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RESUMO 

 

A possibilidade de uma vida longa, para um grande número de pessoas, é uma conquista 

recente da humanidade. Tal êxito ocorreu mediante um gradual e constante avanço da 

tecnologia, principalmente, médico-sanitária. No âmbito filosófico, é preciso ressaltar que, já 

na Antiguidade, a reflexão sobre o envelhecimento se fez presente.  Marco Túlio Cícero (106-

43 a.C.) escreveu  De senectute ou Catão, o Velho. A presente dissertação é um exercício de 

reflexão sobre os conceitos de velhice conveniente e inconveniente, expostos no discurso de 

defesa dessa fase da vida contra as acusações que lhe são dirigidas.  De Senectute é dedicada, 

por Cícero, ao seu amigo Tito Pompônio Ático, recém-chegado de Atenas. Cícero sugere o 

tema da velhice, pois ambos estão vivenciando essa fase da vida. A estrutura da obra é em 

forma de um diálogo entre o idoso Marco Catão (considerado modelo máximo da cultura 

romana) e os jovens homens públicos Lélio e Cipião. São discutidos os conceitos de velhice e 

juventude convenientes ou conforme à natureza e o seu oposto, a velhice e juventude 

inconvenientes. O De Senectute é uma bússola a guiar jovens e velhos no exercício de uma 

vida feliz e em harmonia com a natureza, afastando-os do conflito de gerações. O discurso de 

Catão  revela que não viver de acordo com a natureza, respeitando o conveniente de cada uma 

das etapas da vida gera o conflito de gerações, e o consequente medo da marginalização social 

e política dos velhos. Segundo Catão, a velhice é acusada de ser uma fase da vida deplorável 

pelos seguintes motivos: a) afasta o homem dos negócios; b) torna o corpo mais sujeito a 

doenças; c) priva o homem de quase todos os prazeres e d) não está muito distante da morte. 

Catão produziu, então, a defesa da velhice e, pela lógica de sua argumentação, há a 

possibilidade de uma velhice feliz, que dependerá de como cada homem constrói o seu 

percurso de vida, pois a velhice digna é uma construção que exige muito esforço, bem como, 

uma praxis e uma relação virtuosa entre jovens e velhos, todos aceitando os ditames da 

natureza para viverem a excelência de suas idades. Na concepção estoica de Cícero, a velhice 

deve ser aceita por todos, pois é uma determinação da natureza. De senectute permanece 

como obra fundamental para se pensar as condições da velhice no mundo contemporâneo.  

 

Palavras-chave: Velhice; Juventude; Estoicismo; Ética; Cícero. 
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ABSTRACT 

 

The possibility of a long life for a large number of people is a recent achievement of mankind. 

This success occurred through a gradual and steady advancement of technology, especially in 

the medical and sanitary area. In philosophical context, it should be noted that already in 

antiquity, reflection on aging was present. Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) wrote De 

Senectute or Cato the Elder. This dissertation is an exercise of reflection on the concepts of 

convenient and inconvenient age, exposed in defense speech, this stage of life against 

accusations that you are targeting. De Senectute is dedicated by Cicero to his friend Atticus 

Tito Pomponio, new comer to Athens. Cicero suggests the theme of old age because both are 

experiencing this stage of life. The structure of the work is in the form of a dialogue between 

the elder Cato Marco (considered the greatest model of Roman culture) and the young public 

men Lélio and Scipio. It is discussed the convenient concepts of old age and youth or, as to 

the nature and its opposite, the disadvantage of it. De Senectute is a compass to guide young 

and old people to pursue a happy life in harmony with nature, away from the conflict of 

generations. Cato's speech reveals that not living according to nature, respecting the 

convenient of each stage of life generates the conflict of generations, and the consequent fear 

of social and political marginalization of the old. According to Cato, old age is accused of 

being a miserable stage of life for the following reasons: a) keeps away the man from his 

business, b) makes the body more susceptible to diseases c) deprives men of nearly all the 

pleasures and d) is not far from death. Cato produced then the defense of old age and, by the 

logic of his argument, there is the possibility of a happy old age, this will depend on how each 

man builds his life path, because this dignified old age is a construct that requires a lot of 

effort as well as a praxis and a virtuous relationship between young and old, all accepting the 

dictates of nature in order to live the excellence of their ages. In designing stoic of Cicero, old 

age must be accepted by everyone as it is a determination of the nature. Senectute work 

remains essential to ponder the conditions of old age in the contemporary world. 

 

Keywords: Old age. Youth. Stoicism. Ethics. Cicero. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ó admirável licença e miserável insciência do dissertar! 

(Marco Túlio Cícero, Sobre o Destino, XVI, 38). 

 

A possibilidade de uma vida longa para um grande número de pessoas é uma 

conquista recente da humanidade. Tal êxito ocorreu mediante um gradual e constante avanço 

da tecnologia, principalmente, médico-sanitário. O aumento da longevidade em nosso país se 

deu num espaço de poucas décadas, sem que a sociedade despertasse para as implicações do 

envelhecimento populacional. Acrescenta-se ser este fenômeno comum, tanto nos países 

periféricos como nos desenvolvidos, neste início de século.  

Mas, já na Antiguidade, a reflexão sobre a velhice se fez presente.  Escrito em 44 

a.C., quando Marco Túlio Cícero contava com 62 anos, o De Senectute ou Catão, o Velho, é 

um diálogo que aborda o tema da velhice. A presente dissertação é um exercício de reflexão 

sobre o elogio da velhice no texto de Cícero.  

As previsões estatísticas apontam que, em poucas décadas, existirão mais idosos 

que jovens, situação inusitada na humanidade e muito diferente de dois mil anos atrás, quando 

a expectativa de vida era bem menor, bem como, consequentemente, a proporção de velhos. 

Se houve uma preocupação filosófica em torno da velhice na Antiguidade, parece que, com 

maior razão, a reflexão sobre esse estágio da vida se fará na contemporaneidade.  

Nesse sentido, providencial é a advertência de Casertano (2011, p.13) sobre os 

problemas de reconstrução de um texto antigo, que podem levar ao “anacronismo” e à 

“absolutização” da interpretação. É evidente que os contextos da Antiguidade e do mundo 

contemporâneo estão muito distantes, daí a necessidade do cuidado na leitura e interpretação 

do De Senectute. O “anacronismo”, segundo Casertano não consiste somente na inversão de 

fatos e datas, mas na atitude de “transferirmos para o passado um conjunto de problemas que 

não eram do passado, mas pertencem ao presente ou a épocas posteriores à que estamos a 

examinar.” Já o segundo erro interpretativo, a “absolutização”, é a pretensão de uma 

“compreensão definitiva” da obra estudada. Como muito bem ensina Casertano, “[...] é 

verdade que se o passado, por definição, é algo que já passou a reconstrução do passado é 

obra que nunca termina e que leva a alargar sempre mais nosso horizonte cultural.” 

Movido, sempre, por essa fundamental advertência e regra metodológica é que 

optou-se por escrever a presente dissertação “O Elogio da Velhice no De Senectute de Marco 

Túlio Cícero.” A necessidade de uma reflexão sobre as condições de existência dos velhos 
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adveio da praxis na Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso, no interior do Estado do Ceará, 

entre os anos de 2003 a 2011. Ali, o núcleo das preocupações residia nos constantes casos de 

violência contra os idosos que chegavam à Promotoria de Justiça. O mais grave era constatar 

que os autores dessa violência eram, na maioria dos casos, familiares, ou seja, filhos, filhas, 

netos e outros parentes, que conviviam com os idosos.  

Ao ler, pela primeira vez o De Senectute de Marco Túlio Cícero percebi que, no 

seu discurso de defesa da velhice, havia um elogio da velhice e juventude convenientes como 

um antídoto a evitar o conflito de gerações, o choque entre o jovem e o velho. É óbvio que, a 

partir da advertência de Casertano, não se pode concluir, de imediato, que os problemas 

enfrentados pelos velhos da atualidade são os mesmos problemas enfrentados pelos velhos de 

mais de dois mil anos atrás. Mas, parece que há uma espécie de fio a unir as duas realidades 

(antiguidade e modernidade), qual seja, como evitar o conflito de gerações, vivendo-se 

convenientemente cada fase da vida.  

No primeiro capítulo coloquei uma breve reflexão sobre a posição filosófica de 

Cícero, em busca de entender o porquê do abandono da leitura de suas obras por um público 

mais amplo. Sobre essa última questão, é apontada como resposta, uma interpretação 

historiográfica do período Helenístico, em particular na obra do pensador alemão Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, que é extremamente desfavorável a esse período, interpretando-o 

como um momento de decadência da filosofia e da construção de sistemas filosóficos 

menores, como o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo.  

Ora, o mundo romano de Cícero foi marcado pelo Helenismo e pelos sistemas 

filosóficos que o constituíram. Nessa direção, discutiu-se o conceito de “ecletismo” na 

compreensão filosófica de Cícero, bem como, o valor de sua contribuição para o 

conhecimento filosófico. Com apoio em Pereira (2009), ressalta-se a originalidade de Cícero 

que, partindo da grandeza do saber especulativo grego, constrói uma reflexão sobre a 

experiência romana, uma reflexão da tradição romana (o mos maiorum) a partir da paideia 

grega. No De Senectute, é marcante essa reflexão da experiência romana, à luz da cultura 

grega. Acredito que a redação desse primeiro capítulo, tornou mais fácil identificar e entender 

como é marcante no De Senectute essa reflexão da experiência romana à luz da cultura grega. 

No segundo capítulo e seus subcapítulos discorre-se sobre o diálogo De Senectute 

procurando entender as motivações e o contexto da redação da obra. Inicialmente, são 

apresentados o destinatário da obra, Tito Pompônio Ático, o protagonista, o velho Catão e 

seus ouvintes, os jovens homens públicos Lélio e Cipião. A velhice é apresentada como um 

“peso” e a proposta de Cícero é torná-la mais leve para ambos, autor e destinatário da obra. 
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No primeiro subcapítulo são discutidos os conceitos de velhice e juventude 

conveniente ou conforme à natureza e o seu oposto, a velhice e juventude inconveniente. A 

compreensão desses conceitos é de fundamental importância para a compreensão do elogio e 

defesa da velhice. A aceitação da velhice, por parte dos homens é um dever virtuoso e uma 

forma de viver em harmonia com a natureza, a melhor das mestras. A velhice virtuosa ou 

conveniente é definida como aquela que tem um compromisso pedagógico com a juventude, é 

laboriosa e ativa, procura manter a saúde do corpo com a prática de exercícios moderados e 

alimentação saudável. Cultiva, também, o espírito pelos estudos, prática da agricultura, da 

conversação com os amigos e pela prestação de serviços à pátria e, no ocaso da vida, não teme 

a morte. Por sua vez, a velhice inconveniente, ou não virtuosa, é fruto dos maus costumes e 

leva os homens a uma velhice “frouxa, queixosa e sonolenta”.  

A juventude conveniente ou virtuosa é aquela que escuta, respeita e acata os 

ensinamentos dos velhos e, de modo inverso, juventude inconveniente ou não virtuosa é a que 

não observa este princípio. Aqui se encontra o germe do conflito de gerações: o jovem não 

virtuoso não observa este princípio fundamental e instalando-se, assim, a desarmonia com as 

próprias leis da natureza, surgindo daí o conflito entre jovens e velhos nos âmbitos público e 

privado. O De Senectute é uma bússola a guiar jovens e velhos no exercício de uma vida feliz 

e em harmonia com a natureza, afastando-os do conflito. Não observar a natureza e 

conveniências de cada fase da vida leva ao conflito de gerações, e ao consequente o medo 

social da marginalização social e política dos velhos.  

Ao longo de todo o De Senectute há o elogia da velhice e juventude convenientes, 

restando bastante evidente, quando Catão adverte sobre a necessidade de os velhos deterem os 

cargos públicos de maior relevo, a partir de exemplos estrangeiros, em que as grandes 

repúblicas, para adquirirem importância, destituíram os moços e colocaram os velhos no 

poder (DS, capítulo VI, § 20).  Eis a delimitação dos papéis sociais da velhice e da juventude 

no âmbito público, que não observada, gerará a disputa pelo poder entre jovens e velhos. Os 

jovens inconvenientes governam levianamente, pois são “oradores sem juízo” e a temeridade 

é um traço característico. Os velhos devem conduzir os negócios públicos, em razão da 

prudência que lhes é própria.  

A autoridade do velho também deve ser observada no âmbito privado, lugar de 

exercício do pater familias. Catão deixa muito clara a reafirmação dessa autoridade, 

apontando o exemplo de Ápio Cláudio que, velho e cego, governava uma grande casa com 

quatro filhos e cinco filhas, além de inúmeros dependentes. Esse velho romano era temido 
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pelos servos, venerado pelos filhos e a todos amava. Subverter essa autoridade era atentar 

contra a própria natureza (DS, capítulo XI, § 37).   

O conflito de gerações na dimensão privada decorrentes de uma juventude 

inconveniente é muito bem demonstrado por Catão quando aponta o caso da tentativa de 

interdição de Sófocles por seus filhos. Homem velho, mas ainda lúcido, Sófocles é 

surpreendido com um processo de interdição movido pelos filhos. Então, o velho dramaturgo 

grego produziu a sua própria defesa perante os juízes, entregando-lhes uma fábula que 

acabara de escrever, no caso, Edipo Coloneu, e pergunta-lhes: essa obra era criação de um 

velho caduco? Sófocles é absolvido por unanimidade pelos juízes (DS, capítulo VII,§ 22).  

Eis a delimitação dos papéis sociais da velhice e da juventude no âmbito privado, que não 

observada, levará a disputa em torno do pater familias.   

O elogio da velhice conveniente tem o objetivo de evitar o conflito de gerações e 

marca o discurso de Catão. A velhice é acusada de ser uma fase da vida deplorável pelos 

seguintes motivos: a) afasta o homem dos negócios; b) torna o corpo mais sujeito a doenças; 

c) priva o homem de quase todos os prazeres e d) não está muito distante da morte. Desse 

modo, a partir do segundo subcapítulo da dissertação são discutidos e analisados os 

argumentos expostos por Catão, para defender a velhice dessas quatro acusações. Cícero 

empresta todo o seu talento de advogado à defesa da velhice, sempre procurando apontar 

como esta fase da vida pode ser ativa, útil e até mesmo prazerosa.  

A argumentação de Catão demonstra que a velhice representa sabedoria, 

conhecimento e honra, mas também como última etapa da vida humana, implica todas as suas 

consequências da decadência corporal e a possível exclusão social e política. Entretanto, pela 

lógica da argumentação de Catão, há a possibilidade de uma velhice feliz, que dependerá de 

como cada homem constrói o seu percurso de vida, pois essa velhice digna é uma construção 

que exige muito esforço, bem como, uma praxis e uma relação virtuosa entre jovens e velhos, 

todos aceitando os ditames da natureza, no sentido de viverem a excelência de suas idades. 

Não observar a natureza leva ao conflito.  

Espera-se que este trabalho possa lançar, de alguma forma, a provocação para 

outras reflexões filosóficas mais abalizadas em torno do envelhecimento humano. A reflexão 

em torno do De Senectute levou-me a pensar o meu próprio envelhecer, bem como, as 

condições dos velhos na Antiguidade e na sociedade contemporânea.  
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1  CÍCERO: FILÓSOFO? 

 

[...] Que coisa melhor para o homem e dele mais digna 
poderá existir? Aqueles que o procuram são denominados 
filósofos e a filosofia, philosophia, não é nenhuma outra 
coisa, se porventura desejas o termo traduzir, senão a busca 
da sabedoria. (CÍCERO, DD, II, 5). 

 

Quando afirmei aos colegas do mestrado que estava desenvolvendo uma pesquisa 

sobre Marco Túlio Cícero, recebi, por diversas vezes, certo olhar de estranheza: Cícero? 

Parece que os olhares perguntavam: Cícero é filósofo? Cícero não é aquele advogado, orador, 

político e jurista romano?  Eis a primeira questão que parece ser procedente para uma melhor 

compreensão do contexto intelectual e espiritual vivenciado pelo autor do De Senectute: 

Marco Túlio Cícero foi um filósofo?  

Mesmo nas Faculdades de Direito, a figura de Cícero parece ser “coisa de museu”, 

personagem histórica de um passado glorioso e longínquo do Direito Romano. Na 

multiplicação irresponsável dos cursos jurídicos não há mais espaço nos currículos para essas 

velharias.  O tempora, o mores!   

Na história da cultura clássica, Cícero foi um dos autores mais lidos até o século 

XIX, sendo que Droit (2012) observa que não havia um profissional liberal, seja advogado, 

médico, farmacêutico, que não tivesse em sua biblioteca as obras de Cícero.  Os alunos 

aprendiam trechos de seus discursos, sendo exigido, nos vestibulares aos cursos de Direito, 

um profundo conhecimento das “Catilinárias”, de Cícero e das “Metamorfoses”, de Ovídio, 

reconhecido como um pré-requisito para o ingresso no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais. 

Atualmente, os estudos de Cícero estão reservados aos estudiosos da latinidade. O que 

aconteceu para o abandono da leitura de Cícero?  

Cícero foi um dos oradores mais destacados em seu tempo e, apesar do desprezo 

atual de sua obra, ainda é visto como um dos mentores dos juristas modernos. Seus discursos 

proporcionam a profunda compreensão da política e do direito que vigorava na Roma 

republicana, refletindo, também, a dupla postura que adotava como orador e político.  

Considerando Cícero como um pensador, entende-se que o abandono de suas obras 

por um público mais amplo se deve a uma determinada interpretação historiográfica. Inicialmente, 

toma-se como referência, a concepção de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) sobre o 

legado cultural romano, que é extremamente desfavorável, podendo-se inferir a impossibilidade 

de uma reflexão filosófica romana. Essa interpretação de Hegel encontra-se em duas obras: 

Princípios da Filosofia do Direito (1820) e Filosofia da História (1837).      
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No último capítulo dos “Princípios da Filosofia do Direito”, Hegel fala da História 

Universal como a marcha do espírito, pela qual os Estados, os povos e os indivíduos se 

erguem, singularmente, no seu definido princípio particular (constituição) de cada qual e se 

realiza no desenvolvimento da sua situação histórica.  

Hegel aponta quatro impérios na História nos quais ocorreu a libertação do 

espírito e a tomada da consciência de si: o oriental, o grego, o romano e o germânico. No § 

357, Hegel discorre sobre o Império Romano: 

 

Dá-se neste Império a separação infinita da vida moral objetiva nos dois extremos 
que são a consciência pessoal privada e a universalidade abstrata. Com o ponto de 
partida na intuição substancial de uma aristocracia, a oposição contra o princípio da 
personalidade livre na forma de democracia, desenvolve-se, do lado da aristocracia, 
até à superstição e à afirmação de uma violência fria e cúpida do lado democrático 
até à corrupção da plebe. A dissolução do conjunto finda na infelicidade universal, 
na saturnificação da vida moral, com as individualidades dos povos, mortas na 
unidade do Pantheon. Todos os indivíduos se reduzem aos limites de pessoas 
privadas, de iguais que possuem direitos formais, direitos que são assegurados por 
uma arbitrariedade abstrata levada até à monstruosidade. (HEGEL, 1990, p.319). 

 

Nos Princípios da Filosofia do Direito a análise do Império romano é sucinta, 

mas resta muito claro que Hegel ressalta os aspectos negativos dessa civilização, inclusive 

apontando os motivos de sua decadência e queda. Assim, esclarece que, nesse Império, 

ocorreu a separação da vida moral em dois âmbitos: consciência pessoal privada (âmbito 

privado) e a universalidade abstrata (âmbito público). A partir daí, declina os ingredientes da 

decadência: violência e superstição da aristocracia e corrupção da plebe, tendo como 

consequência a destruição do âmbito público, findando na infelicidade universal. A 

decadência do âmbito público (universal) leva todos os indivíduos a se reduzirem aos limites 

de pessoas privadas, iguais sobre a perspectiva formal e protegidos por um Estado arbitrário. 

Na Filosofia da História, a análise do mundo romano é bem mais trabalhada por 

Hegel, mas segue o mesmo caminho dos Princípios da Filosofia do Direito, ou seja, o 

filósofo alemão capricha na tinta para ressaltar os aspectos negativos de Roma. Depois de 

uma introdução à História romana, vêm os seguintes capítulos: a) Roma até a segunda Guerra 

Púnica; b) Roma da segunda Guerra Púnica ao Império; c) Roma no Período do Império; d) o 

Cristianismo.   

Apresenta-se um breve resumo da Filosofia da História de Hegel em que ele faz 

uma comparação, durante todo o texto, do mundo grego com o mundo romano, sempre 

mostrando a superioridade do primeiro em relação ao segundo. No mundo grego, a 

espiritualidade visualiza-se em sua alegria, vivacidade e prazer. Em Roma, a personalidade é 
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a determinação fundamental da vida e do direito e se manifesta, principalmente, na 

propriedade.  

A política é apontada pelo pensador como a força irresistível das circunstâncias, à 

qual a individualidade teria que se render. Essa força é o fim da nova tragédia e ocorreu no 

mundo romano, caracterizada pela interioridade e recolhimento em si mesmo (âmbito 

privado) tendo, do outro lado, o Estado romano assim descrito por Hegel (2008, p.239): “[...] 

Tal força é o mundo romano, escolhido para derrotar e prender os indivíduos morais, e para 

reunir todos os deuses e todos os espíritos no panteão da hegemonia mundial, com o fim de 

torná-los um universal abstrato.” 

Segundo Hegel, a História romana foi estudada por três classes de sábios: 

historiadores, filólogos e juristas. Estes últimos são acusados de produzirem uma história 

antiga de Roma, extremamente fabulosa e prosaica: 

 

[...] Quando se diz, por um lado, que a poesia e o mito dos gregos contêm verdades 
históricas, e são traduzidas como tal, assim obrigam-se os romanos a possuir mitos e 
intuições poéticas, e aquilo que foi considerado até agora como prosaico e histórico 
diz-se baseado em epopeias. (HEGEL, 2008, p.240).    

 

Certamente, quando Hegel referiu-se aos juristas, tinha como objeto de sua crítica 

a obra de Cícero que, no tratado Da República (Livro Segundo, II) narra a origem fabulosa de 

Roma: “[...] Que República – continuou- terá uma origem tão esclarecida, tão sabida de todos  

como esta cidade, deve sua fundação a Rômulo, filho de Marte? [...]” (1985, p.155). 

O Estado romano tem como fundamento o uso da força (a virtus romana é a 

valentia) e sua História está dividida em:  realeza,  república e  império. Na vida grega, apesar 

da forte presença patriarcal, também são visualizadas características fundantes como o amor, 

a estrutura familiar e o fim pacífico da convivência, sendo a violência direcionada para o 

enfrentamento dos ladrões do mar e das terras. A origem da civitas Romana está ligada a dois 

personagens, Rômulo e Remo, que foram expulsos de sua família e não souberam o 

significado do amor familiar. 

A vida familiar romana tem sua origem na “força” e na “violência”, sendo 

marcada por um rigor egoísta que influenciou, significativamente, a construção dos costumes 

e das leis. No ambiente familiar (privado) do pater familia, prevaleceram o rigor, a 

dependência e a subordinação. Na verdade, o casamento tem uma natureza de posse - o 

marido era dono da mulher, dos filhos, dos escravos e exercia seu poder com todo o rigor. 
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Qual a contribuição dos romanos para a narração de sua própria história, para a 

arte e para o direito? Na perspectiva de Hegel (2008, p.47): “[...] por culpa da insípida 

historiografia romana, muito pouco sabemos do espírito, do caráter e da vida dos velhos 

povos itálicos (etruscos, latinos e sabinos) – e o pouco que sabemos devemos aos gregos que 

escreveram sobre a história romana.” 

Apesar de a arte dos etruscos (um dos povos itálicos) apresentar perfeição técnica, 

ela é extremamente simples e não possui a idealidade e a beleza da arte grega. Para Hegel, os 

romanos nada sabiam além da técnica e nada mais desejavam do que o domínio desta, sendo, 

por isso, dignos de pesar. Em outra passagem, Hegel (2008, p.65) diz que: 

 

As obras de arte, carregadas pelos romanos de todas as partes da Grécia, não eram 
suas criações próprias; a riqueza não era fruto de seu trabalho, como em Atenas, mas 
do roubo. Os romanos não conheciam a elegância, a cultura; esperavam adquiri-las 
dos gregos e, com esse objetivo, foram trazidos para Roma inúmeros escravos 
gregos. 

 

O entendimento servil, insípido e sem alma do mundo romano é tributado por 

Hegel à origem e à formação do direito positivo. No mundo grego, não há separação entre 

moral e direito, motivo pelo qual, a constituição era dependente da moral e da mentalidade. 

Nessa visão de Hegel, os romanos realizaram a grande divisão e colocaram o jurídico no 

exterior, sendo, por isso, vistos como um povo sem alma e insípido. Segundo Hegel (2008, 

p.247): 

 

Mesmo que eles nos tenham presenteado assim com essa grande herança, grande 
sobre o aspecto formal, então podemos utilizá-la e usufruí-la, sem nos tornarmos 
vítimas desse seco raciocínio, sem considerá-la em si como manifestação mais 
sublime da sabedoria e da razão. 

 

Na religião grega havia o espanto provocado pela natureza que representava algo 

divino, não ocorrendo, porém, uma introspecção no modo interior. Essa relação religiosa com 

a natureza era marcada pela liberdade e alegria. A manifestação religiosa romana dá-se de 

modo contrário, pois se mantivera numa interioridade emudecida e apática. Segundo Hegel 

(2008, p.248): “O espírito romano, acomodado à interioridade, envolveu-se em uma relação 

de dependência e de limitação, dando origem ao significado da palavra religio (lig-are).” 

Para Hegel, entre os romanos o espanto religioso não se desenvolveu, ficando 

preso à certeza de si mesmo, enquanto a vã subjetividade da consciência residia em tudo o que 

o romano fazia e tencionava realizar, em seus contratos, relações estatais, deveres, relações 

familiares e outros. 
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A consequência disso é que o mais trivial transformou-se num sacrum e, assim, 

petrificou-se. Hegel exemplifica, com as formas rígidas do casamento, os augúrios e os 

auspícios. E todo o conhecimento dessas fórmulas sagradas pertencia às famílias patrícias, 

sendo que os plebeus eram considerados ateus. Esse caráter sagrado foi um elemento para a 

manutenção do poder. Por fim, arremata Hegel (2008, p.249): 

 

A religião romana é, por isso, prosaica religião da limitação, da conveniência, da 
utilidade. Suas divindades características são bastante prosaicas: são situações, 
sentimentos e habilidades que foram elevadas por sua fantasia lacônica à condição 
de poder autônomo, fantasia essa que os colocou perante si mesmos. 

 

 

O exercício do poder político no mundo romano foi marcado pela violência, força 

e corrupção, mesmo nos momentos de maior tranquilidade. Sobre isso, Hegel (2008, p.63) 

afirma: “o princípio romano manifestou-se, com isso, como fria abstração do domínio e do 

poder, como o puro egoísmo da vontade perante outros, não possuindo em si nenhuma 

satisfação moral, apenas ganhando conteúdo por meio dos interesses particulares.” 

Nesse sentido, Hegel (2008, p.264) recorre a Cícero para fundamentar sua análise: 

“Pode-se ler, nas obras de Cícero, como todos os assuntos governamentais eram decididos 

tumultuadamente com as armas em punho, pela riqueza e poder da elite, de um lado, e pela 

gentalha, do outro.” 

Por último, é bastante ilustrativa a passagem em que Hegel reflete sobre a 

decadência do Império romano, fazendo uma análise dos âmbitos privado e público da vida 

romana. Para Hegel (2008, p.269): 

 

Os indivíduos orgulham-se por serem considerados absolutos como pessoas 
privadas, pois o ego contém justificações ilimitadas, mas o conteúdo dessa 
justificação e o ‘meu’ são meras exterioridades; a formação do direito privado, que 
introduziu esse nobre princípio, estava ligado ao apodrecimento da vida política. 

 

Em meio a esse estado de decadência e “apodrecimento da vida política”, o 

homem busca o refúgio na Filosofia, mais precisamente, no estoicismo, epicurismo e 

ceticismo que, apesar de suas diferenças, tinham como fim comum tornar o espírito 

indiferente à cruel realidade política romana (HEGEL, 2008). 

Ora, as rápidas passagens dessas duas obras de Hegel demonstram, muito 

claramente, que o pensador alemão realizou uma interpretação muito negativa da civilização 

romana, sem considerar, é claro, a erudição e pertinência em muitos aspectos de seus textos. 

A questão é que Hegel foi um pensador fundamental para a Filosofia dos séculos XIX e XX e, 
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em razão da grandeza e importância de sua obra, influenciou de forma contundente a 

historiografia filosófica. Após ler os dois textos de Hegel, fica-se com certa aversão ao mundo 

romano interiorizando a certeza da inexistência de pensadores confiáveis, no solo romano.  

Esse período histórico enfatizado por Hegel, no qual ocorreu a derrocada da polis 

grega e o surgimento das escolas estoica, epicurista e cética, e que ficou conhecido como 

‘Helenismo’, teve como marco final a morte de Alexandre Magno, em 323 a.C, e como 

consequência principal o fim da República romana, em 31 a.C., quando Augusto se tornou 

imperador de Roma.  O Helenismo significou a expansão e o domínio da língua e cultura 

gregas em todo o mundo conhecido, empreitada que teve como artífice Alexandre Magno, que 

foi aluno de Aristóteles. 

Segundo Chaui (2010), os historiadores da filosofia, na mesma direção tomada 

por Hegel, identificaram a submissão de Atenas à Macedônia como uma decadência, declínio 

e ocaso da polis e da própria filosofia e tomaram para si, a percepção de que os próprios 

gregos tiveram desse período. Chaui (2010, p.20) cita Emile Bréhiér e Wilhelm Windelband 

como historiadores da Filosofia que partilham tal concepção. Desse modo, Bréhier (apud 

CHAUI, 2010, p.20), em sua História da Filosofia, descreve a passagem do apogeu clássico 

ao declínio helenístico da filosofia, da seguinte forma:  

 

Denomina-se idade helenística a época durante a qual a cultura grega torna-se 
patrimônio comum de todos os países mediterrâneos. Desde a morte de Alexandre 
até a conquista romana, vemo-la dominar, gradualmente, o Egito e a Síria, 
alcançando Roma e a Espanha, os meios judaicos esclarecidos, a nobreza romana. A 
língua grega, sob forma de koiné ou dialeto comum, é o órgão dessa cultura. Sob 
certos aspectos, esse período é um dos mais importantes da história de nossa 
civilização ocidental. Ao mesmo tempo que as influências gregas se fazem sentir até 
o Extremo Oriente, vemos, inversamente, a partir das expedições de Alexandre, o 
Ocidente grego abrir-se às influências do Oriente e do Extremo Oriente. Agora 
encontramos, em sua maturidade e radioso declínio, uma filosofia que, afastada de 
preocupações políticas, aspira a descobrir regras universais da conduta humana e a 
dirigir as consciências. Assistimos, durante esse declínio, à ascensão paulatina das 
religiões orientais e do cristianismo. Sobrevêm a invasão dos bárbaros, a 
decomposição do Império [Romano] e o vasto recolhimento que prepara a cultura 
moderna. 

 

 Desse modo, o mundo de Cícero é o mundo romano marcado pelo Helenismo e a 

interpretação de Hegel e de muitos historiadores modernos qualificou esse período histórico 

como de decadência da filosofia, da construção de sistemas filosóficos menores, como o 

ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, em oposição aos grandes sistemas filosóficos de 

Platão e Aristóteles.   

A crítica a essa linha de abordagem historiográfica é importante para ressaltar 

como a opinião de um grande pensador pode influenciar as visões de mundo, inclusive dos 
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historiadores da filosofia posteriores. Na direção dessa posição de menosprezar a contribuição 

romana, Reale (2011, p.198) desconsidera não só a contribuição de Cícero, mas a de todos os 

pensadores romanos, para as grandes questões filosóficas:  

 

Se nos ocupamos de Cícero numa história da filosofia antiga é por motivos mais 
culturais que estritamente especulativos. Em primeiro lugar, Cícero oferece, em 
certo sentido, o mais belo paradigma de pensamento eclético, de que é como dizer o 
mais belo paradigma da mais pobre das filosofias e, de algum modo, a mais 
antiespeculativa das especulações. Em segundo lugar, Cícero é a mais eficaz, a mais 
vasta e mais conspícua ponte através do qual a filosofia grega foi introduzida na área 
da cultura romana e, posteriormente em todo o ocidente: e mesmo isso não é um 
mérito teórico, mas de mediação, e de difusão  cultural. Isso não implica que Cícero 
tenha intuições infelizes e até agudas sobre problemas particulares, especialmente 
problemas morais (o De officiis é, provavelmente, a sua obra mais vivencial), e 
tenha também análises penetrantes: mas trata-se de intuições e análises que se 
situam, por assim dizer, nos vales da filosofia; sobre os problemas que estão nos 
cimos, ele tem pouco a dizer, como de resto, todos os representantes da filosofia 
romana. 

 

A análise de Reale ressalta a contribuição de Cícero para a transmissão da 

filosofia grega para o mundo romano e depois, para todo o Ocidente. Entretanto, esse autor 

enfatiza o caráter eclético de seu pensamento, como uma característica negativa e mais, esse 

ecletismo refere-se a mais “pobre das filosofias”, sem qualquer profundidade especulativa. 

Nessa mesma posição historiográfica, que desconsidera totalmente a contribuição romana à 

filosofia e vê em Cícero um pensador pouco original e um mero transmissor ou tradutor da 

filosofia grega para o latim, tem-se a posição de Joyau e Ribbeck, quando comentam a vida e 

obra de Cícero (1985, p.14), no estudo introdutório da coleção Os Pensadores: 

 

Essas correntes ele tinha conhecido quando, na juventude, estudou em Atenas, antes 
de tornar-se famoso advogado e homem público. Foi discípulo e amigo de 
epicuristas, estoicos, peripatéticos e acadêmicos. De todos eles Cícero retirou 
algumas ideias e compôs uma síntese que, além da importância pela criação de 
vocabulário filosófico latino, constitui fonte de estudo de boa parte do pensamento 
clássico. 

 

Nessa perspectiva, resta evidente que, do ponto de vista filosófico, as obras de 

Cícero não contêm um pensamento original, expressando diferentes teorias filosóficas gregas, 

o que caracterizaria o “ecletismo” de seu pensamento. O ecletismo significa, assim, a 

construção filosófica que, aproveitando partes de pensamento de diversos autores, forma um 

pensamento à parte, um terceiro conjunto de ideias e, por isso, nada autêntico, uma vez que 

nada inovou ou criou. No momento atual, a historiografia revê essa interpretação que limitou 

a própria compreensão das filosofias helenístico-romanas, que afastou o nome de Cícero dos 

livros de história da filosofia. 
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O próprio conceito de ecletismo, como uma perspectiva metodológica da filosofia, 

é questionado atualmente. Gill (2006, p.47) faz a seguinte observação sobre essa questão: 

 

A ORTODOXIA DOUTRINAL E O ECLETISMO- Em estudos anteriores, 
frequentemente se considerou o fim do período helenístico e imperial (quando as 
grandes escolas filosóficas de Atenas encontravam-se já defuntas ou dispersas) 
como eras de disseminado ecletismo filosófico. O termo ‘ecletismo’ não  raro é 
interpretado negativamente, sugerindo discussão do tipo individualista, ‘faça você 
mesmo’ da filosofia. No entanto, conforme o pensamento do referido período a ser 
alvo de exame mais cuidadoso e o próprio conceito de ‘ecletismo’ passou a ser 
examinado, os estudiosos tornaram-se muito mais cautelosos a esse tipo de alegação. 
No período em questão, assim como em outros, a maior parte dos pensadores 
filosoficamente comprometidos viu-se em determinada posição intelectual e (a não 
ser que viessem a fundar movimento novo) em filiação a uma escola específica, com 
fundador e estrutura conceitual próprios. Isso não equivale a negar que alguém 
pudesse interpretar o que significa ser um estoico ou um acadêmico, por exemplo, 
em sentido mais amplo que o habitual, ou incorporar à teoria da escola ideias 
extraídas de outras fontes.  

 

A lição de Gill (2006) é fundamental para a crítica ao conceito de eclético e, 

assim, para afastar, de certa forma, uma visão de pouca profundidade, ou até mesmo, de 

irresponsabilidade de Cícero, ao estudar e se apropriar de conceitos pertencentes a diversas 

escolas filosóficas.  

Opondo-se à concepção de que Cícero foi um mero repetidor das teorias gregas, 

há outra interpretação que considera sua reflexão original, principalmente, porque decorre do 

confronto com os problemas e conflitos vivenciados pelo homem público preocupado com a 

república romana. Pereira (2009) faz uma longa e profunda análise da entrada do Helenismo 

em Roma e da importância de Cícero. A autora citada ressalta que a contribuição de Cícero, 

como difusor da filosofia grega, e o seu valor como fonte para os mestres helenos não sofre 

objeção, mas a sua originalidade, geralmente, é negada desde o final do século XIX. Pondera 

ainda, que estudos recentes, como o de W.Görler, têm realçado a importância de Cícero:  

 

[...] o método de atribuir tudo o que é imediatamente brilhante e lógico a um original 
grego e todas as incongruências e dificuldades a Cícero está, sem dúvida, posto de 
parte. O mesmo autor conclui que não há contradições – no sentido habitual do 
termo – nem indecisões nos escritos filosóficos de Cícero, conquanto se encontre 
tomadas de posições divergentes em quase todas as questões fundamentais. 
Entendimento e sentimento atraem por igual o homem, e este, como dotado de 
ambos, deixa pairar necessariamente o seu juízo entre os dois. ‘Este pensamento 
despretensioso, mas fundamental, é o motivo central dos escritos filosóficos de 
Cícero [...] O sistema fechado, em que Cícero introduziu estes elementos, é novo e, 
tanto quanto sabemos, sem paralelo na Antiguidade Clássica’. A ausência de 
dogmatismo, a tolerância, a disponibilidade para ouvir os outros, são outras tantas 
qualidades que, no dizer de U. KNOCHE,  constituem o mais belo resíduo que fica 
da leitura dos livros de filosofia do Arpinate. Recordem-se, acrescentaremos, as suas 
afirmações de independência em relação aos sistemas filosóficos. De qualquer 
modo, Cícero não se limita a ser o grande transmissor do saber grego: completa-o 
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com a experiência romana e torna-o atraente como o seu modo de expressão a um 
tempo dúctil e vigoroso. (PEREIRA, 2009, p.134). 

 

Essas características do pensamento do Arpinate são fundamentais para a 

possibilidade filosófica: ausência de dogmatismo, tolerância e disponibilidade para ouvir os 

outros. E, certamente, aí está a grande originalidade de Cícero: a partir da grandeza do saber 

especulativo grego, a construção de uma reflexão sobre a experiência romana, a reflexão 

acerca da tradição romana (o mos maiorum) a partir da Paideia grega. 

Corroborando essa perspectiva, Chaui (2010) também é da opinião de que o 

Arpinate deixou marcas profundas no pensamento ocidental, pois refletiu sobre a política 

republicana, especificamente nos tratados Sobre a República e Sobre as Leis, sendo que no 

tratado Dos Deveres concebeu uma articulação entre ética e política, por intermédio do 

conceito da “prática da virtude”, resultando na construção do conceito de Bom Governo.   

Pierre Grimal (1999) ressalta que Cícero, ao lado de Demóstenes, Homero e 

Virgílio são considerados os “pais” da Humanitas. A palavra deriva de homo, ser humano e 

significa a necessidade de reconhecimento das particularidades espirituais próprias do ser 

humano e o consequente respeito recíproco. Esse sentimento parece ter existido em Roma 

antes da influência filosófica grega e estava implícito nas formas mais arcaicas do direito, em 

especial no ius gentium, direito que reconhecia direitos aos não cidadãos, como os 

estrangeiros.  

Uma das dimensões da velhice a ser abordada nesta dissertação é, exatamente, 

essa condição que decorre do conceito de humanitas, a personalidade que acompanha o 

homem do nascimento à morte, fazendo-o sujeito de direitos. O homem não perde a condição 

de homem em decorrência do envelhecimento e dos efeitos da destrutividade do tempo.  Para 

Stroh (2008), na obra de Cícero aparece, pela primeira vez, o conceito de dignidade humana, 

tão abordado nos últimos séculos. 

Pereira (2009, p.133), com apoio em André (1993), agrupa os tratados filosóficos 

do Arpinate por ciclos temáticos. Assim, tem-se uma suma política: A República e Das Leis; o 

fundamento da ética: Dos limites Extremos; a difícil procura da verdade: Acadêmicos; o 

sentido da condição humana: Tusculanas; uma suma teológica: Da Natureza dos Deuses, Da 

Adivinhação, do Destino; duas biografias espirituais: Da Velhice, Da Amizade; as 

metamorfoses do supremo bem na sociedade: Dos Deveres. 

Qual a posição filosófica de Cícero? Como foi dito por Gill (2006), em razão do 

contexto histórico e filosófico, Cícero viveu um momento em que os pensadores, mesmo 

filiados a certa escola filosófica, incorporavam ideias de outras fontes. 
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Berraondo (1992) coloca Cícero, com reservas, no estoicismo médio, posição que 

não é acatada pela maioria dos autores, como Veyne (1996), que ressalta que o “ecletismo” de 

Cícero o impediu de ser um filósofo estoico em sentido próprio. Desse modo, apesar de não 

ser um pensador estoico stricto sensu, seus tratados Da República, Das Leis, Dos Deveres, Do 

Sumo bem e do sumo mal, e mesmo o Da velhice estão impregnados de estoicismo. É razoável 

afirmar que Cícero, em razão de sua autonomia intelectual, admirava ideias de diversas 

escolas filosóficas, como por exemplo, o cinismo de Diógenes e o neoplatonismo.  A 

principal preocupação filosófica de Cícero foi com a ética e, nesse campo, discutiu os 

sistemas éticos epicurista, estoico, acadêmico e peripatético, sendo que contestará 

integralmente o primeiro e construirá sua visão de mundo a partir dos três últimos.  

A formação filosófica de Cícero é considerada variada por Pereira (2009), pois 

desde a juventude, estudou as doutrinas dos grandes filósofos gregos, sendo que seus 

primeiros estudos foram orientados pelo gramático estoico Élio Estilo. Em Roma, tomou 

lições com o acadêmico Fílon de Larissa e com o estoico Diódoto, que morou na casa do 

Arpinate por vinte e cinco anos. No ano de 79 passou seis meses em Atenas, onde estudou 

com Antíoco de Ascalão, adversário de Fílon e chefe da Academia. Frequentou, no mesmo 

período, as escolas epicuristas, nas quais tomou lições de Fedro e de Zenão de Sídon. Em 

Rodes, foi discípulo do retórico Apolônio Mólon e ouviu Posidônio.  

Segundo Rosseti (1998, p. 229), essa ampla formação filosófica de Cícero 

possibilitou que elaborasse um confronto crítico com a tradição anterior, sempre 

demonstrando sólidos argumentos sobre os estoicos, epicuristas e céticos, circunstância que 

tornou suas obras verdadeiras fontes primárias dessa filosofia helenística.  

Para finalizar este primeiro capítulo, cumpre ressaltar que Cícero nutria uma 

profunda estima pela filosofia, como expôs em muitas de suas obras: 

 

Por outro lado, o meu espírito não poderia permanecer inactivo, versado como era 
neste gênero de estudos desde os verdes anos da minha vida, julgava eu, por 
conseguinte, assim poder de maneira mais honesta destes problemas me abstrair, 
dedicando-me à filosofia [...] Pelos deuses, que coisa poderá, para além do saber, ser 
mais desejável ou mais notável? Que coisa melhor para o homem e dele mais digna 
poderá existir? Aqueles que o procuram são denominados filósofos e a filosofia, 
philosophia, não é nenhuma outra coisa, se porventura desejas o termo traduzir, 
senão a busca da sabedoria. (DD, II, 4 e 5). 
 
Ainda mesmo que me fosse lícito colher o maior fruto do ócio pelo doce e variado 
dos estudos a que me consagro desde a infância, e ainda mesmo que, sobrevindo 
algum desastre geral, minha condição não devesse ser pior, mas a mesma dos outros, 
não vacilaria em arrostar as maiores tormentas e as próprias inundações fluviais pela 
conservação dos cidadãos, julgando sacrificar meu bem-estar em aras da 
tranquilidade comum. A pátria não nos gerou nem educou sem esperança de 
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recompensa de nossa parte, e só para nossa comodidade e para procurar retiro 
pacífico para a nossa incúria e lugar tranquilo para o nosso ócio, mas para 
aproveitar, em sua própria utilidade, as mais numerosas e melhores faculdades das 
nossas almas, do nosso engenho [...] Os sete varões que os gregos chamaram de 
sábios foram versados na administração pública; e, realmente, em nada se aproxima 
tanto o nume humano do divino como ao fundar novas nações ou conservar as já 
fundadas. (DR, I, 4  e 7). 
 
Agradável me foi escrever este livro, fazendo-me esquecer, de um lado, todos os 
achaques da idade, e, de outro, tornando-me alegre e doce a velhice. Portanto, nunca 
é demais louvar-se a filosofia que é capaz de tornar, para quem a acolhe, todas as 
idades sem inquietações. (DS, I, 2 ). 

 

Nessas passagens resta muito claro que Cícero não só cultuava a filosofia, como 

também se colocava na condição de pensador, que desfrutando o “ócio” reflexivo, decorrente 

de injunções políticas, como o vivenciado durante a ditadura de Cesar, teorizava sobre ética, 

política e outras questões fundamentais, tendo como alvo a complexa realidade romana.  
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2   A VELHICE SOB DISCUSSÃO NO DIÁLOGO DE SENECTUTE  

 

Vale mais ter alargado os limites do espírito humano do que ter 
alargado os confins do Império (elogio de Cícero, formulado 
por Plínio, o Velho). 

 

É surpreendente constatar como a Antiguidade refletiu sobre todas as questões 

humanas, inclusive sobre a questão da velhice, temática que, em muitos discursos atuais, é 

colocada como algo novo.  

O objetivo primordial desta dissertação é fazer uma análise reflexiva acerca do De 

Senectute, apresentação esta que visa permitir aos leitores uma compreensão mais profunda e 

sistemática do clássico texto, a partir da perspectiva do elogio da velhice conveniente, das 

relações entre as novas e velhas gerações, destacando-se, que observar a natureza é o caminho 

para se evitar o conflito de gerações que tem, como consequência, a marginalização social dos 

velhos.  Vamos viajar ao passado e tentar olhar a velhice com os olhos de Marco Túlio 

Cícero. 

No início do tratado, Cícero dedica a obra ao seu grande amigo e conselheiro Tito 

Pompônio Ático:  

“Oh! Tito, se em algo te ajudar, ou se tornar mais leve o que agora, agarrando-se em 
tua alma, te oprime e angustia- qual será o prêmio?”. 

Seja-me permitido, pois, oh! Ático, falar-te com os mesmos versos com que se falou 
a Flamínio1 – ‘aquele homem de extrema pobreza, mas de virtude rico’– embora 
saiba que não és como Flamínio: ‘dia e noite, de angústia atormentado’. Conheço a 
moderação e o equilíbrio de teu caráter e sei que de Atenas trouxeste não apenas o 
cognome (Ático), mas também a afabilidade e a prudência [...] De momento, deu-me 
vontade de compor, e dedicar-te algo sobre a velhice. (DS, I, 1). 

Quem foi Tito Pompônio Ático, merecedor e destinatário da obra e da 

homenagem de Cícero? Tito Pompônio Ático (109 a 32 a.C) foi um rico aristocrata romano e 

o maior amigo de Cícero desde os bancos escolares. Por questões políticas, mais precisamente 

em razão da morte de seu parente Publio Sulpicio Rufo por sicários de Sila, Ático decidiu 

deixar Roma e permaneceu na Grécia por vinte anos, sempre resistindo a participar de 

qualquer atividade política. Dedicou-se aos estudos filosóficos, em especial às lições do 

epicurista Fedro. Cícero estabeleceu intensa correspondência com Ático, conservando-se 396 

cartas escritas pelo Arpinate. Ático também foi o editor da maioria das obras de Cícero, sendo 

                                                
1    Flamínio (Caius Flaminius Nepos), da gens flaminia, família plebeia de Roma. General romano que venceu 
os gauleses no norte da Itália (Gália Cisalpina). Tribuno da Plebe, em 232 a.C, autor de projeto de lei agrária, 
precursora da lei dos Gracos. Foi pretor, cônsul e censor. Foi morto em 217 a.C  por Aníbal na batalha de lago 
Trasimeno.  
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que passou à posteridade como o maior editor da Antiguidade. Escreveu um Liber annalis, 

um panorama das famílias aristocráticas romanas, que serviu de consulta para os escritos de 

Cícero, inclusive na redação do De Senectute. 

Relembrando a categorização de J.M. André apud Pereira (2009), os diálogos 

De Senectute e De Amicitia são apontados como biografias espirituais de Cícero, sendo 

que a pessoa mais indicada para ser o destinatário dessas é Ático, em decorrência do forte 

vínculo de amizade e cumplicidade que os uniu durante toda uma vida. Não é outro o 

motivo dessa mesma amizade ser retratada no Lélio ou Sobre a amizade. Lélio, o sábio, 

representaria Ático, tendo em comum a sabedoria. Cipião, o político, representa Cícero, da 

mesma forma, político.  

No texto da dedicatória ao amigo Ático, Cícero deixa transparecer que, no período 

de sua redação, ambos passavam por aflições comuns: “e também suspeito que te afliges com 

as mesma ocorrências que a mim, vez por outra, me causam a mais grave inquietação, para 

cujo lenitivo é necessária obra de maior fôlego, que relego para o futuro.” (DS, I, 1). 

Essa confissão de Cícero sobre viver momentos de “grave inquietação” e um 

relato no segundo capítulo do De divinatione permitem definir, com  precisão, o período em 

que o De Senectute foi escrito. Conforme pondera Nicoleta Marini, em texto introdutório à 

edição italiana do De Senectute, Cícero, (2007), no tratado De divinatione  (II,3), apresenta o  

relato de que o De Senectute fora redigido entre janeiro e março de 44. a.C e remetido em 

maio desse mesmo ano ao editor Ático. Infere-se, então, que o De Senectute foi concluído 

antes do assassinato do ditador Júlio César, que se deu nos idos de março. A grave 

inquietação que afligia a Cícero e Ático tem relação com o momento político romano, 

marcado por intensa violência política. 

A velhice é apresentada na dedicatória como um “peso” e a proposta de Cícero é 

torná-la mais leve para ambos, autor e destinatário da obra.  Cícero contava, então, com 62 

anos, e o seu amigo Ático, com 66 anos de idade.  Cícero relata que foi agradável escrever o 

De Senectute, prática que o fez esquecer as agruras da velhice, tornando-a “alegre e doce”. O 

Arpinate faz uma louvação à filosofia, que possibilita aos seus cultores viver todas as idades 

sem inquietações. 

A velhice, como condição existencial humana e fonte de sofrimento será motivo da 

especulação não só da filosofia, mas de todas as expressões culturais do mundo antigo, através 

dos mitos, literatura, teatro (tragédia e comédia). Nesse compasso, ainda no corpo da dedicatória, 

Cícero faz referência a Aristão de Ceos, filósofo peripatético da Escola de Teofrasto, nascido no 

início do século III a.C, que teria escrito sobre a velhice. “Desenvolve-se o tema, não a Titono, 
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como em Aristão de Ceos (para que não perca a autoridade, como acontece na fábula), mas, para 

que tenha maior vigor o discurso, pelo velho Marco Catão.” (DS, I, 3). 

Qual o significado dessa advertência de Cícero? Por que Aristão atribuiu a sua 

dissertação sobre a velhice a Titono?  Quem era Titono? Por outro lado, por que Cícero atribui 

a sua dissertação sobre a velhice a Catão? Quem era Catão? 

 Personagem da mitologia grega referido por Apolodoro de Caristo, Titono era 

filho de Laomedonte e irmão mais velho de Príamo, rei de Troia. Aurora apaixonou-se por 

ele, mas cometeu o erro de pedir a Júpiter que lhe concedesse a imortalidade, sem lhe pedir 

também a eterna juventude. Desse modo, Titono envelheceu assustadoramente levando 

Aurora a trancá-lo em um quarto escuro, onde ele acabou transformando-se em uma cigarra. 

Velho e vã sonho de alguns homens - a imortalidade. Se a imortalidade juvenil 

parece demasiado longa, imagine a imortalidade provecta. Titono parece ter recebido de 

Júpiter mais um castigo que uma dádiva, qual seja, a de viver uma eternidade sob as 

condições da velhice. Explicada a fábula, fica fácil concluir a razão pela qual Cícero não 

entregou a dissertação de seu tratado sobre a velhice a Titono. Caso a dissertação do De 

Senectute fosse atribuída a Titono então não teria credibilidade, pois, certamente, esse 

personagem iria produzir uma série de difamações contra a velhice, visto que o extremo 

envelhecimento o levou a uma condição deplorável de sofrimento. Deve ser observado que o 

tratado sobre a velhice de Aristão de Ceos, não chegou até os dias atuais.  

Então, ao invés de Titono, Cícero delegará a dissertação de seu tratado sobre a 

velhice a Catão, que marcará inclusive o nome do diálogo: Catão, o Velho ou Diálogo sobre a 

velhice.  Marcus Porcius Cato Prisco (Catão), dito o Velho ou Antigo, ou ainda o Censor (234 

a 149 a.C),  é tido como modelo de virtude romana. Catão desempenhou longa e honrada 

carreira pública (cursus honorum):2 questor3 em 204 a.C; edil4 em 199 a.C, pretor5 em 198 

a.C na Sardenha, onde conheceu o poeta Ênio 6 e o levou para Roma. Eleito cônsul, recebeu a 

                                                
2 É a carreira política ou o exercício sucessivo das diversas magistraturas romanas. Assim se sucediam: questor, 
edil, pretor, governador de província pequena, cônsul, procônsul (governador de província importante), censor e 
senador. 
3 Questor: Uma magistratura menor com competência financeira. Os Questores eram responsáveis pelo tesouro 
público, e de prover os recursos para a construção dos prédios públicos. 
4 Edil: Os edis fiscalizavam a polícia, a manutenção das ruas, edifícios públicos e abastecimento dos mercados. 
Organizavam as diversões públicas.  
5 Pretor: Magistratura que tinha como competência principal a solução de conflitos entre cidadãos romanos 
(Praetor Urbanus) e entre cidadãos romanos e estrangeiros (Praetor Peregrinus). 
6 Ênio: Nasceu em Rudiae, uma região da Magna Grécia italiana perto de Lupiae, correspondente à atual cidade 
de Lecce, e era trilíngue, expressando-se com igual competência em latim, osco e grego. Formado na cultura 
helênica, Marco Pórcio Catão chamou-o para Roma (204 a.C.) quando o poeta estava na Sardenha fazendo o 
serviço militar. Em Roma, ensinou grego e entrou no Círculo de Cipião; 
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Espanha como província para governar. Em 184 a.C., elegeu-se Censor, 7 tendo sido ardoroso 

defensor dos costumes romanos. Escreveu o tratado Sobre a Agricultura (De Res Rustica) e 

outro sobre a História de Roma (Origines). Catão representa o modelo de velhice a ser 

buscado pelo homem virtuoso, obediente às leis da natureza, no estrito conformismo estoico 

da finitude humana. 

Em razão de tamanha importância histórica, restam evidenciados os motivos de 

Cícero para delegar seu discurso a Catão, pois como ele mesmo afirma, busca legitimar e dar 

força aos seus argumentos, tentando recuperar também os valores romanos, pois quando 

escrevera o diálogo, vivia-se um momento de extrema instabilidade política, vendo ruir os 

alicerces da República romana, concentrando-se o poder político na pessoa de César e o 

consequente enfraquecimento do Senado.  

A respeito do protagonista do diálogo, observa Marino Kury, na sua introdução do 

De Senectute de Cícero (1998), que se chegou a duvidar sobre a escolha de Catão como o 

principal personagem do diálogo, porquanto o velho censor não se agradou quando, em 155 

a.C., ouviu uma conferência de Carnéades, que integrava uma embaixada grega de  filósofos  

juntamente com Critolau e Diógenes, e passou a exigir a expulsão dos estrangeiros, com o 

fundamento de que suas lições corrompiam a juventude. Será que o estudo da língua e cultura 

grega, cultivados na velhice (DS I, 3) gerou essa radical mudança no conservador Catão? 

Mesmo diante dessa ponderação, Marino Kury, na sua introdução ao De Senectute de Cícero 

(1998, p.31), não tem dúvida sobre o cuidado de Cícero na escolha da locação temporal do 

diálogo: 

De qualquer modo, a locação temporal do diálogo não foi feita ao acaso. Ao 
contrário, foi cuidadosamente escolhida, servindo à perfeição aos propósitos de 
Cícero. Até a queda de Cartago, a austeridade, o patriotismo e a moralidade foi o 
traço dominante do homem público romano; após a destruição do Império 
Púnico, teve início a decadência moral do Império Romano e corrupção 
infiltrou-se abertamente na política e nos costumes da República. Iniciou-se a 
época do desfrute [...] 
 

Cícero procedeu, portanto, com muito cuidado a escolha de Catão como 

protagonista do diálogo, bem como, a situação do tempo histórico onde o encenará. Antes da 

queda de Cartago, que ocorreu em 146 a.C., prevaleciam em Roma os valores da austeridade, 

do patriotismo e da moralidade defendidos ardorosamente por Catão. Cícero, defensor dos 

velhos valores aristocráticos romanos buscou, assim, a época mais do que adequada para 

                                                
7 Censor: Magistratura instituída em 443 a.C e que a plebe teve acesso em 351 a.C.  Eram dois os censores e 
tinham como competência efetuar o censo dos cidadãos e distribuí-los entre diferentes classes e tribos; fazer o 
alistamento militar; zelavam pelos costumes; fixavam os impostos e controlavam as obras públicas. 
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encenar seu discurso de defesa da velhice e dos tradicionais valores romanos, colocando como 

protagonista Catão, o Velho, figura mais que emblemática a encarnar esses valores. Outra 

observação pertinente quanto à pessoa de Catão é que Cícero coloca como protagonista de seu 

discurso um personagem real, um homem de carne e osso, ao contrário de Aristão de Ceos 

que, para apresentar seu discurso sobre a velhice, recorreu a um personagem mitológico, no 

caso, Titono. Mais uma vez, Cícero quer fundamentar melhor sua súplica em favor da velhice, 

apresentando seus argumentos por meio de um honrado homem velho, que dedicou quase 

toda sua vida a res publica e que, apesar da idade avançada, continuava ativo e em pleno 

exercício de sua cidadania romana. 

Cícero coloca, para dialogar com Catão, dois jovens adultos, Lélio e Cipião, 

nomes vinculados ao chamado Círculo dos Cipiões, um grupo de fundamental importância na 

história romana, principalmente, em razão do processo de helenização da cultura romana.  

Dessa forma, Cícero recua no tempo e monta o seu discurso sobre a velhice no ano de 150 

a.C, um ano antes da morte de Catão, que tinha 84 anos de idade, conforme relato da própria 

personagem (DS X, 32):  “Volto, porém, a falar de mim: tenho 84 anos e quisera gabar-me 

como Ciro.” Esse recurso estratégico de recuar no tempo, criando cenas imaginárias no 

passado será utilizado por Cícero em outras obras, tal como no O Orador, Os primeiros 

acadêmicos e na República.  Nicoleta Marini, em texto já referido, ressalta que Cícero pode 

ter sido influenciado pelo filósofo Heracleides, filho de Eutífron, historiado no Livro V, 

capítulo 6, § 86 a 94, da obra Vida e Doutrinas dos Filósofos Ilustres de Diôgenes Laêrtios, 

pois também lançou mão desse recurso de situar seus textos no passado.8   

Os jovens homens públicos Lélio (Caius Laelius Sapiens) e Cipião (Publius 

Cornelius Scipio Aemilianus), escolhidos para dialogar com Catão são, portanto, legítimos 

integrantes da elite intelectual romana que sonhavam em unir os tradicionais valores romanos 

com a sabedoria especulativa grega.  Lélio, da gens9 Laelia, de origem plebeia, nasceu em 186 

a.C., amigo inseparável de Cipião, o Segundo Africano. Exerceu o cursus honorum. Em 151 

a.C, tribuno da plebe; pretor em 145 a.C e cônsul em 140 a.C. Pela grande cultura que 

possuía, foi cognominado “O Sábio” (sapiens). Cipião, da gens Cornelia, cognominado o 

“Segundo Africano” ou Africano Menor, filho de Paulo Emílio, o conquistador da Macedônia, 

foi adotado por Públio Cornélio Cipião, filho mais velho do “Primeiro Africano” ou Africano 

                                                
8 “(89) Entretanto, Heracleides tinha também um estilo intermediário – o da conversação – que usa quando os 
filósofos, generais e estadistas conversam entre si.” 
9 Gens: O conjunto de famílias que se encontravam ligadas politicamente a uma autoridade em comum, o Pater 
Gentis. Usavam um nome em comum por se julgar descendentes de um antepassado comum. A gens ou genos é 
a unidade. Várias gens constituem uma fratria e várias fratrias uma tribo. 



29 
 

Maior. Nasceu em 185 a.C. também recebeu excelente educação. Exerceu o cursus honorum, 

sendo que, em 147 a.C, com o apoio de Catão, foi eleito cônsul, sem ter exercido as 

magistraturas intermediárias. Em 146 a.C, conquistou e arrasou Cartago e celebrou o triunfo 

em Roma. Foi Censor em 142 a.C e embaixador no Egito e na Espanha, sendo reeleito cônsul 

em 134 a.C.   

O próprio Cícero expõe suas razões para a eleição de seus personagens:  

 

No Catão, o Velho, que versava sobre a velhice e foi escrito para ti, pus as palavras 
nos lábios do velho Catão, certo de que ninguém como ele estava apto a tratar do 
tema porque teve uma longa velhice, e nela, se distinguiu de todos. Assim também, 
tendo ouvido de nossos antepassados ter sido memorável a intimidade de Caio Lélio 
e Públio Cipião, pareceu-me que o primeiro era a personagem idônea para discorrer 
acerca do que, a propósito da amizade, Cévola dele ouvira e se lembrara. É que esse 
gênero de dissertações, apoiado na autoridade dos antigos (e dos mais ilustres entre 
eles), parece adquirir, não sei por que, mais peso. Eu mesmo, relendo aquela obra, 
julgo por vezes que quem fala é Catão e não eu. (DA I, 1). 
 

A partir desse ponto de vista, é que quase todos os interlocutores ou personagens 

dos tratados de Cícero serão expoentes da aristocracia romana, exceto nas Disputas 

Tusculanas e nos Dos Deveres, em que o próprio Arpinate é o narrador e protagonista dos 

discursos.  E a fim de melhor explicitar o critério de escolha de Cícero para os personagens de 

seu discurso, recorro mais uma vez ao ensinamento de Pereira (2009, p.58), que ressalta ter o 

Círculo dos Cipiões exercido forte influência no Arpinate, que enxergava naquela tradição 

cultural, uma nova mentalidade que buscava a união da tradição romana com a Paideia grega:  

 

É no longo e decisivo período das Guerras Púnicas que se evidenciam, na arte 
militar, na política e na cultura, sucessivas gerações de uma família cujo nome tem 
servido modernamente para dar o nome a um século: a dos Cipiões.  
... 
Ora, em 168 a.C., depois da batalha de Pidna, figurava entre os reféns aqueus 
deportados da Grécia para Roma uma pessoa notável, e que viria a ser um dos 
maiores historiadores da antiguidade. Foi a essa pessoa que o jovem Cipião 
Emiliano solicitou que tomasse conta de sua educação [...] .O grego que o jovem se 
dirigia era Políbio, que havia de contar as glórias de Roma, incluindo as do seu 
ilustre discípulo. Junto deste Romano, que já não achava suficiente o conhecimento 
da tradição (o mos maiorum), e queria enobrecê-la com a Sophia grega, vemos 
também o filósofo grego que havia de difundir a filosofia estoica – Panécio – os 
poetas Lucílio e Terêncio.  
Numa Carta ao Irmão Quinto, Cícero precisa que o ilustre guerreiro não largava de 
mão a Ciropedia de Xenofonte, esse manual do príncipe perfeito da Antiguidade. E 
noutra obra refere-se à sua requintada cultura, bem como a dos seus amigos Lélio e 
Lúcio Fúrio, atribuindo-a ao seu apreço pela filosofia grega, pois sempre tiveram 
junto de si, bem as claras, os mais eruditos varões da Grécia [...] 
É a este grupo, de influência sem dúvida decisiva no porvir da cultura romana, que é 
o costume chamar o ‘Círculo dos Cipiões’.  
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Filosofar é dar razões e, no diálogo, serão expostas por Catão teses (razões) em 

favor da velhice que, em regra, deveriam ser refutadas (contrarrazões) por seus interlocutores 

Cipião Emiliano e Caio Lélio, fato que não acontece, pois suas intervenções são mínimas. 

Não há, no De Senectute, a intenção de se contestar as razões expostas por Catão em favor da 

velhice, sendo Cipião e Lélio mais espectadores e destinatários dos ensinamentos do velho 

protagonista.  

Nesse sentido, Cipião interfere uma única vez, quando provoca a exposição do 

tema (DS II, 4), enquanto o Lélio interfere em três ocasiões: duas vezes para reforçar a súplica 

de Cipião no desejo de ouvir o velho Catão dissertar sobre a velhice (DS II,  6) e uma para 

fazer um leve contraponto logo no inicio da explanação (DS III, 8).  A monopolização do 

discurso por Catão revela a sua autoridade pela força da idade, visto que já contava oitenta e 

quatro anos e tinha percorrido uma trajetória honrosa na defesa dos ideais romanos.  O 

homem velho, que desfruta da força da autoridade (auctoritas) deve monopolizar o discurso, a 

fim de transmitir moderação (moderatio), equidade (aequitas), humanidade (humanitas) e 

prudência (prudentia) aos dois interlocutores jovens. 

Fala-se, a seguir, do discurso de Catão, pois “que dizer mais sobre o presente 

livro, se a fala de Catão explicitará toda nossa opinião sobre a velhice?” (DS, I, 3). 

 

2.1 A velhice e a juventude convenientes ou conformes à natureza e o seu oposto, a 
velhice e juventude inconvenientes ou contrárias à natureza  

 

No segundo capítulo da obra de Cícero, inicia-se o diálogo. Os três personagens 

estão reunidos e Cipião provoca Catão elogiando-o por sua profunda e reta sabedoria, em 

especial a atitude positiva que tem para com a velhice. As palavras elogiosas iniciais de 

Cipião e Lélio provocam Catão a dissertar sobre a velhice e revelam a existência de uma 

sabedoria, que pode ser ensinada, que consiste em suportar a velhice. O ideal de sábio, 

comum a todas as escolas helenísticas é buscar a vida feliz, mesmo em meio às agruras e 

limitações da condição humana, inclusive as decorrentes da idade avançada: 

 

(CIPIÃO): Muitas vezes, M. Catão, quando na companhia de C. Lélio, costumo 
comentar com admiração a profunda e reta sabedoria com que versas sobre muitas 
questões, mas, de modo especial, a com que suportas a velhice, a qual, para a 
maioria dos velhos, parece tão insuportável e tão pesada como se carregassem o 
Etna (DS  II, 4) 
(LÉLIO): Dar-nos-á, Catão, grande prazer se nos ensinares, a tempo, por que meios 
poderemos chegar à velhice tal qual a ela chegaste. (DS II, 6). 
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Catão aceita o convite para expor sua concepção e a maneira adequada de viver a 

velhice, observando que as pessoas que não encontram em si os meios para viverem bem e de 

modo feliz, julgam qualquer idade gravosa. De modo inverso, aquelas pessoas que buscam os 

verdadeiros bens, dentro de si mesmas, não lhes parece um mal, o que, por imposição da 

“natureza”, lhes é reservado (DS II, 4). Catão aponta a velhice como um evento da natureza e, 

assim, inevitável, devendo por todos ser suportada. A aceitação da velhice, por parte dos 

homens, é um dever da conveniência, da virtude de viver de forma harmoniosa com as leis da 

natureza. Catão argumenta que saber viver a velhice é observar as leis naturais: 

 

[...] de fato, em uma coisa sou sábio: como a um deus sigo a natureza, a melhor das 
mestras, e obedeço a seus preceitos. Não é crível que Ela, tendo disposto com sábia 
ordem as outras etapas da vida, fosse se descuidar, qual mau poeta, da última 
quadra. (DS II, 5). 

 

Sob a perspectiva filosófica, o que significa conveniente ou inconveniente? Zenão 

de Cítio (334 a 262 a.C.), fundador do estoicismo, foi o primeiro a empregar o termo 

conveniente para designar tudo o que convém à vida e é justificado pela razão  (CORBISIER, 

1984),   A contrario senso, inconveniente é tudo o que não convém à vida e, por isso, não 

fundamentada na razão.  

O estoicismo, sistema filosófico que influenciou de modo preponderante Cícero, 

entende que a virtude e não o prazer constitui o supremo bem. No âmbito da física, os estoicos 

consideram que o princípio reitor do universo é a lei racional da natureza e não, o movimento 

aleatório dos átomos, como defendiam os epicuristas. Cícero, seguindo os passos desse 

sistema filosófico, delineia elementos para o entendimento sobre o significado de 

conveniente:  

Com efeito, em toda a virtude existe alguma coisa daquilo que é conveniente, 
podendo assim ser compreendido e ser da virtude descriminado teoricamente melhor 
do que é realmente possível. Assim, como a graça e a beleza de um corpo não 
podem ser separadas da saúde, o mesmo acontece com aquela conveniência, acerca 
da qual falamos: tudo aquilo que é conveniente encontra-se intrinsecamente 
misturado com a virtude, embora pela mente e pelo raciocínio possa ser 
diferenciado. (DD I, 95). 

 

Há, nesse passo Dos Deveres uma identificação entre a conveniência e a virtude. 

A virtude, para o Arpinate, é uma disposição do espírito à harmonia da razão com a ordem da 

natureza. Há, portanto, um saber comportar-se com conveniência em todos os momentos da 

vida e, assim, há uma virtude na infância, na juventude, na vida adulta e na velhice. Desse 

modo, há uma identificação da conveniência com a virtude, deduzindo-se daí, que a velhice 
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virtuosa é a velhice conveniente. Há, para o homem, um dever ser conveniente, portanto, 

virtuoso. Ainda, segundo Cícero:  

 

O conveniente consiste em tudo aquilo que é conforme à excelência dos homens, 
nisto a sua natureza diferindo da natureza de todos os outros seres animados [...] 
(DD I, 96). 
... 
Quanto ao dever daí decorrente, tem o seu primeiro percurso naquela caminhada que 
conduz à harmonia com a natureza e ao respeito pelas suas leis [...] (DD I, 100). 

 

O princípio estoico da necessidade de se viver de acordo com a natureza, portanto, 

com a razão, será de fundamental importância na concepção ética do Arpinate, sendo que a 

finalidade da ética é promover a coincidência entre a razão individual dos homens e a razão 

universal (cósmica), pois viver de acordo com a natureza, “como a um deus sigo” (DS, II, 5), é 

viver de acordo com a razão.   

Essa concepção filosófica fundamenta o discurso de Catão, pois à medida que o 

discurso se desenvolve, essa dimensão de velhice vai sendo evidenciada, descortinada e 

caracterizada. Cabe ao velho homem virtuoso, encarnado na pessoa de Catão, ensinar aos 

jovens sobre a arte de saber envelhecer, pois ele, ao aceitar o convite de dissertar sobre a 

velhice, adverte: “Assim o farei, Lélio, principalmente se, como dizeis, minhas palavras forem 

úteis para o futuro de ambos.” (DS  II, 6).  

O discurso é um instrumento cuja finalidade é educar o homem para a aceitação 

da velhice, rebatendo todas as acusações endereçadas a ela e construindo um estatuto da 

velhice boa, digna e honesta e, portanto, conveniente, bem como, uma juventude também 

conveniente e, portanto, conforme a natureza. 

Afora esse fundamental papel pedagógico do velho para com os jovens, o discurso 

de Catão demonstra, em várias passagens, o que deve ser entendido por velhice conveniente e 

inconveniente. Catão inicia o terceiro capítulo relatando aos seus interlocutores que, por 

muitas vezes, presenciou queixas dos homens de sua idade e refere-se às lamentações de C. 

Salinator e Esp. Albino, cônsules10 contemporâneos, que costumavam reclamar da velhice em 

razão da carência dos deleites, bem como, pela falta de apreço daqueles que costumavam 

cortejá-los. 

                                                
10 Cônsul: Com a extinção da Realeza (510 a.C), os Cônsules foram os detentores do imperium, a suprema 
magistratura que até então era exercida pelo Rei. Eram dois, eleitos pelos cidadãos, com mandato de um ano, 
governando cada Cônsul, alternadamente, durante um mês, fiscalizado pelo outro, que tinha o poder do veto 
(intercessio). Se grave ameaça pesava sobre a República, o Cônsul em exercício transformava-se  em Ditador, 
com  poderes absolutos, e o outro perdia o poder de veto.  
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Catão argumenta que, aí estão dois exemplos de velhices inconvenientes, pois as 

queixas deveriam recair, não sobre a idade ou velhice, mas sobre os costumes ou hábitos. 

Ninguém mais que Catão pode falar sobre a correção dos costumes. Os cônsules reclamavam 

da falta dos prazeres próprios da juventude e que, por natureza e observância aos bons 

costumes e a própria natureza da velhice, não pertencem mais aos velhos. Por outro lado, ser 

desprezado pelas pessoas próximas também é uma questão de mau costume. Catão cita o seu 

próprio exemplo e de muitos outros que conheceu, que não consideram mal algum viver livres 

dos laços dos deleites e, em momento algum, foram desprezados pelos amigos do passado. 

Dessa forma, pode-se dizer que vivem uma velhice conveniente: “Os velhos moderados, 

tratáveis e cordatos suavemente passam a velhice.” (DS  III,  7). 

Por outro lado, vivem uma velhice inconveniente, aqueles que “a impertinência e 

a rabugice a todos enfaram, estejam na idade em que estiverem.” (DS III, 7). Lélio faz um 

contraponto à argumentação de Catão: “É como dizes, Catão; mas alguém poderá retrucar que 

a ti parece tolerável a velhice em razão de teus recursos e fortuna e de teus títulos honoríficos, 

bens que muitos não podem alcançar.” (DS III, 8).” 

Catão responde à objeção fazendo referência a um diálogo do renomado político 

ateniense Temístocles: 

 

(Catão): Claro, Lélio, que isso pesa; mas é certo que isso não resolve a questão por 
inteiro. Poder-se-ia responder tal como aconteceu a Temístocles, quando contestou a 
um serífio, que lhe lançou ao rosto que se tornara famoso, não pelos próprios 
méritos, mas porque a glória de sua pátria lhe dava realce: É verdade! [...] Eu não 
seria célebre se fosse um serífio, nem tu se fosses ateniense! O mesmo se pode 
aplicar à velhice. Ela não será tolerável ao sábio na extrema pobreza, nem ao 
ignorante na máxima opulência. (DS  III, 8). 
 

 

A resposta de Catão, com a passagem de Temístocles, é perfeita e responde à 

altura a objeção de Lélio. Ora, a glória de Temístocles não se deve ao fato de ser cidadão 

ateniense, mas sim, a seus méritos pessoais. Da mesma forma, a dignidade e honorabilidade 

de Catão não se devem ao fato de ser romano, mas a sua longa trajetória de serviços prestados 

à Pátria.  E o mais importante, nesse passo, é constatar que não é a riqueza de bens materiais e 

títulos honoríficos que trarão a velhice conveniente, mas Catão reconhece que, na extrema 

pobreza, a velhice não será tolerável ao sábio, nem ao ignorante na máxima opulência. A 

sabedoria de vida é indispensável, pois o ignorante, mesmo na opulência, não saberá viver a 

velhice conveniente. Importante ressaltar, entretanto, que o De Senectute aborda a velhice a 

partir da perspectiva da aristocracia romana.  
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Por isso, Catão termina esse capítulo ressaltando que as artes e o exercício das 

virtudes são as armas mais apropriadas da velhice, ingredientes que devem ser cultivados ao 

longo de todas as fases da vida, resultando em gratificantes frutos, principalmente, na velhice 

que, assim, vivenciada, será sempre conveniente. Ao longo de sua exposição, Catão aponta 

elementos para uma definição e compreensão de velhice conveniente:  

 

Laboriosa, ativa e aplicada, sempre fazendo ou projetando alguma coisa que 
corresponda às inclinações da idade. (DS, VIII, 26); 

Cuidar da saúde, fazer moderados exercícios. Comer e beber apenas para reerguer as 
forças, não para oprimi-las. (DS, XI, 36); 

Que são, pois os prazeres de festins e jogos, comparados com os prazeres do 
espírito?...Que maior prazer pode existir do que o prazer do espírito?(DS XIV, 50); 

Pobre velho aquele que, no curso de sua longa vida, não tenha se apercebido que 
deve arredar o medo da morte! (DS, XIX). 

 

Pode-se, portanto, afirmar que a velhice conveniente é aquela que tem um 

compromisso pedagógico para com a juventude, é ativa, procura manter a saúde do corpo com 

a prática de exercícios moderados. Cultiva bons hábitos alimentares e, o mais importante, 

cultiva o espírito através dos estudos, da prática da agricultura, da conversação com os 

amigos, a prestação de serviços à pátria e, no ocaso da vida, não teme a morte.  

Esse cuidado com a saúde do corpo no discurso de Catão significa certa 

relativização da moral do antigo pórtico que qualificava de bens e males tudo o que 

favorecesse ou prejudicasse o logos, ou seja, tão somente o bem e o mal moral. Tudo que 

prejudicasse ou não ao corpo seria considerado “indiferentes”, ou seja, moralmente 

indiferente. Assim, a velhice seria um indiferente já que nada diz respeito à moral. Nessa 

perspectiva, seriam indiferentes todas as coisas biológicas ou físicas, sejam positivas ou 

negativas: a vida, a morte, a saúde, a doença, a riqueza, pobreza, a juventude, a velhice.  

A posição de Cícero reflete a influência de Panécio11 e Posidônio12, pensadores do 

chamado estoicismo médio que compreendiam a intima ligação entre o corpo e a alma e a 

                                                
11 Panécio de Rodes (185 a 110/09 a.C.) foi um filósofo estoico. Discípulo de Diógenes da Babilônia e de 
Antípatro de Tarso, antes de viajar para Roma onde foi influente na introdução das doutrinas estoicas. Depois da 
morte de Scipio em 129, regressou à escola estoica em Atenas, tendo sido o seu último escolarca. Com Panécio, 
o estoicismo tornou-se mais eclético. A sua obra mais famosa foi Sobre os Deveres, a fonte principal de Cícero 
na sua própria obra com o mesmo nome. 
12Posidônio: (cerca de 135 – cerca de 50 a.C.,) foi um político, astrônomo, geógrafo, historiador e filósofo 
estoico grego. Nasceu numa família grega em Apameia, uma cidade romana sobre o rio Orontes, a norte da Síria. 
Estudou em Atenas com Panécio de Rodes, cabeça, naquele tempo, da escola estoica. Posidônio fez depois 
longas viagens, por exemplo, ao Egito ou à península Ibérica. Por volta de 97 a.C. assentou-se em Rodes, centro 
intelectual grego da época, onde participou na vida pública e foi embaixador em Roma (87-86 a.C.). Esse mesmo 
ano chegaria a fundar a sua escola. Lá foi ouvir Cícero em 78 a.C., e Pompeu visitou-o duas vezes. As suas 
conexões com a classe dirigente romana serviram para as suas explorações geográficas. Visitou e descreveu o 
mundo bárbaro, em especial os Celtas. 
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importância de uma boa condição corporal para uma vida virtuosa. No livro sétimo, §128 do 

clássico, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, Diôgenes Laêrcio revela: 

 

Realmente Hecatón diz: ‘Se a magnanimidade basta por si mesma para elevar-nos 
acima de tudo, e ela é parte de uma excelência, então a própria excelência será 
suficiente para a felicidade, removendo tudo que possa perturbá-la.’ Entretanto, 
Panáitios e Poseidônios afirmam que a excelência não é suficiente, sendo 
necessárias ainda a boa saúde, a abundância dos meios de vida e a força.  
 

 

Essa questão é amplamente discutida por Cícero no Do Sumo Bem e do Sumo 

Mal, ficando bastante claro que, nesse ponto, ficará o Arpinate ao lado dos filósofos 

peripatéticos, que louvaram e elevaram a honestidade, mas compreendiam a necessidade de 

uma boa saúde corporal para a realização de uma vida feliz. Nesse diálogo, ao confrontar as 

posições dos estoicos e peripatéticos com a posição epicurista, ressalta Cícero: 

 

Voltando porém ao nosso tema, digo que disputam entre si os estoicos e os 
peripatéticos; aqueles negam que haja felicidade fora do honesto, enquanto estes não 
cessam de louvar e elevar a honestidade, concedendo, todavia, que também há bens 
tanto no corpo como no exterior. É a disputa excelente, porque toda ela versa sobre a 
dignidade da virtude. Disputando porém com os teus, somos obrigados a ouvir 
mencionar aqueles deleites obscenos sobre os quais tantas vezes discute longamente 
Epicuro. (SBSM II, 21). 

 

O Arpinate considera salutar a disputa entre os estoicos e os peripatéticos, pois a 

discussão e compreensão do sumo bem entre estes filósofos que tem como núcleo o exercício 

das virtudes pelo sábio, enquanto, para o Epicurismo, os “deleites obscenos” ocupam esse 

lugar de destaque. No mesmo parágrafo do Do Sumo Bem e do Sumo Mal, Cícero repreende o 

seu opositor no diálogo, o nobre Torquato, defensor de Epicuro:  

 

Não podes defender isso, ó Torquato, se consideras a tua própria natureza e os teus 
pensamentos e estudos. Envergonhar-te-ias, asseguro-te, contemplando aquela tábua 
que Cleantes, muito engenhosamente, costumava pintar com palavras. Ele dizia aos 
discípulos que imaginasse a Volúpia sentada no seu trono, com esplêndidas vestes 
de rainha, e tendo à sua volta as virtudes como serviçais que não fizessem nada além 
de deleitá-la, e que de vez em quando lhe dissessem ao ouvido, se é que isto se podia 
sugerir numa pintura, que se guardasse de cometer qualquer imprudência que 
ofendesse o espírito dos homens ou algo que lhes pudesse ser ocasião de dor. “Nós, 
as virtudes, nascemos para servir-te, e não temos nenhuma outra ocupação.” (SBSM 
II, 21). 

 

Nesses passos do Do Sumo Bem e do Sumo Mal, resta demonstrada a convicção 

de Cícero quanto à importância dos cuidados da saúde do corpo para a realização da vida 

feliz. A boa saúde corporal do homem velho, como defendida no De Senectute é um meio 
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para melhor buscar a vida virtuosa, à honestidade e não, um fim em si mesmo, uma condição 

para o gozo dos prazeres. Por fim, é ainda nessa obra que o Arpinate é categórico ao afirmar 

que:  

 

[...] considero incompleta a opinião de todos esses filósofos que, dentre todos os 
bens humanos, escolhem um só, ao passo que, ao contrário, é em minha opinião 
perfeita e ampla a dos que, buscando o sumo bem do homem, não deixam nenhuma 
parte da sua alma nem do seu corpo despojado de tutela. (SBSM IV, 14). 

 

No De Senectute, Cícero demonstra, de forma bastante clara, essa preocupação 

com o corpo e alma do homem velho, que, para ser conveniente, deve buscar o exercício 

constante das virtudes, sem colocar de lado a preservação da saúde corporal. Nesse ponto 

reside a crítica de Cícero à posição filosófica do antigo pórtico que estabelecia como o sumo 

bem tão somente o honesto, desprezando-se o cuidado com o corpo e sua saúde. Somente o 

homem considerado em sua totalidade de alma e corpo é capaz de enfrentar com altivez o 

cuidado com os deveres, com a os negócios da vida privada e com a administração da 

República. 

Ao expor a concepção ética do Arpinate, Reale (2011, p.207) ressalta sua crítica 

aos estoicos: 

 

Essa remissão a natureza do homem, que é corpo e alma, permite-lhe temperar a 
moral estoica e reivindicar também os direitos do corpo, pois é necessário viver 
biologicamente, isto é, satisfazer as exigências do corpo, justamente para poder 
satisfazer as da razão. E, assim, por este aspecto, ele se alinha da parte dos 
peripatéticos, como já Panécio e Possidônio em parte fizeram.  
 

 

Demarcado fica esse pressuposto antropológico na concepção filosófica do 

Arpinate: o homem é uma totalidade composta de alma e corpo e o homem velho deve agir 

sabiamente para conservar a saúde dessas duas dimensões. Assim, resta evidente que a 

aquisição da virtude e da vida feliz pelo homem velho no De Senectute tem como pressuposto 

a saúde da alma e do corpo. Peixoto (2009, p.55), ao discorrer sobre os conceitos de kairos e 

metron em Demócrito, ressalta as tradições médica e filosófica que entendem a aquisição da 

felicidade por meio da saúde do corpo e da alma:  

 

A questão que nos interessa aqui examinar é suscitada pela constatação da 
importância concedida pelas tradições médica e filosófica às noções de medida 
(metron) e momento oportuno (kairos) como noções que concernem tanto à 
prevenção e à terapia de certas doenças no âmbito da arte médica (iatrikê teknê), ou 
seja, a saúde do corpo, quanto à aquisição da virtude e da felicidade no âmbito da 
reflexão filosófica, ou seja, a saúde da alma. 
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... 
Nosso interesse se volta, então para uma investigação acerca do emprego desses 
termos e das noções por eles expressas no corpus dos testemunhos e fragmentos 
atribuídos a Demócrito, graças às quais pensamos ser possível sustentar que, nesta 
tradição, a ética corresponde a uma espécie de dialética em que a alma atua, por 
meio do cálculo espacial e temporal na therapeia do corpo. 

 

Apesar de o texto referir-se a Demócrito, pode-se afirmar que a concepção ética 

de Cícero também converge nessa direção de considerar essa relação dialética entre a alma e o 

corpo, derivando a felicidade da saúde dessas duas dimensões do ser humano.   

Ao discursar sobre uma velhice conveniente, Catão produz, também, uma 

configuração de uma velhice inconveniente, deixando claro que essa seria ociosa e esses 

velhos inconvenientes seriam aqueles a quem Cecílio13 chama de “[...] velhos ignorantes de 

comédia’, são os velhos crédulos, esquecidiços e desregrados, vícios próprios, não da velhice, 

mas de uma velhice frouxa, queixosa e sonolenta.” (DS XI, 36). 

O envelhecimento do homem virtuoso é um processo de culminância de toda uma 

vida, de todo um caminho, de toda uma trajetória a ser palmilhada com sabedoria, pois “os 

cabelos brancos e as rugas não geram, de repente, autoridade. A vida passada, se honesta foi, 

é a que consegue mais abundantes frutos na velhice.” (DS XVIII, 62). Dessa forma, o homem 

jovem deve ouvir e aprender com os velhos, a fim de trilhar com segurança esse difícil 

caminho, cheio de obstáculos a serem vencidos. 

 Catão teoriza, assim, sobre uma juventude conveniente e uma juventude 

inconveniente.  Nessa mesma perspectiva, juventude conveniente será aquela que escuta, 

respeita e acata os ensinamentos dos velhos e, de modo inverso, juventude inconveniente é a 

que não observa esse princípio. Essas noções se inferem de passagens do discurso do Catão. 

Logo na primeira fala do capítulo quarto, Catão aponta os elementos para compreensão da 

juventude conveniente:  

 

Desde a minha juventude tive grande estima a Quinto Máximo14, o qual, já velho, 
reconquistou Tarento, portando-se com o rigor de um adolescente. (DS IV, 10) 

Muitas coisas grandiosas e nobres aprendi com este varão [...] (DS IV,12). 
 

 

Desse modo, o homem jovem, caso deseje encontrar a velhice digna ou 

conveniente, deverá ouvir e aprender com os homens velhos, assim como fazem Cipião e 

                                                
13 Estácio Cecílio foi poeta cômico e escreveu um livro chamado Sinephebos  (Mancebos). 
14 Quinto Fábios Máximo Conctator: da gens Fábia, uma das  mais ilustres e influentes famílias patrícias de 
Roma. Foi cinco vezes Cônsul, três vezes ditador, e por largo tempo, princeps senatus (o primeiro senador da 
lista). Pontífice em 216 a.C é áugure, sendo chamado “o escudo de Roma”. Faleceu em 203 a.C. 
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Lélio ao se dirigirem a Catão, rogando-lhe que os ensine sobre a arte de saber envelhecer. A 

admiração e o respeito que o homem jovem deve nutrir para com os velhos é o ensinamento 

de Catão, quando fará o elogio a Quinto Máximo, o primeiro modelo de velhice conveniente.  

No capítulo quinto, Catão elenca outros velhos que tiveram uma vida privada 

discreta, limpa, bem ordenada, e, portanto, uma velhice conveniente: Platão, que morreu 

escrevendo, aos 81 anos de idade; Isócrates, que escreveu O Paratenaico aos 94 anos e viveu 

mais cinco; e o mestre Leontino Gorgias, que completou 107 anos, sem nunca parar com seus 

estudos e trabalhos. O aspecto do envelhecimento ativo é fundamental para a definição de 

uma velhice conveniente. 

Nos capítulos seguintes, novos elementos reforçam os conceitos de velhice e 

juventude convenientes, bem como apontam para a necessidade da boa convivência entre as 

novas e as velhas gerações:  

 

Do mesmo modo que os velhos sábios se deleitam com os jovens de boa índole e 
estes, tratando-os com respeito, fazem tolerável a velhice, também os moços 
apreciam os velhos de bom trato e seguem seus preceitos em busca da virtude. (DS 
VIII, 26). 

Que maior glória pode desejar um velho, do que se ver cercado da juventude 
estudiosa. (DS IX, 28). 

Acaso é pouco restar aos velhos as forças necessárias para ensinar aos jovens e 
chamá-los às suas obrigações? (DS IX, 29). 

 

 

A conveniência e a virtude implicam uma reciprocidade na boa relação entre 

jovens e velhos. Os jovens devem aprender com os velhos e estes, por sua vez, são também, 

extremamente beneficiados com essa sadia convivência.  Assim, Catão relata que, quando 

jovem, observou estritamente esse princípio ao admirar, ouvir e aprender com Quinto 

Máximo. Do mesmo modo, Cícero admirou, ouviu e aprendeu com Cévola:15 

 

Eu, porém, fui confiado por meu pai a Cévola logo depois de receber a toga viril, e 
sempre que podia e era conveniente, jamais me afastava daquele ancião. Com 
frequência, quando argumentava prudentemente ou emitia sentenças breves e 
eloquentes, eu memorizava com cuidado suas palavras e tratava de tornar-me mais 
douto graças à sua prudência [...] (DA I, 1). 

 

 

Não observar esse princípio fundamental, essa conveniência, ordem, ou 

disposição da natureza é afrontar a razão e resultará na juventude inconveniente, que será 

                                                
15 Quinto Múcio Cévola (140-82), grande jurista que fará uma brilhante carreira pública até ser assassinado. 
Cícero permanecerá ao lado do áugure até sua morte. 
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aquela, como já visto, em desarmonia com a natureza e que não respeita as suas leis, surgindo 

daí o conflito entre as gerações de homens jovens e homens velhos, nos âmbitos privado e 

público. As evidências desse conflito são encontradas no discurso de Catão: 

 

[...] O certo é que a temeridade é própria dos moços e a prudência é dom dos velhos. 
(DS  VI, 20); 

E, certamente, bem falou Cecílio (o mesmo Estácio), ao assinalar a postura de um 
velho prudente. Tal não ocorre, porém, nesta passagem: ‘Por Polux, velhice, se outro 
dano quando te avizinhas/ não trazes contigo, este basta:/ a longa vida vê o que não 
quer’. Ao contrário, vê muitas coisas que quer e, das que não quer, enxerga pelos 
erros da juventude. (DS  VIII, caput); 

[...] o mesmo que ocorre com os mestres de belas artes, ainda que denotem cansaço 
e de diminuídas forças: carência que mais se acentua pelos vícios da mocidade, a 
qual, tendo transcorrida livre e desregrada, entrega à velhice um corpo alquebrado. 
(DS IX, 29). 

 Como o desregramento e a leviandade são mais frequentes aos moços que aos 
velhos (mas não a todos os moços), assim a caduquice é própria dos velhos estultos 
(não a todos os velhos). (DS XI, 36). 

 

  

De Senectute é um guia para evitar esse mal, esse conflito que afasta o homem da 

virtude, a qual deve direcionar a vida de jovens e velhos, devendo, os primeiros, ouvir, 

aprender e seguir os segundos. Mais que um discurso em defesa e elogio da velhice, De 

Senectute é um discurso sobre o exercício do poder que deve ser conduzido pelo homem 

velho, experiente, sábio e prudente. O poder desse velho homem, cujo símbolo é Catão, 

perpassa todas as instituições romanas, da família ao Senado.  

O De Senectute, ao dissertar sobre a velhice e as relações entre as novas e velhas 

gerações, revela um Cícero filósofo social e político.  O discurso de Catão parece que tem 

como fim procurar recuperar as prerrogativas da velha aristocracia romana instalada no 

Senado da República romana, que vê dia a dia, ruir o seu poder, o poder dos optimates.16 No   

discurso de Catão apresenta-se o meio para se evitar o conflito de gerações e a consequente 

marginalização social e política dos velhos. 

 

 

 

                                                
16 Os Optimates foram uma facção conservadora de senadores romanos, muito influente na época tardia da 
República Romana. Os seus principais objetivos eram a limitação das assembleias populares romanas e o 
regresso ao poder incontestado do senado romano. Todas as suas políticas visavam impedir a mudança das 
instituições governamentais, a perda das tradições que regiam o mos maiorum e a ascensão ao poder de homens 
novos, isto é, políticos oriundos de famílias fora dos círculos tradicionais. Curiosamente, dois dos principais 
líderes da facção, Cícero e Pompeu, eram homens novos. 
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2.2  Das acusações lançadas contra a velhice e os argumentos de Catão em sua defesa 

 
 

[...] Mas a dor, há que confessá-lo, é a mais perigosa inimiga da virtude. Ela tenta 
ofuscá-la, e faz contínuos esforços para abater-lhe a firmeza e vencer-lhe a 
paciência. A virtude sucumbirá, pois a ela? Cessa de ser feliz algum sábio ao sofrer? 
Que vergonha, ó bons deuses! (DT V, XXVII). 
 

  

No capítulo quinto do De Senectute, Catão enumera os quatro motivos pelos quais 

a velhice parece deplorável: 

 

Na verdade, é meu entendimento que os motivos pelos quais a alguns a velhice 
parece deplorável são quatro: primeiro, porque afasta dos negócios; outro, porque 
torna o corpo mais sujeito a doenças; terceiro, porque os priva de quase todos os 
prazeres e, quarto porque não está muito distante da morte. Vejamos, se lhe agrada, 
até onde vai o acerto dessas causas. (DS V, 15). 

 

A partir desse momento do discurso, Catão fará uma detalhada contestação a essas 

quatro acusações lançadas contra a velhice, procurando mostrar a improcedência das mesmas. 

Aqui cabe uma observação: a necessidade de uma defesa da velhice, por Catão, demonstra um 

duplo registro no imaginário sobre essa fase da existência humana na Antiguidade.  

Beauvoir (1990, p.109), quando aborda a velhice nas sociedades históricas, faz 

uma extraordinária exposição dessa fase da vida através das diversas épocas e relata que a 

imagem da velhice é incerta, confusa e contraditória, porém, na sua interpretação, esse 

período da vida humana teria dois sentidos diferentes: primeiro, representa certa categoria 

social, mais ou menos valorizada segundo as circunstâncias e, em segundo lugar, representa 

para cada indivíduo um destino singular, o seu próprio.  

Segundo a referida escritora francesa, o primeiro ponto de vista é o dos 

legisladores, dos moralistas, como Cícero e Catão, e o segundo, o dos poetas, como Plauto. 

Quase sempre tais pontos de vistas se opõem radicalmente. O ponto de vista de Cícero, ao 

defender e elogiar a velhice, estaria entre os primeiros, ou seja, aqueles que a defendem por 

uma série de interesses, principalmente políticos.  

Nessa perspectiva, ressaltada por Beauvoir (1990), a velhice representará 

“sabedoria, conhecimento, honra”, mas também significa a última etapa da vida humana, com 

todas as suas consequências da decadência corporal, a exclusão social e política, a 

proximidade da morte, sendo que esta condição existencial será objeto de elogios e queixas 

em todo o espectro da cultura greco-romana. O discurso de Catão se move nesse pêndulo- 

positivo x negativo das representações sobre a velhice na antiguidade.  
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2.2.1    A velhice afasta dos negócios e os argumentos de defesa  

 

Catão começa sua contestação à primeira acusação formulada contra a velhice, ou 

seja, a de que essa última fase da existência humana “afasta dos negócios”, levando a 

ociosidade. Segundo Catão, a velhice não afasta obrigatoriamente os homens da vida ativa, 

pois existem atividades adequadas aos velhos, especialmente na atividade política (DS V, 15 a 

VI, 20); nas letras e ciências ou atividade intelectual (DS VII 21 a 23); no cultivo da terra ou 

agricultura (DS VII, 24 a 25) e a educação das novas gerações (DS VIII, 25 a 26).  

Dessa forma, velhice não é sinônimo de ociosidade, devendo ser um período da 

vida de plena atividade e mesmo criatividade.  No caput do capítulo sexto, indaga Catão: 

 

De que negócios exclui a velhice o manejo? Dos que exigem juventude e força. Não 
existem, acaso, funções que correspondam aos velhos, os quais, ainda que débeis de 
corpo, podem administrá-las com o espírito?Acaso estava ocioso Q.Máximo e esteve 
ocioso teu pai, L.Paulo, sogro do meu amado e bom filho? E todos aqueles velhos- 
os Fabrícios, os Curiacios, os Coruncanos- não faziam coisa alguma, quando 
defendiam a República com sabedoria e autoridade? (DS VI, caput). 

 

Os velhos homens que, ao longo da vida, exerceram as diversas magistraturas 

civis e/ou militares deveriam continuar a servir a República nas altas magistraturas com sua 

sabedoria e autoridade, pois “os assuntos graves não se administram com força ou o brusco 

movimento corporal, mas com prudência, a autoridade e a ponderação. Tais qualidades não se 

perdem, mas ao contrário, aumentam e se aperfeiçoam com a idade.” (DS VI, 17).   

Acontece que, dois capítulos antes, com certa contradição em seu discurso, Catão 

dá exemplo de um militar que, mesmo velho, impunha a espada com sucesso nos campos de 

batalha. Será o velho apto à carreira das armas? Nesse sentido, no capítulo IV, § 10 Catão 

relata que, no tempo em que fora questor, Quinto Máximo 17 era muito velho e, mesmo assim, 

comandou as legiões romanas e, em razão de sua “paciência” superou o jovem Aníbal:18 

 

Eu nasci um ano após o seu primeiro Consulado e, em seu quarto mandato, 
acompanhei-o como jovem soldado a Cápua e, cinco anos após, a Tarento; quatro 
anos depois, no Consulado de Tuditano e Cetego, fui nomeado Questor. Nesse 
tempo, sendo Máximo muito velho, mesmo assim patrocinou a Lei Cincia, sobre 

                                                
17 Da gens Fábia, uma das mais ilustres e influentes famílias patrícias romanas. Foi cinco vezes Cônsul, três 
vezes ditador e por muito tempo, princeps senatus (o primeiro Senador da lista). Recebeu o apelido de 
“Cunctator” (Contemporizador) por empreender guerra de desgaste contra Aníbal, sem enfrentá-lo em batalha 
final. 
18 General cartaginês, personagem central da Segunda Guerra Púnica (218 a.C a 201 a.C), filho de Amilcar 
Barca, nasceu em Cartago em 247 a.C. É reconhecido como um dos maiores gênios militares. Travou e venceu  
várias campanhas militares contra os romanos, destacando-se Marselha, Tesino, Trebia, Transimeno e Canas. 
Em 202 a.C é derrotado pelo Cônsul Cornélio Cipião, o Africano, na batalha de Zama. 
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donativos e comissões. Fez guerra como se jovem fosse e, com paciência, detinha 
Aníbal, a quem, por ser moço, o sangue fervia. De Máximo disse, com grandeza, o 
nosso ÊNIO: ‘com paciência desmedida/restituiu o prestígio do Estado/ enchendo-se 
de fama e imortalidade [...] (DS IV, 10). 
 

 

Nesse passo temos dois militares, de um lado o velho Quinto Máximo, 

comandando as tropas romanas, de outro, o jovem Aníbal, comandante das tropas de Catargo. 

O velho militar agindo com paciência leva a melhor sobre o jovem militar, que em razão de 

sua juventude o sangue fervia. A prudência do velho vencia a força inconsequente do jovem. 

Então, nesse primeiro momento, o velho é apto, sim, à carreira das armas. Nos campos de 

batalha, o homem velho pode levar vantagem sobre o homem jovem, pois é detentor de maior 

experiência e por natureza, possuidor de mais prudência. Aníbal, representando o homem 

jovem, no discurso de Catão, foi investido do poder aos vinte e cinco anos de idade e seus 

sonhos imperiais rivalizavam com os de Alexandre. O elogio a Quinto Máximo se prende à 

importância das chamadas Guerras Púnicas para a afirmação do poderio imperial Romano.  

Catão ressalta, ainda, que o velho Quinto Máximo comandou a campanha militar 

que resultou na conquista de Tarento em 209. a.C, resultando em mais um triunfo devido a 

vigilância e prudência do velho militar (DS IV, 11). 

Apesar de o esforço de Catão em elogiar os feitos militares de Quinto Máximo, 

que “fez guerra como se jovem fosse”, a verdade é que a atividade militar nos campos de 

batalha exige juventude e força. Mais uma vez, o texto dispõe de elementos sobre os conceitos 

de velhice e juventude convenientes. A velhice é experiência, é sabedoria, capacidade 

judicativa, mas também é incapacidade para o exercício de atividade que exigem juventude e 

força, como defender pela espada a pátria dos inimigos internos e externos.  

É da natureza das batalhas, a necessidade do vigor físico dos guerreiros jovens 

para o embate entre os exércitos.  Coloca-se de novo a pergunta: Será o velho apto à carreira 

das armas? Parece que Catão relativiza a sua primeira opinião em favor da ‘velhice guerreira’. 

No início do capítulo VI, como visto, coloca de lado os elogios a Quinto Máximo e reconhece 

que há atividades que excluem os velhos em razão da diminuição de suas forças físicas. É 

óbvio que a carreira das armas pressupõe juventude e força, reservando aos velhos as funções 

que exigem mais do espírito, principalmente as magistraturas, pois “De que negócios exclui a 

velhice o manejo? Dos que exigem juventude e força.” (DS VI, caput). É óbvio que o velho 

pode contribuir nas atividades militares na condição de estrategistas em razão da experiência 

de vida acumulada. 
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Após essa certa contradição, nos termos iniciais do seu discurso, o velho Censor 

continua a sua peroração, para demonstrar que aos velhos cabe a administração dos negócios 

mais graves, que exigem menos força ou o brusco movimento corporal, mas prudência, 

autoridade e ponderação. Nessa direção, lança mão de mais um exemplo da história romana, 

mas precisamente, traz à cena o exemplo de Ápio Cláudio19, outro personagem do Século dos 

Cipiões que, além de muito velho, era cego, mas demonstrou extrema sabedoria na atividade 

senatorial quando da discussão sobre o conflito com Pirro:20 

 

Ápio Cláudio, além de muito velho, era cego. Apesar disso, quando o Senado se 
inclinava a fazer as pazes e aliança com Pirro, teve forças para dizer estas palavras, 
postas em versos por Ênio: “Para onde correm os cegos, precipitados/Vossos juízos 
que retos costumavam ser?E muitas outras observações prudentes costumava  fazer, 
como constam dos versos de Ênio. Ainda circula entre nós discursos do mesmo 
Ápio. Notem que isso sucedeu dezessete anos depois de seu secundo Consulado, 
tendo havido entre este e o primeiro o decurso de dez anos. Registre-se, também, 
que Ápio foi Censor antes de seu segundo Consulado. Tais fatos demonstram que, 
quando da guerra de Pirro, era muito velho. (DS VI, 16). 
 

 

A partir desse momento, parece muito nítido que aos velhos cabem 

responsabilidades adequadas às suas condições físicas, principalmente, contribuindo com sua 

experiência e senso judicativo para a decisão das graves questões da Pátria.  Catão recorre à 

analogia para destacar e demarcar o locus laboral do velho que, enquanto força tiver, jamais 

deve se entregar à ociosidade, sempre procurando manter uma vida ativa, por isso 

conveniente:  

 

Na verdade, nenhuma razão de peso têm os que negam à velhice o manejo dos 
negócios, tal qual aqueles que dizem que o timoneiro nada faz, no navio, enquanto 
alguns marujos sobem aos mastros, outros manobram no tombadilho, outros, ainda, 
acionam a bomba – o timoneiro, ao leme, lá fica, sentado à popa! Não faz o que 
fazem os robustos marujos, porém de maiores e de mais importantes tarefas se 
ocupa. (DS VI, 17).  
 

 

A metáfora utilizada por Catão é perfeita, pois cabe ao velho a função de 

comando, de conduzir os negócios da res publica. O velho é o timoneiro dos assuntos graves 

que exigem qualidades espirituais, como a prudência, a autoridade e a ponderação ao invés da 

força e do brusco movimento corporal. O recurso da força bruta fica reservado aos jovens, aos 

                                                
19 Jurisconsulto, administrador e Escritor. Foi Censor em 312 a.C, quando construiu a Via Ápia; Cônsul em 307 
a.C e 296 a.C.  
20 Rei do Epiru, região balcânica a noroeste da Grécia, nasceu em 318 a.C. Combateu os romanos e os venceu 
em Heraclea, quando procurou assinar um tratado de paz com Roma, sob a condição de ser reconhecida a 
independência da Magna Grécia. Ápio Cláudio fez oposição a este tratado de paz, que levou a derrota de Pirro 
nas batalhas de Asculo e Beneveto. 
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marujos que, caso sejam convenientes, deverão ouvir, aprender e aplicar os ensinamentos dos 

timoneiros, sob pena de colocar o navio em perigo. 

Catão faz referência ao seu próprio exemplo, demonstrando a trajetória do seu 

cursus honorum, a partir de soldado, tribuno, comandante e cônsul e de após ter-se 

exercitado em diversas guerras, continua o “labor” em sua velhice ativa e conveniente a 

opinar no Senado, insistindo há muitos anos na guerra contra Cartago. Delenda 

Carthago!21 (DS VI, 18). 

Os Lacedemônicos 22são apontados e elogiados como o povo onde os velhos 

detêm os cargos de maior relevo (DS VI, 20). O passo a seguir é fundamental para a 

compreensão da juventude inconveniente e da linha mestra do enfoque dado ao De Senectute 

na presente dissertação, que é mostrar elementos que apontem para a compreensão da 

necessidade de obediência à natureza e da realização da conveniência no velho e no jovem a 

fim de afastar o conflito entre gerações e o consequente sofrimento pela exclusão social e 

política dos velhos.  Como visto anteriormente, na questão da possibilidade, ou não, de um 

velho ser apto aos campos de batalha, o passo a seguir demonstra as consequências da não 

observância da natureza que resulta no “conflito entre gerações no âmbito dos negócios 

públicos”, da res publica. Catão ataca frontalmente a ingerência dos jovens na administração 

da coisa pública: 

 

E se quiserdes, podeis ler ou ouvir exemplos do estrangeiro, onde grandes 
repúblicas, para adquirirem relevo, destituíram os moços e colocaram os 
velhos no poder. ‘Dizei como vossa República/ Perdeu, tão rápido, glória 
tamanha? A tal pergunta lançada em versos por Névio23, é respondida, também 
em versos, por ele: ‘Porque a governam levianamente/Oradores jovens e sem 
juízo!’ [...] O certo é que a temeridade é própria dos moços e a prudência é 
dom dos velhos. (DS VI, 20). 

 

Os velhos são os mais aptos ao exercício do poder político e Catão afirma, 

categoricamente que as grandes repúblicas, que adquiriram relevo, substituíram os jovens 

pelos velhos no comando do Estado. O Censor faz referência a um verso de Névio que atribui 

a responsabilidade pela decadência da República à leviandade dos jovens sem juízo. E o 

ataque direto aos jovens inconvenientes vem em seguida: “O certo é que a temeridade é 

                                                
21 Delenda  Carthago: Cartago deve ser destruída. A frase é atribuída a Catão  que a pronunciava cada vez que 
finalizava todos seus discursos no Senado Romano durante os últimos anos das Guerras Púnicas. 
22 Lacedemónia ou Lacedemônia é uma unidade regional da Grécia, localizada na região do Peloponeso. Sua 
capital é a cidade histórica de Esparta. 
23 Névio (Naevius): De origem latina, nascido em Campânia. Participou da Primeira Guerra Púnica. Inimigo de 
várias famílias patrícias, motivo pelo qual foi desterrado para Ática. Foi o primeiro a escrever tragédias e 
comédias sobre assuntos romanos. 
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própria dos moços e a prudência é dom dos velhos!”. Nesse ponto, cabe, mais uma vez, 

lembrar que tais atributos dos jovens e velhos são uma decorrência da natureza do ser jovem e 

do ser velho. 

Para a exata compreensão da desqualificação por parte de Catão da competência 

dos jovens para o exercício do poder político, faz-se necessário lembrar que o sistema político 

romano era fundamentado em uma operação chave, o census, através do qual, os participantes 

da vida política eram escolhidos a partir de inúmeros fatores determinantes, entre os quais, a 

idade, o sexo, a origem, o local de nascimento, a família, o mérito e a riqueza dos cidadãos. 

Assim, o somatório de todos esses critérios fixava a posição de cada individuo no seio da 

comunidade política romana.  

Esse processo censitário era de fundamental importância para o exercício da 

cidadania romana, sendo de responsabilidade de um magistrado denominado Censor, que 

detinha a competência de recensear periodicamente os cidadãos, fixar a exata extensão da 

participação política de cada cidadão romano.  Catão, o protagonista do De Senectute, foi 

Censor e sua reputação de austeridade passou para a história. Além de fiscalizar os costumes, 

esse magistrado determinava o quantum de tributo a ser pago, o preenchimento dos postos no 

exército romano e o exato grau de participação na vida política.  

O critério da idade era determinante para o acesso aos importantes cargos públicos 

da República romana. A partir do cursos honorum  (caminho das honras), havia a idade 

mínima para as diversas magistraturas, como por exemplo:  questor, 31 anos de idade;  

edil, 37 anos de idade; pretor, 40 anos de idade e cônsul, 43 anos de idade. No âmbito dos  

comícios centuriais 24 também prevalecia a vontade dos cidadãos mais velhos e, mais ainda, 

na instituição basilar da república romana, o conselho vitalício, o Senado, ocupado pelos 

cidadãos mais velhos, daí a origem etimológica do vocábulo, senex.   Rouland (1997, p.45) 

observa que os romanos compreendiam bem que uma política conservadora exigia uma 

representação política formada a partir da deliberação dos cidadãos de maior idade:  

 

Os romanos têm plena consciência do fato de que a juventude é mais facilmente 
dada à ousadia e ao impulso do que as pessoas de idade madura. Para garantir o 
êxito de uma política conservadora, é preciso, portanto assegurar uma representação 
mais expressiva dos indivíduos de idade avançada. Tal objetivo é alcançado 

                                                
24 As Assembleias das centúrias, também chamada de comícios por centúrias consistiam numa reunião dos 
cidadãos romanos no Campo de Marte. Ela era a assembleia (ou comício) mais importante durante a República 
Romana. Detinham as seguintes competências: eleitorais: elegiam os magistrados maiores (cônsules, pretores, 
censores, ditadores); legislativas: além das leis em geral, votavam as leis relativas à declaração de guerra, ao 
restabelecimento da paz e à conclusão de tratados, bem como a lex de censoria potestate (lei de obediência do 
povo aos censores); Judiciárias: apreciavam  recurso, interposto pelo cidadão, da sentença de condenação de 
morte. 
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facilmente. As centúrias integrantes de cada classe são divididas em uma parte 
composta de centúrias de idosos e outra de centúrias de indivíduos mais jovens. 
Graças ao mesmo princípio do voto por grupo, a minoria dos velhos é contemplada 
com uma super-representação em relação aos jovens, mais numerosos mas de igual 
peso como grupo. Esse sistema, estendido às cinco classes, permite temperar, em 
virtude do ceticismo e da resignação que acompanham a velhice, a impaciência que 
poderia vicejar junto aos elementos mais dinâmicos das classes inferiores ante a 
permanência da dominação dos ricos.  

 

Assim, em razão dessa convicção dos romanos, de que a juventude é mais 

facilmente dada à ousadia e ao impulso, resta mais clara a posição de Catão em relação aos 

jovens e de sua inaptidão para o exercício do poder político. O conflito entre os jovens 

inconvenientes e os velhos no âmbito público no De Senectute é o conflito que se dá no 

espaço político, na disputa pelo exercício das magistraturas civis e militares. Cícero viveu o 

período de decadência da República romana, em que cada vez mais a autoridade do Senado é 

questionada tanto pelos magistrados quanto pelos jovens militares. Esse é o motivo pelo qual 

Cícero recua um século no tempo e coloca como protagonista de seu discurso a figura 

histórica de Catão, legítimo defensor dos antigos valores romanos (austeridade, patriotismo e 

moralidade), bem como, de uma época de êxitos militares, principalmente pelas vitórias 

contra Cartago.  

Ainda contestando a acusação de que a velhice afasta o homem dos negócios, no 

capítulo sétimo, Catão irá tratar de um tema muito caro aos velhos, a questão da memória. 

Narrar sobre os grandes feitos dos grandes homens públicos requer uma boa memória e 

também experiência de vida, ou seja, uma longa vida. Somente os velhos têm esse requisito 

fundamental para a formação política das novas gerações. A tradição (o mos maiorum) é 

narrada, inicialmente de forma oral e só muito tempo depois de forma escrita. Logo no 

capítulo quarto do De Senectute a memória dos velhos é reverenciada. A arte da conversação 

e a memória de Quinto Máximo são saudadas por Catão: 

 

Que conversação! Que conhecimento do direito augural!...Resumindo: para um 
romano, era um homem muito culto. Tinha na memória todas as lutas civis e as 
guerras de conquista do Povo Romano. Desfrutava de sua conversação com tal 
prazer como se adivinhasse o que ocorreu: morto ele, não haveria, depois, com quem 
aprender. (DS IV, 12). 

 

O homem velho em razão de seu longo percurso de vida tem a experiência e a 

vivência de muitos acontecimentos, e assim, a sua memória privilegiada é o instrumento que 

possibilitará a narração das glórias da Pátria, as lutas civis e as guerras de conquista. É obvio 

que o homem jovem pouco tem a dizer, porque pouco viveu, pouco testemunhou da história 
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da nação, e por isso, deve escutar e aprender com o homem velho, assim como fez Catão ao 

ouvir as conversações de Quinto Máximo.  

A boa memória do homem velho será defendida e ao contrário do que dizem os 

detratores da velhice, Catão afirma que o enfraquecimento físico do corpo não acarreta, 

necessariamente, a diminuição da memória.  Catão irá defender o exercício da memória para a 

sua conservação. Mais atual impossível: 

 

Argumenta-se que a memória diminui. Em tal creio, se não se a exercita ou se por 
natureza se é lento. Temístocles tinha na memória o nome de todos os seus 
concidadãos, e não se ouviu dizer que, entrando em anos, saudasse Lísimaco por 
Aristides! Eu, por meu lado, tenho presente não só o nome dos que vivem, mas o de 
meus pais e avós. E não temo perder (como dizem) a memória lendo epitáfios. Ao 
contrário, refresco-a, lendo anotações fúnebres. Por outro lado, nunca ouvi dizer 
tenha um velho esquecido o lugar em que guardou seu dinheiro; memorizam todas 
as coisas de seu interesse: os compromissos judiciais, o valor de seus créditos e o de 
seus débitos. (DS VII, 21). 

 

Em outro passo significativo, Catão declara que para manter o vigor de sua 

memória observa um costume dos pitagóricos:  

 

Eu, de minha parte, trabalho no sétimo livro das “Origens”: registro todos os 
acontecimentos da antiguidade, faço a última revisão dos discursos referentes às 
causas mais célebres que defendi, interpreto o Direito Augural, o dos sacerdotes e o 
Direito Civil, emprego muito tempo no estudo da língua grega e, seguindo o 
costume dos pitagóricos, repasso à noite, como exercício de memória, tudo o que li, 
tudo o que ouvi e tudo que tratarei durante o dia. Esses são os meus exercícios e 
ginástica do espírito, nas quais, suando e trabalhando continuamente, não faço 
menos força do que a mocidade. (DS  XI, 38).  
 

O corpo deve ser beneficiado com exercícios moderados (DS XI, 36), mas o 

espírito deve ser exercitado com muito vigor, e o método pitagórico de exercício da memória 

é o instrumento capaz de manter o homem velho em atividade, não o afastando dos negócios. 

A fim de sustentar a defesa de sua tese, de que a memória não deteriora com o passar dos 

anos, caso seja exercitada, Catão faz referência aos velhos jurisconsultos, pontífices, áugures 

e filósofos que em razão de suas atividades intelectuais são obrigados a memorizar muitas 

informações, mantendo-se em pleno exercício de suas funções e misteres. Nesse sentido, 

pergunta Catão se a velhice compeliu ao abandono dos estudos a Sófocles, a Homero, a 

Hesíodo, a Simonides e a Estesicoro?  Lembra ainda os filósofos já citados no De Senectute, 

como exemplos de velhos que mantiveram a boa memória: Sócrates, Górgias, e aos príncipes 

dos filósofos: Pitágoras, Demócrito, Platão, Xenócrates? E depois deles, a Zenão, a Cleantes, 

o estoico Diógenes? “Acaso a velhice os obrigou a esquecer os estudos? A duração de seus 

estudos não emparelhou com a duração de suas vidas?”. (DS VII, 22 e 23).  
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A defesa de uma memória saudável nos velhos é muito significativa não só por 

conta da sua necessidade pedagógica na transmissão da tradição romana, mas como uma parte 

integrante da própria virtude. Conforme lembra Yates (2007, p.38):  

 

Ao final de De inventione, Cícero define virtude como ‘uma disposição do espírito 
em harmonia com a razão e a ordem da natureza’, uma definição estoica da virtude. 
E afirma, então, que a virtude tem quatro partes: Prudência, Justiça, Constância e 
Temperança. Cada uma dessas quatro virtudes principais é por ele subdividida em 
partes independentes. A seguir, define a Prudência e suas partes: “A Prudência é o 
conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é mau e daquilo que nem é bom e 
nem mau. Suas partes são a memória, a inteligência, a providência (memoria, 
intelligentia, providentia). A memória é faculdade pela qual a mente relembra o que 
aconteceu. A inteligência é a faculdade pela qual a mente averigua aquilo que é. A 
providência é a faculdade pela qual se vê que algo acontecerá antes que ocorra”. 

 

O homem velho é o mais apto a possuir essa disposição espiritual em harmonia 

com a razão e a ordem da natureza, portanto, de realizar-se como ser virtuoso. O velho, em 

razão de sua longa trajetória de vida, é o mais apto a discernir o que é bom e o que é mau, 

bem como, aquilo que é indiferente, razão pela qual, lhe cabe a educação das novas gerações. 

O discernimento do jovem sofre uma limitação da própria natureza, pois não viveu o 

suficiente para guardar em sua memória todos os acontecimentos necessários que o levem a 

realizar tal diferenciação (bem/mal/indiferente). A natureza não dá saltos.  Eis então, a 

memória, a faculdade pela qual a mente relembra o que aconteceu. O jovem pouco viveu e 

pouco tem o que relembrar, devendo, então, aprender com os velhos mestres da vida.  

Em todo o agir político romano há uma religação com o passado, o que somente é 

possível com o uso da memória, atributo da virtude daqueles que muito viveram e que devem 

narrar o passado glorioso dos ancestrais, dos melhores, dos pais da pátria. Como atribuir essa 

nobre missão a um jovem? A boa memória dos velhos será de vital importância para a 

manutenção de suas atividades.  

Mas Catão não faz o elogio somente dos grandes e velhos homens públicos, pois 

“Verdade é que nem todos podem ser Cipiões e Máximos, para recordarem as batalhas 

terrestres e navais de que participaram e a conquista das cidades e dos triunfos que tiveram.”  

(DS V, 13). Catão exalta também a atividade agrícola dos velhos e modestos lavradores da 

região dos Sabinos, que plantam árvores cujos frutos servirão às futuras gerações:  

 

E, deixando de lado as atividades mais nobres, poderia nominar meus amigos 
lavradores da região dos Sabinos, que, em faltando os velhos nos campos, nada se 
faz. Não se semeia, não se colhe, não se armazena. Não há, entre eles, um só, que 
por mais velho que seja, que não pense em viver, ainda, ao menos um ano. Mesmo 
assim, ocupam-se em tarefas das quais têm certeza de que não colherão os frutos. 
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‘Plantam os velhos árvores cujos frutos/entregarão ao vindouro Século’, diz nosso 
Estácio na comédia “Os Companheiros”. 
Não duvida o lavrador, mesmo na velhice, em responder quando lhe perguntam para 
quem semeia: ‘Para os deuses imortais, que não só quiseram que eu herdasse estes 
frutos dos meus antepassados, senão que aproveitassem os mesmos frutos aos meus 
descendentes![...]’ (DS VII, 24 e 25).  

 

O bom e virtuoso cidadão é representado também pelo velho agricultor que 

cultiva a terra, entregando os frutos para as futuras gerações, já que também recebeu de seus 

descendentes. Os frutos das árvores plantadas pelos velhos agricultores são reverenciados 

como uma conquista e um legado para as futuras gerações. A agricultura é colocada no 

mesmo patamar de dignidade das nobres atividades das magistraturas civis e militares. A 

princípio, o discurso de Catão possibilita uma interpretação no sentido da necessidade de um 

compromisso entre as gerações, mas também permite vislumbrar outra acusação contra a 

juventude: : “[...] em  faltando os velhos nos campos, nada se faz. Não se semeia, não se 

colhe, não se armazena.” (DS VII, 24). 

Desse modo, Catão afirma que os trabalhos na agricultura dependem da dedicação 

dos homens velhos, trabalho que exige vigor físico, deixando margem para a interpretação de 

que os homens jovens pouco contribuem para o labor agrícola, quebrando aquele 

compromisso que deve existir entre as gerações. O labor na atividade rural pelos velhos é 

mais uma prova de que a velhice não afasta o homem dos negócios. 

Nessa maneira de entender e viver a velhice conveniente, Catão sentencia: “Penso 

que a velhice é mais agradável do que odiosa.” (DS VIII, 26), e mais, Catão defende ainda 

que a velhice é uma fase da vida de dedicação a si mesmo, para o cuidado de si, para a 

realização plena do homem virtuoso, e o aprendizado deve ser uma constante ao longo do 

percurso de toda a existência. Expressa Catão para Cipião e Lélio o seu cotidiano sempre a 

fazer ou projetando fazer algo, e cita ainda como exemplos de homens laboriosos e criativos 

em plena velhice, Solon e Sócrates (DS VIII, 26): 

 

Podeis bem ver que não é ociosa a minha velhice. Ao contrário, é laboriosa, ativa e 
aplicada, e sempre estou fazendo, ou projetando fazer, alguma  coisa que 
corresponda as inclinações da idade. Além disso, continuamente aprendo algo, tal 
como se jactava Solon, em seus versos, quando dizia que se fizera velho aprendendo 
todos os dias algo de novo. Como sabeis, aprendi, já velho, a língua grega e a 
estudei com tal paixão como se quisesse saciar uma sede de muitos anos. E assim o 
fiz para compreender estas coisas que ora uso como exemplo. Ao tomar 
conhecimento de que Sócrates, já velho, aprendeu a tocar lira, tentei fazer o mesmo; 
apliquei-me porém, com êxito, às letras. 
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Estes são os argumentos de defesa contra a tese de acusação segundo a qual, a 

velhice afasta o homem dos negócios. Entretanto, é preciso dizer que Catão reconhece que a 

velhice pode afastar totalmente o homem de seus afazeres e nas entrelinhas do discurso 

vislumbra-se certo medo da exclusão social e política dos velhos, quando recorre às seguintes 

palavras: 

 

E, certamente, bem falou Cecílio (o mesmo Estácio), ao assinalar a postura de um 
velho prudente. Tal não ocorre, porém, nesta passagem: “Por Polux, velhice, se 
outro dano quando te avizinhas/ não trazes contigo, este basta:/a vida vê o que não 
quer”. Ao contrário, vê muitas coisas que quer e, das que não quer, enxerga pelos 
erros da juventude! Pior falou, no entanto, quando registra: ‘Nada há de mais 
miserável na velhice/ do que saber que um é enfadonho ao outro. (DS VIII, caput). 

Há, porém, muitos velhos, tão débeis e doentes que são incapazes de exercer 
qualquer ofício ou função (DS XI, caput). 

 

A fala de Cecílio, colocada do discurso de Catão é interessante porque demonstra 

que a vida longa traz também danos, dissabores, entre eles, o de enxergar os próprios erros 

cometidos na juventude e de se ver como um estorvo frente ao outro. O velho fica à mercê do 

amparo do jovem, da solidariedade entre as gerações. Apesar de o homem resistir e levar até 

ao extremo uma vida ativa e saudável, a incapacidade chega e então não terá mais condições 

físicas para o desempenho de qualquer ofício ou função, sendo necessário o cuidado do outro, 

a solidariedade entre as gerações, o que nem sempre acontece. 

 

2.2.2   A velhice torna o corpo mais sujeito a doenças (debilidade física) e argumentos de 
defesa  

 

Catão reconhece que as forças físicas do homem diminuem com a velhice, e mais 

uma vez lembra que “Cada um, porém, deve se satisfazer com o que lhe dá a natureza, e tudo 

que faça sê-lo-á na proporção de suas forças.” (DS IX, 27), e nessa direção recrimina o atleta 

do século VI a.C, chamado Milão de Cremona, que não reconheceu a autoridade da natureza: 

 

Que coisa mais desagradável o que dizia Milão de Cremona que, quando velho e 
vendo os atletas exercitando-se nas lutas e nas corridas, olhou para os próprios 
braços, e, chorando, exclamou: ‘Oh! Estes já estão mortos!’ Não tanto eles, seu 
mentecapto, mas tu que nunca adquiriste, por teu esforço, qualquer traço de nobreza; 
tudo o que tens, foi às custas de teu lombo e de teus braços! (DS IX, 27). 

 

Ao contrário de Milão, que poderíamos colocá-lo entre aqueles que vivem uma 

velhice inconveniente, há homens que jamais se queixaram da diminuição das forças físicas 

em razão da velhice: Sexto Elio, Tito Coruncano, P. Crasso, velhos que as forças do espírito 
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permaneceram e até aumentaram nesse estágio da vida, por isso, velhos que viveram uma 

velhice conveniente (DS IX, 27). 

 As forças físicas necessárias aos velhos são suficientes às funções que devem 

desempenhar. Na verdade, a lucidez de espírito permanece até a morte nos homens das leis, 

oradores, filósofos e tantos outros que souberam enfrentar a velhice com sabedoria. Os velhos 

não agem tanto com a força do corpo, mas com consilium, auctoritas e sententia. O agir dos 

jovens é animado pelo ímpeto e pela irracionalidade que podem levar à desordem social.  Para 

evitar esse agir impetuoso dos jovens, Catão ressalta a função pedagógica do velho que tem o 

dever de docere, instituire e instruire: 

 

Acaso é pouco restar aos velhos as forças necessárias para ensinar aos jovens e 
chamá-los às suas obrigações? Que tarefa mais nobre e mais meritória que esta? 
Pareceram-me ditosos os dois Cipiões, Públio e Cneu, e teus avós, L. Emílio e 
Publio Africano, que sempre andavam rodeados da juventude, o mesmo ocorre com 
os mestres de belas artes, ainda que denotem cansaço e de diminuídas forças: 
carência que jamais se acentua pelos vícios da mocidade, a qual, tendo transcorrido 
livre e desregrada, entrega a velhice um corpo alquebrado. (DS IX, 29). 
 

 

A formação dos jovens cidadãos romanos desenvolve-se a princípio no ambiente 

familiar, sob o poder do pater familias, em que o pai tem o comando de todos os integrantes 

da família. Por volta dos dezesseis anos, através de uma cerimônia, um ritual de passagem, o 

jovem assume a toga viril, passando a compor o corpo de cidadãos. A vida pública bifurca-se 

entre o fórum e o serviço militar, sendo que o pai solicita o apoio de um velho amigo influente 

e experiente nos negócios da res publica. Todo esse processo de “tutela” do jovem iniciado 

por um velho experiente é uma constante no discurso de Catão e uma das atividades mais 

destacadas e reservadas aos velhos homens.  

A educação romana, portanto, é entendida em uma dimensão mais ampla, como a 

atividade que leva a formação do homem para fins práticos, mormente para o exercício das 

magistraturas e atividades militares, não se restringido à transmissão de conhecimentos por 

professores escolares. 

Geração após geração são transmitidos os valores romanos, a tradição da 

ancestralidade, o mos maiorum. Catão relata o seu processo de aprendizado com Quinto 

Máximo e do valor de seus ensinamentos: 

 

Muitas coisas grandiosas e nobres aprendi com esse varão. Porém, nada vi de mais 
admirável do que a resignação com que recebeu a morte do próprio filho, homem 
ilustre e consular. Ainda anda por aí, de mão em mão, a oração fúnebre que compôs 
para a ocasião, cujos ensinamentos empalidecem os dos demais filósofos [...] Que 
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conversação! [...] Que conhecimento do direito augural!.. Resumindo: para um 
romano, era um homem muito culto. (DS IV,12).  

 

O argumento de Catão é de que a redução das forças físicas decorrentes da 

velhice, a segunda das acusações lançadas contra a velhice não é obstáculo ao desempenho da 

função pedagógica e disciplinar reservada aos velhos, pois “Acaso é pouco restar aos velhos 

as forças necessárias para ensinar aos jovens e chamá-los às suas obrigações?” (DS IX, 29). 

Então, dos velhos homens é esperada essa nobre missão de transmitir os valores romanos, 

bem como, o de exercer o poder disciplinar sobre os jovens. Quais são esses valores romanos? 

Pereira (2009, p.329 e s.) expõe o seguinte elenco de ideias morais e políticas dos romanos: 

Fides, Pietas, Gloria, Honor, Dignitas, Gravitas, Mos maiorum, Auctoritas, Clementia, 

Concordia, Libertas, Res publica, Otium cum dignitate, Labor e  Virtus. Vejamos algumas 

considerações sobre esses importantes valores que permeiam o De Senectute. 

A velhice conveniente deve cultivar e ensinar aos jovens esses valores com o 

objetivo de conservar a grandeza da Pátria romana. A necessidade de confiança nas relações 

mútuas entre os homens decorre o significado de fides. É a boa fé que deve animar as relações 

jurídicas e sociais de modo geral. A fidelidade aos juramentos é um dos valores mais sagrados 

para os romanos. Segundo Pereira (2009, p.334), fides significa, exatamente: “[...]um 

juramento que compromete ambas as partes na observância de um pacto ‘bem firme.” 

Exemplo histórico dos mais memoráveis para descrever a dimensão dessa ideia 

moral aconteceu durante a Primeira Guerra Púnica (de 264 a 241 a.C.,), e teve como 

protagonista a pessoa do Cônsul Marco Atílio Régulo. Catão lembra o episódio no De 

Senectute : “[...] Para superarmos esse temor, desnecessários grandes discursos, basta trazer à 

memória o nome [...]; o de M. Atilio, que partiu voluntariamente para a morte, para cumprir a 

palavra dada ao inimigo.” (DS XX, §75). Cícero analisa a conduta do grande homem público 

no tratado Dos Deveres, ressaltando a correção da mesma, do valor de um juramento dado, 

mesmo que ao inimigo, em uma situação totalmente adversa, sob a perspectiva pessoal: 

 

Mas, deixemo-nos de fábulas e de histórias estrangeiras, voltemos aos factos que nos 
dizem respeito. Marco Atílio Régulo, durante o segundo consulado, foi 
ignominiosamente feito prisioneiro em África por Xântipo da Lacedemónia, um 
general espartano ao serviço de Amílcar, pai de Aníbal. Foi enviado ao senado sob o 
juramento de que, na condição de não conseguir que certos nobres cartagineses 
fossem resgatados, ele próprio voltaria para Cartago. Quando chegou a Roma bem 
viu ele a aparente utilidade dessa proposta e logo considerou enganosa, como aliás o 
demonstrou o facto de ser o seu interesse apenas aparente em permanecer na sua 
pátria, em casa com a mulher e os filhos, ou manter o seu estatuto e dignidade 
consulares, encarando a derrota que sofrera como um caso da fortuna, que a 
qualquer um poderia vir a suceder. Quem poderá afirmar que são úteis estes factos 
apontados? Que pensas tu? A coragem e a coragem de alma provam que não é 
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assim. Poderás, por acaso, requerer autoridade mais competente? Com efeito, é 
apanágio daquele, que é digno das próprias virtudes, com nada se atemorizar, 
enfrentar com frontalidade todas as vicissitudes humanas e não se preocupar com 
aquilo que possa ao homem vir a suceder. Assim, que decidiu Régulo fazer? Veio 
até ao senado, cumprindo a sua missão e recusando dar o seu voto na questão em 
virtude de, conforme pensava, não ser membro do senado enquanto se encontrasse 
ligado aos seus inimigos por um juramento; mais: declarou ele ainda não ser 
benefício restituir os prisioneiros (‘Homem estulto!- alguém terá dito- ‘Que loucura 
contrariar os seus próprios interesses’), eram eles jovens e galantes oficiais enquanto 
ele, pelo contrário, se encontrava já consumido pela velhice. Como prevalecesse o 
seu conselho, permaneceram, pois cativos os prisioneiros cartagineses, ele próprio 
regressando a Cartago e nem a caridade da pátria, nem os apelos dos seus 
demoveram de voltar. Na verdade, nem tão pouco ignorava ele que voltava para 
junto de um inimigo crudelíssimo, ao contrário, que o juramento deveria ser 
cumprido. (DD III, 99,100). 
 

 

O episódio demonstra a grandeza moral do Cônsul Régulo que colocou os 

interesses de sua pátria acima dos seus próprios interesses pessoais, inclusive de sua vida, e 

não há talvez, melhor exemplo para ensinar aos jovens, o significado de fides, pois o 

cumprimento do juramento feito ao inimigo deveria ser observado, mesmo sob a crítica de 

alguns que disseram ou pensaram: “Que loucura contrariar os seus próprios interesses”. Resta 

ainda evidente o motivo de o fato histórico ser lembrado no De Senectute, pois o Cônsul 

Régulo era um homem velho – “já consumido pela velhice” – enquanto os que o criticavam- 

“eram eles jovens e galantes oficiais”. Mais uma vez, são os velhos com seus exemplos de 

vida que ensinarão aos jovens as virtudes morais.  

A pietas é uma das ideias fundamentais para a compreensão das relações entre as 

gerações, pois significa o sentimento de obrigação para com aqueles a quem o homem está 

ligado por natureza (pais, filhos e parentes). Esse sentimento gera uma obrigação moral entre 

as gerações. Se cabe aos velhos o dever pela educação dos jovens, a estes cabe o dever pelo 

amparo dos velhos, em especial, dos desvalidos, pois como lembra Catão: “Há, porém, muitos 

velhos, tão débeis e doentes que são incapazes de exercer qualquer ofício ou função.” (DS XI, 

caput). Conforme ensina Pereira (2009, p.340), a prova maior do valor e adesão dessa ideia 

moral entre os romanos encontra-se na apropriação que fizeram da lenda de Eneias:25 

  

Já tivemos ocasião de ver a devoção filial em salvar o pai, levando-o aos ombros, 
era conhecida dos Gregos, pelo menos desde o séc. V. a. C., quer em textos 
literários, quer em pinturas de vasos (para já não referir a estatueta de Veios, de 
cronologia duvidosa), e que o repetido achado, em território itálico, de obras de arte 
com esse motivo não pode deixar de ser indício certo de uma preferência. Tivemos 
ainda ocasião de verificar que é o qualificativo de ‘pius’ que distingue Eneias na 

                                                
25 Eneias: personagem da mitologia greco-romana cuja história é contada na Ilíada, de Homero, e, sobretudo, na 
Eneida, de Virgílio. Sob a proteção de Afrodite, Eneias deixa Tróia (incendiada pelos gregos), levando sua 
esposa Creusa, o filho Ascânio, seu velho pai Anquises (que ele carrega às costas) e um punhado de soldados 
troianos. 



54 
 

epopeia virgiliana, e que o predomínio dessa qualidade explica os traços dominantes 
do modo de actuar do herói. Recordemos aqui novamente alguns factos: Diomedes 
declara-o um guerreiro tão valoroso como Heitor, mas ainda superior pela ‘pietas’ 
(Eneida, XI. 292). É a ‘pietas’ que o leva a descer aos infernos, como reconhece 
Anquises, cheio de Alegria: ‘Chegaste, enfim, e a pietas, com que teu pai contava, 
pôde vencer as escarpas do caminho? Posso, ó filho, teu rosto contemplar, ouvir a 
conhecida voz e responder-lhe? 
 

 

A devoção de Eneias ao salvar o pai Anquises26, levando-o nos ombros em meio à 

destruição de Tróia, o coloca em uma posição superior ao seu primo Heitor, 27 segundo 

opinião de Diomedes28, isso em razão, exatamente, desse sentimento de devoção (pietas). O 

ato heroico de Eneias é bastante significativo e descreve com muita propriedade a 

solidariedade que deve existir entre as gerações, entre jovens e velhos, entre filho e pai. Mas 

esse sentimento obrigacional de confiança mútua não deve ser nutrido somente em relação aos 

parentes, mas aos amigos, e principalmente à pátria. Nesse sentido, Cícero coloca Paulo 

Emílio a exortar Cipião Emiliano a cultivar essa virtude: “Assim, Cipião, como teu avô, e eu, 

que te gerei, cultiva em tua alma a justiça e a piedade, que devem ser grandes para os parentes 

e os amigos, e mais sagrada ainda para com a pátria.” (DR VI, 8). 

A Gloria é outra marcante ideia moral do povo romano. Segundo Cícero, “a gloria 

é a fama pelos atos bons e grandes serviços para com a res publica, que se comprovam, quer 

pelo testemunho dos homens notáveis, quer pelo da multidão.” (FI I. 12 e 29).” Esse 

sentimento de gloria deve fluir de geração em geração, sendo dever dos velhos através de 

seus relatos e conversações com os mais jovens transmitir a grandeza dos grandes feitos dos 

homens públicos romanos.  

O De Senectute é um texto marcado pela lembrança desses grandes 

acontecimentos históricos, em que a gloria dos homens públicos romanos é testemunhada e 

afirmada. A título de ilustração, o passo em que Catão relata o seu convívio com Quinto 

Máximo, vislumbra-se muito claramente em seu discurso a presença e a intenção de 

transmissão dessa ideia moral: 

 

 

                                                
26 Na mitologia grega, Anquises foi um príncipe troiano, primo do rei Príamo. Em sua época, Anquises era 
conhecido por possuir seis excelentes cavalos (algo valorizado na época, uma vez que os troianos eram exímios 
cavaleiros) e por ter sido amante mortal da deusa Afrodite, com quem teve o filho Eneias - que conduziu os 
sobreviventes da destruição de Tróia ao final da Guerra de Tróia para fundar uma nova cidade. 
27 Heitor: Na mitologia grega, um príncipe de Tróia e um dos maiores guerreiros na Guerra de Tróia, suplantado 
apenas por Aquiles. Era filho de Príamo e de Hécuba. Com sua esposa, Andrómaca, foi pai de Astíanax. 
28 Diomedes: Era príncipe de Argos antes e depois do reinado de Agamenon (por ser o único herói da cidade -
Estado, recebeu o título de príncipe) e o mais valente herói grego na Guerra de Tróia, somente depois de 
Aquiles. 
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Que conversação! Que conhecimento do direito augural!...Resumindo: para um 
romano, era um homem muito culto. Tinha na memória todas as lutas civis e as 
guerras de conquista do Povo Romano. Desfrutava de sua conversação com tal 
prazer como se adivinhasse o que ocorreu: morto ele, não haveria, depois, com quem 
aprender. (DS IV, 12). 

 

Em outro passo, Catão refere-se expressamente à glória como o desígnio dos 

deuses destinada ao futuro destruidor de Cartago: “Oxalá! Cipião, que tenham os deuses te 

reservado a glória de terminares as empresas do teu avô, já morto há trinta anos, cuja 

memória, porém, perdurará pelos tempos vindouros [...]” (DS VI, 19). 

O honor também tem relação com o exercício do poder político, e conforme 

demonstra Pereira (2009, p.345): “[...] tem uma ligação muito clara à vida política romana, 

que se traduz, quer  nas formas de reconhecimento público [...], quer na própria expressão do 

cursos honorum, que marcava a progressiva ascensão dos cidadãos aos cargos da urbe.”  

Assim, essa ideia moral também está relacionada com a honra do homem público 

que ao ascender às diversas magistraturas romanas tem o reconhecimento público de seus 

méritos. Segundo Pereira (2009, p.345), Cícero no tratado Dos Deveres afirma existir uma 

íntima relação entre essas três ideias morais, a fides, a gloria e o honor: 

 

O mesmo tratado vai mais longe, ao precisar que a gloria resulta de três condições: 
ser amado pela multidão; ter a sua confiança (fides); ser admirado e digno de 
honrarias (honor). Logo, gloria confina com fides, de que já falamos, e sobretudo 
com honor, com a qual acaba por formar um binômio muitas vezes invocado. (honor 
et gloria). 

 
No passo seguinte do De Senectute, Catão demonstra com bastante veemência a 

fides, a gloria e o honor de homens públicos, sendo que a “velhice” deles é um elemento a 

fortalecer essas virtudes: 

 

A autoridade é o supremo grau e o coroamento da velhice. Quantos anos tinha 
L.Cecilio Metelo? E quantos, Atilio Calatino? Deste se fez o elogio: ‘Estava na boca 
de todos e era voz corrente/ ser ele o primeiro homem de Roma’. Conhecido é o 
epitáfio que se lavrou em seu túmulo. Razões de sobra existiam para sua fama, pois 
seus feitos eram aclamados por todos. E, atualmente, que homem é P. Crasso, sumo 
pontífice! E M. Lépido, que vimos sagrado na mesma função! E o que dizer de 
Paulo, o Africano, ou, como já registrei antes, de Quinto Máximo, cuja autoridade 
transparecia em seus pareceres e mesmo em suas feições? A velhice, se decorosa, 
transmite tão grande autoridade que, por si só, vale todos os deleites da mocidade.” 
(DS XVII, 61). 

 

A ideia de dignitas está muito próxima de honor e segundo Cícero, define-se 

como: “A dignitas consiste numa autoridade honesta, que merece homenagens, honrarias e 

respeito.” (DI, II). 
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Os homens públicos elencados por Catão no passo acima do De Senectute, 

L.Cecilio Metelo, Atilio Calatino, P. Crasso, M. Lépido, Paulo, o Africano e Quinto Máximo 

são homenageados em razão da maneira honesta com que se conduziram no desempenho das 

diversas magistraturas do cursos honorum.  

Esses homens públicos também tinham como princípio de vida exercer suas 

magistraturas com gravitas, outra ideia moral relevante para o mundo romano e estava 

relacionada ao comportamento político. Segundo Pereira (2009, p.352) o termo deriva de 

gravis (pesado) e o seu significado é evidente. O homem público deve agir com decoro, com 

um comportamento austero, exigência da seriedade de suas funções. Catão passou a História 

como homem público austero, por isso cultivador da gravitas. Passo interessante no De 

Senectute mostra quão importante era essa ideia moral para os romanos, e em especial para 

Catão: 

 

Contra minha vontade, fiz expulsar do Senado a Lúcio Flamínio, irmão do herói Tito 
Flamínio, sete anos após ter sido Cônsul, pois julguei ser escárnio sua leviandade 
quando, Cônsul em França, cedeu aos pedidos de uma prostituta que, num banquete, 
pediu mandasse cortar a cabeça de um preso condenado à morte. Escapou de tal por 
ser Censor seu irmão, que exerceu o cargo no ano anterior ao em que Censor fui. 
Porém, a Flaco e a mim pareceu-nos grande mal essa leviandade depravada, que ao 
vitupério à pessoa juntou a desonra do cargo. (DS XII, 42). 

 

O exemplo é perfeito para a compreensão da gravitas, pois o senador Lúcio 

Flamínio ao ceder aos caprichos de uma prostituta desonrou o próprio cargo agindo, conforme 

Catão, com leviandade depravada. Ofendeu o decoro que exige o exercício de uma alta 

magistratura romana, no caso, a de Cônsul em França.  

Os homens públicos romanos também tinham como fundamento de sua ação 

política a observância do  mos maiorum, ou seja, dos costumes e tradições de seus 

antepassados. A tradição é o elemento que vai legitimar o uso da autoridade e orientar o 

desenvolvimento da urbe romana, desenvolvimento este com os olhos no passado e não no 

futuro. Um fragmento da poesia de Ênio, citado na abertura do livro quinto Da República por 

Cícero (1985, p.175) descreve muito bem o significado do mos maiorum: “Se Roma existe, é 

por seus homens e seus hábitos.” (DR V, 1). 

E Cícero, logo depois, comenta o verso de Ênio, explicitando a importância dessa 

ideia moral e apontado o desmoronamento da República em razão do esquecimento dos 

ensinamentos e valores da tradição por seus contemporâneos: 
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A brevidade e a verdade desse verso fazem com que seja, para mim, um verdadeiro 
oráculo. Com efeito: sem nossas instituições antigas, sem nossas tradições 
venerandas, sem nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres 
cidadãos fundar e manter, durante tão longo tempo, o império de nossa República. 
Assim, antes da nossa época, vemos a força dos costumes elevar varões insignes, 
que por sua parte procuravam perpetuar as tradições dos seus antepassados. Nossa 
idade, pelo contrário, depois de ter recebido a República como uma pintura insigne, 
em que o tempo começara a apagar as cores, não só não cuidou de restaurá-la, dando 
novo brilho às antigas cores, como nem mesmo se ocupou em conservar pelo menos 
o desenho e os últimos contornos. Que resta daqueles costumes antigos, dos quais se 
disse terem sido a glória romana? O pó do esquecimento que os cobre impede, não 
já que sejam seguidos, mas conhecidos. Que direi dos homens? Sua penúria arruinou 
os costumes; é esse um mal cuja explicação foge ao alcance da nossa inteligência, 
mas pelo qual somos responsáveis como por um crime capital. Nossos vícios, e não 
outra causa, fizeram que, conservando o nome de República, a tenhamos já perdido 
por completo. (DR V, 1). 

 

Esse passo Da República é significativo ao mostrar o pessimismo de Cícero diante 

do esquecimento dos antigos costumes e da decadência dos homens públicos: “O que direi 

dos homens?”, pergunta Cícero.  Mais do que nunca se faz necessário ouvir os velhos homens 

a fim de resgatar a República da ruína e salva-lá de “nossos vícios”. Nesse sentido, Catão 

personagem histórico conhecido por seu culto aos mos maiorum, é chamado a discursar sobre 

“a velhice”. Os antigos costumes são comparados a uma frondosa árvore cujos frutos devem 

saciar a fome das futuras gerações. Os velhos são os semeadores e lavradores da árvore:  

 

Mesmo assim, ocupam-se em tarefas das quais têm certeza que não colherão os 
frutos. “Plantam os velhos árvores cujos frutos/ Entregarão ao vindouro Século”, diz 
nosso Estácio na comédia “Os Companheiros” (DS VII, 24). 
 
Não duvida o lavrador, mesmo na velhice, em responder quando lhe perguntam para 
quem semeia: “Para os deuses imortais, que não só quiseram que eu herdasse estes 
frutos dos meus antepassados, senão que aproveitassem os mesmos frutos aos meus 
descendentes! [...] (DS VII, 25). 

 

Os velhos ao transmitirem aos jovens os antigos costumes estão cultivando a 

árvore, cujos frutos têm a plena convicção que não colherão, pois vivem a última etapa da 

vida. O ensinamento desses costumes tem um caráter sagrado que permite o usufruto do 

conhecimento de geração em geração. No passo a seguir, Catão lembra o ambiente de respeito 

aos mos maiorum  na casa de Ápio Cláudio: 

 

A quatro robustos filhos e a cinco filhas governava Ápio, velho e cego; a uma 
grande casa, com inúmeros dependentes, isso porque mantinha seu espírito aguçado 
e tenso, como a corda do arco, e não se deixava prostar pela velhice. Presidia aos 
seus com energia e autoridade. Era temido pelos servos, venerado pelos filhos e a 
todos amava: resplandeciam naquela casa os costumes e a disciplina dos antigos 
romanos. (DS XI, 37). 
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A louvação a esse ambiente doméstico por Catão decorre justamente pelo cultivo 

naquela casa dos mos maiorum, casa essa que tem como “governante”, justamente, o velho e 

cego Ápio Cláudio. 

Outra ideia moral atribuída ao gênio político romano é a de auctoritas. A 

autoridade não se confunde com “o poder”, pois deverá decorrer da ação política voltada e 

exercida sempre com vistas o glorioso passado romano. O termo deriva do verbo augere, 

aumentar. Ora, isso significa que o ato de autoridade deverá sempre buscar o aumento daquele 

espaço inicial, núcleo do poder romano. Assim, é que os romanos tinham como deuses: Jano 

(deus do princípio) e Minerva (deusa da memória). O romano deveria sempre louvar o 

princípio (fundação de Roma) e cultuá-lo (relembrar o passado glorioso). A autoridade tem 

esse olhar para o passado e a velhice decorosa confere autoridade: 

 

A autoridade é o supremo grau e o coroamento da velhice. Quantos anos tinha 
L.Cecilio Metelo? E quantos, Atilio Calatino? Deste se fez o elogio: “Estava na boca 
de todos e era voz corrente/ ser ele o primeiro homem de Roma”. Conhecido é o 
epitáfio que se lavrou em seu túmulo. Razões de sobra existiam para sua fama, pois 
seus feitos eram aclamados por todos. E, atualmente, que homem é P. Crasso, sumo 
pontífice! E M. Lépido, que vimos sagrado na mesma função! E o que dizer de 
Paulo, o Africano, ou, como já registrei antes, de Quinto Máximo, cuja autoridade 
transparecia em seus pareceres e mesmo em suas feições? A velhice, se decorosa, 
transmite tão grande autoridade que, por si só, vale todos os deleites da mocidade. 
(DS XVII, 61). 
 

 

O interessante é que a autoridade estava assentada nessa perspectiva do passado, 

mas os homens públicos agiam vislumbrando a glória, o reconhecimento e fama pelas futuras 

gerações. A lembrança gloriosa dos atos memoráveis é o elo a ligar o passado ao presente, o 

presente ao futuro, um vínculo a unir as gerações. No passo a seguir, Catão argumenta aos 

seus ouvintes:  

 

Não há argumento que me faça crer, oh! Cipião, que Paulo, teu pai, ou teus avós, 
Paulo e Cipião Africano, ou o pai deste, ou o tio, ou tantos varões ilustres, que 
dispenso nominar de momento, cometeriam os memoráveis feitos que perduraram 
na memória da posteridade, se não vissem com os olhos da alma que também eles 
seriam engrandecidos pelas gerações futuras. (DS XXIII, 82). 
 

 

A clementia, segundo ensina Pereira (2009, p.369) é um termo ligado à finalidade 

de propaganda política e está especialmente vinculado à pessoa de César: 

 

Termo político especialmente adequado a finalidades de propaganda, goza de aura 
extraordinária no tempo das guerras civis e fica particularmente ligado à figura de 
César, a quem o Senado honra com um templo dedicado à Clementia Caesaris, onde 
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a personificação de Clementia (então realizada pela primeira vez) aparecia de mãos 
dadas com o general. 

 

A ideia política da concordia  traduz a necessidade  de harmonia e ordem nos 

destinos políticos da urbe, sendo que em Cícero é uma constante: 

 

Quando, numa cidade, dizem alguns filósofos, um ou muitos ambiciosos podem 
elevar-se, mediante a riqueza ou o poderio, nascem os privilégios de seu orgulho 
despótico, e seu jugo arrogante se impõe à multidão covarde e débil. Mas, quando o 
povo sabe, ao contrário, manter suas prerrogativas, não é possível encontrar mais 
glória, prosperidade e liberdade, porque então permanece árbitro das leis, dos juízos, 
da paz, da guerra, dos tratados, da vida e da fortuna de todos e de cada um; então, ou 
só então, é a coisa pública coisa do povo. Dizem, também, que com freqüência se 
viu suceder à monarquia, à aristocracia, o governo popular, ao passo que nunca uma 
nação livre pediu reis nem patronatos de aristocratas. E negam verdadeiramente que 
convenha repudiar totalmente a liberdade do povo ante o espetáculo daqueles 
mesmos que levam ao excesso sua indisciplina. Quando reina a concórdia, nada 
existe mais forte, nada mais duradouro do que o regime democrático, em que cada 
um se sacrifica pelo bem geral e pela liberdade comum. Pois bem: a concórdia é 
fácil e possível quando todos os cidadãos colimam um fim único; as dissensões 
nascem da diferença e da rivalidade de interesses. (DR, I, 32). 

Assim como os sons despertados nas liras e nas flautas, combinados com o canto e a 
voz, produzem um conjunto harmônico que agrada ao ouvido inteligente, ao passo 
que as dissonâncias o incomodam, assim também um Estado, prudentemente 
composto da mescla e equilíbrio de todas as ordens, concorda com a reunião dos 
elementos distintos; e o que no canto é chamado pelos músicos de harmonia, é no 
Estado a concórdia, a paz, a união, vínculo sem o qual a República não permanece 
incólume, do mesmo modo que nenhum pacto pode existir na justiça. (DR II,40). 

 

Adverte, entretanto, Pereira (2009, p.375) o caráter ideológico desse termo 

político: 

 

A concordia, porém, não escapou ao destino de quase todos os termos políticos que 
traduzem os mais altos ideais: o de ser apropriado por vários quadrantes para lhe 
vazarem conteúdos conformes aos seus desígnios. Assim pôde servir para encobrir 
os desejos de uma mentalidade conservadora, imobilista, como para condenar as leis 
agrárias dos Gracos. Não surpreende que se tenha tornado tema de declamação dos 
oradores. 

 

Condição primordial para a vida na urbe é a libertas. Segundo Pereira (2009, 

p.377) essa ideia moral faz sua aparição em textos latinos em um fragmento de Ênio, 

transcrito a seguir: ”Mas ao varão, viver da verdadeira virtude animado cumpre, e com coragem 

apresentar-se inocente perante o adversário. É essa a libertas, a que dá um peito puro e firme; o resto, 

que não depende de nós, esconde-se nas trevas da noite.” 

A liberdade para os romanos datava da abolição da monarquia e a identificavam 

com a soberania de suas instituições, em especial a submissão de todos os magistrados ao 

Senado. Cícero  ressalta que a liberdade somente existe onde o povo exerce a soberania: 
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Cada forma de governo, - continuou Cipião, - recebe seu verdadeiro valor da 
natureza ou da vontade do poder que a dirige. A liberdade, por exemplo, só pode 
existir verdadeiramente onde o povo exerce a soberania; não pode existir essa 
liberdade, que é de todos os bens o mais doce, quando não é igual para todos. Como 
revestirá esse caráter augusto, não já numa monarquia, em que a escravidão não é 
equívoca nem duvidosa, mas nos próprios Estados em que todos os cidadãos se 
chamam livres, porque têm o direito de sufrágio,  elegem o comando e se vêem 
solicitados para a obtenção das magistraturas? O que se lhes dá, dever-se-ia dar 
sempre. Como obter jamais, para si mesmos, essas distinções de que dispõe? Porque 
estão excluídos do comando, do público conselho, das preeminências dos juizes e 
tribunais acaparrados pelas famílias antigas ou poderosas. Mas, nos povos livres, 
como em Roma ou Atenas, não há cidadão que não possa aspirar [...] (DR I, 31). 

 

É óbvio que devemos ressaltar que os romanos distinguiam povo (populus) e 

plebe. A princípio, o povo romano era composto exclusivamente pela aristocracia patrícia, 

havendo inclusive a proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Os plebeus, assim, não 

participavam dessa liberdade romana, em razão de sua incapacidade cívica. Tal situação 

levará a intensas lutas políticas visando às reformas políticas. Nesse contexto, então é preciso 

compreender os limites históricos da libertas romana. 

Ideia política que perpassa todo o De Senectute é o de res publica, que a princípio 

podemos identificar como um determinado tipo de Estado, onde há um mínimo de elementos 

de organização e equilíbrio entre eles, tais como, os magistrados, o senado e as assembleias 

do povo. Catão elogia a Quinto Máximo por sua defesa da autoridade do Senado, quando na 

condição de Cônsul fez oposição à distribuição de terras da Gália e de Pisa sem autorização 

do Senado:  

 

Em seu segundo Consulado, sem contar com a ajuda de seu colega, Esq. Carvilio, se 
opôs tenazmente ao Tribuno da Plebe, C. Flamínio, que distribuía o território da 
Gália e de Pisa sem autorização do Senado. Sendo áugure, disse publicamente que 
se fazia sob bons auspícios o que era feito pelo bem da República, e, o que era feito 
contra a República, fazia de mau agouro [...] (DS IV,  11). 

 

 

Os velhos lembrados e homenageados no De Senectute são defensores da 

República: “[...] E todos aqueles velhos, os Fabricios, os Curiacios, os Coruncanos – não 

faziam coisa alguma, quando defendiam a República?” (DS VI, caput). Os jovens devem ser 

afastados do poder na res publica: “[...] E se quiserdes, podeis ler ou ouvir exemplos do 

estrangeiro, onde grandes repúblicas, para adquirem relevo, destituíram os moços e colocaram 

os velhos no poder.” (DS VI, 20). 

Cícero formulará o conciso e consagrado conceito dessa ideia política no tratado 

Da Republica: “É, pois, - começou o Africano, - a República coisa do povo.” (DR I, 25). Essa 
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conceituação não implica afirmar a existência de um regime democrático em Roma, pois 

como muito bem adverte Rouland (1997), mesmo na República nunca tivemos uma 

democracia em Roma, pois a massa de cidadãos participava pouco das atividades políticas e 

as deliberações importantes, bem como o comando das magistraturas e do exército estavam 

nas mãos da minoria aristocrática. O povo (populus) constituía a totalidade dos cidadãos 

romanos, excluídos, portanto plebeus e escravos, e a fórmula senatus populusque romanus 

(SPQR), ou seja, o senado e povo romano sintetizava o regime político republicano. 

O otium cum dignitate ideia originalmente grega, será incorporada paulatinamente 

aos valores romanos, principalmente no processo de recepção da filosofia, e logo, de 

formação da elite romana. Na verdade, prevalecia entre os romanos a ideia oposta ao otium, 

ou seja, o labor, já que os homens públicos romanos tinham como obrigação servir a pátria 

durante todo o curso da vida, como demonstra Catão. Atividades de lazer, como discutir 

questões filosóficas ou literárias, eram vistas a princípio, com maus olhos pela elite romana.  

Cícero  nos momentos em que se viu obrigado a retirar-se da vida pública, em decorrência de 

injunções políticas, procurava justificar-se pelo tempo que dedicava aos estudos e reflexões:  

 

Meu filho Marco, Públio Cipião, aquele que foi o primeiro a ser cognominado 
Africano, tinha por costume dizer (assim escreveu Catão, que quase foi seu 
contemporâneo) que nunca se encontrava menos laborioso do que quando se 
encontrava ocioso, nem menos quando estivesse só – palavras verdadeiramente 
magníficas e dignas de um homem grande e sábio! Palavras que, além disso, 
demonstram ter ele o hábito de no ócio pensar nos negócios e, na solidão, de falar 
consigo próprio, de tal modo que nunca se encontrava desocupado, não necessitando 
frequentemente de entrar com alguém em conversação. ...(com efeito, não só nos 
dedicamos ao ócio, nós que tão impiedosamente fomos afastados da nossa república 
e dos negócios do foro pelas forças das armas e pela violência como também, por 
essa mesma razão, tantas vezes nos encontramos sós, depois de termos deixado a 
cidade e encontrado refúgio no campo). Mas, nem comparado este ócio pode sequer 
ser com aquele outro do Africano nem tão pouco esta solidão, com a sua. Ele, na 
verdade, para se libertar dos mais belos ofícios da república, dedicava-se, de quando 
em vez, ao ócio, longe da multidão e da convivência com os homens, refugiando-se, 
durante esse tempo, na solidão, à maneira de um porto de abrigo; o nosso ócio, de 
modo diferente, é causado pela falta de negócio, de ocupação, e não em virtude do 
desejo de nos retirarmos. De fato, uma vez extinto o senado, os tribunais, será que 
coisa alguma poderemos fazer tanto na cúria como no foro?[...] Nós, por outro lado, 
que não possuímos tanta energia para podermos nos refugiar na solidão e nos 
entregar a uma meditação pelo silêncio assistida, concentramos toda nossa 
preocupação e todo nosso estudo na elaboração desta obra. Assim, em pouco tempo, 
escrevemos mais com a república decadente do que o fizemos quando se encontrava 
ela bem erguida. (DD III, 1-4). 

 

 

Nesses passos do tratado Dos Deveres depreende-se como prevalecia entre os 

romanos o negotium, o labor e não o otium. Cícero alega que seu ócio se devia à decadência 

da República, pois uma vez extinto o senado e os tribunais, não restava o que fazer tanto na 
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cúria como no foro. Esse ócio forçado é que levará Cícero dedicar-se à atividade filosófica e a 

escrever seus livros, pois conforme suas próprias palavras “escrevemos mais com a República 

decadente do que o fizemos quando se encontrava ela bem erguida”. A decadência da 

atividade política leva ao ócio criativo, ao ócio com dignidade. Se a violência política e as 

forças das armas o afastam dos negócios públicos, Cícero procura refúgio no campo para 

pensar e escrever, contribuindo de outra maneira para a dignidade da República.   

O otium cum dignitate é uma ideia moral significativa para a compreensão da 

velhice conveniente no De Senectute. A primeira acusação lançada contra a velhice é 

exatamente que ela afasta o homem da vida ativa, levando-o ao ócio. A idade avançada pode 

obrigar o velho a se afastar dos negócios (negotium), que exigem juventude e vigor físico, 

como reconhece Catão, “De que negócios exclui a velhice o manejo? Dos que exigem 

juventude e força.” (DS VI, caput), mas mesmo nessa situação, o velho encontra afazeres 

adequados as suas forças, como dedicar-se às letras e ciências, ao cultivo da terra e à 

educação das novas gerações. Catão não aceita o ócio pelo ócio. E nessa direção de um otium 

cum dignitate, o velho deve também, dedicar-se a si mesmo, ao cuidado de si, como se visasse 

o termo de um longo processo de amadurecimento e realização virtuosa, procurando nos 

limites de suas forças levar uma “vida laboriosa, ativa e aplicada, sempre fazendo ou 

projetando alguma coisa que corresponda às inclinações da idade.” (DS VIII, 26). 

 

Assim, a velhice conveniente deve reclamar e procurar forças para exercer fazeres 

nobres que a mantenha laboriosa e digna, mesmo que pelas leis possa recolher-se ao descanso, 

ao otium. Catão, assim, argumenta: “A velhice não dispõe de forças, nem as reclama ou deseja 

para qualquer coisa. E, pelas leis e instituições, está isenta das tarefas que exigem vigor físico, 

desobrigada estando do que pode e do que não pode fazer.” (DS XI, caput). 

Como já dito, muito mais afeito ao espírito romano coloca-se a ideia moral do 

labor, do trabalho. Segundo Pereira (2009, p.397) a etimologia da palavra deriva de uma 

 

raiz que parece ser a mesma dos verbos labore e labi (“escorregar”, “deslizar”), 
significa “oscilação sob um peso” ou “abaixamento” [...] Daqui a noção de “carga” 
e, por enfraquecimento de sentido, de “trabalho”, “esforço” e “labor”.  

 

Conforme a mesma autora, este sentido de esforço é fundamental na Eneida, a 

partir do grande labor de Eneias, quando em meio à destruição de Tróia, salva o pai, 

carregando-o às costas.  
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Assim, o velho Catão, ao longo de todo o seu discurso, faz a defesa de uma vida 

laboriosa, inclusive durante a velhice, defendendo-a da injuriante acusação de que esta afasta 

o homem dos negócios, da vida ativa. O elogio de “labor” é uma constante no De Senectute, 

quer seja em relação à vida dos homens públicos, quer seja em relação aos homens humildes. 

Como já ressaltado, Catão faz um elogio ao mundo rural, à atividade agrícola que coloca no 

mesmo patamar de importância das magistraturas do cursos honorum  e das carreiras das 

armas.  Aliás, a partir do seu próprio exemplo, o homem público faz um revezamento entre o 

cultivo da terra com as próprias mãos e o desempenho das magistraturas. No passo a seguir, 

Catão aponta o exemplo de L. Quincio Cincinato, homem público que, nos momentos de 

otium cum dignitate, cultivava a terra: 

 

Mas, volto aos meus lavradores, para não sair da minha experiência. Naqueles 
tempos, os senadores viviam no campo, mesmo quando já avançados em anos; 
quando L. Quincio Cincinato estava ao arado, chegou-lhe a notícia de que havia sido 
eleito Ditador, em cujo mandato seu comandante de cavalaria, Servilio Aala cortou 
as conspirações de Esp. Melio, matando-o. De suas granjas eram chamados ao 
Senado Curio e dos demais velhos, donde advém o nome “viajantes” dado aos 
mensageiros que os iam notificar. Seria acaso, miserável a velhice, por estarem nos 
campos? (DS XVI, 56). 

 

A velhice conveniente, portanto, é laboriosa, ativa e produtiva. No exemplo dado 

por Catão, o velho homem público, por razões de Estado, deixa seus afazeres no campo e após 

resolver os impasses da República, retorna às suas atividades rurais, vivendo assim, um 

incansável labor. Catão ressalta o seu labor aos oitenta e quatro anos de idade: 

Volto, porém, a falar de mim: tenho oitenta e quatro anos e quisera gabar-me como 
Ciro. Apesar disso, bem posso dizer que mesmo não tendo as mesmas forças de 
quando soldado na Primeira Guerra Púnica, ou, a seguir como Questor, ou quando 
foi Cônsul na Espanha, ou, quatro anos após, quando lutava em Termópilas, como 
Tribuno Militar, sendo Cônsul M. Acilio Glabrião – bem posso dizer, repito que 
minha energia corporal não se abateu de todo na velhice. Minhas forças me exigem 
menos na Cúria ou no Tribunal, entre meus amigos e dependentes e hóspedes. E isso 
porque jamais dei crédito ao provérbio antigo, tão decantado, que diz que se faz 
velho ligeiro o que quer ser por muito tempo! Eu, por mim, mais quisera ser velho 
por pouco tempo, do que antes do tempo! De qualquer modo, ninguém me 
encontrou desocupado, quando me procurou para prosear. (DS X, §32).  

 

O “labor” não diminui com o avançar da idade e mesmo aos oitenta e quatro anos, 

Catão ressalta que a velhice não abateu por completo suas forças físicas e assim, continua a 

usufruir de uma vida ativa, exercendo atividades adequadas à idade, como as exercidas na 

Cúria ou no Tribunal. O labor militares do passado deve ser lembrado nas conversações e 

servir de exemplo para os jovens. Catão lança mão de uma sentença moral: “Mais quisera ser 

velho por pouco tempo, do que antes do tempo!”, para ressaltar a importância de manter-se 
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uma vida ativa mesmo aos oitenta e quatro anos, pois “De qualquer modo, ninguém me 

encontrou desocupado, quando me procurou para prosear.” (DS X, 32). 

O labor litterarius é destacado por Catão como meio de prova contra a acusação 

de que a velhice afasta o homem dos negócios, restando muito claro esse argumento no 

seguinte passo: 

 

Eu, de minha parte, trabalho no sétimo livro das ‘Origens’: registro todos os 
acontecimentos da antiguidade, faço a última revisão dos discursos referentes às 
causas mais célebres que defendi, interpreto o Direito Augural, o dos sacerdotes e o 
Direito Civil, emprego muito tempo no estudo da língua grega e, seguindo o 
costume dos pitagóricos, repasso à noite, como exercício de memória, tudo o que li, 
tudo o que ouvi e tudo que tratarei durante o dia. Esses são os meus exercícios e 
ginástica do espírito, nas quais, suando e trabalhando continuamente, não faço 
menos força do que a mocidade. (DS XI, 38).  

 

A velhice não foge ao “labor” e Catão a defende da injúria que a acusa de ociosa, 

destacando as atividades adequadas aos velhos homens, em especial na atividade política, nas 

letras e ciências ou atividade intelectual, no cultivo da terra ou agricultura e na educação das 

novas gerações. 

Ainda nos valendo dos ensinamentos de Pereira (2009, p.406) virtus deriva de vir 

e o sufixo tut indica estado. Assim, esse sufixo serviu para formar as palavras senectus 

(velhice) e iuventus (juventude) e virtus como ideia moral indica o estado de ser homem no 

sentido de “ser homem direito”, “homem virtuoso”. No caso do De Senectute, como já 

discutido anteriormente, o homem virtuoso é o homem que sabe envelhecer, que aceita as leis 

da natureza e vive da melhor maneira o seu envelhecer, agindo de forma honesta, reto, 

conveniente. Enfim, esses são alguns dos valores morais que norteiam e permeiam o discurso 

de Catão, sendo necessária a compreensão de seus significados ou sentidos para uma correta 

leitura do clássico texto. 

Ainda argumentado contra a acusação de que a velhice debilita o corpo, Catão, 

mais uma vez, usa como recurso argumentativo, o exemplo de outro velho importante na 

História pública romana, que mantém sua autonomia e autoridade, apesar da idade avançada e 

limitações físicas, no caso, Ápio Cláudio:  

 

A quatro robustos filhos e a cinco filhas governava Ápio, velho e cego; a uma 
grande casa, com inúmeros dependentes, e isso porque mantinha seu espírito sempre 
aguçado e tenso, como a corda do arco, e não se deixava prostar pela velhice. 
Presidia aos seus com energia e autoridade. Era temido pelos servos, venerado pelos 
filhos e a todos amava: resplandeciam naquela casa os costumes e a disciplina dos 
antigos romanos. (DS XI, 37). 
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Respeitável é a velhice que a si próprio defende, que mantém ascendência sobre os 
seus até o último alento. (DS XI, 38).  

 

Esses passos são de fundamental importância para a compreensão do conceito de 

velhice conveniente e de seu papel no espaço privado ou das relações familiares, a fim que se 

evite o conflito de gerações entre jovens e velhos. O conflito sai da seara dos negócios 

públicos e agora tem como cena o ambiente familiar em razão da não observância da 

natureza. Desse modo, têm-se duas dimensões do conflito entre o jovem e o velho no De 

Senectute: uma dimensão pública e outra privada.  Falar de conflito entre as gerações é 

discorrer também sobre o exercício do poder no seio familiar, como o exercido por Ápio 

Cláudio, que presidia aos seus com energia e autoridade, sendo temido pelos servos e 

venerado pelos filhos.  

A necessidade de reafirmar essa autoridade dos velhos patriarcas demonstra um 

declínio do pater familias e o discurso de Catão aponta elementos que derrubam o mito da 

“idade de ouro” da velhice, representado por uma extensa família em que os velhos viveriam 

sem queixas e sofrimentos, protegidos de cuidados e respeito nas unidades domésticas 

multigeracionais (DEBERT & SIMÕES, 2011). 

Assim, nessa “idade de ouro” da velhice, o velho teria um papel de extrema 

relevância no contexto familiar, comunitário e social, exercendo sua autoridade de maneira 

inquestionável pelas novas gerações. Avós, pais e filhos viveriam em um espaço de paz, 

harmonia, proteção e cuidado, sempre observando a autoridade e ensinamentos dos chefes das 

famílias (os velhos). Esse é o modelo idealizado das relações entre as gerações nas sociedades 

tradicionais, como no caso, da sociedade romana ao tempo de Catão. A esse modelo se 

contrapõe o “modelo da modernidade”, em que os velhos perderam o status familiar e 

comunitário que dispunham nesses “bons tempos”. 

 O De Senectute ao elogiar a velhice e juventude convenientes e ao criticar seus 

contrários, ou seja, a velhice e juventude inconvenientes demonstra que ao lado de uma 

convivência harmoniosa entre velhas e novas gerações havia também, situações familiares 

marcadas por intensos conflitos.  Nessa segunda hipótese, a autoridade idealizada dos velhos 

parecia ser mais imposta do que tranquila e pacificamente aceita pelos jovens, conforme 

demonstra o discurso de Catão. Ademais, o De Senectute deixa bem claro a existência de um 

discurso que desqualificava a velhice, apontando os motivos que a tornavam deplorável, quais 

sejam: primeiro, porque afasta dos negócios; outro, porque torna o corpo mais sujeito a 

doenças; terceiro, porque os priva de quase todos os prazeres e, quarto porque não está muito 

distante da morte. 
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Antes de tudo, é preciso observar que envelhecer na Antiguidade significava uma 

verdadeira vitória daqueles que a alcançavam a idade provecta, pois, segundo arqueólogos, a 

expectativa de vida não ultrapassava os quarenta anos de idade, conforme observa Rouland 

(1997).  

Então, aqueles que chegavam aos sessenta, setenta, oitenta ou mais anos de vida 

demonstravam um grande “feito físico”, merecedor do respeito dos demais segmentos etários.  

A luta pela vida não era fácil em razão de uma série de fatores, entre os quais, as péssimas 

condições médico-sanitárias, as constantes guerras e conflitos civis, carência alimentar e 

outras privações.  

A questão da expectativa de vida estava intimamente relacionada com a 

representação que os romanos tinham dos grupos etários, especialmente da juventude. O que 

era um jovem ou um velho para os romanos?  Assim, falar de conflitos envolvendo jovens e 

velhos na sociedade romana do tempo de Catão leva ao seguinte questionamento: qual a 

representação romana dos grupos etários?  

Fraschetti (1996, p. 70), ao analisar as posições de Varrão e Isidoro de Servilha 

apontou uma profunda discrepância dessas duas posições referentes aos grupos etários e os 

ciclos biológicos reais da vida humana, ressaltando que a adolescência, em Roma, se 

prolongava até os vinte e oito ou trinta anos e a juventude podia chegar até os cinquenta. Diz 

Fraschetti: 

 

Com efeito, segundo Varrão, em Roma continuava-se puer até os quinze anos, a 
adolescência (adulescentia) durava dos quinze aos trinta, a juventude (iuventa) dos 
trinta aos quarenta e cinco de idade. Com leves alterações, para Isidoro de Servilha, 
no início do século VII d.C., a infância durava até os sete anos, a pueritia dos sete 
aos quatorze, a adolescência (adulescentia) dos catorze aos vinte oito, a juventude 
(iuventus) dos vinte e oito aos cinquenta anos. 

 

Para explicar esse excessivo prolongamento da adolescência e da juventude 

romanas, visto que como dito, a expectativa de vida não passava dos quarenta anos de idade, 

Fraschetti (1996) ressalta que se recorreu a duas hipóteses: a primeira diz respeito ao acesso 

às instituições políticas e militares romanas, já que o limite dos quarenta e cinco anos de idade 

dividia o exército em iuniores e seniores. Por outro lado, segundo a tradição histórica romana, 

Rômulo teria fixado a idade mínima de cinquenta anos de idade para se tornar chefe de uma 

cúria. O autor ressalta que a fixação desses limites de idades reflete mais uma consequência, 

do que uma causa, de um sistema social específico e determinado, no caso, a sociedade que 

tem como uma característica genuína, a instituição  da patria potestas, o pátrio poder. 
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Eis a segunda hipótese explicativa e acatada pelo referido autor.  Os pais têm sobre os 

filhos, não somente, o direito de vida e morte, como também o de estender além dos limites 

biológicos, todas as fases da vida dos filhos, até que saíssem de cena pela morte e os filhos 

passassem a condição de “pais de família”. Até então, prevalecia à vontade de velho pai, que 

poderia ter sob suas ordens, vários filhos, filhas, netos, afora os escravos que lhe serviam.   

Assim, o homem romano somente saía da juventude para a idade adulta por volta 

dos cinquenta anos de idade, o que contrariava os limites biológicos, mesmo para os 

parâmetros biológicos atuais. Por uma questão de “poder familiar”, havia uma extensão da 

duração da adolescência e juventude do homem. Desse modo, não há, em Roma, o que 

modernamente se denomina “maioridade”, instituto pelo qual o filho, ao atingir uma idade 

determinada, se desvincula do pátrio poder. Não é sem conflitos duríssimos entre as gerações 

que esta extensão exasperada desses dois grupos etários (adolescência e juventude) se dará.  

O discurso de Catão em reafirmar e elogiar o “pátrio poder” do velho Ápio 

Cláudio demonstra uma necessidade de defesa dessa instituição jurídica, isso em razão de seu 

declínio, já na época de Cícero. O Arpinate revela certa nostalgia pelo passado, em que 

sempre prevalecia a vontade soberana do “pai de família”. Segundo Alves (2008, p.607), no 

Direito clássico, a evolução da família decorreu, principalmente, da atuação, nos fins da 

República, do “pretor”, e, no principado, dos imperadores e jurisconsultos. Desse modo, na 

época de Cícero, ocorrem os seguintes fatos na evolução da família: a) a decadência da 

família proprio iure e, portanto, dos direitos decorrentes da agnatio; b) a importância 

progressiva da família natural (baseada no casamento e no vínculo de sangue), em função ao 

relevo que vai ganhando a cognatio e   c) a regulamentação legal das relações de família. 

Importa esclarecer que a família proprio iure era o complexo de pessoas que se 

encontravam sob a potestas de um pater familias e a família natural constituía apenas os 

cônjuges e seus filhos, independentemente de o marido e pai ser, ou não, pater familias da 

mulher e dos descendentes imediatos.  

Assim, o pátrio poder, instituição exclusiva do direito romano, a princípio era 

absoluto, mas pouco a pouco foi se abrandando, perdendo os rigores tão elogiados por Catão.  

Alves (2008, p.621) delineia o conceito, evolução e características da patria potestas:  

 

A patria potestas (pátrio poder) é o conjunto de poderes que o pater familias  tem 
sobre seus filii familias... 
 
A princípio, os poderes do pater familias enfeixados na patria potestas são 
absolutos: o pater familias pode ser comparado a um déspota. A pouco e pouco, 
porém – e essa tendência se avoluma decididamente a partir do início do período 
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pós-clássico –, os poderes constitutivos da patria potestas vão se abrandando, até 
que, no direito justinianeu- mudado o ambiente social, alteradas fundamentalmente 
as funções e a estrutura da família romana, e sobrepujado o parentesco agnatício 
pelo cognatício – a patria potestas se aproxima do conceito moderno de pátrio poder 
(poder educativo e levemente corretivo), embora conserve – o que a afasta deste- 
duas características antigas: 
 
a) a vitaliciedade (mesmo no período justinianeu não se conhece, no direito 

romano, o instituto da maioridade: enquanto vivo o pater familias, estão sujeitos 
à patria potestas seus filii familias); e 

b) a titularidade, não pelo pai natural, mas pelo ascendente masculino mais remoto. 
 

Cumpre observar que o Código de Justiniano é de 529 d.C., quase seiscentos anos 

depois da publicação do De Senectute e, mesmo com a atenuação dos poderes do pater 

famílias, ao longo de todo esse tempo, quando de sua vigência, ainda prevaleciam como  

características do patria potestas, a “vitaliciedade e a titularidade”.  Isso significa que no caso 

do velho Ápio Cláudio, enquanto estivesse vivo, seus filhos estariam sujeitos ao seu pátrio 

poder, bem como, caso um de seus filhos casasse e tivesse um filho, a titularidade do pátrio 

poder em relação a esse neto também lhe pertenceria. Mas já no final da República, o instituto 

passou por críticas e sofreu intervenções do pretor, conforme ensina Alves (2008, p.607):  

 

Nos fins da república, o pretor, no âmbito do ius  honorarium, inicia a adaptação da 
família às novas condições sociais de Roma. Assim, para permitir ao pater familias 
que se utilize melhor dos serviços das pessoas a ele sujeitas (alieni iuris e escravos), 
concede a terceiros ação contra o pater familias com referência a negócios jurídicos 
que ele realize por meio de aliene iuris ou de escravo. 
  
 

Feitas essas considerações sobre as condições do pátrio poder nos fins da 

República romana, restam evidentes os motivos da defesa conservadora de Cícero a potestas 

do pater familias. É evidente que tal intervenção do pretor nos negócios da família não era 

vista com bons olhos por Cícero que, ao elogiar Ápio Cláudio, deixava bem claro que o 

patriarca presidia aos seus com energia e autoridade, sendo temido pelos servos e venerado 

pelos filhos. Imagine Ápio Cláudio sendo responsabilizado por negócios realizados por seus 

filhos ou escravos! Catão, certamente, enxergaria nessa possibilidade, a decadência dos 

costumes.  

A questão de gênero também merece algumas observações na escrita do De 

Senectute. Facilmente se percebe que o tema da velhice é tratado a partir da “perspectiva do 

homem”, já que a mulher detinha um papel secundário na sociedade romana, inclusive não 

havendo uma preocupação com sua idade e consequente definição a partir desse parâmetro, 

ou seja, em adolescentes, jovens, adultas ou velhas. No passo XI, 37, antes transcrito do De 

Senectute, Catão faz uma escassa referência à mulher, mais precisamente quando afirma que 
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Ápio Cláudio “governava” a quatro robustos filhos e a cinco filhas.  Nesse sentido, pondera 

Fraschetti (1996, p.71) que as mulheres eram definidas não pela idade, mas por sua condição 

física ou social: 

 

No que concerne às mulheres, é importante sublinhar que, em Roma, ao contrário 
dos homens, elas não eram definidas pela idade, mas por sua condição física ou 
social: fisicamente virgines antes do matrimônio, socialmente uxores depois, 
matronae se haviam filhos, com a designação genérica de anus para a velhice. 
Elemento que confirma, por seu lado, o caráter amplamente social também da 
designação das idades dos homens: de fato, se ao menos na origem e por um período 
muito longo a mulher está destinada a permanecer sob o poder do pai, dos irmãos ou 
do marido, sem jamais alcançar a emancipação plena, indicar sua idade é 
socialmente irrelevante, ao passo que é fundamental a natureza das relações que ela 
estabelece na cidade, com a família de origem ou que aquela em que entrou por 
meio do casamento.  

 

Assim, verificava-se na sociedade romana esse descompasso entre a representação 

dos grupos etários da adolescência e juventude, fonte geradora de conflitos entre homens 

jovens e velhos, além de que tal representação não se aplicava “as mulheres” que, ao contrário 

dos homens jovens, nem mesmo tinham a esperança de alcançar a emancipação plena. Sob o 

aspecto subjetivo, Catão afirma que “a idade tem seu curso certo e determinado e é uno e 

simples o caminho da Natureza, de tal modo que a delicadeza é própria das crianças; o arrojo, 

dos jovens; a gravidade, da idade viril; a maturidade natural, da velhice.” (DS X, 33).   

O arrojo dos jovens será cego e perigoso, caso não se guie pela maturidade natural 

dos velhos. Por outro lado, os velhos não podem ceder às acusações proferidas contra a 

velhice, ou seja, o afastamento da vida ativa, a debilidade do corpo, a privação do prazer e a 

proximidade da morte, mantendo sempre uma vida ativa e laboriosa.  Nesse sentido, é que 

Catão afirma que “assim como louvo a um jovem que tem algo do velho, também me causa 

agrado o velho que tem alguns traços do moço.” (DS XI, 38). 

O conflito entre as novas e velhas gerações não ocorrerá se o homem jovem, de 

certa maneira, possuir um pouco de maturidade, de sabedoria, comum aos velhos e estes 

saibam, em razão de certo arrojo comum aos jovens, defender a autoridade do pater familias. 

Eis a juventude e velhice convenientes. A não observância dessa difícil equação levará ao 

conflito entre jovens e velhos. 

Essa perspectiva que vislumbra o conflito entre as gerações na sociedade romana, 

é relativizada por Corbier (2001, p.65), quando escreve sobre a solidariedade entre as 

gerações e a segurança do ciclo de vida nessa sociedade: 

 

Esse quadro jurídico coloca o problema das relações entre gerações em termos 
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originais. Isso explica por que, nos últimos decênios, duas tendências tenham 
aparecido entre os historiadores da família romana, sobretudo a propósito do caso 
das famílias aristocráticas, que são bem mais conhecidas: 

A primeira tendência põe em relevo os conflitos de geração, ligados à patria 
potestas: de um lado, o direito de vida e de morte do pai sobre os filhos; de outro, o 
temor do parricídio [...] 

A segunda tendência – representada principalmente por Richard Saller – apoia-se, de 
um lado, nos estudos demográficos; de outro, na análise dos comportamentos, para 
circunscrever a prática e minimizar o alcance real do exercício da patria potestas. 
Baixa expectativa de vida e idade relativamente tardia dos homens no casamento 
(23-24 anos entre a aristocracia senatorial) conjugam-se para restringir o número de 
homens e de mulheres adultos cujo pai ainda é vivo. Por outro lado, o uso de 
residência separada para os filhos adultos, casados ou não, apesar de não 
emancipados, parece de natureza tal a atenuar os atritos. Insiste-se também na 
reciprocidade dos deveres: a pietas,  
o dever de afeição dos filhos, seria esperada igualmente dos pais em relação a seus 
filhos – o pai romano não seria sempre um pai severo.  

   

As ponderações de Corbier, apontando essa segunda tendência da historiografia 

atual que relativizava a existência da tensão ou conflito entre as gerações na sociedade 

aristocrática romana dos séculos II A.C. e século III D.C. não coloca em xeque a ideia central 

da presente dissertação, que é expor o elogio e afirmação da velhice conveniente como 

instrumento de prevenção de conflitos entre jovens e velhos, e a consequente exclusão social 

dos últimos no De Senectute.  

Ademais, como já bastante ressaltado, Catão aponta duas situações existenciais 

bem distintas: a boa convivência entre jovens e velhos, quando temos a realização da 

juventude e velhice virtuosas ou convenientes, e seus inversos, a juventude e velhice não 

virtuosas ou inconvenientes.  

Vejamos duas situações. Na primeira, os filhos propõem uma ação de interdição 

contra o velho pai, alegando sua “caduquice”, gerando um conflito em torno da administração 

dos bens do pater familias.  Na segunda situação, temos o exercício despótico do pátrio poder 

pelo pater familias, e mesmo assim, não ocorre conflito entre pai e filho, havendo ao 

contrário, a aceitação sem questionamentos desse poder por parte do jovem.  

Catão, no passo VII, 22 do De Senectute lembra o conflito envolvendo o 

dramaturgo grego Sófocles e seus filhos: 

 

Sófocles ainda compunha tragédias quando de larga idade e, envolvido inteiramente 
no estudo, descuidou da parte material. Seus filhos procuraram interditá-lo por 
caduco, tal qual também se costuma fazer pelas nossas leis com os pais que já não 
tem capacidade para administrar seus bens. Dizem que o velho Sófocles entregou 
aos juízes a fábula que tinha em mãos, recém escrita, Edipo Coloneu, e perguntou-
lhes se aquela era obra de velho caduco. Lendo-a, os juízes à unanimidade 
absolveram-no da acusação. (DS VII, 22). 
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O episódio apontado por Catão é perfeito para comprovar a existência e gravidade 

do conflito entre jovens e velhos no âmbito privado, e sem dúvida, na tensão provocada pelo 

exercício prolongado do pater familias. Nesse conflito, os filhos de Sófocles vão aos Juízes 

requerer a interdição do velho pai, sob a alegação de sua incapacidade para os atos da vida 

civil. A autodefesa de Sófocles convence aos Juízes da improcedência e injustiça da súplica 

dos filhos, livrando-o da interdição. No caso, os filhos de Sófocles propuseram a interdição de 

uma pessoa lúcida e capaz, com a exclusiva preocupação material, certamente, com o 

propósito inconfessável de querer se apropriar dos bens do dramaturgo. Os filhos de Sófocles 

alegaram e não provaram que o pai era “caduco”, portanto, demente e incapaz de continuar a 

administrar seus bens e praticar atos da vida civil. Temos aqui um velho conveniente, que 

soube defender sua autonomia pessoal e dignidade contra uma ação dos filhos, jovens 

inconvenientes que não souberam respeitar a autoridade paterna. 

 Não é sem propósito que Catão lembra o caso de Sófocles. Como visto, a patria 

potestas ou o pátrio poder possuía como característica a vitaliciedade, o que significa dizer 

que não se extinguia senão com a morte, ou com a capitis diminutio  que, em casos muito 

raros, eliminava o cidadão da administração de seus bens. É o que pretendiam os filhos de 

Sófocles. Como referido na passagem de Corbier (2001, p.65), uma tendência da 

historiografia da família romana ressalta que havia por parte dos pater familias o medo do 

“parricídio” e, certamente, pode-se afirmar que a capitis diminutio também representava uma 

ameaça concreta aos velhos patriarcas. A perda da habilidade cognitiva, como o uso da 

linguagem e capacidade de comunicação inviabilizava o exercício da patria postestas e, 

consequentemente, o exercício da cidadania.  

Para o direito romano, portanto, os dementes eram considerados absolutamente 

incapazes, conforme lição de Alves (2008, p. 134): 

 

A incapacidade de fato admite gradações: incapacidade absoluta e incapacidade 
relativa. Os absolutamente incapazes são aqueles que, por não terem vontade, não 
podem praticar, por si sós, qualquer ato que produza efeito jurídico. São eles: a) Os 
infantes; b) no direito pré-clássico, os infantae proximi e c) os doentes mentais 
(furiosi, dementes e mentecapti), exceto nos intervalos de lucidez ( o que segundo a 
opinião dominante, só podia ocorrer com os furiosi).  

 

Sófocles ao defender sua capacidade civil da cobiça dos filhos, na verdade 

defendeu o seu patria potestas e agiu segundo Catão, como um velho virtuoso, conveniente 

que soube se fazer respeitar e manter “a ascendência sobre os seus até o último suspiro”. Os 



72 
 

filhos, por outro lado, agiram como jovens não virtuosos, inconvenientes, que não souberam 

honrar e respeitar o pai, desrespeitando a potestas do pater familias.  

O segundo episódio está relatado em um passo muito significativo no Dos 

Deveres, onde Cícero ressalta a severidade da patria potestas por parte de Lúcio Mânlio, e a 

grandeza de seu filho, Tito Mânlio que, ao invés de voltar-se contra o pai, aprende a exercer 

com a mesma severidade a sua patria potestas, no momento oportuno: 

 

Quando Lúcio Mânlio, filho de Aulo, foi eleito ditador, Marco Pompónio, um 
tribuno da plebe, acusou-o de ter acrescentado alguns dias ao período 
correspondente ao exercício da sua ditadura; além disso, também o acusou de ter 
banido o seu filho, Tito, mais tarde cognominado Torquato, para longe da 
convivência com os homens, ordenando-lhe que fosse viver no campo. Quando o 
jovem filho teve conhecimento de que alguém pretendia causar problemas a seu pai, 
apressou-se ele a regressar a Roma, chegando assim à casa de Pompónio ao nascer 
do dia, segundo se conta. Foi ele anunciado a Pompónio que, pensando que aquele, 
em fúria, se preparava para lhe dar mais detalhada informação a ser usada contra o 
pai, levantou-se da cama, mandou embora todas as testemunhas e logo convidou o 
jovem a entrar. Este entrou e imediatamente empunhou o seu gládio, jurando, ali 
mesmo, matá-lo se aquele se recusasse a firmar um juramento, pelo qual se 
comprometeria a conseguir ilibar o seu pai. Pompónio, apavorado, jurou e 
apresentou a questão perante o povo, alegando, ele próprio, ter a necessidade de 
retirar a acusação, dando por esta maneira Mânlio como ilibado. Naqueles tempos, 
valia muito um juramento. Foi ele mesmo, Tito Mânlio, a ser desafiado a bater-se 
com um gaulês nas margens do rio Anião: matou-o, apoderando-se do colar deste, 
daí tomando o seu cognome de Torquato. Durante o seu terceiro consulado foram os 
Sabinos derrotados e postos em fuga nas margens do rio Véseris. Foi um grande 
homem, entre os maiores, sumamente indulgente para com o seu pai e, além disso, 
de uma proverbial severidade para com o filho. (DD III, 112). 

 

Esse passo Dos Deveres é muito elucidativo para a compreensão do De Senectute, 

pois coloca com muita precisão o significado de dever filial e do correto exercício do pátrio 

poder pelo pater familias. Lúcio Mânlio, como o velho Ápio Cláudio, presidia aos seus com 

energia e autoridade e apesar disso, eram venerados pelos filhos. No caso de Tito, filho de 

Mânlio, mesmo sendo banido pelo pai e obrigado a viver no campo, não deixou de amá-lo e 

provou a sua fidelidade quando da acusação formulado pelo tribuno da plebe, tomando a 

defesa intransigente do pai, honrando o seu nome, exigindo a retirada da acusação formulada 

pelo tribuno da plebe. Tito representa a juventude virtuosa, conveniente, ou seja, aquela que 

escuta, respeita e acata os ensinamentos dos velhos. Assim, Tito consagrou-se um grande 

homem, maior entre os maiores, pois soube ser indulgente com seu pai, e ser proverbialmente 

severo para com o próprio filho. Nessa casa, na concepção de Catão (DS XI, 37): 

“resplandeciam os costumes e a disciplina dos antigos romanos”.   

 

 



73 
 

2.2.3   A velhice priva de quase todos os prazeres e argumentos de defesa  

  

A terceira acusação contra a velhice é que ela não participa dos prazeres. Catão, 

ao longo dos sete capítulos seguintes (capítulo XII ao capítulo XVIII) expõe sua 

argumentação em defesa da velhice contra tal acusação. É verdade que a velhice priva os 

homens de quase todos os prazeres? 

A discussão sobre o desfrute dos prazeres na velhice se coloca no centro da 

questão ética, levando Catão a construção de uma longa argumentação sobre quais prazeres 

são convenientes a esse período da vida. Desse modo, a partir dos argumentos de Catão, se faz 

necessária uma reflexão acerca do significado da ética para a antiguidade helenística, seja 

para os gregos quanto para os romanos. Três conceitos são chaves para a compreensão da 

concepção ética na Antiguidade helenística: VIRTUDE, NATUREZA E FELICIDADE. 

 Como já visto, quando se discorreu sobre o conceito de velhice e juventude 

convenientes, a virtude é uma ‘qualidade natural’, e nos homens é uma disposição para a 

realização da excelência daquilo que tende a sua natureza. A natureza é, portanto, a referência 

primordial sobre a qual se deve observar o próprio comportamento humano. A excelência 

moral é vinculada ao exercício da maestria de si, da busca da temperança, das ações 

adequadas, das ações honestas e justas e, assim, toda ação ou comportamento deve visar à 

felicidade, que é alcançada com a obediência às leis da natureza, que é a grande reitora da 

vida.  

Para os estoicos, a natureza é compreendida em escala universal, uma totalidade 

orgânica legislada por leis necessárias e a razão humana conhece essas leis através da física, 

da lógica e da ética. Disso resulta, então, que viver segundo a razão é viver de acordo com a 

própria razão universal. O homem sábio vive em conformidade com essa razão universal e, 

por sua vez, o homem não sábio dela se afasta entrando em conflito consigo mesmo e com o 

próprio universo. 

É no exercício desse comportamento visando à realização natural de sua 

excelência, que o homem encontra a felicidade (eudaimonía). A realização da excelência e o 

encontro da felicidade não resultam, desse modo, de uma construção teórica, mas de um 

verdadeiro ‘modo de vida’.  

A principal preocupação filosófica de Cícero foi com a ética, pano de fundo 

comum às escolas helenísticas, a partir da qual ele discutiu os “modos de vida” epicurista, 

estoico, acadêmico e peripatético. Diante disso, volta-se à questão sobre o significado dos 

prazeres para uma vida feliz, mais precisamente, para uma velhice feliz. O exercício de 
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comportamentos prazerosos leva a uma velhice feliz? Quais prazeres são convenientes para 

um velho? Jovem e velho vivem os mesmos prazeres? Quais comportamentos prazerosos 

realizarão a excelência de um homem velho?  

Logo no início do capítulo XII, o apego aos prazeres corporais é apontado como 

um vício característico da juventude, do qual está livre o homem de idade avançada:  

 

Oh! Insigne prerrogativa da idade avançada, que se livra do que é mais vicioso na 
mocidade! Ouvi, jovens esclarecidos, o discurso antigo de Arquitas Tarentino, 
grande e ilustre homem, e que me foi referido, na mocidade, quando estava em 
Tarento com Quinto Máximo. Dizia Arquitas que “a natureza não havia dado aos 
homens pior enfermidade que os prazeres corporais, cujos desejos desordenados 
despertam as mais desenfreadas e temerárias paixões.” (DS XII, 39). 

  

O velho aqui leva vantagem sobre o jovem, pois encontra-se livre do vício dos 

prazeres corporais.  Ainda expondo o ensinamento do filósofo pitagórico Arquitas Tarentino, 

Catão aduz que dos prazeres corporais derivam as traições à pátria, a destruição das 

repúblicas, os conchavos secretos com os inimigos, os estupros, os adultérios, e ressalta que 

“não há maldade ou atrevimento que não seja excitado pelo desfrute dos prazeres”.  

Enfim, a voluptuosidade é colocada como a maior inimiga do discernimento, da 

razão. Ora, se os jovens são mais susceptíveis aos atrativos dos prazeres físicos, são também 

menos confiáveis ao comando do res publica e do domínio de si. O governo e o trato das 

importantes questões públicas, e mesmo privadas, devem ficar a cargo do homem velho, que 

detém a prerrogativa de não mais padecer do vício dos prazeres corporais. Na medida em que 

o homem jovem envelhece, deve exercitar o aprendizado da virtude em busca da excelência 

de sua natureza. Catão argumenta que o jovem inconveniente, sempre cego pelo desejo dos 

prazeres é incapaz de pensar, duvidar, discutir e realizar escolhas sensatas. Tal homem não 

tem apoio na razão e reflexão: 

 

Não pode ter lugar a temperança onde a leviandade domina, nem a virtude pode 
tomar assento no reino dos prazeres. Ilustrava Arquitas suas afirmações, mandando 
que se imaginasse um homem tão excitado pelo desejo de prazeres que nada pode 
pensar, que de nada pode duvidar, que nada pode discutir ou alcançar com razão e 
pensamento, quando se mantém em tal estado; arrematava dizendo que “não há coisa 
mais pestífera e aborrecível que os prazeres, os quais, quanto maiores e mais 
duradouros, mais apequenam a luz da razão. Historiava Arquitas ter ouvido tais 
coisas de seus maiores, de Nearco Tarentino, hóspede de nossa família e amigo do 
povo romano e as discutiu com C. Poncio Samnita, pai do que venceu, na batalha 
das Forcas Caudinas, os Cônsules Esp. Postunio e T. Veturio, tendo participado da 
mesma conversação Platão Ateniense, que sabemos ter estado em Tarento no 
consulado de Lúcio Camilo e Ápio Cláudio. (DS XII, 41). 
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Resta muito claro que, para Catão, a maestria de si, a temperança e a busca da 

excelência do homem, portanto, da felicidade são incompatíveis ou inviáveis no “reino dos 

prazeres”, reino este, onde os jovens, costumeiramente, são os senhores absolutos. Nesse 

sentido, falando indiretamente de Epicuro, a quem se refere como um “sábio de Atenas”, 

Catão formula uma crítica a sua posição filosófica, que “sustentava que todas as nossas ações 

deveriam procurar o prazer”. O bem ético, ou seja, a realização da excelência da natureza do 

homem e sua felicidade seria o exercício de ações que busque o prazer, e a eliminação de tudo 

que cause dor ou sofrimento. Ao contestar essa concepção filosófica, Catão atribui a entrega 

aos prazeres, como um modo de vida danoso, a possibilitar ou facilitar a vitória dos romanos 

sobre Pirro: 

 

Ouvi dizer de meus maiores que, por sua vez diziam ter ouvido, quando moços, de 
outros velhos- que Caio Fabrício, quando embaixador junto a Pirro, se admirava de 
ter ouvido do Cinea Tessalono narrar que havia em Atenas um sábio que sustentava 
que todas as nossas ações deveriam procurar o prazer; ouvindo-o, M Curio e T. 
Coruncano opinaram que de tal filosofia se persuadisse Pirro e os samnitas para que, 
enquanto entregues aos prazeres, mais facilmente se pudesse vencê-los. M.Curio 
vivera à época de P. Décio, aquele que se sacrificou pela pátria em seu quarto 
consulado, cinco anos antes de Cúrio ser eleito Cônsul. Fabrício e Coruncano 
também conheceram Décio, e todos eles, pela maneira de vida que lavaram, 
julgavam que havia algo por natureza ilustre e honrado, que por si mesma seria 
desejada e perseguida por todos os homens de bem, deixando de lado e desprezando 
os deleites. (DS XIII, 43).  

 

Catão, homem austero e conhecido por sua rigidez de costumes, não poderia 

aderir a uma filosofia que tem como fundamento e fim soberano, o prazer. No início do 

diálogo (DS III, 7), Catão critica os cônsules C. Salinator e Esp. Albino, homens já velhos, 

que reclamavam da carência dos deleites. O homem velho, que busca a sua excelência, a 

realização de sua felicidade para deter a maestria de si, jamais se entregará ou buscará aos 

prazeres físicos ou corporais, sendo tal situação, típica daqueles que não souberam envelhecer 

ou velhos inconvenientes. 

O induzimento aos prazeres, inclusive, é colocado por Catão como uma estratégia 

de guerra e a entrega ao reino dos prazeres, como motivo das ruínas individual e coletiva. Os 

inimigos deveriam ser influenciados a bebedeiras e festividades, pois assim, ficariam mais 

suscetíveis a derrota. Os grandes homens públicos romanos como M Curio e T. Coruncano 

jamais se deixaram entregar aos prazeres e acreditavam que haveria algo, por natureza, mais 

ilustre e honrado, do que esse comportamento orientado pelo prazer.  

Ao elogiar os velhos homens públicos romanos, certamente Catão visa à 

realização da virtude pela maestria de si, a autopreservação e a consequente devoção ao “bem 
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público”, valores esses, cultuados pela ética estoica. Agindo dessa forma, os homens de bem 

preservariam a si e à República Romana, visando a este bem superior, mais ilustre e honrado.  

No capítulo terceiro Dos Deveres, há um passo em que Cícero reforça de forma 

veemente a crítica ao Epicurismo: 

 

Resta-nos a quarta divisão que trata do decoro, da moderação, da modéstia, da 
continência bem como ainda da temperança. Poderá, por conseguinte, alguma coisa 
útil existir que esteja em contradição com a harmonia existente entre estas virtudes? 
Portanto, seguindo Aristipo, os Cirenaicos e aqueles filósofos chamados Anicérios, 
fizeram eles confluir tudo aquilo que é bom no prazer, considerando haver, por essa 
razão, a necessidade de louvar a virtude enquanto fonte de prazer. Encontrando-se 
estas escolas já ultrapassadas, aparece-nos, então, Epicuro  a sustentar e promover 
uma opinião mais ou menos idêntica. Com estes filósofos convém que possamos, 
conforme diz o ditado, bater-nos “apeados ou a cavalo”, se porventura se pretende 
defender e salvaguardar a honestidade. Com efeito, se, como Metrodoro escreveu, 
não é apenas a utilidade como ainda toda uma vida feliz que se fundamenta numa 
sólida constituição física e na esperança de haver uma certa continuidade para esta 
mesma constituição física, certamente esta utilidade (que é, a bem dizer, soberana, 
segundo afirmam) entrará em conflito com a honestidade. Por conseguinte, qual será 
o lugar destinado à prudência? Será porventura procurar o prazer em todas as coisas? 
Oh! Como é miserável o destino da virtude ao tornar-se escrava do prazer! Será, não 
obstante, essa a missão da prudência? Ou, por outro lado, talvez selecionar os 
prazeres com sensatez? Supõe, assim, que pode algo de mais agradável existir, que 
torpeza maior se poderá congeminar? E agora, aquele que diz ser a dor o mal maior, 
que lugar deverá ele reservar para a coragem, que é o desprezo de todas as dores e 
de todos os cuidados? [...] Na verdade, é a temperança inimiga das paixões e as 
paixões são filhas devotas do prazer....Na verdade, nem a bondade, nem a 
generosidade, nem a cortesia poderão prevalecer em relação à amizade se tudo isso 
não se procurar em si mesmo alcançar mas, ou contrário, tendo apenas em mira o 
prazer e a utilidade. (DD III, 116-118). 

 

Esses passos Dos Deveres são esclarecedores e coloca em melhores contornos a 

crítica endereçada a Epicuro (sábio de Atenas), por Catão no De Senectute. Aliás, Cícero no 

opúsculo dedicado ao filho, coloca-se contrário, não só a Epicuro, mas a todas as correntes 

filosóficas hedonistas anteriores, fazendo referência expressa a Aristipo, aos Cirenaicos e 

Anicérios. O Arpinate não aceitava que o bem supremo fosse o prazer, e que o homem 

alcançasse sua excelência quando encontrasse o “reino dos prazeres”. Como conciliar o 

exercício da coragem, que é “o desprezo de todas as dores e de todos os cuidados” com essa 

concepção filosófica?  

 Seria impossível a construção da grandeza de Roma, se seus homens públicos 

adotassem tal filosofia, pois a coragem para enfrentar os inimigos e alcançar a glória é uma 

virtude fundamental.  O De Senectute é um relato do exercício das virtudes do povo romano, 

que possibilitaram a construção de uma grande nação, nação que vivia uma crise de suas 

virtudes ou valores fundamentais ao final da República.  
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A entrega aos prazeres corporais, principalmente pelos homens públicos, é vista por 

Catão como um ingrediente dessa crise e decadência da República. Nesse ponto, não é sem 

propósito que se reafirma, mais uma vez, como Cícero escolheu bem o protagonista do De 

Senectute, o velho Catão. Qual personagem histórico é mais indicado para fazer a crítica ao 

Epicurismo? Como referido anteriormente, a realização da excelência e o encontro da felicidade 

(eudaimonía) do homem não resultam de uma construção teórica, mas de um verdadeiro “modo 

de vida”. Catão, por seu modo de vida austero, de exercício constante das virtudes romanas, da 

maestria de si, pode ser considerado um filósofo mesmo sem nunca ter produzido um discurso 

filosófico, pois soube na “vida prática” expressar uma concepção filosófica.  

Outro aspecto importante a ser apontado como razão ou motivo da repulsa de 

Cícero pelas correntes filosóficas hedonistas e pelo Epicurismo, em particular, é que este, ao 

instituir a medida do prazer como decorrente das tendências naturais do homem, instituiu, 

consequentemente, um princípio de “abstenção da atividade política”, visto que esta atividade 

humana está vinculada às paixões, como a ambição, a cobiça, o desejo de glória e outros. 

Epicuro, movido por esse princípio, funda o seu o ‘jardim’ no subúrbio de Atenas, 

estabelecendo sua comunidade de amigos.  

No De Senectute, Catão se coloca ao lado dos estoicos ao defender que o homem 

não procura em primeiro lugar o prazer, mas a sua própria conservação, que só pode ser 

garantida pelo Estado, no espaço da cidade, e isso através de intensa participação e atividade 

política e exercício constante das virtudes. 

Entretanto, esse ponto é controvertido, havendo argumentos contra esta 

hermenêutica do Epicurismo. O próprio Epicuro, na Carta a Meneceu, rebate as críticas 

formuladas pelos estoicos:  

 

Quando dizemos que o prazer é a realização suprema da felicidade, não pretendemos 
relacioná-lo com a voluptuosidade dos dissolutos e com os gozos sensuais, como 
querem algumas pessoas por ignorância, preconceito ou má compreensão; por prazer 
entendemos a ausência de sofrimento no corpo e ausência de perturbação na alma.  
Não é uma sucessão ininterrupta de banquetes e festas, nem o prazer sexual com 
meninos e mulheres, nem a degustação de peixes e outras iguarias oferecidas por 
uma mesa suntuosa que proporciona a vida agradável, e sim um cálculo sóbrio que 
investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição e elimine as opiniões vãs por 
obra das quais um intenso tumulto se apossa das almas. O princípio de tudo isso e o 
maior bem é a sabedoria; consequentemente a possessão mais preciosa da própria 
filosofia é a sabedoria, origem natural de todas as outras formas de excelência 
restantes; com efeito, ela ensina que não se pode levar uma vida agradável se não se 
vive com sabedoria, moderação e justiça, nem se pode levar uma vida sábia, 
moderada e justa se não se vive agradavelmente. As formas de excelência são 
concomitantes com a vida agradável, e a vida agradável é inseparável delas. 
(DIÔGENES LAÊRCIO, X, 131).    
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As contrarrazões de Epicuro, quanto à questão do prazer, merecem algumas 

reflexões.  Epicuro define o prazer como “a ausência de sofrimento no corpo e ausência de 

perturbação na alma e afirma categoricamente que não se pode levar uma vida sábia, 

moderada e justa se não se vive agradavelmente.” Imagine-se a condição de um homem 

velho, que padece de vários males e dores do corpo. Esse homem, em razão de sua condição 

de sofrimento, não poderá levar uma vida sábia, moderada e justa? O sofrimento é 

incompatível com a temperança e justiça? Mais uma vez, se recorre às palavras de Cícero, 

dessa vez em dois passos das Disputas Tusculanas, para responder a essas questões: 

 

Eu não permitiria a ninguém que pense sobre os bens e os males como o vulgo que 
tivesse acerca da virtude a linguagem de uma alma grande e sublime. Epicuro – e 
mais não se necessitaria dizer –, querendo compartir a glória dos que têm tão nobre 
linguagem, afirma intrepidamente que o sábio lhe parece sempre feliz. Estaria 
falando ele da sorte, se é que sabia de que falava? Mas que há de menos compatível 
que considerar a dor o maior dos nossos males, ou antes, o único, e crer que o sábio, 
em meio dos mais rudes tormentos, poderá exclamar: “Como isto é doce!? 
Julguemos pois os filósofos não pelos termos que empregam, mas pela sequencia e 
coerência dos seus princípios. (DT V, 10). 
.... 
Mas a dor, há que confessá-lo, é a mais perigosa inimiga da virtude. Ela tenta 
ofuscá-la, e faz contínuos esforços para abater-lhe a firmeza e vencer-lhe a 
paciência. A virtude sucumbirá, pois a ela? Cessa de ser feliz algum sábio ao sofrer? 
Que vergonha, ó bons deuses! (DT V, 27). 

 

Envelhecer é um processo que traz a degeneração do corpo e, consequentemente, 

dores. Como compatibilizar essa condição com o conceito de vida feliz de Epicuro? Parece 

haver uma incompatibilidade entre a condição do velho que sofre as dores do corpo e a 

possibilidade de uma vida feliz.  

Catão lembra os banquetes e os males causados pelas comilanças e o excesso de 

bebidas, ressaltando que o homem sábio deve diminuir a ingestão de alimentos à medida que 

envelhece. O homem velho até deve participar dos banquetes, mas de forma moderada, na 

justa medida, inclusive aproveitando essas oportunidades para o cultivo das amizades e da 

sociabilidade. Abusar da ingestão de comidas e bebidas trarão indigestão e noites mal 

dormidas, revelando uma velhice não virtuosa (DS XIII, 44- 45). 

O velho conveniente deve estabelecer uma prevalência dos prazeres espirituais em 

detrimento dos prazeres corporais. Nos banquetes, deve buscar o exercício da conversação e 

diminuir a ingestão de comidas e bebidas. Catão relata sua experiência ao presidir os 

banquetes: 

 

 



79 
 

Eu, na verdade, aprecio, pelo prazer da conversação, os banquetes prolongados, não 
com os da minha idade, dos quais restam poucos, mas também com os vossos e que 
mantenho convosco: e sou sumamente grato à velhice que acentuou em mim o 
prazer da conversação, na medida em que diminuiu o de beber e de comer. No 
entanto, se estes prazeres da mesa a alguém causam satisfação (mesmo para não 
parecer que declare guerra aos deleites, nos quais, talvez, haja uma medida de 
natural equilíbrio). A mim, na verdade, deleita-me presidir os banquetes, instituídos 
por nossos antepassados, e a conversação, onde, seguindo costume antigo, os copos, 
como no SIMPÓSIO de Xenofonte, devem ser apenas tocados de vez em quando, 
para refrigério no verão e calor no inverno. Tais coisas costumo praticar na minha 
casa da Sabina, convidando à minha mesa diariamente os meus vizinhos, e, não raras 
vezes alongamos a noite, entretidos em conversão variada. (DS XIV, 46). 

 

Nesse passo, Catão ressalta como prazeres espirituais do velho conveniente o 

exercício da conversação e presidência dos banquetes. O desfrute dos prazeres sexuais pelos 

velhos também é abordado por Catão, quando recorre, mais uma vez, à figura do dramaturgo 

grego Sófocles que, questionado se ainda frequentava os prazeres de Vênus, respondeu: 

“melhor coisa me deram os deuses, pois estou satisfeitíssimo de ter deles escapado, como um 

senhor rude e belicoso.” (DS XIV, 47). 

Os prazeres da “mesa e da cama” aprisionam os jovens que são mais afeitos ao 

seu desfrute, que então sofrem em demasia com suas carências e desfrutam, na perspectiva de 

Catão, coisas ou prazeres passageiros. A ausência desses prazeres não traz qualquer frustração 

à velhice feliz. Os prazeres convenientes a uma velhice feliz são despidos da ambição, do 

esforço, das inimizades e todas as cobiças. Na velhice, o homem, longe de todos esses vícios, 

pode viver para si e para consigo mesmo. Catão discorre sobre uma “velhice ociosa em seu 

canto”, e aponta o estudo como uma fonte de autêntico prazer espiritual, declinando um 

elenco de velhos estudiosos: 

[...] E se, na verdade, o espírito recebe algum alimento consistente no estudo e na 
doutrina, nada é mais gostosa que a velhice ociosa em seu canto. Viamos, ó Cipião 
C. Galo, conhecido de seu pai, quase ensandecido, a medir em seus estudos a 
distância entre o céu e a terra. Quantas vezes foi surpreendido pela luz do dia, tendo 
começado a escrever à noite; quantas vezes o surpreendeu a noite, ainda a escrever o 
que havia começado de dia. Como se deleitava com os eclipses do sol e da lua, que 
anunciava com antecedência. (DS XIV,  49). 
Que direi dos estudos mais leves, mas também exigindo acuidade de espírito? Como 
se alegrava Névio de sua “Guerra Púnica”! Quão Plauto do seu “Truculento”, do seu 
“Mentiroso”! Vede, também, o velho Lívio: ensinou a comédia aos romanos sete 
anos antes do meu nascimento, e ainda encenava peças teatrais nos consulados de 
Centão e Tuditano, e vivia, ainda, na minha mocidade. Que dizer de Licínio Crasso, 
nos seus estudos de Direito Civil e Pontifical? Ou deste P. Cipião, que há poucos 
dias tornou-se Pontífice Máximo? Todos esses que relembramos, eram 
versadíssimos na matéria que estudavam, ainda que velhos. E com que afinco se 
exercitava, já velho, M. Cetego, a quem Ênio chamou de “sumo da persuasão”! Que 
são pois, os prazeres de festins e jogos, comparados com os prazeres do espírito? E 
tais estudos crescem nos homens prudentes e bem instruídos na medida em que a 
idade avança. É acertada aquela expressão de Solon, dita num pequeno verso, já 
referida anteriormente, que “se faz velho quem aprende muitas coisas ao longo dos 
dias” Que maior prazer pode existir do que o prazer do espírito? (DS XIV, 50). 
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A pergunta que fecha esse passo do De Senectute resume muito bem os 

argumentos de Catão que, até agora, foram construídos contra a acusação de que a velhice 

afasta dos prazeres. Na verdade, na concepção do Catão, os verdadeiros prazeres capazes de 

realizar a excelência do homem velho ou uma velhice feliz são os prazeres espirituais. Aqui, 

são confrontados os prazeres corporais encontrados nos banquetes, nos festins, jogos, relações 

sexuais com os prazeres espirituais, presentes na conversação com os amigos, do viver para si 

e para consigo mesmo e a dedicação aos estudos. A velhice afasta o homem dos prazeres 

corporais que, na perspectiva de Catão, são superficiais, passageiros e não contribuem para a 

realização de uma vida feliz.   

Qual o lugar mais propício para uma velhice feliz – a cidade ou o campo? Na 

verdade, nos capítulos antecedentes, Catão, por ser um homem rústico e ligado à vida rural, já 

fizera o elogio dos agricultores e seu modo de vida. Os prazeres da vida no campo são 

ingredientes para uma velhice feliz e Catão dedica mais três capítulos para demonstrar essa 

sua convicção. A contemplação da natureza é um exercício de sabedoria e aprendizado e fonte 

de grande prazer espiritual, estando-se, portanto, diante de mais um grande prazer espiritual 

em muito superior a qualquer prazer corporal.  

Catão chega a ser poético na sua louvação à natureza e da relação do homem com 

a terra: “entendem-se com a terra, que jamais recusa cuidados e sempre devolve com juros o 

que a ela entregamos [...]” (DS XV,51). A relação do homem velho com a terra é marcada 

pelo cuidado e generosidade. Ao cuidar da terra, o homem velho cuida também de si, 

recebendo como recompensa os frutos da terra e grande satisfação pessoal. A atividade rural 

não é vista como um fardo, mas uma fonte de grande descanso e prazeres à velhice feliz. 

 

Catão descreve todas as fases da atividade agrícola, desde a aragem e adubagem 

da terra, o plantio, a arte da poda e a colheita. Admira-se com a beleza da videira que 

 

mole por natureza, se não apoiada, arrasta-se pela terra e, para levantar-se, ela 
mesma se agarra em qualquer coisa, usando de suas gavinhas como se fossem mãos; 
para que não se estenda demais, exige do agricultor a arte da poda. (DS XV, 52).  

 

Há, no De Senectute, uma idealização do campo como um local ameno e belo que 

reúne todas as condições para possibilitar uma velhice feliz. Catão toma como apoio em seu 

elogio ao campo, a autoridade de Homero: 
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Se o douto Hesíodo não diz palavra sobre a cultura dos campos, Homero, que viveu 
muitíssimos anos antes dele, descreve Laertes, espancando a tristeza que lhe causava 
a ausência do filho, cultivando e amainhando a terra. E não somente com as messes, 
com os prados, com as vinhas e arbustos nos alegram os campos, mas também pelas 
árvores frutíferas, pelas hortaliças, pela criação de animais, pelos enxames das 
abelhas e as inúmeras variedades de flores; não apenas pelo seu plantio, mas pelos 
enxertos, que é o mais artístico e delicado invento da agricultura. (DS XV, 54). 
 

 

Nessa citação, Catão tece um verdadeiro canto de elogio à natureza e ao campo 

como locus ideal para a velhice feliz. Vale ressaltar que Cícero era um homem do interior, de 

Arpino e, certamente, considerava o meio rural mais propício a uma velhice feliz. Impossível 

não lembrar, mais uma vez, de Virgílio (2008) que, com suas “Bucólicas” criou no imaginário 

ocidental, um espaço ideal, a Arcádia. Nesse universo utópico, pastores cantores cantavam 

seus versos e celebravam seus amores, cercados pela natureza nos momentos de descanso.   

Mas a diferença entre os dois ideais de campo é patente. A Arcádia de Virgílio é 

uma idealização poética da vida do campo, enquanto a Arcádia de Catão é uma idealização do 

moralista, do político que vislumbra na vida rural um local mais favorável a uma velhice feliz.  

Enquanto nas “Bucólicas”, os pastores cantavam seus amores no descanso ameno da natureza, 

no De Senectute, o homem velho trabalhava duro o cultivo da terra, aperfeiçoando-se nas 

virtudes morais.  

Catão ressalta que grandes homens públicos romanos de seu tempo viviam no 

campo e enumera como exemplos M Curio e L. Quincio Cincinato. Os velhos homens 

públicos já afastados de seus deveres políticos e vivendo os prazeres da velhice feliz no meio 

rural são chamados novamente para a cena pública em momentos de crise: “[...] quando 

Quincio Cincinato estava no arado, chegou a notícia de que havia sido eleito Ditador, em cujo 

mandato seu comandante de cavalaria, Servilio Aala cortou as conspirações de Esp. Melio, 

matando-o.” (DS XVI,  56).  

A vida no campo é descrita por Catão como uma vida de fartura, em que a casa do 

agricultor está sempre abastecida de gêneros alimentícios, como azeite, carne de porco, 

cabrito, galinhas, leite, queijo, mel, hortaliças e vinhos. Catão faz duas perguntas sobre a 

qualidade de vida dos velhos no meio rural: 

 

Seria, acaso, miserável a velhice deles, por estarem nos campos? (DS XVI, 56). 
 
Onde podem, pois os velhos mais convenientemente aquecerem-se ao sol ou ao 
lume, ou refrescarem-se nas sombras das árvores ou nas águas correntes? (DS XVI, 
57). 
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À primeira pergunta, Catão responde diretamente, afirmando que acredita não 

poder existir vida mais feliz que a do homem no meio rural, em razão da utilidade que traz a 

agricultura para todo o gênero humano, bem como pelo prazer de sua abundância. A segunda 

pergunta também fica respondida, pois apesar de não respondê-la diretamente, antes de 

formulá-la, tece todo um elogio à vida campestre. A velhice não afasta, desse modo, o homem 

de todos os prazeres. A vida no meio rural pode trazer grandes prazeres espirituais ao homem 

velho, desde que saiba exercitar a sabedoria de estabelecer ali um contato com o campo.  

No último passo desse capítulo, Catão, mais uma vez, deixa transparecer o 

conveniente nos homens jovens e velhos ao contrapor as diferenças entre os seus deleites: 

 

bom proveito façam os moços de suas armas, dos seus cavalos, de suas lanças e 
clavas, de seus jogos e banhos e corridas! Deixem a nós, os velhos, os jogos de 
mesa, se causarem agrado, pois bem felizes somos sem as violentas e ágeis 
ocupações da juventude. (DS XVI, 58).  

 

O tom da passagem é provocativo, pois manda que os jovens façam bom proveito 

de seus deleites e deixem os velhos viverem os seus próprios deleites que são de outra ordem, 

inclusive, superiores, já que são deleites espirituais.  

A velhice feliz tem seus alicerces na juventude feliz. A juventude conveniente 

leva à velhice conveniente. Nesse sentido, Catão afirma no início do capítulo XVIII: 

“lembrai-vos, porém, que, de toda a dissertação laudatória que faço dirige-se para velhice que 

tem seu alicerce na juventude sadia.” (DS XVIII, 62). Esse passo confirma a ideia principal 

esboçada nesta dissertação, ou seja, a de que, ao lado de uma juventude e velhice 

convenientes, há uma juventude e velhice inconvenientes. O conflito de gerações entre o 

jovem e o velho pode ocorrer exatamente, na perspectiva de Catão, quando o jovem 

comporta-se contrário à sua natureza, não escutando e aprendendo com os homens velhos, 

assim como, também, o homem velho, não sabendo comportar-se como tal, foge dos 

comportamentos adequados à velhice, conforme ilustrado ao longo de todo o De Senectute.   

A velhice, por si só, não merece aplausos, e Catão é categórico ao afirmar que 

“desgraçada é a velhice que necessita de elogios.” (DS XVIII, 62). A autoridade da velhice 

feliz é adquirida por toda uma vida de honestidade e a velhice é o coroamento dessa longa 

construção.  

O status quo da velhice feliz é reconhecido por demonstrações de respeito e 

admiração no âmbito privado e público. Catão elenca os indicativos de respeito à velhice 

feliz: 
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Honra dão aquelas demonstrações comuns e passageiras, como quando se é saudado 
e procurado, quando nas despedidas e quando se ingressa em um recinto levantarem-
se os presentes, quando se é acompanhado e consultado, coisas que se observam 
entre nós e em algumas cidades civilizadas. A Lisandro Lacedemonio (de quem há 
pouco falei) se ouviu dizer que em sua cidade tinham os velhos a mais honrada casa 
e em nenhuma outra parte se honrava tanto, nem era mais estimada a velhice. É 
conhecido o episódio de um homem de avançada idade, quem entrando em um 
teatro superlotado de Atenas, não lhe deram lugar seus concidadãos; mas, ao chegar 
onde estavam, com lugares reservados, os embaixadores lacedemônios, levantaram-
se todos e fizeram sentar em seu meio o ancião. (DS XVIII, 63). 

 

Esse passo é muito significativo para que se compreenda quais as demonstrações 

de respeito são esperadas e conferidas à velhice. Conferem honra ao homem velho: a) ser 

saudado e procurado; b) receber o assento em um lugar público (teatro). Estes podem parecer 

gestos simples, mas são bastante significativos e representam o respeito pela experiência, pela 

trajetória de vida do homem velho e que também, trazem prazer espiritual para a velhice feliz. 

A velhice, mais uma vez está demonstrado, não afasta de todos os prazeres. Pergunta Catão: 

“Que são, pois as volúpias corporais comparadas com estas compensações de autoridade?” 

(DS XVIII, 64). 

Para encerrar a argumentação contra a acusação de que a velhice afasta o homem 

dos deleites, Catão ressalta que alguém poderá ainda “dizer que os velhos são lentos, tímidos, 

iracundos, impertinentes e, bem examinados, também avarentos.” (DS XVIII, 65). Este passo 

demarca outros elementos do imaginário social predominante sobre a velhice na antiguidade 

ou pelo menos, na Roma de Cícero. Catão contesta esse imaginário e diz que tais 

características são do “caráter” e não da ‘velhice em si’. Catão aponta que tal imaginário é 

construído socialmente, “pois os velhos pensam que não são apreciados, que não são levados 

em conta e que são objeto de diversão, mesmo porque para um frágil corpo qualquer ofensa é 

penosa.” (DS XVIII, 65). 

A velhice, nessas condições, está longe da velhice feliz e parece que Catão aponta 

para uma dupla responsabilidade pela construção dessa velhice inconveniente ou infeliz. 

Primeiro, há a responsabilidade da sociedade que despreza seus velhos, não os respeitando e 

não os reconhecendo como sujeitos de direitos, bem como, as relevantes contribuições que 

ainda podem prestar nos âmbitos privado e público como exaustivamente demonstrado por 

Catão. Em segundo lugar, há a responsabilidade individual, ou seja, a do próprio velho que 

não envelheceu com sabedoria e não soube se impor como sujeito de direitos, fazendo-se 

respeitar nos âmbitos privado e público.   
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Sobre os elementos característicos da velhice, apontados anteriormente e 

contestados por Catão, merece destaque a “lentidão”. Será que os velhos são lentos por uma 

questão de “caráter”? Parece razoável dizer que ‘a timidez, a raiva, a impertinência e a 

mesquinhez’ sejam vícios de caráter e não da condição de velhice em si. E a lentidão? É certo 

que Catão, ao descrever a velhice feliz, mostra um velho ativo, trabalhando no campo, nos 

estudos ou nas lides políticas e, com certeza em nada lento. Mas é óbvio que, naturalmente, o 

corpo do velho não tem a mesma saúde e agilidade do corpo de um jovem.  Nesse ponto, 

Catão não reconhece à fragilidade corporal decorrente do avanço da idade, condição que 

deveria ser respeitada socialmente e aceita pelo próprio velho.  

Por outro lado, ao trazer no De Senectute a discussão sobre a lentidão corporal 

como um vício, fica evidenciado, mais uma vez, que o conceito de natureza humana para 

Cícero abrange uma dupla dimensão, ou seja, uma totalidade constituída de alma e corpo. O 

corpo como integrante dessa natureza humana deve ser preservado e amado. Em um passo da 

obra Do sumo bem e sumo mal, Cícero, assim pondera: 

 

Falei já bastante, creio-o, do que pertence ao corpo e à alma, e assim, expliquei 
suficientemente o que requer a natureza humana. E claro que, amando-nos a nós 
mesmos, e querendo que tudo seja perfeito tanto na alma como no corpo, a todas 
estas coisas as amamos em si mesmas e as temos por muito úteis para a vida feliz. 
Àquele que se propõe à conservação de si mesmo é necessário que ame as partes do 
seu próprio indivíduo, e que lhes tenha mais amor quanto mais perfeitas e mais 
louváveis sejam na sua espécie. Sim, porque a vida que apetecemos é a que abunda 
em todas as virtudes tanto da alma como do corpo, e o sumo bem deve pôr-se, como 
quer que seja, no fim último das coisas apetecíveis. (SBSM V, 13). 

 

O homem que almeja a velhice conveniente ou feliz deve buscar as virtudes da 

alma, sem esquecer, entretanto, a busca pelas virtudes corporais. Segundo Catão, “tudo, 

porém, se torna mais suave e tolerável com bons hábitos e honestos exercícios.” (DS, 65). O 

homem pode enfrentar o imaginário social desfavorável da velhice cultivando os bons hábitos 

e os honestos exercícios, amando a si mesmo, buscando sempre a realização das virtudes da 

alma e do corpo. Catão reconhece que não são todos os homens que chegam à velhice feliz e 

ilustra com os irmãos Adelfos: 

 

[...] um, extremamente áspero; outro, ao contrário, de extrema suavidade. E assim, 
andam todas as coisas; as idades podem ser comparadas aos vinhos: como nem toda 
a idade se azeda com o passar do tempo. Penso que, como em tudo, deve existir 
moderada seriedade na velhice; aspereza, jamais! (DS XVIII, 65). 
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Nesse passo, Catão reafirma as diferenças no envelhecer e a metáfora das idades 

com os vinhos é perfeita para a compreensão das diferentes velhices. Enquanto uns 

envelhecem cultivando as virtudes da alma e do corpo e vivem uma velhice feliz, outros 

azedam, e envelhecem amargurados, deprimidos e doentes. Catão que passou para a História 

por seu rígido caráter recomenda “moderada seriedade”, e nunca a “aspereza”. Eis o grande 

desafio daqueles que querem uma velhice feliz: construir uma trajetória de vida que não leva 

ao azedume.  

 

2.2.4   A velhice não está muito distante da morte e argumentos de defesa  
 

  

Nos cinco últimos capítulos (XIX a XXIII) Catão irá defender a velhice da 

derradeira acusação, ou seja, a de que está próxima da morte.  Catão repreende aqueles velhos 

que não aprenderam ao longo da vida a afastar o medo da morte: “Pobre velho aquele que, no 

curso de sua longa vida, não tenha se apercebido que deve arredar o medo da morte!” (DS 

XIX, caput). Segundo Catão, temer a morte é demonstrar ignorância, pois o homem diante 

dela tem somente dois caminhos: “o nada” se a morte também mata o espírito ou “o eterno” 

na vida espiritual.  

O caminho que Catão acredita e escolherá será o segundo, ou seja, a morte 

corrompe e destrói tão somente o corpo, mas a alma humana é imortal. Eis o núcleo dos 

argumentos de defesa em prol da velhice em razão de sua proximidade da morte: a morte é 

irrelevante, pois o homem compartilha a condição de mortal com os outros seres da natureza, 

sendo que a sua alma, entretanto, desfruta do caráter de imortalidade. Mesmo considerando a 

imortalidade da alma, mais uma vez Catão irá confrontar a existência de jovens e velhos, 

afirmando que a morte (do corpo) não é mais próxima dos homens velhos, mas que é mais 

comum entre os jovens: 

 

[...] Ao contrário do que se pensa, os moços estão mais expostos às causas da morte 
que nós velhos: com mais facilidade ficam doentes; adoecem com mais gravidade e 
se curam com mais dificuldades, e, assim, poucos são os que chegam à velhice, pois 
se fossem muitos, viver-se-ia melhor e com mais cuidados. Isto porque o 
entendimento, a razão e o conselho residem nos velhos que, se não existissem, nem 
repúblicas existiriam. Mas, voltemos à morte próxima. Que crime é esse que se 
atribui à velhice, se a encontramos frequente na mocidade? (DS XIX,  67). 
 

 

Nesse passo, Catão aponta um dado real comprovado pela Arqueologia, pois conforme 

demonstra Rouland (1997, p.41) envelhecer, na Roma Antiga, representava um verdadeiro 

feito de natureza física, em razão da expectativa de vida não ultrapassar os “quarenta anos de 
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idade”. Então, é correto afirmar que os jovens estavam mais expostos às causas da morte que 

os velhos, sendo que, desse modo, poucos homens chegavam à velhice.  

Por outro lado, segundo Catão, mais uma vez, a velhice leva vantagem sobre a 

juventude quando reafirma que a razão e o conselho residem nos velhos, que seriam a causa 

da própria existência das repúblicas. Então, pergunta Catão: – como imputar à velhice tal 

acusação – proximidade da morte – se a encontramos de forma tão frequente na juventude?  

Catão fundamenta sua constatação de que os jovens estão mais próximos da morte 

apontando o exemplo do próprio filho e de dois irmãos de Cipião que morreram jovens. 

  

Porém, o jovem espera viver muito e o velho já não pode isso esperar. Vãs e ocas 
suas esperanças? Porque, que maior insânia do que ter o falso por verdadeiro, e o 
incerto como realizado? O velho, de fato, não tem esperança de longa vida futura. 
Em tal, está melhor que o moço, porque o que este espera, o velho já conseguiu. O 
moço espera longa vida; o velho já a teve. (DS XIX, 68). 

 

Mais uma vantagem dos velhos sobre os jovens. O jovem espera por uma longa 

vida e toma essa incerteza como uma realidade. Vã e oca esperança, pois a morte está mais 

próxima dos jovens e somente poucos chegam à velhice. O homem velho, pela lei da 

natureza, não pode esperar uma longa vida futura, mas já realizou a esperança dos jovens – 

viver uma longa vida. A condição do velho, mais uma vez, supera a condição do jovem. 

Nesse ponto, Catão faz uma importante reflexão sobre o significado de uma longa 

vida: “Portanto, oh! Bom Deus, que coisa se pode chamar de longa vida em um homem?” 

(DS XIX, 69). Após citar o rei dos tartesinos, chamado Argontonio em Cadiz, que vivera 

cento e vinte anos, pondera: “Penso que tudo aquilo que deve ter um fim não é duradouro, 

pois, quando este chega, o passado já se desvaneceu, e só nos sobra o que com virtude e boas 

ações conseguimos.” (DS XIX, §69). Por mais que um homem viva muito, sua vida tem um 

termo e, assim, deve ser relativizado o significado de vida longa, que deve ser considerada, 

em última instância, em razão das virtudes e boas ações realizadas. A realização de uma vida 

virtuosa e marcada por boas ações são os elementos que possibilitarão uma vida feliz.  

 

Aliás, Catão adverte que cada um deve contentar-se com o tempo de vida que lhe 

foi concedido. O homem sábio, aliás, não precisa viver uma longa vida para receber o 

reconhecimento público e privado de suas virtudes, pois “o tempo de vida, ainda que curto, 

longo é para que se  viva bem e honestamente.” (DS XIX,  70). O homem que vive 

honestamente é imortalizado pela memória e imagem de seus atos e condutas, que são os 

verdadeiros frutos de uma vida feliz. O homem sobrevive, também, após a morte, na memória 
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dos vivos que reverenciam seus atos virtuosos, como demonstrado por Catão, ao longo de 

todo o De Senectute. Por isso, o homem virtuoso não deve temer a morte, pois esta não tem o 

poder de corromper o passado preservado na memória. Uma citação de Ênio ilustra o poder da 

memória e da fama imortal: “Nada de choro em minha morte, pois andarei vivo na boca dos 

homens.” (DS XX, 73). 

Nesse sentido, Coulanges (2001, p.21) citando o próprio Cícero argumenta que 

para os antigos, os mortos eram tidos como entes sagrados: 

 

Os mortos eram tidos como entes sagrados. Os antigos davam-lhes os epítetos mais 
respeitosos que pudessem imaginar; chamavam-nos bons, santos, bem-aventurados. 
Tinham por eles toda a veneração que o homem pode ter pela divindade a quem ama 
e teme. No pensar deles, cada morto era um deus. Cícero diz-nos: Nossos ancestrais 
quiseram que os homens que deixassem esta vida fossem contados em número de 
deuses.  
... 
Os romanos chamavam os mortos de deuses manes. “Prestai aos deuses manes o 
culto que lhes é devido, diz Cícero, pois são homens que abandonaram esta vida 
terrena; considerai-os como seres divinos. 

 

Ora, porque então o homem sábio teria medo da morte, se haveria a imortalidade e 

eternidade da vida espiritual? Somente os ignorantes e/ou velhos não virtuosos temem a 

morte, pois não atentam para o absurdo desse medo. O homem que morre permanece “vivo na 

boca dos homens”, por suas realizações e, ademais, são cultuados como seres divinos que 

continuavam a viver na eternidade espiritual. 

Catão reflete sobre os limites das idades e a partir daí demonstra mais uma 

vantagem da velhice sobre a mocidade: 

 

Todas as idades têm seus limites certos e fixos, a exceção da velhice, na qual se vive 
bem enquanto for possível manter e cumprir as obrigações de seu estado, e, 
principalmente, não se preocupar com a morte. De tal se conclui que a velhice é 
mais vigorosa e ardente que a mocidade. (DS XX, 72). 

 

Argumenta Catão que todas as idades, ou seja, infância, juventude e viril (adulta) 

têm seus limites certos, com exceção da velhice que não tem tempo certo para cessar, pois um 

velho pode chegar aos setenta, oitenta, noventa ou cento e vinte anos, como aconteceu com o 

rei dos tartesinos (DS XIX, 69). Por outro lado, Catão demarca muito bem o tempo da velhice 

feliz: “enquanto for possível manter e cumprir as obrigações de seu estado.” A vida ativa e 

plena é, portanto, pressuposto da velhice feliz, desde que também o homem não tenha a 

preocupação com a morte. 
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O medo da morte decorre da ignorância dos homens, mas Catão faz uma 

importante advertência para a superação desse mal: “[...] a morte, para não causar 

preocupação, deve ser pensada desde a mocidade, pois sem meditar sobre ela, é impossível 

desfrutar sossego e paz de espírito.” (DS XX, 74). O homem deve ser educado, desde a 

mocidade, a refletir sobre a sua finitude corporal, pois só assim encontrará paz de espírito e 

entenderá que, como todos os seres da natureza, o homem, a partir da sua concepção, já está 

apto a morrer. Então, conclui Catão que, aquele que teme a morte nunca estará tranquilo e não 

encontrará nunca a tranquilidade de espírito, pois a qualquer momento de sua vida a morte 

pode bater à porta.  

Catão, mais uma vez, recorre ao exemplo de grandes homens públicos romanos 

que demonstraram com sua bravura o destemor da morte:  

 

Para superarmos esse temor, desnecessários grandes discursos, basta trazer à 
memória o nome de L.Bruto, que morreu pela liberdade da pátria; o dos dois Décios, 
que conscientemente procuraram a morte, quando atropelaram os cavalos e 
meteram-se entre os inimigos; o de M. Atilio, que partiu voluntariamente para a 
morte, para cumprir a palavra dada ao inimigo; a dos Cipiões, que com os próprios 
corpos, quiseram barrar o passo dos cartagineses; o de teu avô L. Paulo, que pagou 
com a vida a vergonhosa derrota de Canas, creditada à temeridade de seu 
companheiro; o de M. Marcelo, a cujo cadáver não pode encarar o cruel inimigo, 
que restou sem a honra da sepultura. (DS XX, 75).  
 

 

Todos esses exemplos de patriotismo e destemor da morte revelam que uma vida 

feliz não é, necessariamente, uma vida longa, mas uma vida direcionada pelas virtudes, na 

qual o homem coloca os interesses maiores da pátria em um patamar mais elevado. Esse passo 

é importante para entender que o homem antigo temia ou, pelos menos, deveria temer menos 

a morte do que a privação da sepultura. Ressalta Catão que M. Marcelo, cujo cadáver não 

pode encarar o cruel inimigo, “restou sem a honra da sepultura”. Esse medo de privação da 

sepultura derivava da crença de que a alma que não tivesse sua sepultura, não teria morada e, 

assim, seria desgraçada e viveria miseravelmente e que, somente pelo sepultamento do corpo, 

desfrutaria a felicidade eterna. 

Se nem mesmo os “néscios e rústicos” jovens soldados das legiões romanas 

temiam a morte, por que os sábios homens velhos deveriam temer? Catão descreve a coragem 

das legiões romanas que guerreavam com destemor à morte: “o de nossas legiões guerreiras, 

que com esforço constante (como escrevi nas “Origens”) entraram, muitas vezes, em 

combates dos quais, sabiam, não sairiam com vida. Depois disso, temerão os velhos sábios o 

que desprezam os jovens néscios e rústicos.” (DS XX,75). Mais uma vez, os jovens são 
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néscios e rústicos, mas nesse passo servem como exemplo para que os velhos homens sábios 

não temam a morte. Acredita Catão, que o homem, ao invés de temer a morte, pode até 

esperá-la e apetecê-la, pois também se farta da vida e o cansaço de viver traz consigo a 

oportunidade da morte.  

Catão lembra aos seus dois ouvintes que seus pais, P. Cipião e  C. Lélio, já 

mortos, na verdade vivem a vida que merecem de tal nome, ou seja, a vida espiritual, “porque, 

enquanto estamos presos a esta vida, amarrados ao corpo, vivemos como forçados, remando 

acorrentados, sujeitos a necessidades e encargos mais pesados.” (DS XXI, 77). Acredita 

Catão na imortalidade da alma e que esta desce de sua elevada morada para ser oprimida e 

submersa na terra, porém tal sorte decorre da vontade dos deuses imortais que introduzem as 

almas nos corpos humanos para que elas mantenham a engrenagem do universo.  

Tal perspectiva de Catão é fundamentada em três filósofos: Pitágoras, Sócrates e 

Platão: 

 

Ouvi que Pitágoras e seus discípulos, praticamente nossos vizinhos, que 
antigamente eram chamados de filósofos itálicos, jamais duvidaram que nossas 
almas fossem oriundas da mente divina; tinha presente, também, o discurso que 
Sócrates – a quem o oráculo de Apolo declarou o mais sábio dos homens- no último 
dia de sua vida, fez a respeito da imortalidade das almas. Mas, por que me canso? 
Estou convencido e sinto que tanta vivacidade de nossos espíritos, a memória do 
passado, a prudência quanto ao futuro, tantas artes, tantas ciências, tantas invenções- 
não podem advir de uma natureza mortal. E sendo contínuo o movimento do 
espírito, e não tendo início tal movimento, porque a si mesmo move, também não há 
de ter fim, porque nunca se há de se abandonar. E sendo simples a natureza do 
espírito, sem mistura de desigualdade ou dessemelhança, não pode ser dividido, e, 
sendo indivisível, também não pode acabar. E, finalmente, como prova de que os 
homens sabem muitas coisas antes de nascer, tem-se que na meninice, quando 
aprendem artes difíceis, prontamente se apercebem de inumeráveis coisas, 
parecendo que não as ouvem pela primeira vez, mas que a trazem na memória. Esta 
é, quase por inteira, a doutrina de Platão. (DS XXI, 78).  

 

O caráter incorruptível na alma é defendido por todos esses filósofos e vale 

ressaltar que a mais conhecida defesa da imortalidade da alma está em Platão, no Fédon, obra 

que tem como subtítulo, exatamente, “Diálogo sobre a imortalidade da alma”. O personagem 

principal desse diálogo platônico é Sócrates que, ao longo de todo o texto, olha a morte sem 

temor ou qualquer angústia, defendendo, ainda, que o sábio deve viver no exercício da razão 

em comunhão com o universo. Catão adere a essa concepção por sentir a sua própria 

vivacidade espiritual, a memória do passado e a necessidade de prudência quanto ao futuro. 

Ademais, acredita Catão que, tantas artes, ciências e invenções somente podem advir de uma 

natureza imortal.  
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Na dimensão espiritual todas as almas são puras e sábias, pois livres da mistura do 

corpo, pois “jamais pude convencer-me de que nossas almas vivam somente enquanto 

habitam este corpo imortal, e morram quando dele se separam, nem que seja ignorante o 

espírito que se separa do corpo de um ignorante.” (DS XXII, 80). Nesse passo, resta 

demonstrada a convicção de Catão, no sentido de que a morte era o caminho para a própria 

sabedoria, seja para o homem de bem ou virtuoso, bem como, para o homem mal, pois a 

condição divina e sábia da alma independe da experiência terrena. Então, arremata Catão: 

“Creio que livres da mistura que faz o corpo, é que se começa estar no estado puro e integral, 

transformando-se em verdadeiro sábio.” (DS XXII,80). 

Os homens livres de seus corpos são considerados deuses (manes), seres divinos 

em estado puro e integral, e que pela morte, podem conhecer todas as outras coisas, “porque 

todas vão para o mesmo lugar, que foi a sua origem.” (DS XXII, 80). A morte se assemelha 

ao sono, que traz a tranquilidade e liberdade das preocupações futuras. Adverte, entretanto, 

Catão, “se a alma morre com o corpo, vós que respeitais aos deuses, que mantêm e governam 

esta harmoniosa máquina do universo, conservai piedosa e inviolável a minha memória.” (DS 

XXII,81). Catão, nesse passo, mais uma vez ensina que a imortalidade do homem pode 

persistir, mesmo que a alma também morra com o corpo, isso através da memória. Velhice e 

memória estão implicadas. O homem velho é capaz de reverenciar e lembrar as trajetórias de 

vida dos grandes homens e a memória é o recurso capaz de garantir a imortalidade dos 

mesmos. 

O reconhecimento pelas futuras gerações é o combustível que move os homens de 

bem na realização dos grandes feitos pela pátria. A “glória” desses grandes homens não se 

extingue pela morte, permanece na “dimensão espiritual”, ou ainda, na “memória” dos seus 

pares servindo de modelo para as futuras gerações. Nesse sentido, discorre Catão: 

“imperceptivelmente, para encorajar-me, olhava, sempre para a posteridade, como se tivesse 

de viver quando saísse desta vida. Certamente que, se não fosse verdade que a alma é imortal, 

homem algum se azafamaria por ligar seu nome à gloriosa memória.” (DS XXIII, 82). A 

conduta do homem deve sempre ter como direção o futuro, a posteridade. Qual o exemplo de 

vida que deixarei para as futuras gerações? Como serei lembrado em razão das minhas 

atitudes? Devemos ligar nosso nome a uma ‘gloriosa memória’, sempre procurando agir de 

forma virtuosa. Então, mais uma vez, Catão coloca a questão: – “não morre o homem sábio 

com resignação e o ignorante na angústia?” (DS XXIII, 82). 

A sabedoria de vida permite ao homem não temer a morte nem lamentar a vida 

terrena que tem duração e termo, onde há mais trabalhos que prazeres. A velhice feliz não 
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permite a lamentação de uma existência longa, visto que vivida de maneira útil e enxerga a 

morte como a saída de uma pousada, de uma casa, porque a “natureza não nos há dado uma 

casa perene para habitar, mas refúgios onde paramos por pouco tempo.” (DS XXIII, 84). 

A velhice feliz até espera a morte como um momento de descanso e partida desse 

“confuso mundo” para a divina pousada das almas. Catão espera, após a morte, voltar a 

conviver com os grandes homens e o mais importante: reencontrar o seu amado filho Catão, 

“o melhor e mais piedoso dos homens, cujo corpo dei à sepultura, quando o contrário devia 

ter ocorrido.” (DS XXIII, 84). Catão suportou com grandeza de espírito a morte prematura do 

filho porque acreditava no reencontro de ambos no mundo celestial, considerando 

momentânea a separação do querido filho. 

Por todos esses argumentos a favor da velhice, conclui e adverte Catão a Cipião e 

a Lélio, é que essa fase da vida é perfeitamente tolerável e mesmo, até gostosa. Catão ratifica 

que acredita na imortalidade da alma e, caso esteja errado, prefere persistir nesse erro, pois 

nele reside o seu prazer. O bom humor de Catão é marcante quando conjectura sobre a 

possibilidade da morte a tudo extinguir: “e se depois de morto (como creem alguns filósofos 

de pouco renome) não existir mais nada, não temo que os filósofos mortos ponham-se a rir de 

meu erro.” (DS XXIII, 85). Mais uma vez, Catão de forma implícita ataca Epicuro e sua 

concepção materialista, para quem, a existência de seres incorpóreos, como as ‘almas’ é um 

verdadeiro absurdo.   

A velhice feliz reconhece que, mesmo não havendo a imortalidade da alma, o 

morrer decorre de uma lei natural que não pode ser revogada pelo homem, pois tudo na 

natureza tem tempo limitado para existir. Catão compara a vida a uma peça teatral, em que 

cada período etário seria um ato, sendo, então, a velhice a última cena da comédia, que se 

deve encenar com desenvoltura, impassibilidade, respeito e coragem. Eis o velho Catão, um 

“verdadeiro romano” até o final da vida.  

Catão faz o desfecho do seu discurso sobre a velhice e exorta seus ouvintes: “eis 

ai o que se me é dado falar acerca da velhice. Queira Deus que possais chegar a ela, para que, 

com a experiência, possais confirmar tudo aquilo que acabais de ouvir.” (DS XXIII, 85). 

Como dito acima, memória e velhice estão implicadas, e a morte não tem o poder 

de apagar da História as realizações dos grandes homens em favor da pátria. O legado desses 

homens permanece como ensinamento para as futuras gerações. Cícero foi morto por ordem 

do segundo triunvirato, deceparam-lhe a cabeça e as mãos, pois com elas escreveu as Filípicas 

afrontando as pretensões de poder de Marco Antônio. O reconhecimento do legado e do valor 

de Cícero não demorou muito a ocorrer, conforme a lição de Plutarco (2010, p.174). 
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5. Contaram-me que, muito tempo depois, César foi à casa de um dos seus 
netos e que, tendo este nas mãos um livro de Cícero, ficou com medo e 
escondeu-o com um manto. César, porém, viu-o, pegou nele e, de pé, 
percorreu uma boa parte do livro e, ao devolvê-lo, declarou: “era um 
homem eloquente, meu filho, eloquente e amigo da pátria.” 6. De facto, 
assim que César venceu António, escolheu para seu colega no consulado o 
filho de Cícero e foi durante o seu consulado que o Senado decidiu deitar 
abaixo as imagens de António e abolir todas as outras honras, e decretou 
ainda que a nenhum dos Antónios fosse dado o nome Marco. Assim a 
divindade concedeu à casa de Cícero realizar a punição de António. (grifo 
meu). 

 

O relato histórico de Plutarco comprova os ensinamentos de Cícero, pois a morte 

não destruiu o seu legado, que permanece vivo na memória das gerações futuras. Morreu 

assassinado aos sessenta e três anos por defender suas convicções sobre a República Romana 

e com certeza ganhou a imortalidade, pelos menos na memória dos homens.  
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CONCLUSÃO 

 

A conclusão talvez seja o momento mais delicado e difícil de um trabalho 

acadêmico. Como realizar um desfecho satisfatório depois de muitas reflexões, angústias, 

escritas e reescritas? Inicialmente cumpre esclarecer que até o exame de qualificação da 

presente dissertação, constava como título O Conflito de Gerações: o Jovem e o Velho no De 

Senectute de Marco Túlio Cícero. Em razão das pertinentes observações críticas da banca 

examinadora, inclusive do meu Orientador, renomeie o trabalho para o Elogio da Velhice no 

De Senectute de Marco Túlio Cícero. Talvez pela minha condição de Promotor de Justiça, que 

lida diariamente com conflitos, tenha lido e reduzido o clássico texto a partir dessa questão de 

fundo. O Elogio da velhice como uma das fases da vida humana que deve ser vivida em sua 

excelência, nomeia melhor a dissertação.  

 Entender os motivos que levaram Marco Túlio Cícero escrever um tratado 

elogiando e defendendo a velhice foi o motivo inspirador de minhas reflexões. Escrito em 44 

a.C. quando Marco Túlio Cícero contava com 62 anos, o De Senectute ou Catão, o Velho, é 

um diálogo que aborda o tema da velhice. O próprio Cícero na dedicatória da obra confessa 

que a velhice é um “peso” e a proposta de escrever sobre ela é um meio para torná-la mais 

leve, tanto para ele próprio, como para seu amigo Ático, que contava com 66 anos de idade. 

Então, temos como motivo inicial óbvio: Cícero estava velho e vivendo essa fase da vida 

quando resolveu escrever o tratado. Na condição de velho, Cícero percebeu que a velhice 

sofria uma série de acusações que a tornavam uma fase da vida deplorável, quais sejam: a) 

afasta o homem dos negócios; b) torna o corpo mais sujeito a doenças; c) priva o homem de 

quase todos os prazeres e d) não está muito distante da morte. 

Expõe então Catão, o protagonista do diálogo, o elogio da velhice, defendendo-a 

dessas acusações. 

A velhice não afasta, obrigatoriamente, os homens da vida ativa, pois existem 

atividades adequadas aos velhos, especialmente na atividade política; nas letras e ciências ou 

atividade intelectual; no cultivo da terra ou agricultura e na educação das novas gerações. 

Dessa forma, velhice não é sinônimo de ociosidade, devendo ser um período da vida de plena 

atividade e mesmo criatividade. 

Catão reconhece que as forças físicas do homem diminuem com a velhice e, mais 

uma vez, lembra que “cada um, porém, deve se satisfazer com o que lhe dá a natureza, e tudo 

que faça sê-lo-á na proporção de suas forças”. A velhice dispõe de forças suficientes e 

necessárias ao desempenho de suas ocupações.  
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A discussão sobre o desfrute dos prazeres na velhice se coloca no centro da 

questão ética, levando Catão a apontar uma longa argumentação sobre quais prazeres são 

convenientes a esse período da vida. O velho virtuoso deve estabelecer uma prevalência dos 

prazeres espirituais em detrimento dos prazeres corporais. Nessa perspectiva, confrontados os 

prazeres corporais encontrados nos banquetes, nos festins, jogos, relações sexuais com os 

prazeres espirituais, presentes na conversação com os amigos, do viver para si e para consigo 

mesmo e a dedicação aos estudos. A velhice afasta o homem dos prazeres corporais, que na 

perspectiva de Catão são superficiais, passageiros e não contribuem para a realização de uma 

vida feliz. O epicurismo é o sistema filosófico confrontado. 

A morte corrompe e destrói tão somente o corpo, pois a alma humana é imortal. 

Eis o núcleo dos argumentos de defesa em prol da velhice em razão de sua proximidade da 

morte: a morte é irrelevante, pois o homem compartilha a condição de mortal com os outros 

seres da natureza, sendo que a sua alma, entretanto, desfruta do caráter de imortalidade. 

Então já temos duas motivações para a escrita do De Senectute pelo Arpinate: 

Cícero era velho e constatou que sobre essa fase da vida pesavam sérias acusações que a 

tornavam deplorável. Mas o texto demonstra ainda outra motivação muito importante para a 

sua redação: o conflito de gerações entre os jovens e os velhos nos âmbitos privado e público 

na sociedade romana.  

O conflito entre jovens e velhos no âmbito público no De Senectute é o 

conflito que se dá no espaço político, na disputa pelo exercício das magistraturas civis e 

militares. Cícero viveu o período de decadência da República romana, onde cada vez mais 

a autoridade do Senado é questionada tanto pelos magistrados quanto pelos jovens 

militares. Os velhos são apontados como os mais aptos ao exercício do poder político, 

atribuindo Catão a responsabilidade pela decadência da República à leviandade dos jovens 

sem juízo. (DS VI, 20). 

A necessidade de reafirmar a autoridade dos velhos patriarcas, como no passo que 

elogia Ápio Cláudio (DS XI, 37) demonstra que Cícero também estava preocupado com o 

declínio do pater familias, e o De Senectute é uma defesa do exercício do poder pelos velhos 

no seio familiar, portanto, no âmbito privado.  

Portanto, a minha interpretação do De Senectute apontou as seguintes motivações 

para a escrita do tratado: a) Cícero estava velho; b) constatou que sobre essa fase da vida 

pesavam sérias acusações que a tornavam deplorável e c) o conflito de gerações entre jovens e 

velhos nos âmbitos privado e público da sociedade romana.  
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O estoicismo médio (Panécio e Posidônio) serve de fundamento filosófico a 

argumentação de Cícero em seu elogio e defesa da velhice. Os conceitos de velhice e 

juventude convenientes ou conformes à natureza e o seu oposto, a velhice e juventude 

inconvenientes perpassam todo o De Senectute. Há uma identificação entre a conveniência e a 

virtude. A virtude, para o Arpinate, é uma disposição do espírito à harmonia da razão com a 

ordem da natureza. Há, portanto, um saber comportar-se com conveniência em todos os 

momentos da vida e, assim, há uma virtude na infância, na juventude, na vida adulta e na 

velhice. Desse modo, há uma identificação da conveniência com a virtude, deduzindo-se daí, 

que a velhice virtuosa é a velhice conveniente. Há, para o homem, um dever ser conveniente, 

portanto, virtuoso em todas as fases etárias de sua vida.  

A velhice virtuosa, ou conveniente, é definida como aquela que tem um 

compromisso pedagógico com a juventude, é laboriosa e ativa, procura manter a saúde do 

corpo com a prática de exercícios moderados e alimentação saudável. Cultiva, também, o 

espírito pelos estudos, prática da agricultura, da conversação com os amigos e pela prestação 

de serviços à pátria e, no ocaso da vida, não teme a morte. Por sua vez, a velhice 

inconveniente ou não virtuosa é fruto dos maus costumes e leva os homens a uma velhice 

“frouxa, queixosa e sonolenta”.  

A juventude conveniente ou virtuosa é aquela que escuta, respeita e acata os 

ensinamentos dos velhos e, de modo inverso, juventude inconveniente ou não virtuosa é a que 

não observa este princípio. Aqui se encontra o germe do conflito de gerações, uma das 

motivações do tratado: o jovem não virtuoso não observa este princípio fundamental e instala-

se a desarmonia com as próprias leis da natureza, surgindo daí o conflito entre jovens e velhos 

nos âmbitos público e privado. O De Senectute é uma bússola a guiar jovens e velhos no 

exercício de uma vida feliz e em harmonia com a natureza, afastando-os do conflito. 

Por fim, concluo que apesar de sentir o “peso” da idade, visualizar todas as 

acusações que pesavam contra a velhice, e viver em um momento histórico de intensos 

conflitos e mudanças nas esferas privada e pública, Marco Túlio Cícero acreditava que havia 

sim, a possibilidade de uma velhice feliz, e essa depende de como cada homem constrói o seu 

percurso de vida, pois essa velhice digna é uma construção que exige muito esforço, bem 

como, uma práxis e uma relação virtuosa entre jovens e velhos, todos aceitando os ditames da 

natureza no sentido de viverem a excelência de suas idades. Não observar a natureza é 

demonstração de insensatez e o caminho que leva ao conflito geracional e a exclusão social 

dos velhos. 
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