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O ponto de partida de nosso trabalho é o discurso de Cícero, Pro Marcello, (46 a.C.),
classificado segundo as teorias aristotélicas, como epidíctico. Pretendemos verificar quais são
os principais recursos retóricos, utilizados pelo famoso orador do período republicano - Marco
Túlio Cícero (106-43 a.C), como expedientes de uma construção de sentido, em uma arte
laudatória, de tal forma que possamos, a partir do Pro Marcello, demonstrar a maneira pela
qual o latinista do século XIX, Santos Saraiva, pôde arquitetar seu discurso de louvor no
lançamento da Pedra Angular do edifício Mackenzie e se utilizou desses expedientes como
ferramenta de construção discursiva argumentativa, a fim de persuadir o público ouvinte.

Segundo o estudioso Heinrich Lausberg (2004), a retórica é definida por ars bene
dicendi, “a arte do bem dizer”, designando por bene a virtus específica do discurso partidário,
constituída pelo sucesso da persuasão. Esta virtus geral do discurso partidário realiza-se, de um
modo específico, em cada fase da elaboração e em cada parte do discurso. A virtus geral
discursiva pode, neste caso, ser identificada como aptum, que visa ao sucesso da persuasão
(Lausberg, 2004:86), a ponto de declaramos que a retórica é a arte do bem falar, do bem se
expressar, por meio de estilos e argumentos, com a intenção de apresentar ideias de uma forma
clara ao ouvinte de tal forma a persuadi-lo em uma construção de raciocínio lógico. De acordo
com Reboul (2000:24), Aristóteles percebe a retórica desta forma:

Ela não se reduz (...) ao poder de persuadir (subentendido ninguém de coisa
nenhuma); no essencial, é a arte de achar os meios de persuasão que cada caso
comporta. Em outras palavras, o bom advogado não é aquele que promete a vitória a
qualquer custo, mas aquele que abre para a sua causa todas as probabilidades de
vitória.

Segundo o gênero aristotélico do discurso partidário, podemos considerar o discurso Pro
Marcello (46 a. C.) como epidíctico ou demonstrativo, por ter como argumento o
agradecimento de Cícero a César pelo perdão concedido a Marco Cláudio Marcelo, inimigo do
ditador, e pelo caráter de exaltação à clemência e à glória de César; no entanto este discurso
parece ter uma tendência a ser interpretado como suasoria politica. Embora o discurso
ciceroniano seja por nós considerado epidíctico, podemos encontrar três elementos que se
misturam ao Pro Marcello: agradecimento, elogio e discurso político, que pertence ao gênero
deliberativo; entretanto, gratiarum actio, laudatio Caesaris e suasoria não sejam opções
excludentes (Sastre et al., 1999: 48).

Quanto ao discurso de Santos Saraiva, podemos classificá-lo, segundo o gênero
aristotélico do discurso partidário, como epidíctico ou demonstrativo, pois apresenta como meta
o louvor por se tratar de uma “inauguração da pedra angular do Edifício Mackenzie”, cujo foco
principal do orador é exaltar a instrução como um meio de melhor servir à República. Santos
Saraiva iria proclamar seu discurso, em 16 de fevereiro de 1894, dia da inauguração da pedra
angular do Edifício Mackenzie; entretanto, por circunstâncias maiores da ocasião, foi silenciado
e lacrado em uma urna de cobre no interior dessa pedra. Embora o discurso esteja enclausurado,
até hoje “permanece” vivo pela força expressiva e poética de sua retórica.
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Em uma relação dialógica discursiva, podemos estabelecer um vínculo classificatório
entre o I a. C e o século XIX, pois os discursos expressam-se como epidíctos por terem como
característica o louvor; no entato, é necessário registrar, como ressalva, que o discurso
ciceroniano é clássico e insuperável por sua arte retórica. Em um elo entre a Voz silenciada de
Santos Saraiva e o Silêncio rompido de Cícero, os discursos se dialogam, mesmo que haja entre
eles um distanciamento temporal de séculos, ambos articulam, por meio da palavra arquitetada,
em argumentos persuasivos. Enquanto Santos Saraiva é silenciado em uma urna lacrada,
perpetuando a superior destinação do prédio: “Às ciências divinas e humanas”, o discurso Pro
Marcello (46 a. C.) rompe o silêncio de Cícero – diuturni silentii, ganhando voz de tal forma ao
se posicionar e reabrir seu caminho à política, pois o orador havia se calado por quase seis anos,
desde o discurso Pro Milone, 52 a. C. A expressão diuturni silentii inicia o discurso
ciceroniano, enfatizando o rompimento do silêncio, provocado pelo sentimento de gratidão a
César que havia perdoado Marcelo, contrário às ambições do Conquistador das Gálias: Diuturni
silenti, patres conscripti......finem hodiernus dies attulit (§1)“O dia de hoje, ó senadores, trouxe
o fim de um prolongado silêncio”

1. O discurso de Cícero: Pro Marcello

É de suma importância, após esse breve comentário, apresentar o plano do discurso Pro
Marcello para entender sua estrutura arquitetônica, sob a perspectiva da retórica com a
finalidade de investigar os principais recursos estilísticos e retóricos, utilizados pelo orador da
Antiguidade romana, como expedientes de uma construção de sentido na arte laudatória. O
discurso tem a seguinte estruturação:

Exordium: é a parte que abre o discurso e tem por função atrair a atenção e
credibilidade dos ouvintes. Neste discurso (§ 1-4), Cícero sai de seu estado de silêncio, voltando
ao cenário político e direcionando novas perspectivas a todos que estão reunidos e,
principalmente, a Marcelo. O exórdio parte do rompimento do silêncio e do ressurgimento de
sua voz que, em forma laudatória, agradece o perdão de César a Marcelo.

O exórdio, em Pro Marcello, se inicia, em uma questão temporal, expressando-se em
forma de antítese:

Diuturni silenti, patres conscripti, quo eram his temporibus usus, non timore aliquo, sed
partim dolore, partim veerecundia, finem hodiernus dies attulit, idemque initium quae vellem
quaeque sentirem meo pristino more dicendi.

(O dia de hoje, ó senadores, trouxe o fim de um prolongado silêncio que eu vinha usando
nesses tempos, não por algum temor, mas em parte pela dor, e em parte pela vergonha. O
mesmo dia trouxe o começo de dizer aquilo que eu queria e que sentia, segundo meu antigo
costume.)

Por meio dessa citação, pode-se perceber a oposição entre um não dizer (silenti) e um
dizer (dicendi), expressões acompanhadas por indicadores temporais diuturni silenti, para o
silêncio; meo pristino more, para a palavra. Interessante o uso da expressão hodiernus dies,
pois, por meio de sua carga semântica temporal, organiza-se o discurso, indicando o tempo
presente pontual, o tempo do orador, quando se estabelece o fim do silêncio (silenti ...finem) e
o início do dizer (initium... dicendi), que é justamente o tempo do discurso. Ainda no §1, na
frase seguinte, por meio da expressão tacitus praeterire nullo modo possum, a oposição entre
dizer e não dizer continua e expressa exatamente o momento de transição do orador,
transcendendo sua voz. Por um lado, temos a voz individual de Cícero, em tom laudatório,
carregada de comoção pela atitude de César, que se transforma em um dito institucional.
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É importante salientar que o discurso não tem o ditador César como único destinatário,
mas Cícero se reporta também aos senadores presentes: patres conscripti (§1), ou seja, aos
membros de uma classe dirigente afetada pelos plenos poderes do ditador (Sastre,1999:49).

No (§2), Cícero interpreta, em um presente discursivo, o perdão de Marcelo e a
restituição de sua vida política, como a restituição de sua própria voz, ou melhor, de sua
própria auctoritas, como um porta-voz: meam vocem et auctoritatem. Já no exórdio, Cícero,
como porta-voz, no presente do discurso tem por argumento o rompimento do silêncio, do
perdão de Marcelo, exaltado pela clemência de César e as prováveis consequências dessa
atitude do ditador em relação ao futuro. Embora o tempo do discurso seja presente, a
construção do discurso se realiza segundo o acontecimento de um passado em três etapas: a
paz, a guerra civil e a vitória de César.

O elogio desmedido do vencedor e o agradecimento fervoroso se apresentam de uma
forma tão hiperbólica que se tornam um recurso, uma ferramenta à qual Cícero recorre, por
meio da arte retórica, para encobrir, ou por que não dizer mascarar seu ataque e comover
sutilmente, mas, efetivamente, os destinários do discurso.

A parte central do discurso- propositio + rationes: em um discurso partidário, é a parte
que tem por função comunicar, por meio de provas, ou seja, é o desenvolvimento do exórdio.
Em Pro Marcello (§4-20), Cícero exalta, apoteoticamente, a clemência e o valor bélico de
César, articulando o conteúdo pormenorizadamente, em uma propositio que se desenvolve uma
narratio, pois Cícero relata a glória militar de César, dividindo-a entre ele próprio e seus
soldados; no entanto, sua clemência pertence exclusivamente a ele (§ 4-7). O esquema temporal
é o presente discursivo em um eixo com um passado histórico próximo, como suporte de
reflexão política do discurso e uma projeção futura pelas consequências da clemência de César.

A argumentatio que se segue à propositio é para probare, de tal forma que Cícero
procede, argumentando, por meio de muitas considerações, que César será imortal, porque
venceu a muitos povos; no entanto, ele será admirado, por ter vencido a si próprio e à própria
vitória (§8-12). Em toda sua argumentação, Cícero apresenta, por meio de muitas
considerações, a figura de César, a sua própria pessoa, e a de Marcelo, estabelecendo a questão
temporal, mas ressaltando, em demasia, a clemência cesariana. Assim, há fios condutores
argumentativos: identidade, o tempo e a clemência.

Cícero utiliza-se da argumentatio, por provas, carregadas de emoção, com a finalidade
de persuadir, enfatizando seu pedido de clemência pelos partidários de Pompeu de boa fé (§13).
Após o pedido, diante do senado, apresenta uma justificação a respeito de suas ideias de paz e a
respeito de Marcelo (§14-16). O orador situa, em destaque, a clemência de César diante dos
planos vingativos de Pompeu e de seus adeptos (§17-18). Todas essas provas,
preponderantemente, afetivas levam a um fecho desta argumentatio, pois Cícero, como
conselheiro, expressa que o ditador deve fruir de imensas glórias e, principalmente, de sua
generosidade, mas acima de tudo deve continuar dando provas de sua clemência (§19-20).

O termo clementia (Sastre et al., 1999:52)se insere perfeitamente no vocabulário político
do período final das guerras civis e é empregado segundo a atitude adotada por César diante de
seus adversários políticos depois de Farsália. Assim o discurso Pro Marcello é uma das
principais fontes de sua importância política; pois, por meio da palavra, em um discurso
argumentativo, Cícero demonstra o exercício da clementia por parte de César e sua aceitação
por parte dos pompeanos, ao implicar uma declinação da ideia de que os direitos dos cidadãos
estavam garantidos por lei, isto é, dependiam da vontade do vencedor constituído governante.

Cícero atribui ao termo clementia, em Pro Marcello, três aspectos importantes. Em
primeiro lugar, por indicar que a clementia não é tanto o resultado do impulso de uma alma
generosa quanto de uma reflexão prudente, tendo por alicerce a sabedoria: tam inauditam
clementiam .... ac paene divinam sapientiam (§1). Em segundo lugar, o orador situa a clementia
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entre a atividade militar e a prática política. Quanto à prática militar, coletiva por natureza, a
clementia se constrói como um ato individual de César, elogiável, mas que o diferencia e o
distancia de outros vencedores de guerra civil. Por se tratar de um ato individual, torna-se
suspeito e contraditório ao espírito republicano, fragilizando o quadro jurídico. Em terceiro,
Cícero apresenta a clementia em termos de liberalitas e de beneficium: de tuis maximis
beneficiis.... de incredibili liberalitate (§9). A liberalitas está associada ao homem político que
outorga certos favores ou benefícios não por inclinação natural, mas pela busca de um proveito.
Ressalta-se, desta forma, o caráter racional da decisão de César; entretanto, ao outorgar ou não
um beneficium adquire o sentido de devolver ao cidadão os direitos civis por não ter cometido
delito algum, como um favor que César pode ou não conceder, trata-se de um rompimento do
quadro jurídico e do excesso de poder (Sastre et al.,1999:59).

Em Pro Marcello, o perdão recebido está associado ao termo beneficium (§3) in
beneficio dato, abrindo a possibilidade a dois caminhos. Por um lado, os perigos da summa
potestas, ao afirmar que o perdão de Marcelo por César pode ser considerado como o
reconhecimento de que as instituições republicanas devem prevalecer sobre os sentimentos
pessoais e os receios. Entretanto, o beneficium foi outorgado pelo ditador de tal forma que César
antepôs seus sentimentos às instituições republicanas. Por outro, embora o beneficium fosse um
direito desse cidadão, ele estava submetido à vontade de César. Marcelo tem a auctoritas e a
dignitas para ingressar no senado, conforme expressões do discurso: in his .... suis sedibus (§4),
por merecimento e por justiça: merito atque optimo iure (§4), mas sem dúvida esse direito se
transforma em um beneficium, um favor de César.

Por um lado, Cícero elogia a atitude de César; mas, por outro, insinua que César
devolveu a Marcelo o que lhe era por direito, anulando, desta forma, a possiblidade de
interpretar o regresso de Marcelo como um favor outorgado pelo ditador. Segundo a construção
ciceroniana, o proveito esperado por César ao outorgar o perdão é a transformação dos antigos
inimigos em amigos: aut nulli supersint de inimicis, aut qui superfuerunt sint amicissime (§21).

Ao afirmar (Sastre, 1999:63) que os pompeanos nunca foram hostes (inimigos públicos),
mas inimici (inimigos privados), Cícero ressalta o caráter pessoal desse perdão que se pretende
institucional, adquirindo um tom pessoal como a clementia, pois aceitar que o regresso dos
pompeanos seja o resultado da clementia de César implica necessariamente o reconhecimento
de que os beneficiários tenham cometido uma falta e que o benfeitor tenha o direito de julgá-los,
castigá-los ou perdoá-los. Admitir que a dignitas e a auctoritas que lhes são próprias,
devolvidas a eles por um de seus pares como beneficium, supõe renunciar às prerrogativas e aos
direitos que legitimamente lhes correspondem.

Desta forma, o elogio e o agradecimento não são apenas sutilezas mascaradas para
prevenir-se de uma possível reação de César, mas são mecanismos retóricos para a elaboração
de um conteúdo político do discurso, ao denunciarem, por meio da palavra encoberta, as
consequências do excesso de poder.

Parte final – peroratio: corresponde à conclusão, cuja função é apresentar como certo o
que foi provado. No discurso, Cícero refuta as suspeitas de César, ao aconselhar a respeito do
Governo, uma vez que nem seus partidários, nem os de Pompeu podem atentar contra a vida de
César (§21). Cícero ainda o aconselha a reconstruir a nação; pois, caso contrário, poderá ser
admirado pelos presentes e pelos que ainda virão, mas pouco será louvado ou elogiado (§23-
30). Como um fecho conclusivo, Cícero pede a César que siga a sua política de clemência e que
conserve sua vida para o bem comum (§30-32). A peroração se realiza nos últimos parágrafos,
quando Cícero reaviva, em nome de todos e em seu próprio, pela grande estima que sempre teve
por Marcelo : quod ....summae benevolentia est (§34).

Cícero, em Pro Marcello, em um hodiernus dies, consagra o retorno de sua voz e o da
república, que procede exatamente da summa potestas de César. De forma hiperbólica, Cícero
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construiu sua arte laudatória, com a finalidade de comover, provocar, advertir. Por meio das
expressões inusitatam inauditamque clementiam e incredibilem sapientiam ac paene divinam,
Cícero, em uma construção ardilosamente sutil, apontou o inaudito e inusitado estado das coisas
em que os depositários legítimos da autorictas deveriam agradecer o que era seu por direito e
que iria ser devolvido como um favor, por aqueles que sempre se colocaram em um patamar
olímpico como deuses.

2. Discurso de Santos Saraiva:

Como argumenta Cícero, em Pro Marcello (§1), tacitus praeterire nullo modo possum,
(de nenhum modo posso ficar calado), assim a voz do orador Saraiva não pode ficar calada,
perpetua-se clamando àqueles que ainda buscam pelas ciências divinas e humanas. A voz do
latinista de 1894 ecoa e ainda repercute discursando em nome da instrução e clamando pelos
alicerces sólidos da educação. Após quase dois séculos, a obra deste latinista ainda deixa
marcas e registros, seu nome se torna expressão e o orador se faz presente por meio da palavra
que permanece imortal.

Como já foi mencionado, estabelecemos um vínculo entre os dois discursos, por meio da
Voz silenciada de Santos Saraiva e do Silêncio rompido de Cícero, em um distanciamento
temporal de séculos, em argumentos persuasivos. Em um jogo de oposição entre dizer e não
dizer, Cícero rompe o silêncio e ganha voz, a ponto de transcendê-la, enquanto Santos
Saraiva, no momento de pronunciar seu discurso, é interrompido pelo adiantado da hora,
tendo seu discurso lacrado em uma urna. Sua voz se eterniza por meio da palavra arquitetada
em uma arte retórica. Define-se, desta forma, o discurso de Santos Saraiva, segundo o gênero
aristotélico do discurso partidário, como epidíctico ou demonstrativo, pois tem como meta o
louvor por se tratar de uma “inauguração da pedra angular do Edifício Mackenzie”, cujo foco
principal do orador é exaltar a instrução como um meio de melhor servir à República.

Mesmo não tendo sido proclamado verbalmente, foi escrito com a finalidade de ser
discursado e de cumprir determinada estratégia e de respeitar determinado direcionamento para
se atingir uma meta: “a instrução para a juventude a fim de aprimorar a Sociedade”. A partir
desse raciocínio e da leitura de Pro Marcello, procuramos demonstrar de que forma a
“instrução”, segundo a retórica escolar, se tornou uma ars bene dicendi por cumprir uma
trajetória que se projetou em fases próprias de elaboração de partes do discurso, que visaram a
atingir a persuasão, ou melhor, de que maneira Santos Saraiva persuadiu com a palavra, como
objeto da retórica.

Conforme Lausberg (2004: 91), a elaboração (tratactio) da matéria distingue cinco fases
para a elaboração do discurso: inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio, estando
inventio, dispositio, elocutio intimamente ligadas.

O discurso de Saraiva é marcardo por uma nítida tripartição retórica: princípio, meio e
fim. Tanto o princípio quanto o fim têm, sobretudo, a função do contato com o público. O
princípio estabelece este contato e o fim assegura o efeito do discurso sobre o público.

A tripartição, do discurso de Saraiva, se faz inicialmente por uma interrogação de
Cícero:

“Quid maius aut melius reipublicae afferre possumus, quam si docemus atque erudimus
juventute1?” (Que maior e mais prestante serviço podemos fazer à República que ensinar
e instruir a mocidade?)

1 (A tradução acima foi feita por Santos Saraiva, apresenta-se, a seguir, uma tradução da profa. Dra. Elaine
Cristina Prado dos Santos: “Que mais elevado e mais útil trabalho à República podemos exercer do que ensinar e
instruir a nossa juventude?” Todas as referências, em latim, são traduzidas pela profa. Dra. Elaine C. P. dos
Santos.
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Interessante como os discursos não somente se unem por uma leitura interpretativa por
um caráter de louvor e de dizer e de não dizer, mas quanto à referência a Cícero por parte de
Santos Saraiva, por meio da interrogação retórica do De Divinatione II.2. Santos Saraiva inicia
seu discurso, transcrevendo, da Antiguidade romana, as expressões filosóficas como um
instrumento intelectual para obter o efeito da persuasão, em um discurso de louvor, diante de
uma pedra que se destinava a erigir um monumento à educação. O latinista do século XIX se
apropriou de expressões ciceronianas como primeiro passo de elaboração de seu discurso, sua
inventio se inicia com uma ênfase retórica de pensamentos (res) clássicos, adequados (aptum)
ao tema a ser tratado. Desta forma, o princípio por meio dessa interrogação retórica é seguido de
uma justificativa em forma de júbilo que tem como função o contato com o público.

O elo se estabelece entre os textos, porque, amparado na tradição clássica, Santos
Saraiva iniciou seu discurso, tendo por alicerce o grande orador de todos os tempos, Cícero, que
é, sem dúvida, o mais importante nome na tradição da eloquência, da oratória e da retórica
latina. Os romanos adotaram a retórica, esse poder extraordinário sobre as pessoas, (Peterlini,
2004:121), essa faculdade aristotélica, capaz de descobrir os possíveis meios persuasivos sobre
qualquer assunto (Arist., Rhétorique, I, 2, 25-26 e 31-32). Segundo o orador da Antiguidade, a
palavra exerce uma força sedutora e poderosa, capaz de fascinar:

“Com certeza, falou (Crasso), nada me parece melhor do que conseguir dizendo, prender
as reuniões dos homens, seduzir as mentes, impulsionar as vontades para onde se queira,
fazê-las sair de onde se deseje2”.

Arquitetonicamente, a inventio junto com a dispositio do discurso se projetam em
expressões  “júbilo” e “expansão de alma” como justificativa do orador pelo emprego das
expressões latinas de Cícero. A partir dessa manifestação de intensa alegria, com uma locução
adverbial afirmativa “de feito”, Santos Saraiva consegue trazer, enfaticamente, a atenção do
leitor para uma enumeração gradativa que irá desenrolar em sua proposta. Para esse recurso,
que pode ser definido como ordo naturalis (Lausberg, 2004:99), Saraiva registra certas
profissões como verdadeiras missões por exercerem, segundo seu ponto de vista, uma nobre
atividade, são elas: o lavrador, o artista, o comerciante, o marinheiro, o soldado, o homem d’
estado, o ministro do Evangelho.

Observa-se que, em um extenso parágrafo, nessa ordo naturalis, todos os trabalhadores
missionários apontados, em uma gradação, são apresentados pospostos a um verbo indicador de
ação no presente do indicativo, priorizando a tarefa do trabalhador, como atemporal, ad
aeternum. Os verbos e os substantivos são enumerados em uma trajetória discursiva: “moureja
o lavrador, expondo-se às intempéries das estações...”, “trabalha o artista nas oficinas,
exercendo a indústria fabril...”, “lida o comerciante, facilitando a permuta dos produtos
agrícolas e industriais, e levando a toda parte o bem-estar...”, “expõe-se o ousado marinheiro às
fúrias do líquido elemento, estabelecendo fácil e rápida comunicação entre as ilhas e os
continentes, levando até os mais remotos países habitados os germens do progresso e da
civilização”, “luta o soldado nos campos de batalha, para guardar a integridade da pátria...”,
“vigia o homem d’estado pela manutenção das leis, superintendendo e regulando todos os
ramos da administração pública”, “labuta, finalmente, o ministro do Evangelho na vinha do
Senhor, esforçando-se por inculcar a todos os povos a verdadeira doutrina do Cristianismo,
implantando em todos os corações o amor do próximo, ensinando e praticando a caridade, e
fazendo por unir todos os homens .....”

2 Neque uero mihi, inquit, praestabilius uidetur quam posse dicendo tenere hominum coetus, mentis adlicere,
uoluntates impellere quo uelit, unde autem uelit deducere. Haec una res in omni libero populo maximeque in
pacatis tranquilisque cuitatibus praecipue semper floruit semperque dominata est. (Cic., De l’Orateur, I, VIII,
30)

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4720



[Digite texto]

7

Nessa trajetória discursiva, a enumeração, a ordo naturalis, feita por Santos Saraiva se
desenrola em orações coordenadas, que se encadeiam em verbos que procuram expressar a
força do trabalho e da conquista: “moureja, trabalha, lida, expõe-se, luta, vigia, labuta”; entre as
orações coordenadas, porém, em uma forma estrutural, abrem-se orações reduzidas de gerúndio
que indicam a ação do trabalhor caracterizando, conjuntamente, o modo, o tempo e a causa em
um movimento contínuo: “expondo-se, curtindo, exercendo, facilitando, levando,
estabelecendo, superintendendo, regulando, implantando, ensinando, praticando, fazendo”.

Em relação à estrutura empregada por Santos Saraiva quanto ao uso do tempo presente,
do encadeamento de orações coordenadas e seguidas de orações reduzidas de gerúndio,
delineia-se a seleção de recursos empregados, ou seja, a elocutio. A elocutio apresenta uma
multiplicidade (Lausberg, 2004, p.116), dirigida no sentido do aptum, de possiblidades
linguísticas de expressão de tal forma que, como expressão linguística, não tem apenas um
aptum para a res expressa, mas também para o que se quer exprimir.

Após a enumeração gradativa, em forma de aposto resumitivo, mas em um tom até de
repetição enfática, o orador clama “todos, todos”, em parágrafos distintos, “exercem uma nobre
atividade, tendo por alvo o bem privado, público e universal”; “todos concorrem .... com suas
forças para a felicidade comum, e nenhum esforço nobre deve ser desprezado”. Segundo as
palavras de Santos Saraiva, todos os trabalhadores, apontados como missionários, exercem uma
atividade nobre e digna, cujo alvo é o bem comum de tal forma que nenhum esforço deve ser
esquecido.

Nessa dispositio textual que se faz, o orador, por meio de um conectivo adversativo
“mas”, introduz, com elocutio,  sua argumentação fundada no pensamento ciceroniano, e uma
nova etapa se faz (Lausberg, 2004:98), o meio está dedicado à matéria propriamente dita e está
subdividido em uma parte instrutiva (propositio ou narratio) e em uma parte probatória
(argumentatio). Para Santos Saraiva:

“mas o homem, nascido débil e ignorante, para que possa um dia ser útil a si e a seus
semelhantes, assim como precisa crescer robustecer-se fisicamente, carece, sobretudo,
ser ensinado e instruído, a fim de que sua atividade natural seja eficaz e proveitosa, e
possa cumprir dignamente a sua alta missão sobre a terra”.

O conectivo, no discurso, exerce uma função de ênfase muito mais do que contraste,
pois para Saraiva, o homem nasce ignorante, sem conhecimento, porém precisa ser lapidado
para se tornar útil a seus semelhantes e isso só seria possível pelas ferramentas da instrução, da
educação de tal forma que pudesse cumprir uma alta missão sobre a terra. O discurso adquire
nesta etapa de elaboração um tom de argumentação didática, cumprindo o que Lausberg
caracteriza de memoria e pronuntiatio ao longo do discurso.

O parágrafo seguinte, nessa dispositio, se abre com mais uma locução advervial “na
verdade”, pois o orador reforça a sua argumentação anterior, afirmando que “este é o
sentimento de todos os homens que se interessam pelos conhecimentos humanos’’. E como
sequência de uma nova etapa, Santos Saraiva apresenta uma citação de James Smithson (1765-
1829), especialista britânico em História natural, cujo valioso legado foi doado ao governo dos
Estados Unidos da América para a criação de um estabelecimento para o aumento da difusão do
conhecimento: o Instituto Smithsonian.

“Every man is a valuable member of society, who, by his observations, researches, and
experiences procures knowledge for men.
Cada homem é um valioso membro da sociedade que, por suas observações,
investigações e experiências, proporciona conhecimentos à humanidade”.
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Por meio de citações tanto de Cícero (I a.C.) quanto de Smithson (XIX), Santos Saraiva,
intencionalmente, procurou demonstrar uma convicção intelectual capaz de exercer
concordância e influência sobre a opinião pública a ponto de se alcançar sua meta: persuasão. A
esse recurso, por meios intelectuais, a fim de exercer influência, pode ser chamado de docere.
Os poetas (Lausberg 2004:104) praticam o docere, como finalidade didática da poesia, dentro
da utilidade intelectual e moral da mesma. Pode-se estabelecer um paralelo entre os poetas e
Santos Saraiva, pois ele quis frisar um tom didático em seu discurso, por meio das citações.

Até então elaborado e pautado a partir da citação de Cícero, I a. C., o discurso se
aproxima do tempo e do espaço do orador, por meio da elocutio “no presente século”. Santos
Saraiva, ao citar Smithson, estabelece um vínculo entre o passado e o presente, exemplificando
como recurso argumentativo:

“No presente século, em que depois de tantas, tremendas e gigantescas lutas contra o
obscurantismo social, político e religioso, dos tempos idos, brilham as letras, as artes e
as ciências, e a liberdade pode erguer a fronte desafogada e triunfante; ninguém, que se
preze de ser digno dos tempos esclarecidos em que vive, se pode dispensar da instrução,
na altura em que ela se acha nos países que a têm levado ao máximo grau de perfeição”.

O orador do século XIX faz referência aos ideais do Iluminismo, como uma ênfase às
ideias de progresso, ao Século das Luzes, alegando que houve momentos de obscurantismo e
que agora brilham as letras, as artes e as ciências. Conforme discursa o orador, em uma
hipérbole, após “tremendas e gigantescas lutas”, é um momento de brilho para a Cultura, de luz
para o “Saber”, pois metaforicamente “brilham as letras, as artes e as ciências” de tal forma que
não se podem desprezar os “tempos esclarecidos”.

Com veemência discursiva, o próximo parágrafo responde à citada ordo naturalis
enumerada inicialmente, projetando-se, em uma construção genial, como uma ponte entre a
Antiguidade, expressa pelas palavras de Cícero, e o presente, registrado por meio da citação de
Smithson. Segundo afirmações do orador, “as terras de cultura, as oficinas da indústria, os
depósitos das mercadorias, as viagens marítimas.... todos estes ramos de atividade carecem de
instrução”. A articulação se cumpre não só por meio de um verbo no tempo presente do
Indicativo - carecem – , mas também por sua força semântica, pois o vocábulo “carecer” tem
uma carga semântica muito mais intensa do que um mero “precisar”.

Estruturalmente, o próximo parágrafo também, como uma ponte, responde aos
pensamentos lançados inicialmente:

“De mais, a transformação política por que o Brasil acaba de passar, a maior soma de
garantias e deveres, exigem a instrução, a fim de que cada brasileiro possa fruir e
exercer dignamente os direitos de cidadão livre: sem ela continuaria este vasto e rico
pais, tão bem fadado da natureza, a não ser outra coisa mais do que uma monarquia, cujo
trono estivesse vago”.

Santos Saraiva se refere à proclamação da República, em 1889, observando que, nessa
transformação, as garantias e os deveres exigem a instrução, a fim de que cada brasileiro possa
exercer, com dignidade, seus direitos como um cidadão livre. Esses dois parágrafos, alicerçados
no pensamento de James Smithson, reafirmam o início do discurso, enfatizando que o homem é
um valioso membro da sociedade, capaz de proporcionar conhecimentos à humanidade, por
meio de suas investigações. Ironicamente, Santos Saraiva aponta que, sem instrução, o país se
tornaria um caos, embora seja rico, “tão bem fadado da natureza”, sem instrução, seria um trono
vazio. Nesse ponto, ao estabelecer uma ponte entre Antiguidade clássica e presente do orador
do século XIX, o discurso adquire, por meio dessa leitura de seus pesquisadores, vivacidade e
atualidade.
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O orador, estruturalmente, nessa tripartição, conduz o leitor à parte final, ou melhor: à
constatação, por meio da repetição da interrogação retórica de Cícero: “que melhor e mais
prestante serviço podemos fazer à República do que ensinar e instruir a mocidade?” Projeta-se o
seguinte desenho a respeito do tema discursivo – a instrução: em primeiro lugar, argumenta-se,
por meio da citação de Cícero, com a Antiguidade, em segundo lugar, por meio da citação de
Smithson, com o presente histórico e por fim, por meio da retomada da citação de Cícero, com
o presente real em forma de constatação a respeito da inauguração da pedra angular.

Os três últimos parágrafos se organizam estruturalmente da seguinte forma: o
antepenúltimo se inicia, em uma elocutio, por meio de uma locução adverbial “com efeito”,
indicando enfaticamente a inauguração do lugar destinado a desbravar as “ignorâncias de
muitos e a preparar mancebos, que de futuro possam concorrer proficuamente para o
engrandecimento de seu país”. O lugar mencionado é o Edifício Mackenzie, que hoje é
conhecido como Centro Histórico, localizado na confluência da Rua Maria Antonia e Rua
Itambé em Higienópolis.

No penúltimo parágrafo, Santos Saraiva se dirige a cidadãos norte-americanos,
intencionalmente em forma de agradecimento a John T. Mackenzie (1818-1892): “à
generosidade cristã de um deles são devidos os largos meios de realizar brilhantemente tão
nobre pensamento”. O orador se utiliza de uma tática do discurso como meio de expressão de
palavra e de pensamento, ou seja, a perspicuitas, pois ao agradecer, ele abre parênteses como
ressalva, dizendo “é dever confessá-lo com profunda gratidão”. Podemos afirmar que a
sinceridade é uma tática utilizada como ferramenta discursiva, confessum, sinceritas (Lausberg,
2004:254).

A conclusão, no último parágrafo, se projeta a um futuro próximo:

“Em breve, portanto, campeará neste lugar vasto edifício, agora tão felizmente
inaugurado, cuja fábrica apesar de muda, sendo não obstante arauto fiel e permanente do
pensamento de seus fundadores, bradará, sem cessar, aos que passam: VINDE; AQUI
DÁ-SE O PÃO DO ESPÍRITO: EIS AQUI O TEMPLO DA INSTRUÇÃO....”

Alegando para um futuro próximo que a pedra angular se tornaria o majestoso Edifício
Mackenzie, o arauto hoje permanece fiel na figura do Centro Histórico que registra o
pensamento e a vida de seus fundadores, carregando a trajetória de toda uma História. E por
fim, o discurso se fecha artisticamente, em tom de poema, com um soneto, cujos quartetos são
de rimas entrelaçadas.

Criadora Instrução! A maior riqueza,
Que possuir podemos sobre a terra;
Alma Diva que imensos bens descerra,
E que tanto enobrece a Natureza.

Onde ela reina está perene acesa
A luz que todo o bem celeste encerra,
Nem da ignorância ou trevas teme a guerra,
E é o doce amparo da pobreza.

A voz pod’rosa tudo aumenta e cresce:
Brotam vilas, cidades e searas,
Cobre-se a terra d’abundante messe.

Salve, pois, Instrução, que a luz preparas -;
Com seu fulgor a todos esclarece,
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Tornando as trevas cada vez mais raras.

Entre Pro Marcello e o discurso de Santos Saraiva, em um diálogo que os estreita por
meio do silêncio, por um lado, registra-se seu rompimento, por outro, a Voz abafada e lacrada.
Estabelece-se uma ponte secular entre eles que se projeta, distanciando-os e aproximando-os,
por meio da interrogação ciceroniana, em Saraiva: Que maior e mais prestante serviço podemos fazer à

República que ensinar e instruir a mocidade? Por outro lado, Cícero, em Pro Marcello, em sua
argumentatio, pronuncia que, por meio das expressões inusitatam inauditamque clementiam e
incredibilem sapientiam ac paene divinam, a clementia foi considerada e até mesmo utilizada
como um beneficium; entretanto, por meio de uma palavra arquitetada, em uma construção sutil
e mascarada, persuadindo a opinião pública ao declarar que a autorictas está vinculada à
fragilidade do quadro jurídico e ao excesso de poder daqueles que ainda se sentem e se julgam
deuses. Em suma, o discurso ciceroniano se configura em sua atemporalidade, trazendo para o
tempo pontual histórico do orador tanto o passado quanto o futuro por meio de projeções,
intensificando a ação que ainda permanece.

Podemos encontrar, indiretamente, como elo ou talvez como resposta à pergunta
primordial de Cícero, no discurso de Santos Saraiva, como continuidade à retórica em Pro
Marcello. Os vocábulos auctoritas, a clementia e o beneficium, por meio da Instrução,
adquirem o real sentido e valor, porque a Educação revela os caminhos e expande os sentidos.
Por isso, com o soneto, lapidado artisticamente por Santos Saraiva, o orador com a voz de poeta
canta, para a posteridade, o nobre valor da Instrução, o poder que ela carrega, a Luz perene que
somente ela acende de Saber sobre a escuridão da ignorância, a Vida sobre as vilas e as cidades.
Enfim, o soneto coroa, artistica e expressivamente, a arquitetura do discurso que seria proferido
por Santos Saraiva, demonstrando que, da inauguração da pedra angular, o orador construiu um
monumental edifício, por meio de uma elocutio verborum, transpondo da Antiguidade Clássica
para um presente histórico que se projetou para um futuro, que se reatualiza nas páginas da
História por aqueles que a vivenciam a ponto de tornar vivo o orador ou o poeta, por meio de
sua obra.
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