nemo enim parricidae aut proditoris 
supplicio cordia commovetur); angor aegritudo premens, 
luctus aegritudo ex eius qui carus fuerit Ïnteritu acerbo, 
maeror aegritudo lebilis, aerumna aegritudo laboriosa, 
dolor aegritudo crucians, lamentatio aegritudo cum eiulatu, 
sollicitudo aegritudo cum cogitatione, molestia aegritudo 
permanens, ad lictatio aegritudo cum vexatione corporis, 
desperatio aegritudo sine ulla rerum expectatione meliorum.
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(VIII) 17. E de inem isso do seguinte modo: dizem 
que o ciúme (invidentia) é a dor concebida por causa da 
prosperidade de outrem, que em nada prejudica ao invejo-
so. (Pois, se alguém sofrer devido à prosperidade daquele 
pela qual ele mesmo é prejudicado, não se deve considerar 
corretamente invejoso, como se Agamêmnon o fosse por 
Heitor; mas a quem o proveito de outrem em nada preju-
dica e, contudo, incomoda-o que o outro o desfrute, esse 
certamente tem inveja.) A rivalidade, porém, de fato é dita 
dúplice, porque lhe cabe esse nome tanto no louvor como 
na imperfeição; pois tanto a imitação da virtude é chamada 
competição – mas dessa nada diremos neste lugar, pois é de 
louvor, – e a rivalidade é uma dor, se o mesmo não dispuser 
daquilo que deseja e que o outro possui. E a inveja, a que 
quero seja entendida como zhlotupivan(“dzelotipían”) é o 
sofrimento advindo do fato de que o outro também possui 
aquilo que o próprio desejou.

18. A compaixão é a dor advinda da desgraça de ou-
trem que sofre injustiça (pois ninguém se comove com o su-
plício de um parricida ou de um traidor); a opressão é sofri-
mento premente; o luto é a dor por morte cruel daquele que 
foi querido; a a lição profunda é um sofrimento misturado 
com lágrimas; a tribulação é uma dor intensi icada; a dor, um 
sofrimento torturante; a lamentação, uma dor com queixas; 
a inquietação, um sofrimento com preocupação; a mágoa, 
um sofrimento permanente; a desolação, um sofrimento 
com maus tratos do corpo; o desespero, a dor sem nenhuma 
expectativa de melhores condições.
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[19] Quae autem subiecta sunt sub m e t u m, ea sic 
de iniunt: pigritiam metum consequentis laboris, terrorem 
metum concutientem, ex quo it ut pudorem rubor, terrorem 
pallor et tremor et dentium crepitus consequatur, timorem 
metum mali adpropinquantis, pavorem metum mentem loco 
moventem, ex quo illud Enni: 

‘Tum pavor sapientiam omnem mi exanimato 
expectorat’,

Exanimationem metum subsequentem et quasi 
comitem pavoris, conturbationem metum excutientem 
cogitata, formidinem metum permanentem. 

IX . [20] V ol u p t a t i s autem partes hoc modo 
describunt, ut malevolentia sit voluptas ex malo alterius 
sine emolumento suo, delectatio voluptas suavitate auditus 
animum deleniens; et qualis est haec aurium, tales sunt 
oculorum et tactionum et odorationum et saporum, quae 
sunt omnes unius generis ad perfundendum animum 
tamquam inliquefactae voluptates, Iactatio est voluptas 
gestiens et se efferens insolentius.

[21] Quae autem l i b i d i n i subiecta sunt, ea sic 
de iniuntur, ut ira sit libido poeniendi eius qui videatur 
laesisse iniuria, excandescentia autem sit ira nascens et 
modo existens, quae quvmwsiV Graece dicitur, odium ira 
inveterata, inimicitia ira ulciscendi tempus observans, 
discordia ira acerbior intimo animo et corde concepta, 
indigentia libido inexplebilis, desiderium libido eius, qui 
nondum adsit, videndi. Distinguunt illud etiam, ut libido sit 
earum rerum, quae dicuntur, de quodam aut quibusdam, 
quae kathgorhvmata dialectici appellant, ut habere divitias, 
capere honores, indigentia rerum ipsarum sit, ut honorum, 
ut pecuniae.



Discussões tusculanas - Livro IV    •  321

19. E as perturbações, que estão relacionadas ao 
medo, são assim de inidas: a preguiça é o medo do trabalho 
futuro; o terror é o medo violentamente agitado, do qual re-
sulta que o rubor cause a timidez; a lividez, o tremor e o ba-
ter dos dentes; o temor é o medo de um mal superveniente; 
o pavor é um medo que imediatamente movimenta a mente, 
segundo o tópico de Ênio: 

“Então o pavor arranca-me do peito, de mim sem fôle-
go, toda a sabedoria.” 

O espanto é o medo que acompanha e é como que o 
companheiro do pavor; a conturbação, o medo que transtor-
na as ideias; o espantalho, o medo constante.

(IX) 20. E as partes do prazer eles descrevem de modo 
que a malevolência seja o prazer pelo mal de outrem sem 
sua vantagem; o deleite, o prazer acalmador do espírito pela 
suavidade do que se ouve; da mesma espécie do que se ouve, 
são também os deleites dos olhos, das percepções do tato, 
dos odores e dos sabores, todos de um só gênero para inun-
dar o espírito como prazeres liquefeitos; a vaidade é o prazer 
exultante, que se expõe de modo mais insolente.

21. E as relacionadas com a paixão são de inidas de 
modo que a ira seja a paixão de punir o que pareça ter lesado 
por injustiça; o arrebatamento, porém, seja a raiva nascente 
e já existente, que em grego se diz quvmwsiV (“thýmosis”); o 
ódio, a ira inveterada; a inimizade, a raiva que considera o 
tempo de se vingar; a discórdia, a raiva mais intensa, conce-
bida no coração e no íntimo do espírito; a precisão, a paixão 
insaciável; o desejo, a paixão de ver aquilo que ainda não está 
presente. Distinguem ainda aquela espécie em que a paixão 
seria por aquelas coisas, que se dizem atribuíveis a algo ou 
a alguns, denominadas kathgorhvmata(“categorémata”) pe-
los dialéticos, tais como possuir riquezas, receber honrarias; 
seria a busca dessas mesmas coisas, como das honras, como 
do dinheiro.
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[22] Omnium autem perturbationum fontem esse 
dicunt intemperantiam, quae est [a] tota mente a recta 
ratione defectio, sic aversa a praescriptione rationis, ut nullo 
modo adpetitiones animi nec regi nec contineri queant. Quem 
ad modum igitur temperantia sedat adpetitiones et ef icit, ut 
eae rectae rationi pareant, conservatque considerata iudicia 
mentis, sic huic inimica intemperantia omnem animi statum 
in iammat conturbat incitat, itaque et aegritudines et metus 
et reliquae perturbationes omnes gignuntur ex ea.

X. [23] Quem ad modum, cum sanguis corruptus 
est aut pituita redundat aut bilis, in corpore morbi 
aegrotationesque nascuntur, sic pravarum opinionum 
conturbatio et ipsarum inter te repugnantia sanitate spoliat 
animum morbisque perturbat. Ex perturbationibus autem 
primum morbi con iciuntur, quae vocant illi noshvmata, eaque 
quae sunt eis morbis contraria, quae habent ad res certas 
vitiosam o f f e n s i o n e m atque fastidium, deinde a e g r o 
t a t i o n e s, quae appellantur a Stoicis ajrrwsthvmata, isque 
item oppositae contrariae offensiones. Hoc loco nimium 
operae consumitur a Stoicis, maxime a Chrysippo, dum 
morbis corporum comparatur morborum animi similitudo; 
qua oratione praetermissa minime necessaria ea, quae rem 
continenti pertractemus.

[24] Intellegatur igitur perturbationem iactantibus 
se opinionibus inconstanter et turbide in motu esse semper; 
cum autem hic fervor concitatioque animi inveteraverit 
et tamquam in venis medullisque insederit, tum existet 
et morbus et aegrotatio et offensiones eae, quae sunt eis 
morbis aegrotationibusque contrariae.
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22. Dizem, porém, que a fonte de todas as perturba-
ções é a indisciplina, que é a defecção da mente desviada e da 
reta razão, tão desviada dos ditames da razão que os dese-
jos do espírito não podem, de modo algum, ser regidos nem 
contidos. Desse modo, pois, a disciplina apazigua os desejos 
e faz com que eles obedeçam à reta razão, com que conser-
vem os julgamentos da mente maduramente re letidos; as-
sim a inimiga indisciplina lhe in lama, conturba e incita todo 
o equilíbrio de espírito. Por isso, originam-se dela tanto as 
dores como o medo e todas as perturbações.

(X) 23. Assim sendo, quando o sangue está infectado, 
transforma-se ou em humor aquoso ou em bílis, surgem no 
corpo as doenças e as dores, do mesmo modo a confusão de 
más sugestões e suas contradições internas roubam a sani-
dade do espírito e atormentam com as doenças. Das pertur-
bações, porém, primeiramente se originam as doenças, que 
os estoicos denominam noshvmata(“nosémata”), e as que 
são contrárias a essas doenças que têm, em relação a coisas 
determinadas, uma ação contrária duvidosa e grande indife-
rença; em seguida, as enfermidades, denominadas pelos es-
toicos como ajrrwsthvmata(“arrostémata”), que são reações 
contrárias, igualmente em sentido oposto como as supraci-
tadas. Nesse tópico foi gasto esforço demais pelos estoicos, 
sobretudo por Crisipo, quando se compara a semelhança das 
doenças do corpo com as do espírito. Deixando de lado essa 
ideia, totalmente desnecessária, aprofundemos os aspectos 
que o assunto encerra.

24. Entenda-se, portanto, que a perturbação está sem-
pre em movimento para os que se atiram às sugestões de 
modo inconstante e desordenado; mas assim que essa efer-
vescência e essa excitação do espírito se tiverem arrefecido 
e como que se introduzido nas veias e nas medulas, então 
surgem a doença, a dor e as reações, que são contrárias a 
essas doenças e dores. 
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XI. Haec, quae dico, cogitatione inter se differunt, 
re quidem copulata sunt, eaque oriuntur ex libidine et 
ex laetitia. Nam cum est concupita pecunia nec adhibita 
continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae 
sanaret eam cupiditatem, permanat in venas et inhaeret 
in visceribus illud malum, existitque morbus et aegrotatio, 
quae evelli inveterata non possunt, eique morbo nomen 
est avaritia;

[25] similiterque ceteri morbi, ut gloriae cupiditas, 
ut mulierositas, ut ita appellem eam quae Graece filoguniva 
dicitur, ceterique similiter morbi aegrotationesque 
nascuntur. Quae autem sunt his contraria, ea nasci putantur 
a metu, ut odium mulierum, quale in misoguvnw Atili est, in 
hominum universum genus, quod accepimus de Timone qui 
misavnqrwpon appellatur, ut inhospitalitas est: quae omnes 
aegrotationes animi ex quodam metu nascuntur earum 
rerum quas fugiunt et oderunt.

[26] De iniunt autem animi a e g r o t a t i o n e m 
opinationem vehementem de re non expetenda, tamquam 
valde expetenda sit, inhaerentem et penitus insitam. Quod 
autem nascitur ex o f f e n s i o n e, ita de iniunt: opinionem 
vehementem de re non fugienda inhaerentem et penitus 
insitam tamquam fugienda; haec autem opinatio est 
iudicatio se scire, quod nesciat. Aegrotationi autem talia 
quaedam subiecta sunt: avaritia, ambitio, mulierositas, 
pervicacia, ligurritio, vinulentia, cuppedia, et si qua similia. 
Est autem avaritia opinatio vehemens de pecunia, quasi 
valde expetenda sit, inhaerens et penitus insita, similisque 
est eiusdem generis de initio reliquarum.
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(XI) Essas, que acabei de citar, diferem entre si no 
pensamento, na realidade de fato estão interligadas e elas se 
originam do prazer e da alegria. De fato, quando o dinheiro 
é desejado e não se aplica imediatamente a razão, à maneira 
de certo remédio socrático, que sane aquela cobiça, lui para 
as veias, introduz nas vísceras aquele mal e nascem a doença 
e a dor, que não podem ser eliminadas, porque inveteradas, e 
essa doença se denomina avareza.

25. E semelhantemente nascem as demais doenças, 
como a ambição pela glória, como a paixão pelas mulheres, 
para assim denominar a que em grego se diz filoguniva (“ i-
loghynía”), e as demais doenças e sofrimentos semelhantes. 
As que lhes são contrárias, porém, considera-se que nasçam 
do medo, como o ódio para com as mulheres, conforme em 
Atílio131 consta misoguvnw(“misoghýno”), contra o todo o gê-
nero humano, que nos veio de Timão132, que é chamado mi-
savnqrwpon(“misánthropon”), de modo que se torna falta de 
sociabilidade: todos esses sofrimentos do espírito nascem 
de certo medo daquilo de que fogem e que odeiam.

26. E de inem, como um sofrimento do espírito, a su-
gestão veemente de algo não desejável, como se fosse muito 
ambicionado, e ainda inerente e profundamente enraizado. 
Mas de inem o que se origina de um tropeço do seguinte 
modo: uma sugestão veemente e inerente a respeito de al-
guma coisa não evitável e profundamente tida como algo 
de que se deve fugir. Essa sugestão, porém, é o juízo de ter 
consciência de que não se sabe. Mas estão relacionadas ao 
sofrimento algumas outras, tais como: a avareza, a ambição, 
a paixão por mulheres, a teimosia, a gulodice, a vinolência, a 
gula e outras semelhantes. E a avareza é a sugestão veemen-
te pelo dinheiro, como que muito desejada, inerente e pro-
fundamente arraigada; e a de inição das outras do mesmo 
tipo é semelhante.
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[27] Offensionum autem de initiones sunt eius modi, 
ut inhospitalitas sit opinio vehemens valde fugiendum esse 
hospitem, eaque inhaerens et penitus insita; similiterque 
de initur et mulierum odium, ut Hippolyti, et, ut Timonis, 
generis humani.

XII. Atque ut ad valetudinis similitudinem veniamus 
eaque conlatione utamur aliquando, sed parcius quam solent 
Stoici: ut sunt alii ad alios morbos procliviores – itaque 
dicimus gravidinosos quosdam, <quosdam> torminosos, 
non quia iam sint, sed quia saepe sint – <sic> alii ad metum, 
alii ad aliam perturbationem; ex quo in aliis anxietas, unde 
anxii, in aliis iracundia dicitur. Quae ab ira differt, estque 
aliud iracundum esse, aliud iratum, ut differt anxietas ab 
angore (neque enim omnes anxii, qui anguntur aliquando, 
nec, qui anxii, semper anguntur), ut inter ebrietatem <et 
ebriositatem> interest, aliudque est amatorem esse, aliud 
amantem. Atque haec aliorum ad alios morbos proclivitas 
late patet; nam pertinet ad omnes perturbationes;

[28] in multis etiam vitiis apparet, sed nomen res 
non habet. Ergo et invidi et malivoli [et lividi] et timidi et 
misericordes, quia proclives ad eas perturbationes <sunt>, 
non quia semper feruntur. Haec igitur proclivitas ad suum 
quodque genus a similitudine corporis aegrotatio dicatur, 
dum ea intellegatur ad aegrotandum proclivitas. Sed haec in 
bonis rebus, quod alii ad alia bona sunt aptiores, f a c il i t a s 
nominetur, in malis p r o cl i v i t a s, ut signi icet lapsionem, 
in neutris habeat superius nomen.
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27. E as de inições dos tropeços são dadas da mesma 
maneira, de modo que a falta de sociabilidade seja a suges-
tão veemente de que se deve evitar o hóspede, e considerada 
inerente e arraigada; de modo semelhante se de ine também 
o ódio pelas mulheres, como em Hipólito e pelo gênero hu-
mano, como em Timão. 

(XII) E, para chegarmos à comparação com a saúde, 
usaremos umas vezes a mesma relação estabelecida pelos 
estoicos, mas de modo mais sóbrio que o costumeiro deles: 
como alguns são mais predispostos a determinadas doenças 
– por isso dizemos que algumas são de luxivas e outras cau-
sam cólicas, não porque já o sejam, mas porque o são fre-
quentemente – assim outros são mais propensos ao medo e 
outros a outra perturbação; daí se dizer que em alguns causa 
a ansiedade, e por isso são inquietos, e em outros, a irasci-
bilidade. Esta difere da ira: uma coisa é ser irascível, outra 
estar irado, como a ansiedade difere da angústia (pois nem 
todos os ansiosos por vezes se angustiam, mas não se angus-
tiam sempre); como existe entre a embriaguez e o hábito da 
bebedeira, em que um é amador e o outro, amante. E essa 
predisposição de outros para outras doenças se amplia lar-
gamente, pois está relacionada com todas as perturbações.

28. Aparece também em muitos defeitos, mas a coisa 
não tem nome. Logo, os invejosos, os malévolos, os pisados, 
os tímidos e os misericordiosos, porque são predispostos 
a essas perturbações, não, porém, porque sejam afetados. 
Então, essa predisposição, segundo sua própria espécie, seja 
de inida como enfermidade pela semelhança com a do cor-
po, conquanto seja entendida como predisposição para ado-
ecer. Mas que essa seja denominada aptidão em coisas boas, 
porque uns são mais inclinados para outros bens, e predis-
posição para as coisas más, de modo que signi ique queda e 
para as neutras tenha o nome indicado acima.
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XIII. Quo modo autem in corpore est morbus, est 
aegrotatio, est vitium, sic in animo. Mo r b u m appellant 
totius corporis corruptionem, a e g r o t a t i o n e m morbum 
cum imbecillitate, v i t i u m, cum partes corporis inter se 
dissident, ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas.

[29] Itaque illa duo, morbus et aegrotatio, ex totius 
valetudinis corporis conquassatione et perturbatione 
gignuntur, vitium autem integra valetudine ipsum ex se 
cernitur. Sed in animo tantum modo cogitatione possumus 
morbum ab aegrotatione seiungere, vitiositas autem est 
habitus aut adfectio in tota vita inconstans et a se ipsa 
dissentiens. Ita it, ut in altera corruptione opinionum morbus 
ef iciatur et aegrotatio, in altera inconstantia et repugnantia. 
Non enim omne vitium partis habet dissentientis, ut eorum, 
qui non longe a sapientia absunt, adfectio est illa quidem 
discrepans sibi ipsa, dum est insipiens, sed non distorta nec 
prava. Morbi autem et aegrotationes partes sunt vitiositatis, 
sed perturbationes sintne eiusdem partes, quaestio est.

[30] Vitia enirn adfectiones sunt manentes, 
perturbationes autem moventes, ut non possint adfectionum 
manentium partes esse. Atque ut in malis attingit animi 
naturam corporis similitudo, sic in bonis. Sunt enim in 
corpore praecipua, pulchritudo, vires valetudo, irmitas, 
velocitas, sunt item in animo.<Ut> enim corporis temperatio, 
cum ea congruunt inter se e quibus constamus, sanitas, sic 
animi dicitur, cum eius iudicia opinionesque concordant, 
eaque animi est virtus, quam alii ipsam temperantiam 
dicunt esse, alii obtemperantem temperantiae praeceptis 
et eam subsequentem nec habentem ullam speciem suam, 
sed sive hoc sive illud sit, in solo esse sapiente. Est autem 
quaedam animi sanitas, quae in insipientem etiam cadat, 
cum curatione [et perturbatione] medicorum conturbatio 
mentis aufertur.
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(XIII) Do mesmo modo que no corpo é doença, é dor, o 
mesmo sucede no espírito. Denominam doença como a dete-
rioração do corpo todo, a dor como a doença com idiotice e o 
defeito, quando as partes do corpo con litam entre si, donde 
a inconsistência dos membros, a distorção e a deformidade. 

29. Desse modo, aquelas duas, a doença e a dor, se origi-
nam do abalo e da perturbação da saúde do corpo todo, mas o 
próprio defeito destaca-se por si da saúde em seu todo. No espí-
rito, porém, só podemos separar a doença da dor pela re lexão, 
enquanto a tendência para o vício é um hábito ou inclinação 
mutável e por si mesma divergente durante a vida toda. Desse 
modo, acontece que, em uma alteração de sugestões, a doença 
se veri ique e a dor em outra, pela mutabilidade e pela incom-
patibilidade. Pois nem todo defeito tem aspectos divergentes, 
como a inclinação daqueles que não estão muito afastados da 
sabedoria, é certamente discrepante em si mesma, enquanto é 
insensata, não, porém, distorcida e depravada. As doenças e as 
dores são partes da predisposição ao vício, mas a questão é se 
as perturbações seriam partes dessa mesma predisposição.

30. De fato, os defeitos são tendências permanentes, 
mas as perturbações são transitórias, de modo que não podem 
ser partes das tendências permanentes. E a semelhança afeta 
a natureza do corpo tanto nos males como nos bens do espí-
rito. Pois existem no corpo um estado de saúde especial, uma 
beleza, forças, uma consistência e uma mobilidade que existem 
também no espírito; pois, como a constituição ísica do corpo, 
com a qual aquelas qualidades se harmonizam entre si e com as 
quais somos formados, a sanidade do espírito é assim de inida, 
quando seus julgamentos e sugestões são concordes e é essa a 
virtude do espírito, que outros a irmam ser a própria tempe-
rança; outros que é o respeitador das regras da temperança e 
que a decorrente não tem nenhuma espécie própria, mas quer 
seja isso quer aquilo, existe apenas no sábio. Mas há certa sa-
nidade do espírito, que se aplica também ao inculto, quando a 
confusão da mente é eliminada pela ação dos médicos.
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[31] Et ut corporis est quaedam apta igura 
membrorum cum coloris quadam suavitate eaque dicitur 
pulchritudo, sic in animo opinionum iudiciorumque 
aequabilitas et constantia cum irmitate quadam et 
stabilitate virtutem subsequens aut virtutis vim ipsam 
continens pulchritudo vocatur. Itemque viribus corporis 
et nervis et ef icacitati similes similibus quoque verbis 
animi vires nominantur. Velocitas autem corporis celeritas 
appellatur, quae eadem ingenii etiam laus habetur propter 
animi multarum rerum brevi tempore percursionem.

XIV. Illud animorum corporumque dissimile, quod 
animi valentes morbo temptari non possunt, corpora 
possunt; sed corporum offensiones sine culpa accidere 
possunt, animorum non item, quorum omnes morbi et 
perturbationes ex aspernatione rationis eveniunt. Itaque 
in hominibus solum existunt; nam bestiae simile quiddam 
faciunt, sed in perturbationes non incidunt.

[32] Inter acutos autem et inter hebetes interest, 
quod ingeniosi, ut aes Corinthium in aeruginem, sic illi in 
morbum et incidunt tardius et recreantur ocius, hebetes 
non item. Nec vero in omnem morbum ac perturbationem 
animus ingeniosi cadit; non enim in ulla ecferata et immania; 
quaedam autem humanitatis quoque habent primam 
speciem, ut misericordia aegritudo metus. Aegrotationes 
autem morbique animorum dif icilius evelli posse putantur 
quam summa illa vitia, quae virtutibus sunt contraria. Morbis 
enim manentibus vitia sublata esse [non] possunt, quia non 
tam celeriter sanantur quam illa tolluntur.
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31. E como no corpo há um aspecto adequado dos 
membros com certa harmonia de cor e a isso se denomina 
beleza, do mesmo modo no espírito, a unidade e a constân-
cia das sugestões e dos julgamentos, com alguma determina-
ção e perseverança, acompanhando a virtude ou contendo a 
própria força da virtude, a isso se chama beleza. Da mesma 
forma, as forças do espírito são denominadas também com 
palavras semelhantes às do corpo, referentes aos nervos e à 
e icácia. A mobilidade do corpo se chama velocidade, a que 
se atribui o mesmo reconhecimento também de caráter ina-
to, considerando-se o acesso do espírito a muitas coisas em 
pouco tempo. 

(XIV) No que não é semelhante nos espíritos e nos 
corpos, os espíritos sadios não podem ser tocados pela do-
ença, mas os corpos podem. Os tropeços do corpo podem 
acontecer sem culpa, não, porém, os dos espíritos, dos quais 
todas as doenças e perturbações sobrevêm do menosprezo 
da razão; pois os animais fazem algo semelhante, mas não 
incidem em perturbações.

32. Entre os perspicazes e os obtusos interpõe-se o 
fato de que os predispostos, como o bronze de Corinto para 
o azinhavre, aqueles tanto caem doentes mais tardiamente 
como se recuperam mais depressa, com os obtusos não se dá 
o mesmo. De fato, o espírito do perspicaz não é atacado por 
qualquer doença ou perturbação, pelo menos não por algu-
ma feroz e terrível. Algumas têm ainda o aspecto primitivo 
da humanidade, como a misericórdia, a dor e o medo. Mas 
considera-se mais di ícil se poder erradicar as enfermidades 
e as doenças dos espíritos, do que aqueles piores vícios que 
são contrários às virtudes. Pois, permanecendo as doenças, 
os vícios não podem ser eliminados, porque não são curadas 
tão rapidamente quanto eles são vencidos. 
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[33] Habes ea quae de perturbationibus enucleate 
disputant Stoici, quae logikav appellant, quia disseruntur 
subtilius. Ex quibus quoniam tamquam ex scrupulosis cotibus 
enavigavit oratio, reliquae disputationis cursum teneamus, 
modo satis illa dilucide dixerimus pro rerum obscuritate.
Prorsus satis; sed si quae diligentius erunt cognoscenda, 
quaeremus alias, nunc vela, quae modo dicebas, expectamus 
et cursum. 

XV. [34] Quando, ut aliis locis de virtute et diximus et 
saepe dicendum erit – pleraeque enim quaestiones, quae 
ad vitam moresque pertinent, a virtutis fonte ducuntur 
–, quando igitur virtus est adfectio animi constans 
conveniensque, laudabiles efficiens eos, in quibus est, et 
ipsa per se sua sponte separata etiam utilitate laudabilis, 
ex ea proficiscuntur honestae voluntates sententiae 
actiones omnisque recta ratio (quamquam ipsa virtus 
brevissume recta ratio dici potest). Huius igitur virtutis 
contraria est vitiositas – sic enim malo quam malitiam 
appellare eam quam Graeci kakiva appellant; nam malitia 
certi cuiusdam vitii nomen est, vitiositas omnium –; ex 
qua concitantur perturbationes, quae sunt, ut paulo ante 
diximus, turbidi animorum concitatique motus, aversi 
a ratione et inimicissimi mentis vitaeque tranquillae. 
Inportant enim aegritudines anxias atque acerbas 
animosque adfligunt et debilitant metu; idem inflammant 
adpetitione nimia, quam tum cupiditatem tum libidinem 
dicimus, inpotentiam quandam animi a temperantia et 
moderation plurimum dissidentem.
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33. Aí tens, de modo sóbrio e claro, o que os estoicos 
discutem a respeito das perturbações, chamadas por eles 
logikav (“loguicá”), porque são tratadas de modo mais me-
ticuloso. Uma vez que, a partir do exposto, esta discussão 
navegou como através de ásperas pontas de rochedos, sus-
pendamos o curso da discussão restante; até agora temos 
dito claramente o bastante conforme o caráter obscuro das 
coisas. Sem dúvida, o su iciente; se, porém, houver algo para 
se conhecer com mais esforço, procuraremos em outra oca-
sião; agora, segundo dizias há pouco, contemplamos as velas 
e a viagem.

(XV) 34. Visto que, como em outras passagens tan-
to falamos como haveremos de falar a respeito da virtude 
– pois muitas questões, relacionadas com a vida e com os 
costumes, originam-se dessa fonte da virtude, – visto que de 
fato a virtude é um modo de ser, constante e adequado, do 
espírito, tornando louváveis aqueles nos quais se encontra; e 
ela por si mesma é elogiável, mesmo separada livremente de 
sua utilidade: dela partem as tendências, os pensamentos e 
as ações honestas e toda correta razão (ainda que a própria 
virtude possa ser considerada, de modo muito resumido, a 
correta razão). Por isso, o contrário dessa virtude é a ten-
dência ao vício (vitiositas) – pois assim pre iro denominá-la 
que malícia (malitia), a que os gregos chamam de kakiva(“ca-
quía”), uma vez que malícia é o nome de certo vício determi-
nado, e a tendência ao vício é o de todos; – dessa provêm as 
perturbações, que são, conforme dissemos pouco antes, agi-
tações conturbadas e violentas dos espíritos, opostas à razão 
e inimicíssimas da mente e da vida tranquila. Pois causam 
sofrimentos angustiantes e intensos, torturam os espíritos 
e enfraquecem pelo medo; in lamam igualmente por desejo 
excessivo, a que então denominamos seja cobiça seja sensu-
alidade, certa incapacidade do espírito, afastando-o particu-
larmente da temperança e da moderação.
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[35] Quae si quando adepta erit id quod ei fuerit 
concupitum, tum ecferetur alacritate, ut ‘nihil ei constet’, 
quod agat, ut ille, qui ‘voluptatem animi nimiam summum 
esse errorem’ arbitratur. Eorum igitur malorum in una 
virtute posita sanatio est.

XVI. Quid autem est non miserius solum, sed foedius 
etiam et deformius quam aegritudine quis ad lictus debilitatus 
iacens? Cui miseriae proxumus est is qui adpropinquans 
aliquod malum metuit exanimatusque pendet animi. Quam 
vim mali signi icantes poëtae impendere apud inferos saxum 
Tantalo faciunt 

‘Ob scelera animique inpotentiam et superbiloquen-
tiam.’

Ea communis poena stultitiae est; omnibus enim, 
quorum mens abhorret a ratione, semper aliqui talis terror 
impendet. 

[36] Atque ut haec tabi icae mentis perturbationes 
sunt, aegritudinem dico et metum, sic hilariores illae, 
cupiditas avide semper aliquid expetens et inanis alacritas, 
id est laetitia gestiens, non multum differunt ab amentia. Ex 
quo intellegitur, qualis ille sit, quem tum moderatum, alias 
modestum temperantem, alias constantem continentemque 
dicimus; non numquam haec eadem vocabula ad frugalitatis 
nomen tamquam ad caput referre volumus. Quodnisi eo 
nomine virtutes continerentur, numquam ita pervolgatum 
illud esset, ut iam proverbio locum optineret, ‘hominem frugi 
omnia recte facere’. Quod idem cum Stoici de sapiente dicunt, 
nimis admirabiliter nimisque magni ice dicere videntur.
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35. Caso em algum momento tiver sido alcançado 
o que havia sido desejado, então é levado pelo contenta-
mento, de modo que "nada lhe custe" o que fizer, como 
aquele que julga ser o prazer exagerado do espírito o erro 
máximo. Desse modo, a cura desses males está posta em 
uma única virtude. 

(XVI) Entretanto, o que é não só mais mísero, mas 
também mais feio e ainda mais degradante do que alguém 
acamado, atingido e enfraquecido pela dor? Fica próximo da 
miséria aquele que, ao aproximar-se algum mal, tem medo 
e, aterrorizado, ica com espírito perplexo. Para descrever a 
força desse mal, os poetas fazem com que Tântalo suspenda 
um rochedo nos infernos: “Por causa dos crimes e da incapa-
cidade do espírito e de palavras de soberba.” 

Esse é o castigo comum da idiotice; mas a todos cuja 
mente se afasta da razão, sempre algum terror tal ameaça.

36. E como existem essas perturbações destruidoras 
do espírito, repito, a dor e o medo, assim também existem 
aquelas mais joviais: a cobiça, sempre desejando avidamen-
te algo e o contentamento vazio, isto é, a alegria exultante, 
não diferem muito da loucura. Em vista disso, entende-se 
quem seja aquele que consideramos moderado, outras ve-
zes modesto e comedido, outras ainda constante e perse-
verante. Por vezes queremos relacionar esses termos com 
o a designação da frugalidade como ao cume. Porque, a não 
ser que as virtudes sejam abarcadas por essa designação, 
nunca se teria difundido aquele pensamento, de modo a já 
ter uso em provérbio, “o homem honesto faz tudo correta-
mente”. Uma vez que os estoicos a irmam a mesma coisa 
do sábio, parecem dizê-lo de modo por demais admirável e 
por demais magní ico.
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XVII. [37] Ergo, hic, quisquis est qui moderatione et 
constantia quietus animo est sibique ipse placatus, ut nec 
tabescat molestiis nec frangatur timore nec sitienter quid 
expetens ardeat desiderio nec alacritate futili gestiens 
deliquescat, is est sapiens quem quaerimus, is est beatus, cui 
nihil humanarum rerum aut intolerabile ad demittendum 
animum aut nimis laetabile ad ecferendum videri potest. Quid 
enim videatur ei magnum in rebus humanis, cui aeternitas 
omnis totiusque mundi nota sit magnitudo? Nam quid aut in 
studiis humanis aut in tam exigua brevitate vitae magnum 
sapienti videri potest, qui semper animo sic excubat, ut ei 
nihil inprovisum accidere possit, nihil inopinatum, nihil 
omnino novum?

[38] Atque idem ita acrem in omnis partis aciem 
intendit, ut semper videat sedem sibi ac locum sine molestia 
atque angore vivendi, ut, quemcumque casum fortuna 
invexerit, hunc apte et quiete ferat. Quod qui faciet, non 
aegritudine solum vacabit, sed etiam perturbationibus 
reliquis omnibus. HÏs autem vacuus animus perfecte atque 
absolute beatos ef icit, idemque concitatus et abstractus ab 
integra certaque ratione non constantiam solum amittit, 
verum etiam sanitatem. Quocirca mollis et enervata putanda 
est Peripateticorum ratio et oratio, qui perturbari animos 
necesse dicunt esse, sed adhibent modum quendam, quem 
ultra progredi non oporteat.
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(XVII) 37. Logo, este, seja quem for, que esteja tran-
quilo de espírito pela moderação e pela perseverança e em 
paz consigo mesmo, de modo que não se consuma pelas 
doenças nem seja constrangido pelo medo nem, desejando 
algo sequiosamente, se in lame pelo desejo, nem se desfaça 
exultando por uma vivacidade fútil, este é o sábio que pro-
curamos; esse é feliz, ao qual nada dos assuntos humanos 
pode parecer ou insuportável a ponto de abater o espírito 
ou agradável demais para exaltá-lo. Pois, o que pode pare-
cer grande nos assuntos humanos àquele a quem a eterni-
dade inteira e a grandeza do universo são conhecidas? De 
fato, o que ao sábio pode parecer grande seja nos esforços 
humanos seja na tão exígua brevidade da vida, ao sábio que 
sempre se mantém tão vigilante em espírito que nada de im-
previsto, nada de inesperado e nada de totalmente novo lhe 
possa acontecer?

38. Da mesma maneira ainda estende um olhar pene-
trante em todas as direções, de modo que sempre veja haver 
para si um assento e um lugar para viver sem incômodos e 
opressão, a im de que enfrente, adequada e sossegadamen-
te, qualquer investida da sorte. Quem izer isso, não só es-
tará livre da dor, como também de todas as demais pertur-
bações. Pois o espírito isento de tudo isso o torna perfeita e 
absolutamente feliz; da mesma forma, o espírito arrebatado 
e desligado da razão certa e completa perde não apenas a 
constância como também a saúde. A respeito disso, devem 
ser considerados inconsistentes e infundados o pensamento 
e a argumentação dos peripatéticos, que a irmam ser neces-
sário que os espíritos sejam perturbados, mas usam deter-
minada medida, que não convém levar adiante.
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[39] Modum tu adhibes vitio? an vitium nullum est 
non parere rationi? an ratio parum praecipit nec bonum 
illud esse, quod aut cupias ardenter aut adeptus ecferas te 
insolenter, nec porro malum, quo aut oppressus iaceas aut, ne 
opprimare, mente vix constes? eaque omnia aut nimis tristia 
aut nimis laeta errore ieri, qui [si] error stultis extenuetur 
die ut, cum res eadem maneat, aliter ferant inveterata aliter 
recentia, sapientis ne attingat quidem omnino?

[40] Etenim quis erit tandem modus iste? quaeramus 
enim modum aegritudinis, in qua operae plurimum ponitur. 
Aegre tulisse P. Rupilium fratris repulsam consulatus 
scriptum apud Fannium est; sed tamen transisse videtur 
modum, quippe qui ob eam causam a vita recesserit; 
moderatius igitur ferre debuit. Quid, si, cum id ferret modice, 
mors liberorum accessisset? ‘Nata esset aegritudo nova, sed 
ea modica’. Magna tamen facta esset accessio. Quid, si deinde 
dolores graves corporis, si bonorum amissio, si caecitas, 
si exilium? Si pro singulis malis aegritudines accederent, 
summa ea ieret, quae non sustineretur.

XVIII. [41] Qui modum igitur vitio quaerit, similiter 
facit, ut si posse putet eum qui se e Leucata praecipitaverit 
sustinere se, cum velit. Ut enim id non potest, sic animus 
perturbatus et incitatus nec cohibere se potest nec, quo loco 
vult, insistere. Omninoque, quae crescentia perniciosa sunt, 
eadem sunt vitiosa nascentia; 
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39. Tu atribuis uma medida ao vício? Acaso não é ne-
nhum vício não obedecer à razão? Acaso a razão pouco pre-
ceitua que não é um bem aquilo que desejas ardentemente 
ou, uma vez alcançado, te comportes insolentemente, nem 
que, além disso, é um mal, devido ao qual jazes acabrunhado 
ou, para não icares deprimido, apenas vivas pelo pensamen-
to? E que tudo isso se torna triste demais ou alegre demais 
por erro, erro esse que talvez seja atenuado no tempo para 
os incultos, de modo que, quando a situação permanecer a 
mesma, eles suportem de um modo os males antigos e de 
outro, os mais recentes, enquanto o erro não afeta os sábios 
de forma alguma? 

40. Então qual será a inal essa medida? Procuremos, 
pois, a medida da dor, à qual se dedica o máximo de esforço. 
Está escrito em Fânio que P. Rupílio não gostou de o irmão 
ter recusado o consulado; de fato, porém, parece ter ultra-
passado a medida, pois é certo que teria falecido por causa 
disso; deveria, portanto, ter enfrentado o caso com mais mo-
deração. Como, se tivesse acrescentado a morte dos ilhos, 
ao enfrentar o caso de modo mais razoável? ‘Teria surgido 
uma dor nova, mas moderada.’ Realmente teria sido feito um 
grande avanço. Como, caso viessem depois dores graves do 
corpo, a perda dos bens, a cegueira e o exílio? Se dores fos-
sem acrescidas por cada um dos males, essa se tornaria a 
extrema, que não se aguentaria. 

(XVIII) 41. Portanto, quem procura a medida para o 
vício, age de modo semelhante ao que julgue poder, quan-
do quiser, deter a si mesmo, depois de precipitar-se de 
Leucates133. Pois como isso não é possível, igualmente o es-
pírito perturbado e agitado não pode conter-se nem deter-se 
no lugar em que quiser. E em verdade, o que nasce com vício 
também cresce malfazejo.
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[42] aegritudo autem ceteraeque perturbationes 
ampli icatae certe pestiferae sunt; igitur etiam susceptae 
continuo in magna pestis parte versantur. Etenim ipsae se 
impellunt, ubi semel a ratione discessum est, ipsaque sibi 
imbecillitas indulget in altumque provehitur imprudens 
nec reperit locum consistendi. Quam ob rem nihil 
interest, utrum moderatas perturbationes adprobent an 
moderatam iniustitiam, moderatam ignaviam, moderatam 
intemperantiam; qui enim vitiis modum apponit, is partem 
suscipit vitiorum quod cum ipsum per se odiosum est, tum 
eo molestius, quia sunt in lubrico incitataque semel proclivi 
labuntur sustinerique nullo modo possunt.

XIX. [43] Quid, quod idem Peripatetici perturbationes 
istas, quas nos extirpandas putamus, non modo naturalis 
esse dicunt, sed etiam utiliter a natura datas? Quorum est 
talis oratio: primum multis verbis iracundiam laudant, 
cotem fortitudinis esse dicunt, multoque et in hostem 
et in improbum civem vehementioris iratorum impetus 
esse, levis autem ratiunculas eorum, qui itam cogitarent: 
‘proelium rectum est hoc ieri, convenit dimicare pro 
legibus, pro libertate, pro patria;’ haec nullam habent 
vim, nisi ira excanduit fortitudo. Nec vero de bellatoribus 
solum disputant: imperia severiora nulla esse putant sine 
aliqua acerbitate iracundiae; oratorem denique non modo 
accusantem, sed ne defendentem quidem probant sine 
aculeis iracundiae, quae etiamsi non adsit, tamen verbis 
atque motu simulandam arbitrantur, ut auditoris iram 
oratoris incendat actio. Virum denique videri negant qui 
irasci nesciet, eamque, quam lenitatem nos dicimus, vitioso 
lentitudinis nomine appellant.
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42. A dor e as demais perturbações, porém, quando 
intensi icadas, são desastrosas; nessas circunstâncias, quan-
do pegadas, também se alastram continuamente em grande 
parte da devastação. Contudo, as mesmas se insinuam, assim 
que haja um primeiro afastamento da razão, e a própria de-
bilidade se entrega e, imprudente, avança para as alturas e 
não encontra lugar onde icar. Por essa razão, nada impede 
que aprovem seja as perturbações leves seja uma injustiça 
tolerável, uma pequena preguiça ou uma intemperança mo-
derada. Mas quem põe medida aos vícios, assume uma par-
te dos vícios, o que é tão odioso em si mesmo, quanto mais 
malfazejo, porque estão em terreno escorregadio e, uma vez 
desencadeados, deslizam para adiante e não podem de for-
ma alguma ser retidos. 

(XIX) 43. O quê? Porque também os peripatéticos dizem 
que essas perturbações, que nós julgamos deverem ser extirpa-
das, não só são naturais, como também dadas de modo útil pela 
natureza? O pensamento deles é o seguinte: primeiramente, 
enaltecem com muitas palavras a iracúndia, que a irmam ser 
a pedra de amolar da coragem e muito mais forte o ataque dos 
irados tanto contra os inimigos como contra um cidadão de-
sonesto; mas são inconsistentes os argumentozinhos dos que 
assim pensassem: “Travar este combate é correto, é convenien-
te lutar pelas leis, pela liberdade e pela pátria.” Essa a irmação 
não tem nenhuma força, a não ser que a coragem tenha sido 
in lamada pela ira. Contudo, não discutem apenas a respeito 
de guerreiros: julgam não haver império austero algum sem 
alguma rudeza da iracúndia; en im, não aprovam nem sequer 
o orador tanto acusante como defensor sem as picadas da ira-
cúndia, que, embora não evidente, consideram disfarçada pelas 
palavras e pela gesticulação, de modo que ira do ouvinte in la-
me a ação do orador. Negam ainda parecer másculo aquele que 
não sabe irritar-se; e àquilo que nós chamamos suavidade, dão 
o nome pejorativo de lentidão.



342  •   Marcos Túlio Cícero

[44] Nec vero solum hanc libidinem laudant – est 
enim ira, ut modo de inivi, ulciscendi libido –, sed ipsum 
illud genus vel libidinis vel cupiditatis ad summam utilitatem 
esse dicunt a natura datum; nihil enim quemquam nisi 
quod lubeat praeclare facere posse. Noctu ambulabat in 
publico Themistocles, quod somnum capere non posset, 
quaerentibusque respondebat Miltiadis tropaeis se e somno 
suscitari. Cui non sunt auditae Demosthenis vigiliae? qui 
dolere se aiebat, si quando opi icum antelucana victus esset 
industria. Philosophiae denique ipsius principes numquam 
in suis studiis tantos progressus sine lagranti cupiditate 
facere potuissent. Ultimas terras lustrasse Pythagoran 
Democritum Platonem accepimus; ubi enim quicquid esset 
quod disci posset, eo veniendum iudicaverunt. Num putamus 
haec ieri sine summo cupiditatis ardore potuisse?

XX. [45] Ipsam aegritudinem, quam nos ut taetram 
et inmanem beluam fugiendam diximus, non sine 
magna utilitate a natura dicunt constitutam, ut homines 
castigationibus reprehensionibus ignominiis ad ici se in 
delicto dolerent. Impunitas enim peccatorum data videtur 
eis qui ignominiam et infamiam ferunt sine dolore; morderi 
est melius conscientia. Ex quo est illud e vita ductum ab 
Afranio: nam cum dissolutus ilius: 

‘Heu me miserum!’
tum severus pater: 
‘Dum modo doleat aliquid, doleat quidlubet.’
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44. Realmente não enaltecem apenas esse desejo – 
pois a ira é, como há pouco de ini, o desejo de vingança – mas 
dizem que aquela mesma espécie tanto de desejo como de 
cobiça foi dada pela natureza como de suma utilidade; pois 
alguém nada pode fazer de modo excelente a não ser o que 
lhe agrada. Temístocles passeava de noite nos lugares públi-
cos, porque não podia conciliar o sono e, aos que pergunta-
vam, respondia ser acordado pelos troféus de Milcíades134. 
Quem não ouviu falar das vigílias de Demóstenes? Esse dizia 
condoer-se se às vezes o meio de subsistência dos operários 
era uma atividade na madrugada. Por im, os próceres da 
própria iloso ia nunca poderiam ter feito tão grandes avan-
ços em seus estudos sem uma ambição ardente. Ouvimos di-
zer que Pitágoras, Demócrito e Platão até os con ins da terra; 
pois onde houvesse algo que pudesse ser aprendido, resol-
veram que até lá deveriam chegar. Acaso julgamos que isso 
poderia ser feito sem uma ambição ardente e imensa?

(XX) 45. Dizem que a própria dor, que nós a irmamos 
dever evitar-se como a uma fera terrível e cruel, foi implanta-
da pela natureza, não sem uma grande utilidade, de modo que 
os homens se a lijam no delito ao serem atingidos pelos casti-
gos, pelas repreensões e pela desonra. E a impunidade dos er-
ros parece caber àqueles que suportam a desonra e a infâmia 
sem dor; é melhor ser mordido pela consciência. Refere-se a 
isso o fato deduzido da vida por Afrânio135: 

Assim, quando o ilho dissoluto disse: “Ai de mim, in-
feliz” – o pai severo acrescentou: “Contanto que algo doa, doa 
não importa o quê”.
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[46] Reliquas quoque partis aegritudinis utilis esse 
dicunt, misericordiam ad opem ferendam et calamitates 
horninum indignorum sublevandas; ipsum illud aemulari 
obtrectare non esse inutile, cum aut se non idem videat 
consecutum, quod alium, aut alium idem, quod se; metum 
vero si qui sustulisset, omnem vitae diligentiam sublatam 
fore, quae summa esset in eis qui leges, qui magistratus, 
qui paupertatem, qui ignominiam, qui mortem, qui dolorem 
timerent. Haec tamen ita disputant, ut resecanda esse fateantur, 
evelli penitus dicant nec posse nec opus esse et in omnibus 
fere rebus mediocritatem esse optumam existiment. Quae 
cum exponunt, nihilne tibi videntur an aliquid dicere? 
 – Mihi vero dicere aliquid, itaque expecto, quid ad ista. 

XXI. [47] – Reperiam fortasse, sed illud ante: videsne, 
quanti fuerit apud Academicos verecondia? plane enim 
dicunt, quod ad rem pertineat. Peripateticis respondetur a 
Stoicis; digladientur illi per me licet, cui nihil est necesse nisi, 
ubi sit illud, quod veri simillimum videatur, anquirere. Quid 
est igitur quod occurrat in hac quaestione, e quo possit attingi 
aliquid veri simile, quo longius mens humana progredi non 
potest? De initio perturbationis, qua recte Zenonem usum 
puto; ita enim de init, ut perturbatio sit aversa <a> ratione 
contra naturam animi commotio, vel brevius, ut perturbatio 
sit adpetitus vehementior, vehementior autem intellegatur is 
qui procul absit a naturae constantia. 
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46. A irmam que também as demais partes da dor são 
úteis: a misericórdia, para levar ajuda e aliviar as desgraças 
dos homens indignos; mesmo o rivalizar e o caluniar não 
são inúteis, quando ou faz ver que ele mesmo não conseguiu 
a mesma coisa que um outro, ou que um outro conseguiu o 
mesmo que ele. Mas se alguém eliminasse o medo, haveria de 
ser suprimido todo cuidado da vida, que seria o maior possí-
vel naqueles que receiam as leis, os magistrados, a pobreza, a 
ignomínia, a morte e a dor. Contudo, tratam esse assunto de 
modo a confessar que deveria ser ele recortado; dizem não ser 
possível nem necessário erradicá-lo totalmente e consideram 
que o meio termo é o melhor em todas as coisas. Depois dessa 
exposição deles, não te parecem um nada ou te dizem algu-
ma coisa? – De fato, dizem-me alguma coisa e por essa razão 
aguardo o que tu acrescentarás a isso.

(XXI) 47. Talvez eu descubra, mas antes o seguinte: não 
vês quanto apreço teve a vergonha entre os acadêmicos? Pois 
dizem claramente o que se refere ao assunto. A resposta é 
dada aos peripatéticos pelos estoicos; ainda que eles se digla-
diem em meu lugar, a quem nada é necessário a não ser pes-
quisar cuidadosamente onde está aquilo que pareça o mais 
próximo possível da verdade. Por conseguinte, o que é que se 
apresenta nesta questão, a partir de que algo da verossimi-
lhança possa ser alcançado, além do qual a mente humana não 
pode avançar? A de inição de perturbação, que julgo Zenão ter 
usado corretamente: de ine-a, portanto, como sendo a como-
ção do espírito, desviada da razão e contra a natureza; ou mais 
concisamente: que a perturbação é um desejo mais veemente; 
contudo, entenda-se como mais veemente o desejo que se dis-
tancie muito da constância da natureza.          
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[48] Quid ad has de initiones possim dicere? Atque 
haec pleraque sunt prudenter acuteque disserentium, illa 
quidem ex rhetorum pompa: ‘ardores animorum cotesque 
virtutum.’ An vero vir fortis, nisi stomachari coepit, non 
potest fortis esse? Gladiatorium id quidem. Quamquam in 
eis ipsis videmus saepe constantiam: 

‘Conlocuntur, congrediuntur, quaerunt aliquid, 
postulant,’

ut magis placati quam irati esse videantur. Sed in illo 
genere sit sane Pacideianus aliquis hoc animo, ut narrat 
Lucilius: 

‘Occidam illum equidem et vincam, si id quaeritis’ 
inquit,
‘Verum illud credo fore: in os prius accipiam ipse
Quam gladium in stomacho furi ac pulmonibus sisto.
Odi hominem, iratus pugno, nec longius quicquam
Nobis, quam dextrae gladium dum acconuno alter;
Usque adeo studio atque odio illius ecferor ira’;
XXII. [49] At sine hac gladiatoria iracundia videmus 

progredientem apud Homerum Aiacem multa cum hilaritate, 
cum depugnaturus esset cum Hectore; cuius, ut arma 
sumpsit, ingressio laetitiam attulit sociis, terrorem autem 
hostibus, ut ipsum Hectorem, quem ad modum est apud 
Homerum, toto pectore trementem provocasse ad pugnam 
paeniteret. Atque hi conlocuti inter se, prius quam manum 
consererent, leniter et quiete nihil ne in ipsa quidem pugna 
iracunde rabioseve fecerunt. Ego ne Torquatum quidem 
illum, qui hoc cognomen invenit, iratum existimo Gallo 
torquem detraxisse, nec Marcellum apud Clastidium ideo 
fortem fuisse, quia fuerit iratus.
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48. O que poderia eu dizer a respeito dessas de inições? 
E muitas dessas são dos que dissertam prudente e acurada-
mente, mas aquelas outras provêm da pomba dos retores; 
“Exaltações dos espíritos e escolhos das virtudes.” Realmente, 
o homem corajoso não pode ser corajoso a não ser que se en-
colerize? Ao menos isso é válido para os gladiadores, embora 
nesses mesmos vemos muitas vezes a constância: 

“Conversam, reúnem-se, procuram algo e reclamam,” 
– de modo que parecem estar mais calmos que raivosos. 
Entretanto, com esse espírito, certamente pertence àquela es-
pécie certo Pacidiano, conforme narra Lucílio: “Sem dúvida o 
matarei e vencerei, se é isso que perguntais”, diz, “realmente, 
creio que isso acontecerá: eu mesmo apanharei no rosto, an-
tes que a espada se enfureça pelo mau humor, e eu aguento 
pelos bofes. Odeio o homem, luto com raiva; e nada está mais 
distante de nós que a espada da direita, enquanto a outra se 
ajeita. Até mesmo em vista da dedicação e do ódio do outro 
sou in lamado pela ira.”  

(XXII) 49. Sem essa iracúndia de gladiador, porém, ve-
mos, em Homero, Ajax avançando com muito contentamento, 
quando haveria de combater com Heitor; assim que assumiu 
as armas, sua entrada trouxe alegria aos companheiros, mas 
terror aos inimigos, como o próprio Heitor, conforme está 
em Homero, que tremia em todo o corpo e se arrependeu de 
ter provocado a luta. E eles conversaram entre si tranquila e 
calmamente, antes de iniciarem o combate, e nada izeram 
com raiva e com fúria, nem mesmo no próprio combate. Não 
considero que o conhecido Torquato136, que criou esse ape-
lido, tenha retirado, enfurecido, o bracelete ao gaulês, nem 
que Marcelo tenha sido tão corajoso em Clastídio137, porque 
estivesse furioso.
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[50] De Africano quidem, quia notior est nobis 
propter recentem memoriam, vel iurare possum non 
illum iracundia tum in lammatum fuisse, cum in acie M. 
Alliennium Paelignum scuto protexerit gladiumque hosti in 
pectus in ixerit. De L. Bruto fortasse dubitarim, an propter 
in initum odium tyranni ecfrenatius in Arruntem invaserit; 
video enim utrumque comminus ictu cecidisse contrario. 
Quid igitur huc adhibetis iram? An fortitudo, nisi insanire 
coepit, impetus suos non habet? Quid? Herculem, quem in 
caelum ista ipsa, quam vos iracundiam esse vultis, sustulit 
fortitudo, iratumne censes con lixisse cum Erymanthio apro 
aut leone Nemeaeo? An etiam Theseus Marathonii tauri 
cornua conprehendit iratus? Vide ne fortitudo minime sit 
rabiosa sitque iracundia tota levitatis.

XXIII. [51] Neque enim est ulla fortitudo, quae rationis 
est expers. ‘Contemnendae res humanae sunt, neglegenda 
mors est, patibiles et dolores et labores putandi’. Haec cum 
constituta sunt iudicio atque sententia, tum est robusta 
illa et stabilis fortitudo, nisi forte, quae vehementer acriter 
animose iunt iracunde ieri suspicamur. Mihi ne Scipio 
quidem ille pontufex maxumus, qui hoc Stoicorum verum 
esse declaravit, numquam privatum esse sapientem, iratus 
videtur fuisse Ti. Graccho tum, cum consulem languentem 
reliquit atque ipse privatus, ut si consul esset, qui rem 
publicam salvam esse vellent, se sequi iussit.
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50. Realmente, a respeito do Africano, por nos ser 
mais conhecido em vista da recordação recente, posso até 
jurar que não estava então cheio de raiva, quando na batalha 
protegeu a M. Aliênio Peligno com o escudo e cravou a espa-
da no peito do inimigo. A respeito de Lúcio Bruto talvez eu 
duvide, visto que teria atacado a Arrunte138 sem maior con-
trole por causa de seu imenso  ódio ao tirano, pois vejo que 
ambos tombaram com um golpe recíproco no corpo a corpo. 
Por que então a tal ponto usais a ira? Acaso a coragem não 
tem seu próprio desempenho, a não ser que comece por en-
louquecer? Por quê? Essa mesma coragem, que vós quereis 
que seja iracúndia, elevou Hércules ao céu e tu julgas ter ele 
lutado com o javali Erimântio ou com o leão Nemeu? Acaso 
também Teseu agarrou os chifres do touro de Maratona, 
quando irado? Cuide para que a coragem não seja de forma 
alguma raivosa, nem toda ira seja de leviandade. 

(XXIII) 51. Pois não existe coragem alguma que exclua 
a razão. “As coisas humanas devem ser menosprezadas, a 
morte deve ser desdenhada, os toleráveis, as dores e os tra-
balhos devem ser avaliados.” Uma vez estabelecidos esses 
princípios, então existe aquela coragem robusta e estável, a 
não ser que suspeitemos ser feito raivosamente aquilo que é 
realizado de modo violento, impetuoso e apaixonado. Para 
mim, nem mesmo Cipião, conhecido sumo pontí ice, que de-
clarou ser verdadeira a a irmação dos estoicos de que o sá-
bio nunca é um simples cidadão, não me parece ter sido rai-
voso com Tito Graco, na ocasião em que abandonou o cônsul 
debilitado e como cidadão comum, como se fosse o cônsul, 
mandou que o seguissem os que quisessem salvar o Estado.
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[52] Nescio ecquid ipsi nos fortiter in re p. fecerimus: 
si quid fecimus, certe irati non fecimus. An est quicquam 
similius insaniae quam ira? quam bene Ennius ‘initium’ dixit 
‘insaniae.’ Color, vox, oculi, spiritus, inpotentia dictorum 
ac factorum quam partem habent sanitatis? Quid Achille 
Homerico foedius, quid Agamemnone in iurgio? Nam 
Aiacem quidem ira ad furorem mortemque perduxit. Non 
igitur desiderat fortitudo advocatam iracundiam; satis est 
instructa parata armata per sese. Nam isto quidem modo 
licet dicere utilem vinulentiam ad fortitudinem, utilem 
etiam dementiam, quod et insani et ebrii multa faciunt 
saepe vehementÏus. Semper Aiax fortis, fortissimus tamen in 
furore; nam 

Facinus fecit maximum, cum Danais inclinantibus
Summam rem perfecit manu.
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52. Não sei o que nós mesmos faríamos corajosa-
mente no Estado: se izemos algo, certamente não o izemos 
quando irados. Por ventura existe algo mais semelhante à 
ira que a loucura? Ênio muito bem a quali icou “o princípio 
da loucura”. Que porção da sanidade mental têm a colora-
ção, a voz, os olhos, o espírito e o excesso das palavras e das 
ações? O que é mais repelente que o Aquiles de Homero ou 
Agamêmnon em altercação? Pois de fato a ira levou Ajax ao 
furor e à morte. Portanto, a coragem não deseja a iracúndia 
como ajudante; é su iciente estar fundamentada, preparada 
e armada por si mesma. Em verdade, desse modo se pode 
dizer que o vício do vinho é útil à coragem, também a loucura 
é útil, porque tanto os loucos como os ébrios fazem muitas 
coisas com mais veemência. Ajax era corajoso sempre, mas 
muito mais corajoso quando em fúria, pois 

“Fez o ato mais importante, quando realizou com a 
mão a coisa mais valiosa para os gregos desanimados.” 
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XXIV. [53] Proelium restituit insaniens: dicamus igitur 
utilem insaniam? Tracta de initiones fortitudinis: intelleges 
eam stomacho non egere. Fortitudo est igitur ‘adfectio 
animi legi summae in perpetiendis rebus obtemperans’ 
vel ‘conservatio stabilis iudicii in eis rebus quae 
formidolosae videntur subeundis et repellendis’ vel ‘scientia 
rerum formidolosarum contrariarumque aut omnino 
neglegendarum conservans earum rerum stabile iudicium’ 
vel brevius, ut Chrysippus (nam superiores de initiones 
erant Sphaeri, hominis in primis bene de inientis, ut 
putant Stoici; sunt enim omnino omnes fere similes, sed 
declarant communis notiones alia magis alia) – quo modo 
igitur Chrysippus? ‘Fortitudo est’ inquit ‘scientia rerum 
perferendarum vel adfectio animi in patiendo ac perferendo 
summae legi parens sine timore.’ Quamvis licet insectemur 
istos, ut Carneades solebat, metuo ne soli philosophi sint. 
Quae enim istarum de initionum non aperit notionem 
nostram, quam habemus omnes de fortitudine tectam 
atque involutam? Qua aperta quis est qui aut bellatori aut 
imperatori aut oratori quaerat aliquid neque eos existumet 
sine rabie quicquam fortiter facere posse?
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(XXIV) 53. O insano restabeleceu a guerra: declare-
mos por isso útil a loucura? Re lete sobre as de inições da 
coragem: compreenderás que ela não precisa da cólera. 
Coragem é, portanto, “a boa disposição do espírito em obe-
decer à lei suprema nas situações a serem enfrentadas” ou “a 
manutenção irme do julgamento naquelas coisas que pare-
cem apavorantes e devem ser enfrentadas e repelidas” ou “o 
conhecimento das coisas apavorantes e adversas ou das que 
devem ser totalmente ignoradas, mantendo delas um julga-
mento consistente”, ou mais brevemente, segundo Crisipo 
(pois, as de inições acima eram de Esfero, homem sobretudo 
bom de inidor, como consideram os estoicos; contudo, no 
todo são todas semelhantes, mas estabelecem as noções co-
muns, umas mais que outras) – como então Crisipo de ine? 
“Coragem” – declara – “é o conhecimento do que deve ser 
suportado ou a adesão do espírito ao sofrer e ao suportar, 
obedecendo à lei suprema sem medo.” Embora na verdade 
os censuremos, como Carnéades costumava, receio que os 
ilósofos estejam sozinhos. Pois, qual dessas de inições não 

esclarece nossa noção, que todos temos, oculta e obscura, de 
coragem? Uma vez esclarecida essa noção, quem haveria de 
perguntar algo ao guerreiro, ao comandante ou ao orador e 
não julgue que eles possam com coragem fazer alguma coisa 
sem raiva?
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[54] Quid? Stoici, qui omnes insipientes insanos 
esse dicunt, nonne ista conligunt? Remove perturbationes 
maxumeque iracundiam: iam videbuntur monstra dicere. 
Nunc autem ita disserunt, sic se dicere omnes stultos insanire, 
ut male olere omne caenum. ‘At non semper.’ Commove: 
senties. Sic iracundus non semper iratus est; lacesse: iam 
videbis furentem. Quid? ista bellatrix iracundia, cum domum 
rediit, qualis est cum uxore, cum liberis, cum familia? an tum 
quoque est utilis? Est igitur aliquid quod perturbata mens 
melius possit facere quam constans? an quisquam potest 
sine perturbatione mentis irasci? Bene igitur nostri, cum 
omnia essent in moribus vitia, quod nullum erat iracundia 
foedius, iracundos solos morosos nominaverunt.
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54. Por quê? Os estoicos, que todos os não iniciados 
consideram loucos, por acaso não reúnem essas coisas? 
Elimine as perturbações, especialmente a ira: já parecerão 
estar dizendo coisas monstruosas. Agora, porém, assim dis-
correm dizendo que todos os tolos são loucos, assim como 
todo lodo cheira mal. “Mas nem sempre.” Agita: sentirás. 
Assim o iracundo nem sempre está irado. Provoca: verás 
logo o furioso. Por quê? Essa iracúndia guerreira, ao voltar 
para casa, como se porta com a esposa, com os ilhos, com a 
família? Acaso então também é útil? Existe nessas circuns-
tâncias algo que a mente perturbada possa fazer melhor do 
que a estável? Por ventura pode alguém irar-se sem pertur-
bação da mente? Nesse caso, os nossos bem denominaram 
vagarosos únicos os iracundos, porque todos os vícios se in-
troduziam nos costumes, dentre os quais nenhum era mais 
detestável do que a iracúndia.
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XXV. [55] Oratorem vero irasci minime decet, 
simulare non<de>decet. An tibi irasci tum videmur, cum 
quid in causis acrius et vehementius dicimus? Quid? cum 
iam rebus transactis et praeteritis orationes scribimus, num 
irati scribimus? 

‘Ecquis hoc animadvertit? vincite!’
Num aut egisse umquam iratum Aesopum aut 

scripsisse existimas iratum Accium? Aguntur ista praeclare 
et ab oratore quidem melius, si modo est orator, quam ab 
ullo histrione, sed aguntur leniter et mente tranquilla. 
Libidinem vero laudare cuius est libidinis? Themistoclem 
mihi et Demosthenen profertis, additis Pithagoran 
Democritum Platonem. Quid? vos studia libidinem vocatis? 
quae vel optimarum rerum, ut ea sunt quae profertis, sedata 
tamen et tranquilla esse debent. Iam aegritudinem laudare, 
unam rem maxime detestabilem, quorum est tandem 
philosophorum? At commode dixit Afranius: 

‘Dum modo doleat aliquid, doleat quidlibet.’
Dixit enim de adolescente perdito ac dissoluto, nos 

autem de constanti viro ac sapienti quaerimus. Et quidem 
ipsam illam iram centurio habeat aut signifer vel ceteri, 
de quibus dici non necesse est, ne rhetorum aperiamus 
mysteria; utile est enim uti motu animi, qui uti ratione non 
potest: nos autem, ut testi icor saepe, de sapiente quaerimus. 
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(XXV) 55. De forma alguma, porém, convém ao ora-
dor icar irado, aparentar não ica bem. Ou te parecemos 
estar irados toda vez que dizemos algo mais pesado e mais 
veemente nos processos? Como? Quando escrevemos textos 
sobre assuntos já superados e passados, por acaso os escre-
vemos com raiva? 

“Há alguém que percebe isso? Superai!” 
Por ventura pensas que Esopo alguma vez agiu ou que 

Ácio escreveu, enquanto estavam com raiva? Tais coisas são 
feitas de modo perfeito, e sem dúvida ainda melhor pelo ora-
dor, se for apenas orador, do que por algum comediante; são 
feitas, porém, com leveza e com a mente calma. Mas louvar 
o desejo de quem é do desejo? Vós me citais Temístocles e 
Demóstenes e acrescentais Pitágoras, Demócrito e Platão. 
Por quê? Vós chamais de paixão os escritos? Esses talvez 
sejam das melhores coisas, como são os que apresentais, 
contudo devem ser pacatos e tranquilizantes. Já louvar a dor, 
a única coisa sobremodo detestável, a inal quais ilósofos o 
fazem? Mas Afrânio disse de modo apropriado: 

“Contanto que algo doa, doa não importa o quê”. 
A irmou, porém, a respeito de um adolescente 

perdido e devasso; nós, porém, estamos à procura de um 
homem constante e sábio. De fato, um centurião ou um 
porta-bandeira ou outros, sobre os quais nada é preciso ser 
dito para não desvendarmos os segredos dos retores, podem 
ter aquela mesma ira; pois, para quem não pode usar a razão, 
é útil usar o ímpeto do espírito: mas nós, como muitas vezes 
a irmo, estamos à procura do sábio. 
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XXVI. [56] At etiam aemulari utile est, obtrectare, 
misereri. Cur misereare potius quam feras opem, si id facere 
possis? an sine misericordia liberales esse non possumus? 
Non enim suscipere ipsi aegritudines propter alios debemus, 
sed alios, si possumus, levare aegritudine. Obtrectare vero 
alteri aut illa vitiosa aemulatione, quae rivalitati similis est, 
aemulari quid habet utilitatis, cum sit aemulantis angi alieno 
bono quod ipse non habeat, obtrectantis autem angi alieno 
bono, quod id etiam alius habeat? Qui id adprobari possit, 
aegritudinem suscipere pro experientia, si quid habere 
velis? nam solum habere velle summa dementia est.

[57] Mediocritates autem malorum quis laudare 
recte possit? Quis enim potest, in quo libido cupiditasve sit, 
non libidinosus et cupidus esse? in quo ira, non iracundus? 
in quo angor, non anxius? in quo timor, non timidus? 
Libidinosum igitur et iracundum et anxium et timidum 
censemus esse sapientem? De cuius excellentia multa 
quidem dici quamvis fuse lateque possunt, sed brevissime 
illo modo, sapientiam esse rerum divinarum et humanarum 
scientiam cognitionemque, quae cuiusque rei causa sit; ex 
quo e lÏcitur, ut divina imitetur, humana omnia inferiore 
virtute ducat. In hanc tu igitur tamquam in mare, quod 
est ventis subiectum perturbationem cadere tibi dixisti 
videri? Quid est quod tantam gravitatem constantiamque 
perturbet? an improvisum aliquid aut repentinum? Quid 
potest accidere tale ei, cui nihil, quod homini evenire possit, 
<non praemeditatum sit>? Nam quod aiunt nimia resecari 
oportere, naturale relinqui, quid tandem potest esse 
naturale, quod idem nimium esse possit? Sunt enim omnia 
ista ex errorum orta radicibus, quae evellenda et extrahenda 
penitus, non circumcidenda nec amputanda sunt.
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(XXVI) 56. Mas também é útil competir, censurar 
por inveja e compadecer-se. Por que te compadeceres pre-
ferentemente a levar ajuda, caso o possas fazer? Acaso não 
podemos ser generosos sem compaixão? Pois nós mesmos 
não devemos assumir as dores por causa dos outros, mas, se 
pudermos, aliviar os outros da dor. E censurar por inveja ao 
outro ou por aquela competição maldosa, que é semelhante 
à rivalidade, o que tem de útil o competir, já que é próprio 
do competidor angustiar-se devido ao bem alheio, que ele 
mesmo não tem, e do censurador, angustiar-se devido ao 
bem alheio que o outro o tem igual? Quem pode aprovar isso: 
assumir a dor para experimentar, caso queira possuir algo? 
Pois só querer ter é loucura suprema.

57. Quem poderia, entretanto, louvar o meio termo dos 
males? Pois quem pode não ser sensual e cobiçoso se nele hou-
ver sensualidade e cobiça? Em quem houver ira, não iracundo, 
em quem houver ansiedade, não ansioso? Em quem houver 
temor, não tímido. Julgamos então sábio o sensual, o iracun-
do, o ansioso e o tímido? Ainda que muitas coisas possam ser 
ditas, de modo profuso e vasto, de sua excelência, mas brevis-
simamente na forma indicada, a sabedoria é a inquirição e o 
conhecimento das coisas divinas e humanas, que seja a causa 
do objeto. Disso resulta que se imitem as divinas e se condu-
zam todas as humanas com menor disposição. Então foi nessa 
perturbação tu disseste que te parece ter caído, como no mar, 
sujeito aos ventos? O que é que perturba tamanha seriedade e 
constância? Por ventura algo imprevisto ou repentino? O que 
pode acontecer de semelhante àquele pelo qual nada do que 
pode acontecer ao homem, não tenha sido considerado com an-
tecedência? Por que dizem que é preciso cortar os excessos, ser 
deixado o natural, o que a inal pode ser natural e o que poderia 
ser excesso? Pois todas essas coisas originaram-se das raízes 
dos erros, as quais devem ser totalmente arrancadas e elimina-
das e não apenas aparadas ou mutiladas.
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XXVII. [58] Sed quoniam suspicor te non tam de 
sapiente quam de te ipso quaerere – illum enim putas omni 
perturbatione esse liberum, te vis –, videamus, quanta 
sint quae <a> philosophia remedia morbis animorum 
adhibeantur. Est enim quaedam medicina certe, nec tam fuit 
hominum generi infensa atque inimica natura, ut corporibus 
tot res salutaris, animis nullam invenerit; de quibus hoc etiam 
est merita melius, quod corporum adiumenta adhibentur 
extrinsecus, animorum salus inclusa in is ipsis est. Sed quo 
maior est in eis praestantia et divinior, eo maiore indigent 
diligentia. Itaque bene adhibita ratio cernit, quid optumum 
sit, neglecta multis implicatur erroribus. 

[59] Ad te igitur mihi iam convertenda omnis oratio est; 
simulas enim quaerere te de sapiente, quaeris autem fortasse 
de te. Earum igitur perturbationum, quas exposui, variae sunt 
curationes. Nam neque omnis aegritudo, una ratione sedatur 
(alia est enim lugenti, alia miseranti aut invidendi adhibenda 
medicina); est etiam in omnibus quattuor perturbationibus 
illa distinctio, utrum ad universam perturbationem, quae 
est aspernatio rationis aut adpetitus vehementior, an ad 
singulas, ut ad metum lubidinem reliquas melius adhibeatur 
oratio, et utili illudne non videatur aegre ferundum, ex quo 
suscepta sit aegritudo, an omnium rerum tollenda omnino 
aegritudo, ut, si quis aegre ferat se pauperem esse, idne 
disputes, paupertatem malum non esse, an hominem aegre 
ferre nihil oportere. Nimirum hoc melius, ne, si forte de 
paupertate non persuaseris, sit aegritudini concedendum; 
aegritudine autem sublata propriis rationibus, quibus heri 
usi sumus, quodam modo etiam paupertatis malum tollitur.
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(XXVII) 58. Mas já que descon io que tu não estás in-
vestigando tanto a respeito do sábio mas de ti mesmo – pois 
julgas que aquele está livre de toda perturbação, queres a ti 
mesmo – vejamos quantos seriam os remédios empregados 
pela iloso ia nas doenças dos espíritos. De fato existe algum 
remédio e a natureza não foi tão hostil e inimiga para com o 
gênero humano, que não encontrasse nenhum remédio para 
os espíritos, tendo encontrado tantos para os corpos. Em rela-
ção a isso, mostrou-se também mais merecedora pelo fato de 
que as ajudas são fornecidas exteriormente, a cura dos espíri-
tos está incluída naquelas ajudas. Quanto maior e mais divina, 
porém, é a e icácia delas, requerem tanto mais cuidado. Por 
isso, a razão bem empregada distingue o que seria o melhor, a 
razão ignorada causa muitos erros.

59. Em vista disso, devo já voltar para ti toda a minha 
exposição; pois aparentas informar-te a respeito do sábio, 
mas talvez procures saber de ti mesmo. Então, vários são 
os tratamentos dessas perturbações, que expus. Com efeito, 
nem toda dor é aliviada com um só meio (pois um remédio 
é o aplicável ao que chora, outro ao que se compadece ou 
inveja). Há ainda aquela distinção entre todas as quatro per-
turbações: se a exposição seria mais bem dedicada à pertur-
bação em geral, que é o menosprezo da razão ou o desejo 
mais intenso, ou a cada uma, de modo que as demais sejam 
atribuídas à paixão em relação ao medo. E não pareça útil 
o fato de se dever suportar com desagrado aquilo de que 
nasceu a dor, como, se alguém suporta com desagrado ser 
pobre, argumente que a pobreza não é um mal ou que con-
vém ao homem nada suportar com desagrado. Seguramente 
isso é melhor, a im de que não seja preciso admitir a dor, 
se por acaso não tiveres convicção a respeito da pobreza. 
Eliminada, porém, a dor com argumentos adequados, usa-
dos ontem por nós, de certo modo também se suprime o mal 
da pobreza.
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XXVIII. [60] Sed omnis eius modi perturbatio animi 
placatione abluatur illa quidem, cum doceas nec bonum illud 
esse, ex quo laetitia aut libido oriatur, nec malum, ex quo aut 
metus aut aegritudo; verum tamen haec est certa et propria 
sanatio, si doceas ipsas perturbationes per se esse vitiosas 
nec habere quicquam aut naturale aut necessarium, ut ipsam 
aegritudinem leniri videmus, cum obicimus maerentibus 
imbecillitatem animi ecfeminati, cumque eorum gravitatem 
constantiamque laudamus, qui non turbulente humana 
patiantur. Quod quidem solet eis etiam accidere, qui illa mala 
esse censent, ferenda tamen aequo animo arbitrantur. Putat 
aliquis esse voluptatem bonum, alius autem, pecuniam; 
tamen et ille ab intemperantia et hic ab avaritia avocari potest. 
Illa autem altera ratio et oratio, quae simul et opinionem 
falsam tollit et aegritudinem detrahit, est ea quidem utilior, 
sed raro pro icit neque est ad volgus adhibenda.
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(XXVIII) 60. Contudo, toda perturbação dessa espécie 
do espírito pode ser suprimida por aquele apaziguamento, 
quando izeres aprender que não é um bem aquilo de que se 
originam o contentamento ou o desejo, nem é um mal aquilo 
de que se originam o medo ou a dor. Verdadeiramente, essa 
é a cura certa e própria, caso faças aprender que as pertur-
bações são, em si mesmas, malignas e nada têm de natural 
ou necessário, tanto que vemos a própria dor ser abrandada, 
quando censuramos aos a litos a debilidade do espírito fe-
minil e sempre que enaltecemos a seriedade e a constância 
dos que suportam as coisas humanas com calma. Isso de fato 
costuma também acontecer àqueles que julgam existirem 
aqueles males, contudo consideram que devem ser suporta-
dos com espírito tranquilo. Alguém julga que o desejo é um 
bem, mas outro que é o dinheiro. Entretanto, tanto aquele 
pode ser afastado da intemperança como este, da avareza. 
E há o outro argumento e a palavra, que ao mesmo tempo 
tanto eliminam a falsa sugestão como extirpam a dor; são 
realmente mais úteis, mas raramente produzem efeito e não 
devem ser usados para o vulgo.
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[61] Quaedam autem sunt aegritudines, quas levare 
illa medicina nullo modo possit, ut, si quis aegre ferat nihil 
in se esse virtutis, nihil animi, nihil of icii, nihil honestatis, 
propter mala is quidem angatur, sed alia quaedam sit ad eum 
admovenda curatio, et talis quidem, quae possit esse omnium 
etiam de ceteris rebus discrepantium philosophorum. Inter 
omnis enim convenire oportet commotiones animorum a 
recta ratione aversas esse vitiosas, ut, etiamsi vel mala sint 
illa, quae metum aegritudinemve, vel bona, quae cupiditatem 
laetitiamve moveant, tamen sit vitiosa ipsa commotio. 
Constantem enim quendam volumus, sedatum, gravem, 
humana omnia spernentem illum esse, quem magnanimum 
et fortem virum dicimus. Talis autem nec maerens nec timens 
nec cupiens nec gestiens esse quisquam potest. Eorum enim 
haec sunt, qui eventus humanos superiores quam suos 
animos esse ducunt.

XXIX. [62 ] Quare omnium philosophorum, ut ante dixi, 
una ratio est medendi, ut nihil, quale sit illud quod perturbet 
animum, sed de ipsa sit perturbatione dicendum. Itaque 
primum in ipsa cupiditate, cum id solum agitur utea tollatur, 
non, est quaerendum, bonum illud necne sit quod lubidinem 
moveat, sed lubido ipsa tollenda ut, sive, quod honestum est, 
id sit summum bonum, sive voluptas sive horum utrumque 
coniunctum sive tria illa genera bonorum, tamen, etiamsi 
virtutis ipsius vehementior adpetitus sit, eadem sit omnibus 
ad deterrendum adhibenda oratio. Continet autem omnem 
sedationem animi humana in conspectu posita natura; 
quae quo facilius expressa cernatur, explicanda est oratione 
communis condicio lexque vitae.
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61. Existem, entretanto, algumas dores, que aqueles 
remédios não podem aliviar de forma alguma, como quan-
do alguém suporta com di iculdade que não haja em si mes-
mo nenhuma virtude, nada do espírito, nada de demonstra-
ção de respeito, nada de honestidade; o certo é que esse se 
angustie, mas que existe algum outro tratamento aplicável 
a ele e tal que possa ser ainda de todos os ilósofos discor-
dantes sobre assuntos decididos. Todavia, convém que to-
dos concordem serem malignas as comoções dos espíritos 
contrárias à reta razão, embora sejam ou más as que levem 
ao medo ou à dor, ou boas as que conduzam ao desejo ou ao 
contentamento, ainda que a própria comoção seja repreen-
sível. Pois queremos que seja constante, tranquilo, sério e 
menosprezante de todas as coisas humanas aquele a quem 
consideramos um homem magnânimo e corajoso. Contudo, 
não pode ser tal ninguém angustiado ou temeroso ou co-
biçoso ou exultante. Essas qualidades pertencem àqueles 
que julgam os acontecimentos humanos superiores aos 
próprios espíritos.

(XXIX) 62. Por isso, como disse anteriormente, existe, 
entre todos os ilósofos, um único modo de tratamento, tanto 
que nada devo declarar sobre o que seja aquilo que perturba 
o espírito, mas versar sobre a própria perturbação. Assim, pri-
meiramente, na própria cobiça, quando se tratar apenas que 
seja eliminada, não é preciso buscar se é um bem ou não o que 
provoca o desejo, mas o próprio desejo deve ser suprimido, de 
modo que ou o que é honesto seja o bem supremo, ou o pra-
zer ou um e outro desses em conjunto, ou aqueles três tipos de 
bens, ainda que a tendência da mesma virtude seja mais forte, 
contudo, a exposição deve ser empregada por todos para des-
viá-los. A natureza humana, porém, quando levada em consi-
deração, possui a tranquilização completa do espírito. Quanto 
mais facilmente se distingam suas manifestações, pela palavra 
pode-se explicar a condição comum e a lei da vida. 
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[63] Itaque non sine causa, cum Orestem fabulam 
doceret Euripides, primos tris versus revocasse dicitur 
Socrates: 

‘Neque tam terribilis ulla fando oratio est,
Nec sors nec ira caelitum invectum malum,
Quod non natura humana patiendo ecferat.’
Est autem utilis ad persuadendum ea quae acciderint 

ferri et posse et oportere enumeratio eorum qui tulerunt. Etsi 
aegritudinis sedatio et hesterna disputatione explicata est et 
in Consolationis libro, quem in medio – non enim sapientes 
eramus – maerore et dolore conscripsimus; quodque vetat 
Chrysippus, ad recentÏs quasi tumores animi remedium 
adhibere, id nos fecimus naturaeque vim attulimus, ut 
magnitudini medicinae doloris magnitudo concederet. 

XXX. [64] Sed aegritudini, de qua satis est disputatum, 
initimus est metus, de quo pauca dicenda sunt. Est enim 

metus, ut aegritudo praesentis, sic ille futuri mali. Itaque non 
nulli aegritudinis partem quandam metum esse dicebant, 
alii autem metum praemolestiam appellabant, quod esset 
quasi dux consequentis molestiae. Quibus igitur rationibus 
instantia feruntur, eisdem contemnuntur sequentia. Nam 
videndum est in utrisque, ne quid humile summissum 
molle ecfeminatum fractum abiectumque faciamus. Sed 
quamquam de ipsius metus inconstantia inbecillitate levitate 
dicendum est, tamen multum prodest ea, quae metuuntur, 
ipsa contemnere. Itaque sive casu accidit sive consilio, 
percommode factum est, quod eis de rebus quae maxime 
metuuntur, de morte et de dolore, primo et proxumo die 
disputatum est. Quae si probata sunt, metu magna ex parte 
liberati sumus.
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63. Assim, não sem motivo, diz-se que Sócrates recor-
dou os três primeiros versos, ao ensinar Eurípedes a histó-
ria a Orestes: “Nenhuma expressão é tão terrível de se dizer, 
nem a sorte nem a ira dos deuses são um mal adicionado, 
que a natureza humana, quando for afetada, não suporte.” 
Útil é, porém, a citação daqueles que passaram por aquilo 
que lhes aconteceu, para convencer que tanto se pode como 
convém aguentar. Ainda que o alívio da dor tenha sido abor-
dado tanto na discussão de ontem como no livro Consolatio, 
que escrevemos por entre angústia e dor – pois não éramos 
sábios. E o que Crisipo proíbe – usar remédio para uma como 
que intumescência do espírito – isso nós izemos e acrescen-
tamos a força da natureza, para que a extensão da dor cedes-
se à e icácia do remédio.

(XXX) 64. Contudo, o medo é vizinho da dor, sobre a 
qual já discorremos bastante; sobre o medo, pois, pouco ain-
da deve ser dito. Pois o medo é o sofrimento de um mal fu-
turo assim como a dor é de um atual. Por isso, alguns diziam 
que o medo é certa parte da dor, enquanto outros denomi-
navam o medo de pré-doença, que seria como que um guia 
da subsequente doença. Então, com esses argumentos são 
levados pela proximidade e com os mesmos menosprezam o 
que segue. De fato, é preciso decidir em ambas as situações, 
que nada façamos de abjeto, submisso, inconsistente, mulhe-
ril, ruidoso e desprezível. Entretanto, embora se deva falar 
da inconstância, da fragilidade e de futilidade do próprio 
medo, mesmo assim é muito útil desprezar aquelas coisas 
das quais se tem medo. Por isso, seja que tenha sucedido por 
acaso seja por deliberação, muito adequadamente aconteceu 
que se discutisse, no primeiro e no próximo dia, a respeito 
daqueles assuntos que mais se temem, a morte e a dor. Caso 
isso tenha sido comprovado, estamos livres de grande parte 
do medo.
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XXXI. [65] Ac de malorum opinione hactenus; 
videamus nunc de bonorum, id est de laetitia et de 
cupiditate. Mihi quidem in tota ratione ea, quae pertinet ad 
animi perturbationem, una, res videtur causam continere, 
omnis eas esse in nostra potestate, omnis iudicio susceptas, 
omnis voluntarias. Hic igitur error est eripiendus, haec 
detrahenda opinio atque ut in malis opinatis tolerabilia, 
sic in bonis sedatiora sunt effÏcienda ea quae magna et 
laetabilia ducuntur. Atque hoc quidem commune malorum 
et bonorum, ut, si iam dif icile sit persuadere nihil earum 
rerum, quae perturbent animum, aut in bonis aut in malis 
esse habendum, tamen alia ad alium motum curatio sit 
adhibenda aliaque ratione malevolus, alia amator, alia rursus 
anxius, alia timidus corrigendus.

[66] Atque erat facile sequentem eam rationem, quae 
maxume probatur de bonis et malis, negare umquam laetitia 
ad ici posse insipientem, quod nihil umquam haberet boni; 
sed loquimur nunc more communi. Sint sane ista bona, 
quae putantur, honores divitiae voluptates cetera, tamen in 
eis ipsis potiundis exultans gestiensque laetitia turpis est, 
ut, si ridere concessum sit, vituperetur tamen cachinnatio. 
Eodem enim vitio est ecfusio animi in laetitita quo in dolore 
contractio, eademque levitate cupiditas est in appetendo 
qua laetitia in fruendo, et ut nimis ad licti molestia, sic 
nimis elati laetitia iure iudicantur leves; et, curvi invidere 
aegritudinis sit, malis autem alienis voluptatem capere 
laetitiae, utrumque immanitate et feritate quadam 
proponendo castigari solet; atque ut cavere decet, timere 
non decet, sic gaudere decet, laetari non decet, quoniam 
docendi causa a gaudio laetitiam distinguimus;



Discussões tusculanas - Livro IV    •  369

(XXXI) 65. E até aqui falamos das sugestões sobre os ma-
les; vejamos agora as sobre os bens, isto é, a alegria e o desejo. 
Realmente, um só assunto parece-me encerrar a causa, em toda 
argumentação que se refere às perturbações do espírito: todas 
elas estão sob nosso poder, todas assumidas com avaliação e 
todas voluntárias. Portanto, aqui o erro deve descartado, essa 
sugestão deve ser afastada e, da mesma forma que o tolerável 
nos males supostos, assim nos bens deve concretizado aquilo 
que é considerado grande e aprazível, como mais e iciente. De 
fato, isso é comum aos males e aos bens, tanto que, se já é di ícil 
convencer de que não deveria haver nos bens ou males nada 
daquilo que perturbe o espírito, um tratamento deve ser em-
pregado para uma perturbação diferente a im de corrigi-la: ao 
mal intencionado por um motivo diferente, ao apaixonado por 
outro, ao angustiado por um diverso e ao tímido, por um outro. 

66. E seria fácil negar aquele argumento dedutível, que 
se comprova especialmente a respeito dos bens e dos males, de 
que alguma vez o tolo possa ser atingido pelo contentamento, 
porque não tenha, algum dia, nada de bom. Mas falamos agora 
conforme o senso comum. Certamente são bens, assim consi-
derados, os seguintes: as honrarias, a riqueza, os prazeres e os 
demais; contudo, é desonesto, ao possuí-los, o contentamento 
incontido e exultante, da mesma forma que, se rir é permitido, 
a gargalhada é censurada. Pois pertence ao mesmo defeito o 
derramamento do espírito na alegria, ao qual se relaciona o 
abatimento na dor; a cobiça apresenta a mesma leviandade 
no desejar, que a alegria no usufruir. E como os excessivamen-
te atingidos pela doença, do mesmo modo são considerados, 
com justiça, frívolos os demasiadamente empolgados pela 
alegria. E seja própria do homem torto a inveja da dor, entre-
tanto, buscar o prazer da alegria nos males alheios, ambos os 
casos costumam ser punidos com certa rudeza e crueldade. E 
como é conveniente precaver-se, não convém temer; assim, é 
conveniente alegrar-se, não convém exultar, já que, por uma 
razão de ensinamento, distinguimos a alegria da exultação.
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[67] illud iam supra diximus, contractionem animi 
recte ieri numquam posse, elationem posse. Aliter enim 
Naevianus ille gaudet Hector: 

‘Laetus sum laudari me abs te, pater, a laudato viro’,
aliter ille apud Trabeam: 
‘Lena delenita argento nutum observabit meum,
Quid velim, quid studeam. Adveniens digito impellam 
ianuam,
Fores patebunt. De Inproviso Chrysis ubi me 
aspexerit,
Alacris ob viam mihi veniet complexum exoptans 
meum,
Mihi se dedet.’
Quam haec pulchra putet, ipse iam dicet: 
‘Fortunam ipsam anteibo fortunis meis’.
XXXII. [68] Haec laetitia quam turpis sit, satis est 

diligenter attendentem penitus videre. Et ut turpes sunt, qui 
ecferunt se laetitia tum cum fruuntur Veneriis voluptatibus, 
sic lagitiosi, qui eas in lammato animo concupiscunt. Totus 
vero iste, qui volgo appellatur amor – nec hercule invenio, 
quo nomine alio possit appellari –, tantae levitatis est, ut 
nihil videam quod putem conferendum. Quem Caecilius 

‘deum qui non summum putet,
aut stultum aut rerum esse imperitum’ existumat.
‘Cui in manu sit,’quem esse dementem velit,
Quem sapere quem sanari quem in morbum inici,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quem contra amari, quem expeti, quem arcessier.
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67. Já dissemos acima, que o abatimento do espírito 
nunca pode se dar de modo correto, mas a exaltação pode. 
Pois de modo diferente se alegra Heitor em Névio: 

“Fico contente ao ser louvado por ti, pai, um homem 
considerado.” 

O mesmo Heitor em Trabea139, mas de modo diferente: 
“A alcoviteira encantada pela prata observará meu ace-

no, o que quero e o que pretendo. Quando chegar, empurrarei 
a porta com o dedo, a porta estará aberta. Logo que, inespe-
radamente, Crisis me tiver visto, virá ao meu encontro, dese-
jando meu abraço, entregar-se-á a mim.” 

Quão linda a considere, ele mesmo o dirá: 
“Precederei a própria fortuna com minhas posses.”
(XXXII) 68. O quanto esse contentamento possa ser 

desonroso: basta observar cuidadosa e fundamente aquele 
que presta atenção. E como são desonestos os que se en-
chem de contentamento sempre que desfrutam dos prazeres 
venéreos, do mesmo modo são desonrados os que os dese-
jam com espírito in lamado. Contudo, esse absoluto, que vul-
garmente é chamado amor – e não encontro, por Hércules!, 
outro nome com que possa ser designado – é de tão gran-
de volubilidade, que nada vejo com que eu julgue possa ser 
comparado. Cecílio140 assim o considera: 

“Quem não o julgue um deus supremo, é ou tolo ou 
desconhecedor das coisas. A quem tiver na mão, o amor quer 
que seja demente, que tenha discernimento, que seja curado, 
que seja afetado por doença (...), que seja amado face a face, 
que seja desejado, que seja procurado.”
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[69] 0 praeclaram emendatricem vitae poëticam, 
quae amorem lagitii et levitatis auctorem in concilio 
deorum conlocandum putet! De comoedia loquor, quae, si 
haec lagitia non probaremus, nulla esset omnino; quid ait 
ex tragoedia princeps ille Argonautarum? 

‘Tu me amoris magis quam honoris servavisti gratia.’
Quid ergo? hic amor Medeae quanta miseriarum 

excitavit incendia! Atque ea tamen apud alium poëtam patri 
dicere audet se ‘coniugem’ habuisse. 

‘Illum, Amor quem dederat, qui plus pollet potiorque 
est patre’.

XXXIII. [70] Sed poëtas ludere sinamus, quorum fabulis 
in hoc lagitio versari ipsum videmus Iovem: ad magistros 
virtutis philosophos veniamus, qui amorem negant stupri 
esse et in eo litigant cum Epicuro non multum, ut opinio mea 
fert, mentiente. Quis est enim iste amor amicitiae? cur neque 
deformem adulescentem quisquam amat neque formosum 
senem? Mihi quidem haec in Graecorum gymnasiis nata 
consuetudo videtur, in quibus isti liberi et concessi sunt 
amores. Bene ergo Ennius: 

‘Flagiti principium est nudare inter civis corpora.’
Qui ut sint, quod ieri posse video, pudici, solliciti 

tamen et anxii sunt, eoque magis, quod se ipsi continent et 
coercent. 
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69. Ó arte poética da vida, notável e corretora, que 
considera o amor como o autor da infâmia e da volubilidade, 
a ser colocado na assembleia dos deuses! Re iro-me à comé-
dia que, caso não apreciemos essas infâmias, não teria valor 
algum; o que diz na tragédia aquele chefe dos argonautas? 

“Tu me livraste graças mais ao amor do que à honra.” 
O que então? Esse amor de Medeia provocou tama-

nhos incêndios de desgraças! E, contudo, ela ousa dizer ao 
pai, segundo outro poeta, que tivera um “cônjuge”: 

“Aquele que o Amor lhe dera, que mais se destaca e é 
mais poderoso que o pai.”

(XXXIII) 70. Deixemos, porém, os poetas se diverti-
rem, em cujas histórias vemos o próprio Júpiter se encontrar 
constantemente nessa infâmia: vamos aos ilósofos mestres 
da virtude, que negam haver amor no estupro e, nesse ponto, 
brigam com Epicuro, não muito mentiroso, segundo indica 
minha sugestão. Pois o que é o tal amor de amizade? Por que 
ninguém ama um adolescente deformado ou um belo an-
cião? Na verdade, parece-me que essa tradição nasceu nos 
ginásios públicos dos gregos, nos quais esses amores são li-
vres e permitidos. Portanto, diz bem Ênio: 

“O princípio da devassidão é despir os corpos no meio 
dos concidadãos.” 

Para que sejam honestos, o que percebo ser possível, 
tornam-se contudo desassossegados e angustiados, tanto 
mais que eles mesmos se contêm e se reprimem.
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[71] Atque, ut muliebris amores omittam, quibus 
maiorem licentiam natura concessit, quis aut de Ganymedi 
raptu dubitat, quid poetae velint, aut non intellegit, quid apud 
Euripidem et loquatur et cupiat Laius? Quid denique homines 
doctissimi et summi poetae de se ipsis et carminibus edunt 
et cantibus? Fortis vir in sua re p. cognitus quae de iuvenum 
amore scribit Alcaeus! Nam Anacreontis quidem tota poësis 
est amatoria. Maxume vero omnium lagrasse amore Reginum 
Ibycum apparet ex scriptis.

XXXIV. Atque horum omnium lubidinosos esse amores 
videmus: philosophi sumus exorti, et auctore quidem nostro 
Platone, quem non iniuria Dicaearchus accusat, qui amori 
auctoritatem tribueremus.

[72] Stoici vero et Sapientem amaturum esse dicunt 
amorem ipsum ‘conatum amicitiae faciendae ex pulchritudinis 
specie’ de iniunt. Qui si quis est in rerum natura sine 
sollicitudine, sine desiderio, sine cura, sine suspirio, sit sane; 
vacat enim omni libidine; haec autem de libidine oratio est. 
Sin autem est aliquis amor, ut est certe, qui nihil absit aut non 
multum ab insanÏa, qualis in Leucadia est: 

‘Si quidem sit quisquam deus,
Cui ego sim curae’
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71. Também, de modo que eu omita os amores pelas 
mulheres, às quais a natureza concedeu arrebatamento maior, 
quem ou tem dúvida a respeito do rapto de Ganimedes, o que 
sugerem os poetas, ou não compreenda o que, em Eurípedes, 
Laio tanto declare como deseja? En im, o que homens muito 
sábios e poetas excelentes publicam de si mesmos em poemas 
e canções? O que escreve Alceu141, homem proeminente, reco-
nhecido em seu Estado, sobre o amor dos jovens! Pois todas 
as composições poéticas de Anacreonte são certamente ama-
tórias. Particularmente, porém, mais que todos se in lamou de 
amor Íbico142, de Régio, segundo se vê em seus escritos.

 (XXXIV) E vemos que os amores de todos esses são li-
cenciosos: nascemos ilósofos em verdade pelo nosso fundador 
Platão, a quem Dicearco143 faz acusações não por demasiado ri-
gor, que lhe conferíssemos autoridade quanto ao amor.

72. Os estoicos, porém, dizem que também o sábio 
há de amar e de inem o próprio amor “esforço de se fazer 
amizade pela aparência de beleza”. Se alguém, em seu estado 
natural, estiver sem inquietação, sem necessidade ísica, sem 
preocupação e sem suspiros, tem boa saúde, pois está livre 
de todo desejo; ora, esta exposição versa sobre o desejo. Por 
outro lado, porém, se existe algum amor, como certamente 
existe, que não esteja nada longe, ou não muito, da loucura, 
tal como está em Leucádia144: 

“Se ao menos existisse algum deus, para o qual eu ser-
visse de inquietação amorosa.”
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[73] At id erat deis omnibus curandum, quem ad 
modum hic frueretur voluptate amatoria!

‘Heu me infelicem!’
Nihil verius. Probe et ille: 
‘Sanusne es, qui temere lamentare?’
Sic insanus videtur etiam suis. At quas tragoedias 

ef icit! 
‘Te, Apollo sancte, fer opem, teque, amnipotens 

Neptune, invoco,
       Vosque adeo, Venti!’

Mundum totum se ad amorem suum sublevandum 
conversurum putat, Venerem unam excludit ut iniquam: 

‘Nam quid ego te appellem, Venus?’
Eam prae lubidine negat curare quicquam: quasi vero 

ipse non propter lubidinem tanta lagitia et faciat et dicat. 
XXXV. [74] Sic igitur adfecto haec adhibenda 

curatio est, ut et illud quod cupiat ostendatur quam leve, 
quam contemnendum, quam nihili, sit omnino, quam 
facile vel aliunde vel alio modo per ici vel omnino neglegi 
sit; abducendus etiam est non numquam ad alia studia 
sollicitudines curas negotia, loci denique mutatione 
tamquam aegroti non convalescentes saepe curandus est; 

[75] etiam novo quidam amore veterem amorem 
tamquam clavo clavum eiciendum putant; maxume autem, 
admonendus<est>, quantus sit furor amoris. Omnibus, enim 
ex animi perturbationibus est profecto nulla vehementior, 
ut, si iam ipsa illa accusare nolis, stupra dico et corruptelas 
et adulteria, incesta denique, quorum omnium accusabilis 
est turpitudo, – sed ut haec omittas, perturbatio ipsa mentis 
in amore foeda per se est.
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73. Isso, contudo, deveria ser preocupação para todos 
os deuses, de que modo este desfrutasse do prazer amatório: 

“Ai de mim, infeliz!” 
Nada mais verdadeiro. Honestamente também o outro: 
“Certamente tens saúde, tu que te lamentas às cegas?” 
Assim parece louco também aos seus. Entretanto, que 

tragédias causa! 
“Invoco-te, divino Apolo, traze ajuda, e invoco-te, 

Netuno todo poderoso, e até vós, Ventos!” 
Julga que o mundo inteiro se há de virar para aliviar 

seu amor. Exclui só Vênus, para que eu diga: 
“Realmente, por que eu te invocaria, Vênus?” 
Nega que ela se preocupe com o quer que seja diante 

do prazer: como se ele mesmo não faz nem diz tão grandes 
infâmias em vista do prazer.

(XXXV) 74. Portanto, esse tratamento deve ser apli-
cado ao afetado de tal modo que seja mostrado também, de 
modo completo, quão inconsequente é o desejado, quão des-
prezível, um nada; e quão facilmente possa ser realizado ou 
simplesmente abandonado por outra coisa ou de maneira 
diversa; às vezes também é preciso desviá-lo para outras in-
clinações, preocupações, cuidados e atividades e, inalmente, 
deve muitas vezes ser tratado com mudança de lugar, como 
os doentes não convalescentes.

75. Alguns julgam ainda que o amor antigo pode ser 
suprimido por um novo amor, como um prego por outro pre-
go; sobretudo, porém, se deve advertir quão grande é a vio-
lência do amor. Pois, nenhuma dentre todas as perturbações 
do espírito, realmente, é mais veemente, tanto que, caso não 
as queiras acusar, a irmo que os estupros, a sedução, os adul-
térios e, en im, os incestos, cuja baixeza entre todas é a mais 
condenável – mas, para que omitas essas coisas, a própria 
perturbação da mente no amor é horrível por si mesma.
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[76] Nam ut illa praeteream, quae sunt furoris, haec 
ipsa per sese quam habent levitatem, quae videntur esse 
mediocria, 

Iniuriae
Suspiciones inimicitiae indutiae
Bellum pax rursum! incerta haec si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut cum ratione insanias.
Haec inconstantia mutabilitasque mentis quem 

non ipsa pravitate deterreat? Est etiam illud, quod in omni 
perturbatione dicitur, demonstrandum, nullam esse nisi 
opinabilem, nisi iudicio susceptam, nisi voluntariam. Etenim 
si naturalis amor esset, et amarent omnes et semper amarent 
et idem amarent, neque alium pudor, alium cogitatio, alium 
satietas deterreret. 

XXXVI. [77] Ira vero, quae quam diu perturbat 
animum, dubitationem insaniae non habet, cuius inpulsu 
existit etiam inter fratres tale iurgium: 

‘Quis homo te exsuperavit usquam gentium 
impudentia?’
‘Quis autem malitia te?’ –
Nosti, quae secuntur; alternis enim versibus 

intorquentur inter fratres gravissimae contumeliae, ut facile 
appareat Atrei ilios esse, eius qui meditatur poenam in 
fratrem novam: 

Maior mihi moles, maius miscendum malum,
Qui illius acerbum cor contundam et comprimam’. 
Quo igitur haec erumpit moles? audi Thyestem: 
‘Ipsus hortatur me frater, ut meos malis miser
Mandarem natos’ –
Eorum viscera apponit; quid est enim quo non 

progrediatur eodem ira, quo furor? Itaque iratos proprie 
dicimus exisse de potestate, id est de consilio, de ratione, de 
mente; horum enim potestas in totum animum esse debet. 
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76. Então, para eu deixar de lado as perturbações que 
provêm da cólera, que por si mesmas têm relativo pouco 
peso, que parecem ser medianas: as injúrias, as descon ian-
ças, as inimizades, as tréguas, a guerra inversamente à paz! 
Caso tu exijas que se façam essas coisas incertas com razão 
certa, não faças mais nada, se te empenhas para que enlou-
queças com razão. A quem essa inconstância e mutabilidade 
da mente não dissuadam por sua própria iniquidade? É pre-
ciso ainda demonstrar, o que se atribui a toda perturbação, 
que não existe nenhuma que não seja sugestionável, não seja 
assumida por decisão, não voluntária. Em consequência, se 
o amor fosse natural, tanto todos amariam, como amariam 
sempre e amariam da mesma forma, nem o pudor dissuadi-
ria a um, a re lexão a outro e a saciedade a ainda outro.

(XXXVI) 77. A ira, entretanto, enquanto perturba o es-
pírito, não tem a irresolução da loucura, por cujo impulso tal 
disputa existe também entre irmãos: 

“Que homem te superou em atrevimento em algum 
lugar do mundo?” 

“Mas a ti, quem em malícia?”(...) 
Conheces o que vem a seguir; pois, em versos alterna-

dos, são trocadas gravíssimas ofensas entre irmãos, de modo 
que se torna claro serem os ilhos de Atreu145, daquele que 
maquinava um novo suplício para o irmão: 

“Para mim, é a maior di iculdade, o maior mal a ser ma-
quinado, com que eu acabrunhe e aperte o cruel coração dele.” 

Então para onde irrompeu essa di iculdade? Ouve Tieste: 
“O próprio irmão aconselhou-me, a mim mísero, que 

entregasse meus ilhos à infelicidade.” 
Põe-lhes à frente as vísceras deles; existe algo, porém, 

para onde essa mesma ira, essa fúria não possam avançar? 
Em vista disso, dizemos que os iracundos saíram de seu au-
tocontrole, isto é, da consideração, da razão e da mente, pois 
esse autocontrole deve estender-se ao espírito todo.
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[78] His aut subtrahendi sunt ei, in quos impetum 
conantur facere, dum se ipsi conligant, – quid est autem 
se ipsum colligere nisi dissupatas animi partis rursum in 
suum locum cogere? – aut rogandi orandique sunt, ut, si 
quam habent ulciscendi vim, differant in tempus aliud, dum 
defervescat ira. Defervescere autem certe signiiÏcat ardorem 
animi invita ratione excitatum. Ex quo illud laudatur 
Archytae, qui cum vilico factus esset iratior, ‘Quo te modo’ 
inquit ‘accepissem, nisi iratus essem!’

XXXVII. [79] Ubi sunt ergo isti, qui iracundiam 
utilem dicunt – potest utilis esse insania? – aut naturalem? 
An quicquam est secundum naturam, quod fit repugnante 
ratione? Quo modo autem, si naturalis esset ira, aut alius 
alio magis iracundus esset, aut finem haberet prius quam 
esset ulta, ulciscendi lubido, aut quemquam paeniteret, 
quod fecisset per iram? Ut Alexandrum regem videmus, 
qui cum interemisset Clitum familiarem suum, vix a se 
manus abstinuit; tanta vis fuit paenitendi. Quibus cognitis 
quis est qui dubitet quin hic quoque motus animi sit 
totus opinabilis ac voluntarius? Quis enim dubitarit quin 
aegrotationes animi, qualis est avaritia, gloriae cupiditas, 
ex eo, quod magni aestumetur ea res ex qua animus 
aegrotat, oriantur? Unde intellegi debet perturbationem 
quoque omnem esse in opinione.
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78. Ou desses devem ser subtraídos aqueles que ten-
tam fazer um assalto contra a ira e a fúria, enquanto eles mes-
mos se concentram – mas o que é concentrar-se senão forçar 
as partes dispersas do espírito a voltarem novamente para 
seu lugar? – ou se deve pedir e suplicar que, caso tenham algu-
mas animosidade para vingar, que adiem para outra ocasião, 
enquanto a ira arrefece. Arrefecer sem dúvida signi ica que o 
arrebatamento do espírito foi provocado sem o assentimento 
da razão. Por esse motivo é louvada a atitude de Árquitas146, 
que disse, ao icar enraivecido com o feitor: “Como haveria eu 
de te castigar, caso não estivesse com raiva.”

(XXXVII) 79. Portanto, onde estão os que dizem ser 
útil a iracúndia – a loucura pode ser útil? – ou natural? Acaso 
existe alguma coisa conforme a natureza, que aconteça con-
tra a razão? De que modo, porém, se a ira fosse natural, ou 
um fosse mais iracundo que outro, ou o desejo de vingança 
tivesse um im antes que se houvesse vingado, ou alguém se 
arrependeria do que tivesse feito por ira? Conforme vemos 
o rei Alexandre que, depois de ter dado um golpe mortal em 
Clito, seu escravo, com que di iculdade manteve as mãos 
afastadas de si mesmo: tão grande foi a força do arrependi-
mento. Conhecidos esses fatos, quem é que duvide que tam-
bém esse movimento do espírito seja totalmente conjectural 
e voluntário? Pois quem duvidaria que as enfermidades do 
espírito, tais como a avareza, a cobiça da glória, se originem 
do fato de que se supervalorize aquele objeto devido ao qual 
o espírito adoeça? De onde se deve entender que toda per-
turbação está também na sugestão.
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[80] Et si identia, id est irma animi con isio, scientia 
quaedam est et opinio gravis non temere adsentientis, metus 
quoque est dif identia expectati et inpendentis mali, et si 
spes est expectatio boni, mali expectationem esse necesse 
est metum. Ut igitur metus, sic reliquae perturbationes sunt 
in malo. Ergo ut constantia scientiae, sic perturbatio erroris 
est. Qui autem natura dicuntur iracundi aut misericordes aut 
invidi aut tale quid, ei sunt constituti quasi mala valetudine 
animi, sanabiles tamen, ut Socrates dicitur: cum multa in 
conventu vitia conlegisset in eum Zopyrus, qui se naturam 
cuiusque ex forma perspicere pro itebatur, derisus est a 
ceteris, qui illa in Socrate vitia non agnoscerent, ab ipso 
autern Socrate sublevatus, cum illa sibi insita, sed ratione a 
se deiecta diceret. 

[81] Ergo ut optuma quisque valetudine adfectus 
potest videri [ut] natura ad aliquem morbum proclivior, sic 
animus alius ad alia vitia propensior. Qui autem non natura, 
sed culpa vitiosi esse dicuntur, eorum vitia constant e falsis 
opinionibus rerum bonarum et malarum, ut sit alius ad alios 
motus perturbationesque proclivior. Inveteratio autem, ut in 
corporibus, aegrius depellitur quam perturbatio, citiusque 
repentinus oculorum tumor sanatur quam diuturna 
lippitudo depellitur.
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80. E se a resolução, isto é, a irme con iança do espí-
rito, é alguma ciência e sugestão séria daquele que não con-
irma temerariamente, também o medo é a descon iança do 

mal esperado e iminente, e se a esperança é a expectativa do 
bem, necessariamente a expectativa do mal constitui o medo. 
Portanto, assim como o medo, as demais perturbações estão 
no mal. Logo, como a constância pertence ao conhecimento 
certo, assim também a perturbação, ao erro. Mas os que são 
considerados, por natureza, iracundos ou inspirados pela 
compaixão ou invejosos ou algo assim, esses são formados 
por uma como que má saúde do espírito, embora curáveis, 
conforme se a irma de Sócrates: por ter reunido contra ele, 
Sócrates, muitos defeitos numa assembleia, Zópiro147, que 
a irmava entrever a natureza de qualquer um através de seu 
aspecto, foi ridicularizado pelos outros que não conseguiam 
ver aqueles defeitos em Sócrates; foi, porém, socorrido pelo 
próprio Sócrates, que declarou serem em si mesmo inatos 
aqueles defeitos, mas terem sido eliminados de si pela razão.

81. Portanto, como alguém pode parecer dotado de óti-
ma saúde ou por natureza mais inclinado a alguma doença, 
assim também cada espírito pode parecer mais propenso a 
determinadas doenças. Mas não se a irma o serem por natu-
reza e sim por culpa dos próprios viciados. Os defeitos deles 
procedem de falsas sugestões a respeito das coisas boas e das 
más, de modo que cada um seja mais inclinado a movimentos 
e a perturbações diversas. A doença crônica, como nos cor-
pos, é debelada mais di icilmente que a perturbação e o tumor 
recente dos olhos é curado mais rapidamente que a oftalmia.
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XXXVIII. [82] Sed cognita iam causa perturbationum 
quae omnes oriuntur ex iudiciis opinionum et voluntatibus, 
sit iam huius disputationis modus. Scire autem nos oportet 
cognitis, quoad possunt ab homine cognosci, bonorum 
et malorum inibus nihil a philosophia posse aut maius 
aut utilius optari quam haec, quae a nobis hoc quadriduo 
disputata sunt. Morte enim contempta et dolore ad 
patiendum levato adiunximus sedationem aegritudinis, qua 
nullum homini malum maius est. Etsi enim omnis animi 
perturbatio gravis est nec multum differt ab amentia, [tamen 
ita] ceteros, cum sunt in aliqua perturbatione aut metus aut 
laetitiae aut cupiditatis, commotos modo et perturbatos 
dicere solemus, at eos, qui se aegritudini dediderunt, miseros 
ad lictos aerumnosos calamitosos.

[83] Itaque non fortuito factum videtur, sed a te 
ratione propositum, ut separatim de aegritudine et de 
ceteris perturbationibus disputaremus; in ea est enim fons 
miseriarum et caput. Sed et aegritudinis et reliquorum 
animi morborum una sanatio est, omnis opinabilis esse et 
voluntarios ea reque suscipi, quod ita rectum esse videatur. 
Hunc errorem quasi radicem malorum omnium stirpitus 
philosophia se extracturam pollicetur.

[84] Demus igitur nos huic excolendos patiamurque 
nos sanari. His enim malis insidentibus non modo beati, sed 
ne sani quidem esse possumus. Aut igitur negemus quicquam 
ratione con ici, cum contra nihil sine ratione recte ieri 
possit, aut, cum philosohia ex rationum conlatione constet, 
ab ea, si et boni et beati volumus esse, omnia adiumenta et 
auxilia petamus bene beateque vivendi.
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(XXXVIII) 82. Já conhecida, porém, a causa das pertur-
bações, que se originam todas dos julgamentos das suges-
tões e das vontades, seja também o im desta discussão. Com 
os conhecimentos adquiridos, convém que saibamos, até 
onde podem ser conhecidos pelo homem, que nada maior 
ou mais útil pode ser ambicionado pela iloso ia a respeito 
da abrangência dos bens e dos males, como isso que foi por 
nós discutido nestes quatro dias. Pois, menosprezada a mor-
te e a dor levada como suportável, acrescentamos a suavi-
zação do sofrimento, em relação à qual nenhum mal para o 
homem é maior. Pois, embora toda perturbação do espírito 
seja grave nem seja muito diferente da loucura, mesmo as-
sim costumamos dizer que os demais são apenas abalos e 
incômodos, uma vez que se situam em alguma perturbação 
seja do medo, seja do contentamento, seja do desejo; conclu-
ímos, porém, que os que se entregaram ao sofrimento, são 
míseros, a litos, atormentados e desgraçados.

83. Por isso, não parece feito por acaso, mas proposto 
por ti com razão, que discutíssemos, separadamente, sobre a 
dor e sobre as outras perturbações, pois nela se encontram 
a fonte e a cabeça das misérias. Há, porém, uma única cura 
tanto da dor como das demais doenças do espírito: todas são 
conjecturais e voluntárias e sob esse aspecto são aceitas, de 
modo que assim pareça correto. A iloso ia promete extirpar 
radicalmente esse desvio como a raiz de todos os males.

84. Portanto, entreguemo-nos a ela para nos aperfei-
çoarmos e consintamos em sermos curados. Pois, com esses 
males inatos, não podemos ser não só felizes, mas nem se-
quer saudáveis. Neguemos então ou que algo seja feito com 
razão porque, contrariamente, nada pode ser feito de modo 
correto sem a razão, ou porque a iloso ia o comprove por 
um conjunto de argumentos, solicitemos a ela todos os su-
portes e auxílios de viver bem e com felicidade, caso queira-
mos ser bons e felizes. 




