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A aproximação do Teatro Experimental do Porto ao TNSJ era há muito desejada. 
E está a ser concretizada no período de vida da decana das companhias do teatro 
profissional em Portugal que me parece ser o mais oportuno: nos 60 anos de 
actividade regular, e num momento em que se estão a concretizar profundas 
alterações, com a nomeação do director artístico, Gonçalo Amorim.

Há cerca de vinte anos, em 1992, na época em que estava a ser negociada a 
compra do Cine ‑Teatro São João pelo Estado Português, fui abordado pelo então 
Secretário de Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, no sentido de sermos 
a base do Teatro Nacional. Tal como já havia acontecido antes (a primeira vez 
em 1958), nas tentativas de transformar o TEP em teatro municipal, nunca foi 
desejo da associação que o tutela, o CCT/TEP, institucionalizar a sua companhia 
profissional. Somos uma instituição privada, que tem como “patrões” os 
associados. Com António Pedro, mudámos a forma de fazer teatro em Portugal, 
introduzindo no nosso país a encenação moderna e o sentido de unidade do 
espectáculo. Evoluímos, ao longo de seis décadas, com momentos únicos, que 
ficaram para a História do Teatro em Portugal. Estamos num momento precioso, 
em que uma aproximação ao TNSJ é importante. Somos gratos à administração e 
ao director artístico do TNSJ, por nos permitirem esta co ‑produção.

Nascemos e criámo ‑nos no Porto, onde atingimos a maturidade; estamos em 
Vila Nova de Gaia, onde obtivemos apoios, financeiros e psicológicos, como 
nunca havíamos encontrado na cidade que nos viu nascer. Somos de Portugal, 
mas residentes em Vila Nova de Gaia, onde continuaremos sedeados. Estamos no 
Porto, de passagem, graças ao TNSJ, esperando voltar mais vezes.

Reiterando os nossos agradecimentos ao TNSJ, parceiro desejado, agradecemos 
também ao nosso principal apoiante, o Município de Vila Nova de Gaia, a 
disponibilidade para concretizarmos esta co ‑produção. Estamos gratos ao 
Gonçalo Amorim e a toda esta preciosa equipa, que nos permite erguer Os 
Negócios do Senhor Júlio César. Para o público, a nossa saudação mais especial.

júlio gago
Presidente do Círculo de Cultura Teatral/Teatro Experimental do Porto

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

O TEP, de passagem 
pelo Porto
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Um teatro popular sem povo?
Um teatro popular sem Estado?
Um teatro popular sem comércio?
Um teatro popular para encontrar uma outra maneira de estar em conjunto.
Um teatro popular à procura de território e dos seus habitantes.

Este espectáculo distribui ‑se por quatro “livros” e um prólogo, cinco “partes” que 
correspondem ao ensaio de quatro linguagens estéticas distintas. Servem todas 
a mesma leitura do romance de Bertolt Brecht, mas implicam, todas elas, uma 
maneira diferente de ler.

Prólogo
O prólogo começa sob o signo do heróico. Apresentamos a figura de Júlio César 
como a de um grande homem, envolvido em episódios fabulosos, mesmo quando 
a tese central do texto de Bertolt Brecht é que a História não se constrói com 
grandes homens mas sim com movimentos colectivos. Assim, lançamo ‑nos 
numa estética ou numa ideologia que não se desenvolverá, arriscando confundir 
o espectador. “Nada é o que parece.” Nunca. Há, portanto, que ler com atenção.

Livro Um
Despojado, interessado em apresentar uma teatralidade simples e jogada, o Livro 
Um parte de alguns princípios estruturantes da tragédia, tais como a presença 
de um coro, de um corifeu e da existência de três personagens centrais (bem 
definidas pelos figurinos), assim como a utilização de uma história do passado 
para interpelar a comunidade no presente. Pretende também evocar o épico 
e o “mostrai que mostrais” tão caro a Bertolt Brecht. O Livro Um, na nossa 
abordagem, é um convite para ler e tentar compreender o mundo em conjunto.

Livro Dois
Neste livro trabalha ‑se a simultaneidade, a fluidez e a aleatoriedade – signos caros 
ao meu teatro –, e propõe ‑se uma experiência duracional, sem foco dramático, 
intercalada por um falso intervalo, onde se podem degustar sabores da Roma 
antiga. A experiência de ler em conjunto continua, mas nesta parte a proposta 
é inquirir o processo de construção das cidades que se erguem e se destroem, 
perscrutar os impérios que se edificam e se desmoronam. É também neste livro 
que melhor acedemos às micro ‑histórias dos eventos banais e quotidianos que se 
opõem aos grandes acontecimentos que a História regista: desde os amores entre 
Raro e Caébio à velha vendedora de peixinhos secos que grita “Não matem os 
burros”, é com eles que, se calhar, melhor nos relacionamos.

Sobre a encenação
GONÇALO AMORIM
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Livro Três
Neste livro o tempo dilata ‑se. Mostramos, aqui, um lado mais cavernoso 
da nossa visão do mundo. É também onde se pode ver um teatro mais 
“dramático”. Nele vemos César a agir, Spicer preso ao passado e cheio de 
fantasmas que lhe atormentam a consciência. É também neste livro que o Anjo 
de Costas se transforma no poeta Vástio Alder (o ácido poeta desencantado que 
deixou, conscientemente, a cidade à sua sorte). O poeta que, tal como Brecht 
neste romance, desiste e deixa os Júlios Césares operarem sem vigilância. 
Contudo, esta desistência é apenas aparente – será por pouco tempo –, é só 
um respirar fundo para ganhar forças. Um desistir retórico, consciente e 
revolucionário.

Livro Quatro/Epílogo
É neste livro que C. dá a sua estocada final. É para aqui que ele caminha. Depois 
de tanta guerra (e as guerras não são fáceis e custam muito dinheiro), chegamos 
ao instaurar da democracia. Finalmente, a paz – “A democracia é a paz” será o seu 
slogan de campanha. Contudo, sabemos bem: nada é o que parece.

As linhas energéticas e temáticas
Os actores, mais do que por personagens, foram distribuídos por linhas 
energéticas e temáticas. A maneira como “subtitulamos” a presença de cada 
intérprete dá conta da sua função/energia/zona temática. Assim, Daniel Pinto é 
os olhos e a escrita; o João Miguel Mota, o anfitrião e o banqueiro; a Inês Pereira, 
a cortesã e a política astuta; a Catarina Lacerda, a sedutora e a conspiradora; 
o Pedro Pernas, o escravo objecto de desejo; o Nicolas Brites, o soldado e o 
general; o Carlos Marques, o jurista e o capitalista. Estas vozes sobrepõem ‑se às 
personagens figuradas, determinando a evolução de cada actor. Contudo, estas 
energias/temas são perfiladas em duas “linhagens” contrastantes, lideradas 
por outras duas “vozes”. Por um lado, está Ana Brandão, que funciona como a 
consciência. É nela que transparece a linha orientadora do espectáculo. Tem uma 
visão cruel, áspera e desencantada do mundo de C. e do nosso, mas tem também 
uma energia profundamente revolucionária. É ela que fala pela equipa e serve de 
contraponto a C.

Por outro lado, temos Paulo Moura Lopes, o jovem advogado ambicioso.  
A nossa abordagem à figura de César assemelha ‑se a uma dissecação que tem 
algo de “anatomia César”. Assim, no prólogo, C. é um boneco. No Livro Um é algo 
para que se olha, mas que não existe realmente (o biógrafo confronta ‑se com uma 
imagem que começa a falar e a mexer, mas que conhece, sobretudo, através de 
relatos de terceiros). No Livro Dois, C. é visto por dentro; vê ‑se que é humano, 
erra e tenta safar ‑se. Mostra mais uma camada daquilo que nós queremos que 
mostre. E assim o actor vai mostrando que mostra. C. vai ganhando forma numa 
Roma quente e poeirenta, ensaiando ‑se. No Livro Três, C. começa realmente a 
agir, a negociar, e quando o faz é implacável. O touro está prestes a ser largado. 
No Livro Quatro/Epílogo, C. dá a estocada final. Está pronto para ser Júlio César: 
o peralvilho filho de uma família senatorial que chegou a cônsul, com metade 
de sorte, outra metade de inteligência, mas principalmente com muito dinheiro 
investido pela City nas suas campanhas eleitorais.
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Uma nota que ajuda à leitura deste espectáculo
Brecht refere ‑se a este texto como sendo um romance histórico ‑satírico sobre a 
queda da república romana. O espectáculo guarda o tom satírico, o tom de uma 
sátira necessariamente negra (porque os acontecimentos são negros – tanto os 
de agora como os dos anos 30/40 na Alemanha ou os dos anos da conspiração 
de Catilina). Mas o mote para a representação é sobretudo o de uma gravidade 
suave, a mesma gravidade que descobrimos na forma pungente e na limpidez 
irónica com que Leonard Cohen canta o Hallelujah, que é uma das nossas 
grandes inspirações tonais.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Neste romance sobressai a dicotomia entre o difícil dia ‑a ‑dia de muitos, para 
quem o trabalho e o preço do pão são cruciais, e o percurso de um homem em 
busca de poder. Na política, e não só, o sucesso de um indivíduo constrói ‑se 
a partir do trabalho anónimo de muitos homens. Da mesma forma, uma 
grande obra surge sob o nome de quem a encomendou e não dos muitos que a 
realizaram; ou, mais cinicamente, para haver um homem rico têm de existir 
muitos homens pobres. Para Brecht, esse grande homem não seria assim tão 
grandioso. E essa será a crua descoberta do ingénuo biógrafo.

É desta disparidade que surge a cenografia, procurando, por um lado, esvaziar 
os símbolos de poder da sua pujança e monumentalidade, e, por outro, dignificar 
o trabalho colectivo. Esta Roma imaginária é construída a partir da visão do seu 
movimento diário e da sua transformação ao longo do tempo. Depois da opulência 
virá sempre, e inevitavelmente, a decadência. Reparemos: as ruínas ocupam hoje 
o lugar dos antigos impérios, sobre os quais se erguem os novos poderes.

Os Negócios do Senhor Júlio César contêm uma reflexão sobre a História e a 
possibilidade de a escrever e ler criticamente. A música deste espectáculo não 
podia por isso deixar em paz os tempos: teria de fazer ouvir “outros tempos” 
para afrontar os cinismos do presente e os monumentos erigidos ao inevitável. 
Teria até de sobrepor tempos diferentes (leitura, memória, acção), para ajudar a 
mostrar que as coisas não tinham de ser como são.

Para isso, foi necessário fazer música original com características por vezes 
contraditórias: cantos de classes subalternas, de escravos sem voz nem cidadania; 
música capaz de desdizer as glórias dos impérios e de ouvir o som das ruínas na 
construção do “progresso”; música do cinismo e das conspirações, nos corredores 
do poder; música com carácter satírico, para rir da pompa; e ainda espectros 
sonoros de promessas de emancipação por cumprir.

Optámos por ter um músico em palco desde o início, marcando o movimento 
relativamente autónomo da música (independência dos elementos do teatro, 
articulados por um processo de montagem). Mas são todos os actores que criam 
o som do espectáculo, com mãos e vozes de quem constrói uma cidade (em palco) 
para dar a ouvir uma outra cidade possível (para além do palco).

E um grito: frágil e resistente ao mesmo tempo.

Textos escritos de acordo com a antiga ortografia.

Sobre a cenografia

Sobre a música

RITA ABREU

PEDRO BOLÉO
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O romance
Os Negócios do Senhor Júlio César foi escrito nos anos 1938 e 1939, durante o 
exílio de Brecht em Skovsbostrand, perto de Svendborg, na Dinamarca. Na 
Alemanha, foi publicado pela primeira vez em 1957, pela editora Gebrüder 
Weiss, de Berlim, já depois da morte do escritor (1898 ‑1956).

É um romance experimental, incompleto, um objecto invulgar na obra 
deste autor alemão. Constituído por quatro “livros” (“I. A carreira de um 
rapaz notável”; “II. O nosso chefe C.”; “III. Administração clássica de uma 
província”; “IV. O monstro de três cabeças”), a obra narra alguns dos aspectos 
menos gloriosos da ascensão ao poder de Júlio César, num claro processo de 
desmitificação da figura em análise.

Os Livros I e III são, por assim dizer, a moldura narrativa do romance: neles 
relata ‑se o negócio entre um pretenso biógrafo, que tem em Júlio César o seu 
ídolo, e o banqueiro Mummlius Spicer, antigo oficial de diligências responsável 
por acompanhar as finanças de César. O jovem biógrafo deseja obter os diários 
de Raro, um secretário de César, que sabe estarem na posse do banqueiro. Os 
Livros II e IV correspondem a esse diário. Nessas notas, organizadas por datas, 
pode descobrir ‑se o ponto de vista de Raro sobre os eventos históricos tratados, 
o quotidiano de Roma, a fragilidade das finanças diárias de César e os dilemas 
amorosos do seu autor.

O Livro I ocupa ‑se da visita do biógrafo à propriedade do banqueiro para poder 
comprar as notas de Raro. Mas, para seu descontentamento, além das notas, 
“comprará” também os comentários de Spicer, que se revelarão “heréticos” em 
relação à imagem que o biógrafo tem de César. Também a intervenção de Afrânio 
Carbon, um jurista, e uma entrevista a um ex ‑legionário de César se revelarão 
perfeitamente impróprias para o projecto de escrever uma biografia sobre aquele 
que seria “para todos os ditadores futuros um modelo incomparável”. No Livro 
III, o jovem biógrafo terá ainda de ouvir o que o corrosivo poeta Vástio Alder tem 
a dizer sobre César.

O encontro entre o jovem biógrafo e os seus interlocutores na casa de Spicer 
decorre vinte anos depois da morte de César, cerca de 24 a.C. Contudo, as notas 
de Raro narram o período 63 ‑60 a.C. – 691‑694, no calendário romano –, anos 
dominados pela conspiração de Catilina e que antecedem a eleição de César 
como cônsul e a constituição do primeiro triunvirato, formado por César, Crasso 
e Pompeu, em 59 a.C. Apesar do recorte histórico e da moldura narrativa, esta é 
uma obra que lida, desabridamente, com as manigâncias do capital e do poder. 
Entre o entusiasmo e admiração por uma figura inegavelmente carismática, 
como era César – entendido como o protótipo do capitalista –, Brecht vai 
revelando as intrigas, as grandes e as pequenas, que fazem de um homem um 
homem ‑de ‑Estado. Denúncia da máquina capitalista, este romance ‑fragmento 

Sobre estes negócios
RUI PINA COELHO
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revela um sistema que, mais do que ir aprimorando estratégias, se apresenta 
como intrinsecamente perverso e trucidante.

Não obstante o meticuloso rigor histórico com que Brecht compõe a obra – 
estamos longe de uma abstracta alegoria sobre o poder –, o romance dialoga 
agilmente com o seu tempo. Brecht tem como referente – claro – a ascensão de 
Hitler ao poder e o estado de petrificação e encantamento em que a Alemanha 
parece ter ficado. O texto, aplicando uma visão marxista da História, destila 
pessimismo, acidez e questiona a inevitabilidade da ascensão do fascismo. 
Contudo, em 1939, às portas da II Guerra Mundial, seria difícil encontrar quem 
quisesse proceder a tão corajoso exercício de anatomia. E Brecht, pessimista, 
isolado – e exilado –, abandonará este projecto.

Os Negócios em Portugal
Os Negócios do Senhor Júlio César é traduzido do francês para português pelo 
poeta António Ramos Rosa e publicado pelas Publicações Europa ‑América, em 
Setembro de 1962, ainda em pleno Estado Novo e muito antes da “descoberta” 
mais generalizada do autor alemão após o 25 de Abril de 1974. Com efeito, antes 
da publicação de Os Negócios… foram somente publicados alguns poemas,  
cenas escolhidas de peças ou textos teóricos breves, em jornais e revistas como  
O Diabo, Vértice, Notícias do Bloqueio (Porto), Diário de Lisboa, Diálogo ou O Século 
Ilustrado; ou em obras de divulgação e crítica como Pano de Ferro; A Encenação  
e a Maioridade do Teatro; Panorama do Teatro Moderno (todos títulos de Redondo 
Júnior); ou Teatro Moderno: Caminhos e Figuras, de Luiz Francisco Rebello.  
O único texto dramático a ser publicado na íntegra será a breve peça didáctica  
A Excepção e a Regra, com tradução de Luiz Francisco Rebello, com a colaboração 
de Fernando de Abranches Ferrão, nas páginas 309 a 318 do Teatro Moderno: 
Caminhos e Figuras. (Cf. Maria Manuela Gouveia Delille et al., Do pobre BB  
em Portugal, 1991.)

Deste modo, Os Negócios do Senhor Júlio César é o primeiro título de Bertolt 
Brecht a ser publicado em Portugal. Em 1976, o romance merecerá uma nova 
publicação, desta feita pela Portugália Editora, na Colecção Contemporânea  
(n.º 126), com tradução de António Ramos Rosa e Ana Maria Marques de 
Almeida, corrigindo algumas das imprecisões da primeira tradução.

“César e o seu legionário” e “O legionário de César”
Embora o romance tenha ficado inacabado, Brecht voltará a este universo 
em outros dois pequenos contos, incluídos nas Histórias de Almanaque 
(Kalendrgeschichten, 1949), publicadas pela Cultarte (Lisboa, 1992), com 
tradução de Rafael Gomes Filipe. Nestes dois contos, volta ‑se a Roma, à City,  
a Raro e a César, mas, desta feita, na véspera do assassinato de César, em 44 a.C., 
depois de este ter sido nomeado Ditador Vitalício. Roma está imponente:  
“A cidade crescera extraordinariamente; uma variegada mistura de gentes  
enchia os alojamentos superlotados; a City fervilhava projectos; os negócios 
decorriam normalmente; os escravos eram baratos”.

Nos dois textos, a acção gira em torno de um dossier onde constaria uma lista 
com o nome dos conspiradores que planeavam a morte do ditador. No primeiro 
conto, César, prevendo o assassinato, decide acabar com a ditadura, abdicar e 
retirar ‑se para a vida privada. Mas os conspiradores, não sabendo se César terá 
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lido ou não o documento comprometedor e temendo pelas suas próprias vidas, 
agem. E César acabará assassinado.

No segundo conto, a acção centra ‑se em Titus Raro, secretário de César 
para os assuntos literários. Raro, que está noivo de Lucília, recebe a visita do 
futuro sogro – um “legionário de César” – e da sua família. O momento não é, 
contudo, o melhor. César acabara de lhe pedir que fosse buscar o dossier sobre 
os conspiradores e que inquirisse sobre a conjura. Nas suas investigações, Raro 
descobre os nomes dos conspiradores e apercebe ‑se de que é urgente tirar 
César de Roma. O plano seria escondê ‑lo no carro de bois do seu futuro sogro, 
escapar ‑se até ao porto de Brundísio e dali alcançar, de barco, Alexandria, para 
que se reunisse ao seu exército. Mas, antes que consiga alertar o seu amo, Raro 
será assassinado por dois vultos misteriosos, na madrugada que antecede a morte 
de César. 

Os cavalos azuis
A dado passo, no romance, César encontra ‑se com alguns senadores no seu 
picadeiro, onde tem exposta a obra Diana no Cavalo Azul. Um deles replica 
que “não existem cavalos azuis!”. Ao que César responde: “Também na nossa 
época existem políticos que nem sempre fazem política, financeiros que não 
têm dinheiro, e padres que não crêem nas deusas”. A referência, divertida, é ao 
grupo de artistas de inspiração expressionista Der Blaue Reiter (O Cavaleiro 
Azul), formado a partir de 1911 (e até ao fim da I Guerra Mundial), em Munique, 
por Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Paul Klee e Marianne von 
Werefkin. Sobre os cavalos azuis de Franz Marc, escreve Brecht:

Gosto dos cavalos azuis que levantaram mais nuvens de poeira que os 
de Aquiles. E enche ‑me de raiva ouvir atirar à cara dos pintores que não 
devem pintar cavalos de azul; não vejo onde está o crime, a sociedade há ‑de 
recompor ‑se sem dificuldade dessa ligeira distorção da realidade. Se for 
preciso, digamos, para não vexar os nossos pintores, pois que os nossos 
biologistas tentem criar cavalos azuis para as peles, se isso não lhes roubar 
muito tempo, e naturalmente em pequena quantidade. [“Sur le réalisme”,  
in Écrits sur la littérature et l’art 2, Paris, L’Arche, 1980.]
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Contudo, Brecht não deixava de notar:

Mas o que também me deixa cheio de raiva são certas afirmações dos 
partidários [de Franz Marc]. Com efeito, duvido muito que a educação artística 
faça dos trabalhadores adeptos dos cavalos azuis, e duvido ainda mais que 
uma educação assim seja desejável. Porque se trata de membros de uma classe 
que mantém com o mundo uma relação bem diferente da que Franz Marc e 
eu próprio mantemos, e porque normalmente a função deles é montar esses 
animais, escová ‑los, arreá ‑los, ferrá ‑los e abatê ‑los. Ao contrário de nós, eles 
não têm apenas impressões dos cavalos. Para o viajante ocioso e ocasional, 
marcas de pés na areia podem ser uma coisa muito interessante, mas para 
o sapateiro muito menos satisfatória: para não preferir as marcas dos pés 
em gesso teria primeiro de desfazer ‑se do anseio de precisão que o assalta 
permanentemente.

Esta curiosa referência remete igualmente para um contexto mais lato: para 
as querelas com Lukács sobre realismo e arte. Ambos de formação marxista, 
Lukács defendia o realismo tradicional de autores como Thomas Mann face 
ao surgimento de movimentos como o expressionismo, o surrealismo ou o 
naturalismo; Brecht, por seu lado, mostrava ‑se muito favorável a todas as 
estratégias formais que pudessem agir sobre o mundo e transformá ‑lo, e, em 
particular nas décadas de 1920 ‑30, revelava uma atitude bastante livre em 
relação à tradição e ao cânone. Assim, a componente experimental deste romance 
não é um dado despiciendo. Com uma estrutura formal bastante singular (dois 
livros onde predominam descrições e longos monólogos; e outros dois onde a 
informação está ordenada por datas), a sua forma faz parte de uma estratégia 
mais lata de acção sobre o mundo e a arte.

Lições de História
Em 1972, em Lições de História (Geschichtsunterricht), a dupla de cineastas 
Jean ‑Marie Straub e Danièle Huillet adapta o romance de Brecht ao 
cinema. Ignoram o diário de Raro e centram ‑se nas entrevistas aos quatro 
interlocutores do biógrafo. Entre as entrevistas, que oferecem ao biógrafo 
uma visão desordenada do mundo e da Roma de César, o biógrafo desloca ‑se, 
tranquilamente, de carro por uma Roma onde se podem ainda ver as ruínas 
do mundo descrito no romance de Brecht (sequências que encontram eco 
nos passeios de lambreta de Nanni Moretti, em Querido Diário, 1993) e ouvir 
o bulício de uma cidade agitada. Assim, Straub e Huillet, cruzando togas 
com gravatas, narração com entrevista, descobrem os destroços de uma 
civilização no próprio relato que se constrói sobre ela, num trabalho que 
dialogava com a avaliação que se fazia do capitalismo e do mundo após os 
événements de 1968.

A adaptação
Esta adaptação responde a – pelo menos – três linhas estruturantes: a) 
enfatizar as estratégias de desmitificação empregues por Brecht, sublinhando a 
vulgaridade e a baixeza moral da elite governante; b) entender a obra como um 
romance de aprendizagem fracassado, uma vez que são fornecidos ao biógrafo 
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todos os dados para que ele deixe de considerar César como uma figura impoluta 
e maior que a História; c) manter a tessitura romanesca e providenciar – tanto 
quanto possível – uma experiência de leitura ao espectador.

a) No romance, não há nenhuma figura que saia incólume. Todas as figuras 
de poder são expostas ao rigor de uma análise desassombrada e interessada em 
mostrar que o que faz andar a História não são indivíduos particulares, mas sim 
as massas. Nas célebres “Teses sobre a Filosofia da História” de Walter Benjamin 
– um dos textos filosóficos e políticos mais importantes do século XX, escrito 
sensivelmente na mesma altura em que B.B. trabalhava em Os Negócios… e 
sobre o qual este anotou que “o pequeno tratado deve ter sido escrito depois de ter 
lido o meu romance sobre César” –, argumenta ‑se não só contra o historicismo 
que tende a entender a História como uma sucessão de eventos encadeados 
por relações de causa e consequência, mas também contra o uso que a social‑
‑democracia faz dessa concepção da História. Assim, quer na academia quer na 
política, essa visão tende a conservar e defender o ponto de vista dos dominantes. 
Para Benjamin, só o materialismo histórico estaria capacitado a perscrutar a 
História e a perceber as suas dinâmicas. E é essa a visão que Brecht aplica na 
sua obra. Deste modo, a proximidade temática e ideológica entre Os Negócios… 
e as teses de Benjamin é tremenda – a tese estruturante do romance é provar a 
não inevitabilidade da História e dos acontecimentos que levaram à ascensão de 
Hitler e do fascismo.

b) No romance, Brecht não mostra a evolução do biógrafo. A leitura que este 
faz das notas de Raro não é mediada – as entradas do diário são “lidas” ao mesmo 
tempo pelo leitor e pela personagem. Contudo, por suspeitar que os seus leitores 
– em 1939 – não mudassem (ou não pudessem mudar), Brecht deixa o romance 
inacabado, impossibilitando, ao biógrafo, a síntese desta lição de história – mas 
deixa a hipótese desta ser feita pelo leitor. Em todo o caso, no que ao biógrafo 
diz respeito, estamos perante um Bildungsroman falhado: sem síntese, sem 
conclusão, sem aprendizagem.

c) Uma outra linha estruturante para a adaptação é a ideia de que poucas 
coisas são tão revolucionárias como o acto de ler: “Os financeiros lêem com mais 
atenção do que os bibliófilos; sabem melhor do que estes os inconvenientes que 
podem resultar de uma leitura demasiado apressada”. Nesse sentido, haverá uma 
parte substantiva de texto que será entregue, sem mediação, deixando o texto 
projectado no palco, para que possa ser lido por cada espectador, no seu ritmo, 
tentando evitar leituras apressadas, providenciando um espaço onde se possam 
colocar questões. Como resposta à vertigem dos nossos tempos, propomos “ler 
devagar”.

As figuras da adaptação
Os Negócios… decorrem em dois tempos distintos: durante os anos 63 a 60 
a.C. (onde são protagonistas César, o escravo Raro e um conjunto diverso de 
vozes/personagens que compõem a conjura de Catilina e a vida de C. vista por 
Raro) e vinte anos depois da morte de César (onde pontuam o biógrafo e os seus 
interlocutores). A figura do biógrafo funde ‑se com a do escravo Raro. Leitor e 
coisa lida tornam ‑se um só. Desaparecem um no outro. Como se a compreensão 
estivesse dependente da apropriação pelo corpo. Ou se, à falta de compreensão 
racional, só o corpo pudesse dar resposta.
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Mas as figuras onde a tese do romance melhor se perscruta são as dos 
interlocutores do biógrafo. Brecht, para erguer uma visão “herética” de César/
Hitler, convoca quatro pilares que sinalizam a maneira como se foi construindo a 
imagem do fascismo.

Mummlius Spicer, banqueiro – muito possivelmente, judeu (Spicer é uma 
variante do nome judeu Spitzer) –, é a banca e o capital que não resistiram ao 
apelo de Hitler, por verem nele uma oportunidade de riqueza. Assim, esta 
personagem é desenhada numa curva evolutiva que vai de Shylock, ardiloso e 
cúpido, a Willy Loman, perdido nas reminiscências de um passado do qual não se 
conseguiu livrar.

O ex ‑legionário de César será o veterano da I Guerra Mundial, o alemão 
vulgar ferido no seu orgulho pátrio, que Hitler capitalizará para justificar as suas 
iniciativas militares.

Afrânio Carbon, jurista, tem um referente mais concreto: Carl Schmitt (1888‑
‑1985), jurista e filósofo político alemão, que em 1933 se junta ao partido nazi 
e que é um dos principais arquitectos teóricos das perseguições aos judeus, 
defendendo que o Estado, para preservar a normalidade, pode empregar medidas 
extremas, justificando assim a ditadura. Em rigor, não será esta a primeira vez 
que B.B. fará referência a esta figura. Nikolaus Müller ‑Schöll, em “L’intervention 
dans le politique: Brecht, Carl Schmitt et la dictadure en scène” (Europe, n.º 856‑857, 
Agosto‑Setembro 2000, p. 118‑129), sinaliza referências a Carl Schmitt em vários 
textos (A Lição de Baden Baden sobre o Acordo, Fatzer e Venda do Pão).

Vástio Alder, o poeta “que enriquecera a língua latina com mais vocábulos do 
que qualquer outro autor antes dele”, remete para o uso que o nazismo fez da 
grande cultura, da arte, como maneira de confirmar a sua – alegada – grandeza 
histórica. Mas este poeta, corrosivo, cínico, vencido, é também, para nós, um Paul 
Southman, o artista exilado de O Dia do Santo, de John Whiting, que vitupera 
contra todos e que deixou a cidade à sua (merecida) sorte.

Embora sejam pilares da imagem de força do fascismo, todos eles se revelam 
equívocos: Spicer vê nele uma oportunidade de negócio; para o ex ‑legionário, 
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“a sopa não era má”; Carbon vê nas possibilidades de comércio o grande legado 
de César; e Alder declara que não escreveria “mais de dois versos” sobre C. Em 
suma: os pilares em que assentam o fascismo e as ditaduras são ocos e estéreis, 
frágeis e fraudulentos.

A única figura que não provém do romance é o Anjo de Costas, evocação tímida 
do “anjo da História” de Benjamin, essa fabulosa súmula das suas “Teses sobre  
a Filosofia da História”. Assim, na tese IX, escreve Benjamin:

Há um quadro de Paul Klee intitulado Angelus Novus. Representa um anjo 
que parece preparar ‑se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. 
Tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo 
da história deve ter este aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de 
factos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem 
fim, que incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhas lança aos pés. 
Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus 
fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um vendaval 
que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já as não consegue 
fechar. Este vendaval arrasta ‑o imparavelmente para o futuro, a que ele volta 
costas, enquanto o monte de ruínas à sua frente cresce até ao céu. Aquilo a que 
chamamos o progresso é este vendaval.

E progresso é aquilo a que têm chamado o capitalismo.
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Os nossos Negócios
Para nós, Os Negócios do Senhor Júlio César aparece como mais uma etapa de um 
trabalho em curso sobre a crise do capitalismo e sobre a relação do indivíduo com 
as forças sistémicas do modelo capitalista. Fizemo ‑lo, no TEP, com A Morte de um 
Caixeiro Viajante (2010) e Do Alto da Ponte (2011), de Arthur Miller; Já passaram 
quantos anos, perguntou ele (2011), de Rui Pina Coelho (que recuperava o Look 
Back in Anger, de John Osborne); O Dia do Santo, de John Whiting (2012); e Chove 
em Barcelona, de Pau Miró (2012). E, de certo modo, essa é também a questão 
maior que Gonçalo Amorim tem perseguido na maioria das suas encenações:  
em Foder e Ir às Compras (2007); em A Mãe (2009); n’O Jogador (2011).

Este espectáculo – portanto – a partir do romance de Brecht serve ‑nos para 
continuar esse trabalho. Em A Morte de um Caixeiro Viajante, Miller faz um 
diagnóstico desassombrado ao sonho americano e à sua crueza. O retrato que 
faz da sociedade de consumo americana dos anos quarenta é de uma brutalidade 
atroz para o homem comum, revelando ‑se como uma máquina trituradora de 
sonhos. Em Do Alto da Ponte, que decorre num bairro de estivadores de Nova 
Iorque, Miller acentua o cinismo e constrói uma obra – dura como poucas – sobre 
as relações laborais, sobre a prisão, que é o trabalho numa vida sem possibilidades 
de fuga, e sobre a diluição dos laços de solidariedade entre classes, num mundo 
cada vez mais individualista. Em Já passaram quantos anos, perguntou ele, 
criámos texto e espectáculo de raiz sobre a crise em Portugal e, em particular, 
sobre a crise na geração nascida depois do 25 de Abril, um espectáculo sobre 
a vida em Portugal nos últimos quinze anos – mais ano menos ano. Mas, tal 
como os dois textos de Miller, também este partia de uma releitura dos anos 
cinquenta, uma vez que foi escrito em diálogo com Look Back in Anger (1956) 
de John Osborne. Em O Dia do Santo, texto de 1951, erguíamos um requiem 
pela arte, totémico e apocalíptico – onde se ensaiava o tema do abandono da 
cidade e da coisa pública por parte dos artistas –, tema que haveria de ser o mote 
para Um Espectáculo para os Meus Compatriotas (Negócio ZDB, 2012): um 
espectáculo feito de raiva, impreciso, instável, nervoso – mas também ambicioso, 
frontal e urgente. Chove em Barcelona, de Pau Miró – texto que poderia muito 
bem ser uma prequela para Foder e Ir às Compras, de Mark Ravenhill –, foca 
essencialmente as consequências da objectificação dos afectos e o que isso deve  
às lógicas do consumismo – que atropelam as relações humanas.

Agora, avançamos até este Brecht do final dos anos trinta do século XX 
e tentamos olhar para o nosso mundo através da leitura dos diários de um 
secretário de C. e do processo de aprendizagem que um jovem biógrafo, 
admirador convicto da grandeza de um ditador, (não) fará. 

Hoje, estamos – lamentamos – tão pessimistas quanto Brecht. Suspeitamos 
que ninguém queira fazer a anatomia do sistema que teima em querer salvar ‑se 
a todo o custo, “resgate” após “resgate”. Suspeitamos também que talvez não seja 
o teatro a melhor maneira para a fazer. Contudo, sentimos também a urgência de 
dizer – da maneira mais articulada que soubermos – que as coisas não têm que se 
passar como têm vindo a passar e que o que aí vem não é inevitável. Que as coisas 
podem mudar.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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A fuga precipitada de Brecht para o estrangeiro, no dia a seguir ao incêndio do 
Reichstag, veio interromper (quando não fechar definitivamente) um conjunto 
de experiências e de trabalhos de investigação que vinha desenvolvendo em 
Berlim desde os anos 20, nos domínios do teatro (o teatro épico e a peça didáctica), 
da ópera e do cinema. O longo exílio de mais de 16 anos levou ‑o, passando pela 
Checoslováquia, Áustria, Suíça e França, até à Dinamarca (1933 ‑39), Suécia (1939‑
‑40), Finlândia (1940 ‑41), Estados Unidos (1941 ‑47), Suíça de novo (1947 ‑48), 
antes de, em Setembro de 1949, se instalar definitivamente em Berlim, na RDA.

Instalado com a mulher, Helene Weigel, e os dois filhos desse casamento numa 
casa comprada logo em Agosto de 1933 nos arredores da cidade de Svendborg, 
na Dinamarca, Brecht não afrouxou a cooperação intelectual e artística com o 
pequeno grande grupo que foi, ao longo do exílio, frequentemente chamado a 
discutir, a tomar posição, a trabalhar em projectos comuns: Walter Benjamin, 
Lion Feuchtwanger, Hans Eisler, Karl Korsch, Slatan Dudow, Bernard von 
Brentano, Erwin Piscator… Com muitos iria cruzar ‑se em Paris, Londres, 
Moscovo ou Nova Iorque; outros, como Benjamin, Eisler, Feuchtwanger, Korsch, 
fariam estadias mais ou menos longas em Svendborg.

Até ao início da guerra, Brecht desdobrou ‑se em viagens para participar em 
congressos de escritores, para assegurar a encenação ou assistir à representação 
de um ou outro dos seus textos, para encontrar editores… mas, sobretudo, 
escreveu. A colectânea Poemas de Svendborg reúne muita da produção lírica  
desse período. Os Horácios e os Curiácios, escrita em 1934, e a peça radiofónica  
O Julgamento de Lúculo (1939) retomam o trabalho sobre a peça didáctica, 
agora em circunstâncias novas. É deste período a escrita de algumas das mais 
importantes grandes peças (primeira versão de Galileu, Mãe Coragem e os Seus 
Filhos, A Boa ‑Alma de Sé ‑Chuão), mas também das peças mais imediatamente 
políticas e, sobretudo por isso, formalmente mais dramáticas ou aristotélicas, 
destinadas a terem uma função imediata de agitação e propaganda ou a 
reforçarem a mobilização dos núcleos de exilados em torno da luta antifascista 
e contra Hitler: As Espingardas da Senhora Carrar e Terror e Miséria do Terceiro 
Reich. Na ficção narrativa, Brecht trabalhou, neste período, em pelo menos 
quatro projectos: O Romance dos Três Vinténs, escrito entre o Outono de 1933  

1938 ‑1940: Brecht,  
o tempo de César
O Diário de Raro no Diário 
de Brecht
LUÍS VARELA*
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e o Verão de 1934 e publicado em Amesterdão em Novembro desse ano, Romance 
Tui e Me ‑Ti ou O Livro das Viragens, começados em 1937, inacabados ambos,  
e… ao quinto ano de exílio, em Fevereiro de 1938, em Svendborg, Brecht encetou 
a escrita do romance Os Negócios do Senhor Júlio César.

Mesmo não sabendo muito bem de que tipo de negócios poderia tratar ‑se, 
Brecht propunha ‑se desde o início abordar a figura de Júlio César como alguém 
que faria política (e, por extensão, a guerra) em função dos seus interesses nos 
negócios. O fio condutor do romance seria a investigação que um jovem homem 
de leis, admirador de Júlio César, faria para escrever, 20 anos depois da sua morte, 
uma biografia do seu herói. As investigações historiográficas que Brecht teve 
de fazer para a redacção da obra, envolvendo a leitura ou releitura de Plutarco, 
Cássio, Dio, Suetónio, Salústio, Mommsen e Max Weber, conduziram ‑no  
a fazer desenrolar a acção nos anos 63 ‑60 a.C. e em torno das conjurações de 
Catilina. Duas figuras, para além de César, são centrais no projecto de romance.  
A primeira: o rico banqueiro Mummlius Spicer, ex ‑oficial de diligências 
envolvido em processos de penhora de bens para pagamento de dívidas de Júlio 
César, e depois próspero financeiro da City e seu financiador; a segunda: Raro, 
escravo e secretário de César que durante um ano, o ano da ascensão e queda de 
Catilina, manteve um diário onde, de mistura com as suas próprias alegrias e 
desgostos amorosos, regista os dissabores do patrão com os credores, as fofocas 
da City, as flutuações das cotações da bolsa, as pequenas e grandes intrigas no 
Senado, as manobras politiqueiras do patrão, as suas ocasionais vitórias e derrotas 
políticas, os seus ganhos e perdas nos negócios.

O relato dos encontros do jovem biógrafo com o banqueiro Mummlius Spicer, 
a cujas mãos tinha vindo parar o diário de Raro, e a transcrição desse documento 
(a cuja consulta o autor só tem acesso mediante um justo preço) foram os recursos 
ficcionais de que Brecht deitou mão para fazer um retrato do homem de negócios 
Júlio César até às vésperas da sua eleição como cônsul.

O processo de escrita de Os Negócios do Senhor Júlio César terá decorrido a 
muito bom ritmo nos primeiros meses (a ponto de Brecht poder encarar, logo em 
Março, um adiantamento de dinheiro por parte do editor). Ter ‑se ‑á arrastado 
nos meses seguintes até ser definitivamente abandonado, ficando também este 
projecto na forma de fragmentos, no início de 1940.

Para tentarmos compreender o processo de escrita e o abandono do projecto 
César dispomos do Diário de Trabalho [Arbeitsjournal]1 de Bertolt Brecht. Não 
sendo, talvez, a referência mais importante, vai servir ‑nos, ainda assim, de fio 
condutor.

A primeira entrada do Diário de Trabalho, cinco meses depois do início da 
escrita de Os Negócios do Senhor Júlio César, é precisamente a propósito dessa 
obra em curso:

20.7.38
catilina é sem a menor dúvida a mais ignóbil descoberta da plebe. sinistra 
figura, mesmo depois de se raspar a lama com que a classe dominante o cobriu. 
mas talvez ele tenha sabido atravessar os nevoeiros ideológicos dominantes, 
que dominavam mesmo no seio da plebe, porque ignorava certas inibições, 
devido precisamente à sua corrupção e à sua imoralidade absolutas, à sua total 
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ausência de limites e de preconceitos. está ‑se perante uma tentativa  
de mobilização dos escravos, mais exactamente de uma disponibilidade para  
o fazer (disponibilidade de quem está por tudo). nele já se encontrava toda  
a “concepção cesariana”, na medida em que ela era a concepção da city, com  
o programa itálico, o projecto de colonização, etc., mas também, o que ia muito 
contra a city, o perdão das dívidas e, precisamente, o apelo aos escravos. a plebe 
oferecia assim o seu programa ao aventureiro ávido de se apropriar dele.  
o programa não era realizável sem os escravos. com grande sentido prático,  
o homem ousou fazê ‑lo. a consequência foram dois mil anos de lama 
acumulada contra ele pela classe dominante.

Logo três dias depois, nova entrada do diário com referência a César:

23.7.38 
ao escrever o césar, não tenho que pensar um segundo sequer – dou ‑me conta 
disso agora – que as coisas tinham de se passar obrigatoriamente como se 
passaram. que a escravatura, por exemplo, que tornava impossível na prática 
uma política da plebe, não podia ser abolida. a procura de explicações para 
todos os acontecimentos transforma os historiadores em fatalistas. além disso, 
já nessa época a escravatura travava o “progresso”. todos os discursos sobre 
a necessidade de escravos devida à ausência de máquinas são perfeitamente 
superficiais e perdem ‑se no infinito! no fim de contas, se não se construíam 
máquinas era também porque se dispunha de escravos. e o que é este “se”? será 
que os escravos precisavam da escravatura por não terem máquinas? eles eram 
dois terços da população da itália. a minha missão consiste em mostrar como 
a manutenção à força da escravatura lança a sociedade inteira na servidão. 
nenhum senador ou banqueiro da época de césar gozava de tanta segurança 
pessoal, de tantas possibilidades de iniciativa política, de tão grande liberdade 
de circulação como qualquer um ou quase na época de cícero. senadores e 
banqueiros pagaram com a total perda da dignidade os seus lagos com peixes.  
e no fundo nenhum césar teve o poder de qualquer um dos numerosos cônsules 
da república!

Por este tempo, estava Brecht envolvido em várias frentes de trabalho e de 
combate. Tinha de ultimar os Poemas do Exílio para a edição prevista para Praga, 
prosseguia a investigação de documentação e fontes para a redacção de  
Os Negócios do Senhor Júlio César, mantinha um vivo debate com Lukács e a 
“clique de Moscovo” sobre o realismo. Escrevia, em “Sobre o carácter formalista 
da teoria do realismo”:

[…] Actualmente, estou a trabalhar em dois romances, numa peça de teatro 
e numa recolha de poemas. Um dos romances é histórico, exige um trabalho 
vasto de investigação sobre a História romana. É satírico. Ora, o romance é 
o domínio por excelência dos nossos teóricos. Mas é sem a menor ponta de 
malícia que digo que para trabalhar nesse romance, Os Negócios do Senhor 
Júlio César, não consigo encontrar neles a mínima indicação que me possa 
orientar. Não vejo nenhuma utilidade possível na acumulação de conflitos 
que o romance do século passado foi buscar ao drama, nas cenas longas, 
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pintadas a fresco, com evocação de interiores. Para partes importantes, utilizo 
a forma do diário íntimo. Para outras partes, revelou ‑se necessário mudar de 
point of view. Quanto ao meu ponto de vista, aparece na montagem dos dois 
pontos de vista dos narradores da ficção. É possível que a coisa não devesse 
revelar ‑se necessária. De qualquer modo, sai do esquema que eu tinha previsto 
inicialmente. Mas esta técnica veio a revelar ‑se necessária para uma apreensão 
mais justa da realidade; os meus móbiles eram estritamente realistas. […]
Enquanto aos poucos se vai tornando mais claro para mim o significado das 
caixas de seguros de vida de Clodius e sou invadido por qualquer coisa parecida 
com a alegria dos descobridores, penso: se ao menos se pudesse escrever um 
capítulo muito longo, transparente, outonal, duma clareza cristalina, com uma 
curva irregular, uma espécie de linha vermelha ondulada e contínua! A City 
de Roma dá o consulado ao seu democrata Cícero, proíbe os clubes plebeus 
armados que se transformam em pacíficas caixas de seguros de vida, as folhas 
são amarelas no Outono. O enterro dum desempregado custa dez dólares, foi 
para isso que se descontou; mau negócio se se morre muito tarde; mas temos 
a linha ondulada, às vezes, de repente, encontram ‑se armas nessas caixas, 
o senhor Cícero é banido da cidade, perde dinheiro, a sua casa de campo é 
incendiada, custou milhões, quantos? Folheamos, não, nenhuma referência; 
onde estavam os clubes plebeus no dia 9 de Novembro de 91? “Meus senhores, 
não respondo por nada” (César).
Estou num estado muito primário do meu trabalho.

Já as trocas de ideias com Walter Benjamin, seu vizinho e convidado em 
Svendborg, no longo período entre Julho e Outubro desse ano de 1938, haviam 
de centrar ‑se mais nos Comentários sobre os poemas de Brecht ou no ensaio 
sobre Baudelaire que Benjamin estava a escrever, sobre Virgílio e Dante, sobre a 
literatura soviética e a “clique” alemã de Moscovo, Estaline e as purgas, o teatro 
épico, Trotski, a História… Sobre César, nada, ou quase. (Nos intervalos, não 
dispensariam uma boa partida de xadrez ou um modesto copo de bom vinho.)

Duma entrada do Diário de Trabalho de Julho, sem indicação do dia:

dificuldades com césar. o indivíduo tem de sobressair ainda mais. ele tem 
de emergir de entre as classes. propulsado pela pressão das classes em luta, 
elevando ‑se por seu lado. não é verdade que a própria revolução proletária 
permitiu (no país onde depois da vitória restavam duas classes em luta, os 
operários e os camponeses) a ditadura dum homem? os equitis tiveram c[ésar] 
acima deles depois de submeterem os plebeus e os patres. 
para terminar, o seguinte quadro: a plebe, constantemente renovada pela 
contribuição dos escravos, rebaixada ao nível da escravatura, constitui a 
reserva do exército com que são esmagadas e mantidas sob dominação 
as nações estrangeiras, enquanto se apresentam como nações, ou então 
esse exército ajuda as classes dominantes estrangeiras a reprimirem o 
seu proletariado. sob o domínio dos imperadores, a plebe já não constitui 
verdadeiramente uma classe. equitis e patres misturam ‑se, na base dos 
negócios… de negócios equitativos. os políticos senatoriais transitam para  
a administração. o proletariado, i.e., o mundo dos escravos, é internacional,  
já não se desenvolve enquanto força produtiva. a economia da servidão, que 
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deu tudo o que tinha a dar, está acabada, no duplo sentido da palavra.  
a opressão é geral, atingiu todas as camadas.
pequena fase à parte, depressa ultrapassada, no tempo de césar: a plebe rural 
ainda tem que proceder rapidamente à passagem para a economia de servidão 
na viticultura e na oleicultura, passagem já realizada no sector cerealífero. 
donde a lex julia.

Numa entrada do diário do dia 25 de Julho está expresso de forma clara  
o princípio da historicização, que viria a ser desenvolvido no importante texto  
de 1940 “Descrição sucinta duma nova técnica de arte dramática que produz  
um efeito de distanciação”, e o tópico do debate sobre o realismo com Kurella  
e Lukács:

todo o projecto c[esariano] é desumano. por outro lado, é impossível 
representar o desumano sem uma certa ideia da humanidade. é impossível 
representar o sistema social sem entrever outro. e não posso escrever 
exclusivamente dum ponto de vista contemporâneo, tenho que vislumbrar, 
mesmo para aquela época tão remota, a possibilidade duma alternativa. um 
universo frio, uma obra fria. e no entanto vejo, ao pousar a caneta como ao 
escrever, a que ponto estamos humanamente degradados.

Os preparativos da guerra avançavam (“o pintor de paredes prepara ‑se para 
conquistar o mundo. ontem começaram as grandes manobras alemãs, ensaio 
geral da mobilização”, escreve no seu diário, a 18 de Julho), Brecht parecia deixar 
de lado Os Negócios do Senhor Júlio César, mas o romance não deixava de estar 
presente na sua reflexão sobre a actualidade:

25.9.38 
muito digna de nota para o meu césar a reviravolta da classe dominante 
francesa perante as ameaças de guerra hitlerianas, a violação do tratado que 
risca a checoslováquia do mapa e liquida a posição de grande potência da 
frança. só fazem guerras de rapina. só defendem o bolo se for e continuar a ser 
seu. sacrificam permanentemente o poder político aos negócios, desde que 
essa espantosa alternativa se apresente realmente. uma guerra com semana 
de quarenta horas? nem pensar. esta gente dá um magnífico exemplo de lógica 
implacável e de imunidade diante dos ídolos. o quê, defender o país deles 
quando não é seu? […]

Um novo projecto teatral ocupava o primeiro plano das prioridades de Brecht no 
final do ano: A Vida de Galileu, que terminaria em três semanas. E será necessário 
chegar a Fevereiro do ano seguinte para encontrar no diário uma nova referência 
ao projecto César:

26.2.39
[…] não tenho avançado no meu césar, estava disposto a considerá ‑lo 
incompreensível. mas eis que agora tenho um reconforto: a irmã de grete, 
casada com um operário metalúrgico, chega da alemanha. lê numa noite o 
segundo livro e considera ‑o do maior interesse. questionada por grete, prova 
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que já compreendeu relativamente tudo. benjamin e sternberg, intelectuais 
altamente qualificados, não compreenderam e insistiram para que eu pusesse 
na obra mais interesse humano, mais romance à antiga! e depois há ainda steff, 
que reclama a continuação. isso deveria bastar.

Só quase dez meses depois, na Suécia (a guerra tinha começado “oficialmente” 
três meses antes e as tropas de Hitler já ameaçavam a Dinamarca), Brecht se 
referiria de novo a Os Negócios do Senhor Júlio César com entusiasmo. Em 
duas entradas, separadas por escassos 15 dias, dava conta, primeiro, de uma 
reacção estimulante por parte de operários alemães e, depois, das pertinentes 
possibilidades de leitura da ficção César a partir da actualidade política:

7.12.39 
[…] voltei aos negócios do senhor júlio césar, ao livro IV. a grete emprestou a 
alguns operários alemães o que já tenho em mãos (três livros), o resultado foi 
muito encorajador. são principalmente sindicalistas e compreenderam tudo  
ao pormenor. o interesse deles pela coisa incitou ‑me a continuar.
falando de estilo: as partes raro exigem um estilo mau, se se entender por 
aí deselegância, deixar ‑andar, ausência de plástica. os “toques de beleza” 
encontram ‑se na linha arquitectónica. mesmo assim, essa prosa pode 
atingir de vez em quando uma certa elevação, quando raro tiver que parecer 
envolvido ou quando puder julgar ‑se obrigado a fazer um floreado de retórica 
(descrição do campo de batalha de pistório e do triunfo de pompeu). as partes 
de spicer favorecem melhor as reflexões e a sátira torna ‑se mais directa. em 
contrapartida, o elemento arquitectónico empobrece. deste ponto de vista,  
o primeiro livro é “bem escrito” e o segundo “mal escrito”!

24.12.39 
para o césar, é fundamental abandonar as alturas da retrospectiva.  
o historiador tem naturalmente tendência para confundir o resultado com 
o objectivo e, à força de arrastar com ele os móbiles, acontece ‑lhe exagerar 
involuntariamente o sector dos projectos deliberados. um exemplo: pode ser 
que hitler tenha firmado o pacto com os russos para ter mãos livres contra as 
potências ocidentais. é quase certo que tinha projectado uma ofensiva para 
novembro que o exército aparentemente lhe recusou. por seu lado, estaline, 
aproveitando a gigantesca acção a partir da holanda, teria podido organizar a 
sua ofensiva  
na finlândia de forma tão segura como tinha acertado o pacto do báltico com  
o estrondo dos canhões e dos bombardeiros alemães sobre varsóvia. agora lança 
a ofensiva num momento relativamente calmo e se acontecesse que  
a guerra da finlândia, ao prolongar ‑se e ao unir todos os adversários da urss, 
provocasse uma grande reviravolta, não se duvide que toda a gente imputaria 
a hitler o plano bem urdido de ter assinado o pacto com os russos para assinar 
a paz com as potências ocidentais. a urss, por outro lado, utilizou a liberdade 
de movimentos que este pacto lhe concedeu para fazer uma manobra que, 
mais uma vez, antes lhe retirou liberdade de movimentos. temia uma paz 
precipitada? ou, tardando a ofensiva a acontecer, concluiu pela substituição 
iminente de hitler por um governo de generais? ou joga com a ideia de 
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conquistar o mundo ao lado de hitler? um único país não é mesmo suficiente 
para construir o socialismo? seria pura loucura. ao lado de hitler só há o 
naufrágio e mais nada, para todos os regimes do mundo. mas no caso em que a 
urss pudesse temer uma paz nas suas costas entre as potências capitalistas, uma 
pergunta se impunha: será que a perda da simpatia do proletariado mundial 
compensa as garantias militares? projectou ‑se de menos – ou de mais?

Entretanto, Brecht tinha começado o trabalho sobre o grande projecto teórico 
A Compra do Latão, tinha escrito o importante texto teórico “Sobre o Teatro 
Experimental”, as pequenas peças em um acto Dansen e Quanto Custa o Ferro, 
tinha concluído em cinco semanas a escrita de Mãe Coragem e os Seus Filhos, tinha 
escrito O Julgamento de Lúculo e iniciado a escrita de A Boa Alma de Sé ‑Chuão.

Desta data em diante, as referências a César escasseiam e outros projectos (e a 
guerra, e a impossibilidade de viajar, de comunicar, e as dificuldades económicas) 
impõem ‑se. Já na Finlândia, sempre dois passos à frente das tropas de Hitler:

19.8.40
de momento, só sou capaz de compor pequenos epigramas, oito versos  
e actualmente não mais que quatro. não toco no césar porque a boa alma  
de sé ‑chuão não está concluída. quando, para mudar, abro a compra do latão, 
tenho a impressão de apanhar no rosto com uma nuvem de poeira. como 
pensar que tais coisas venham a ter algum sentido? a pergunta não é retórica. 
precisava muito de acreditar nisso. as vitórias momentâneas de hitler não estão 
em causa, o que está em causa é o meu isolamento no que diz respeito  
à produção. quando de manhã ouço as notícias no rádio, enquanto leio a vida  
de johnson de boswell e deito o olho para a paisagem de bétulas com as brumas  
do ribeiro, a jornada contranatura não começa por uma dissonância mas antes 
por uma total ausência de som, é o tempo do entremeio. […]

Não faltará muito para a partida em direcção aos Estados Unidos. Aí, Os Negócios 
do Senhor Júlio César perde definitivamente espaço nas preocupações e projectos 
de Brecht.

O projecto de romance, as vicissitudes por que passou a sua escrita e a sua 
forma dominante de diário, são uma eloquente imagem invertida deste período 
da vida do pensador interventivo Brecht e da Europa. Como o primeiro Galileu. 
Como Mãe Coragem. 
 
Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

1 Ao longo de 17 anos (durante parte do périplo 

do exílio e, depois, já instalado na RDA), Brecht 

foi alimentando regularmente este diário com 

notas escritas, dando conta do seu trabalho, dos 

seus encontros com amigos e não só, dos grandes 

debates sobre a cultura e a arte, a política, a 

guerra… Recortes de jornais, fotografias, gráficos 

intercalam ‑se para revelar, para esclarecer, 

para distanciar este ou aquele acontecimento; 

mas também uma ou outra foto dos dois filhos 

que o acompanham no exílio, da Weigel, ou um 

fragmento dum poema de Victor Hugo; também 

pequenos apontamentos de teoria teatral, de 

poética… Brecht pôs fim à redacção deste diário 

(ou Werner Hecht entendeu que assim deveria 

ser, para efeitos de edição) mais de um ano antes 

de morrer.



23

O triunfo é o mais provável pórtico de entrada na História. Talvez a ruína que 
sempre ameaça os humanos propósitos ou a certeza das cinzas que, cedo ou 
tarde, nos cobrirão, a nós e aos nossos actos, ajudem a compreender o privilegiado 
lugar que a memória dos séculos reserva aos vencedores. É certo que a tradição 
sapiencial sempre questionou o sentido dos seculares triunfos, denunciando ‑lhes 
a vacuidade, mas, ainda assim, a vitória faz História. E se à fortuna vencedora 
se juntarem episódios de dramático risco, amores intensos, mortes patéticas e 
dilacerantes (realmente ocorridos ou forjados pela imaginação), então o destino 
do homem vitorioso, esculpido em mito, transforma ‑se em renovada fonte de 
interpretação política, de inspiração literária, de criação artística e de reflexão 
filosófica.

Desenhada na Antiguidade por Plutarco e Suetónio, sem referir os 
historiógrafos como Apiano, Díon Cássio, Valério Máximo ou Veleio Patérculo, 
a vida de Júlio César é horizonte fértil para políticos e escritores. Que há de 
tão sedutor nessa biografia? Muitas são as estrelas que se conjugaram no seu 
firmamento: reconhecendo ‑se de linhagem ilustre – pela mãe descendendo dos 
antigos reis e pelo pai descendendo de Julo, o filho do troiano Eneias, e da deusa 
Vénus –, são, contudo, importantes os laços e os actos que o ligam aos populares; 
a uma inteligência arguta e a uma habilidade retórica, que o tornam astutamente 
persuasivo, liga ‑se uma oportuna e bem calculada liberalidade, fonte de favores 
e reconhecimento, que o faz gastar importantes somas de dinheiro, ainda que 
para isso se endivide para além da prudência; o seu génio militar conduziu ‑o a 
expressivas vitórias na Hispânia, na Ásia, em África, para não falar na submissão 
dos povos da Gália ou na decisiva vitória sobre as forças de Pompeio, nas planícies 
de Farsalo, com que selou a sorte da guerra civil; nos momentos de risco e de 
decisão supremos, a tradição atribui a César uma intensa consciência da ocasião, 
traduzida em expressões de brilho dramático que atravessaram os séculos, 
como na travessia do Rubicão (modesto rio pelas circunstâncias transformado 
em poderoso limite), quando, consciente de que aí se iniciava uma guerra civil, 
afirma: alea jacta est (os dados estão lançados); também não faltam rumores de 
picante suspeição, como o ruído da relação com o rei da Bitínia, Nicomedes IV, 
ou episódios de folclórica ironia, como o rapto às mãos de piratas, junto à ilha 
de Farmacusa, piratas de quem César troçou (por causa do pequeno resgate 
que pediam), com quem conviveu como se de um hóspede se tratasse e a quem 
ameaçou castigar mais tarde, o que veio a acontecer; há também a relação com 
Cleópatra, a mítica rainha egípcia, e também os presságios sobre os Idos de 
Março e o aviso não lido sobre a conspiração de Cássio; e, por fim, a teatral morte 

Júlio César: o homem  
e a história, o mito e o drama
JOSÉ PEDRO SERRA*



24

às mãos dos senadores, às mãos de Bruto, filho adoptivo (“também tu, meu filho?” 
são as suas últimas palavras), cuja alma parece hesitar entre a necessidade da 
cruel grandeza do acto e a pouca convicção das razões. Tudo isto se combina na 
vida de César e, sem espanto, em política e em literatura, o tempo só a poderia 
fazer florescer. 

Olhando para a vida e a obra de César, três perspectivas se impõem: a de 
César enquanto escritor, a de César enquanto homem político e chefe militar 
e, finalmente, a do legado de César, nomeadamente enquanto fonte de reflexão 
política e de inspiração literária, particularmente dramática, faceta que aqui mais 
nos interessa. Enquanto escritor, autor do De Bello Gallico e do De Bello Ciuili, 
César foi muito lido a partir do Renascimento, não tendo a tradição medieval 
atribuído especial relevo aos seus textos. No mundo medieval, até a guerra das 
Gálias parece ter sido mais conhecida mediante o relato de Lucano, o autor do 
poema épico Farsália (sobre a guerra civil que opôs César a Pompeio), do que pelo 
relato de César. Escritas para a posteridade, estas obras constituem, todavia, um 
importante testemunho histórico, moldado também com nítidos objectivos de 
propaganda política, cujo valor militar e simbólico não pode ser diminuído, como 
o ilustra o facto de Napoleão, exilado já em Santa Helena e referindo ‑se ao modelo 
que de alguma forma emulou, ter ditado um trabalho literário, o Précis des guerres 
de Jules César, de alcance militar, mas também político e historiográfico.

Como político e homem de acção, César sempre ocupou um lugar de relevo, 
dele se desenhando retratos contraditórios, não raramente ambíguos, ora 
realçando o indomável desejo de poder e a capacidade de manipular homens 
e vontades, ora salientando a sapientia, o génio militar e a visão política, 
concretizados em obra de indiscutível valor civilizacional. Se em Lucano (séc.  
I d.C.) e nos autores que dele dependem o desenho de Júlio César é ambíguo e até 
pouco favorável, se no relato de Otto (Chronica sive historia de duabus civitatibus, 
c. 1143 ‑6), bispo de Freising, a vida e a morte de César são uma ocasião para 
reflectir nas vicissitudes da vida humana, a verdade é que na Annolied (c. 1080), 
a crónica da vida de Anno, bispo de Colónia, César é um modelo de visão e de 
liderança, tal como na Kaiserchronik (séc. XII) é um modelo de virtudes.  
A capacidade de se constituir em modelo de actuação política atravessa toda a 
história e na analogia com o cesarismo se fundou o vocábulo bonapartismo, que, 
aliás, remete para traços de analogia entre César e Napoleão. Tais analogias não 
escaparam a historiadores e escritores – é o caso de Alphonse de Beauchamp, que 
em 1823 publica um romance, Vie de Jules César, em que Napoleão é também 
visado. Gramsci, na linha de uma interpretação marxista, estabelece mesmo a 
distinção entre um cesarismo progressivo (César e Napoleão I) e um cesarismo 
regressivo, este último encarnado nas figuras de Napoleão III e Bismarck.  
E quando uma autoridade forte, ainda que para muitos arbitrária, se quer 
afirmar, é ainda à imagem de César que recorre, com maior convicção, como  
Il Duce, o “César” do fascismo italiano, ou, com ironia fina, como na caricatura  
de G.W. Bush, publicada no Guardian em 18 de Setembro de 2002.

Mais ou menos transfigurados pela imaginação, os ecos das palavras e dos 
gestos de César na tradição literária são notáveis. Ainda que não consideremos  
o romance, particularmente o romance histórico, e nos concentremos apenas na 
criação dramática, em particular no período áureo da tragédia (entre meados do 
século XVI e finais do século XVIII), deixando assim sob o manto do silêncio um 
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vastíssimo número de obras, como Ceasar and Cleopatra, de Bernard Shaw, ou  
o magnífico filme dos irmãos Taviani, Cesare deve morire (2012), é impressionante 
o modo como a tradição trágica se apoderou desta figura histórica, reconhecendo 
nela a existência dos elementos necessários para criar uma tragédia. Os 
tragediógrafos escolheram fundamentalmente quatro momentos da biografia de 
César para elaborar a teia dramática. O primeiro diz respeito à conjura de Catilina 
(63 a.C.) e à actuação política de Júlio César perante ela. Dado o comportamento 
de César se ter prestado a interpretações ambíguas, o seu carácter ora é 
desenhado como um virtuoso opositor a Catilina, ora como um oportunista 
vilão que se associou aos conspiradores. É, assim, coroado de hipocrisia que Ben 
Jonson o apresenta no seu Catiline his Conspiracy (1611), dando corpo à suspeita 
que Plutarco dava na Vida de Crasso. No mesmo sentido, vai a Catiline ou Rome 
sauvée, de Voltaire (1752), que, considerando Catilina o secundário actor da 
conjura, faz de César a verdadeira ameaça para Roma, apenas provisoriamente 
domado pelo discurso de Cícero. Ao contrário, Lambert van den Bosch, em  
L. Catilina (1669), seguindo o historiador Salústio, que absolve César de qualquer 
participação na sedição, apresenta o general romano como um franco e forte 
opositor às pretensões de Catilina. 

O segundo momento diz respeito à guerra civil e incide sobre os 
acontecimentos ocorridos entre a passagem do Rubicão e a derrota de Pompeio. 
Os temas preferidos relacionam ‑se com o suicídio de Catão de Útica, grande 
defensor da República, e a morte de Pompeio. Como é sabido, a cabeça de 
Pompeio, assassinado a mando de Ptolomeu, jovem rei do Egipto e rival da sua 
irmã Cleópatra, foi oferecida a César como sinal de boas ‑vindas, quando, já 
depois da vitória sobre os exércitos de Pompeio, chegou ao Egipto, em 48 a.C. 
A reacção de César à morte do seu inimigo Pompeio é crucial para o desenho, 
frequentemente contraditório, do seu carácter. Quem segue a narrativa de 
Lucano, segundo a qual César simulou grande dor depois de olhar de relance  
a cabeça que os egípcios lhe ofereciam, desenha um César de carácter rude  
e oportunista (é o que acontece num famoso soneto de Petrarca); quem segue  
a narrativa de Plutarco, segundo a qual César virou a cara, derramando intensas 
lágrimas, desenha um César de nobre carácter, respeitador da grandeza do 
inimigo. Da versão de um César oportunista pode ‑se citar a tragédia de George 
Chapman, Caesar and Pompey, datada de 1605; ao contrário, a peça Pompeius 
Magnus (1621) oferece ‑nos um César nobre e animado por elevados sentimentos. 
Há ainda casos matizados, como na tragédia Cornélie de Robert Garnier (1574), 
centrada sobre a dor de Cornélia, viúva de Pompeio, mas a quem a personagem 
Philippe transmite a dor sentida por César.

A estadia de César no Egipto deu também origem a dramas de teor mais lírico, 
envolvendo as relações entre César e Cleópatra. É o caso de The False One, de 
John Fletcher e Philip Massinger (1620?), onde César se define como  
um apaixonado, ou La mort de Pompée, de Corneille (1644), onde Cleópatra é 
objecto dos galanteios de César. O drama musical dá numerosos ecos aos amores 
entre César e Cleópatra, como, por exemplo, a ópera de Haendel, Giulio Cesare  
in Egitto (1724), com libreto de Nicola Francesco Haym. Aqui, é um César nobre 
e heróico que nos é apresentado (há óperas que incidiram sobre outros episódios, 
como, por exemplo, Cesare in Farmacusa, de Antonio Salieri, estreada em Viena, 
em 1800).



O mais fértil de todos os episódios é, porém, o da morte de César às mãos dos 
senadores. Também aqui as interpretações são opostas ou ambíguas, vendo ‑se 
no assassínio a morte do tirano, do homem esmagado pela ânsia de poder (veja‑
‑se o Brutus de Michael Virdungus, 1596), ou a vítima de homens medíocres, 
incapazes de compreender a revolucionária visão de César, ou, ainda, uma 
mistura de ambas. É esta ambiguidade que está presente nos dramas de Marc 
Antoine Muret (c. 1544), que termina com o fantasma de César anunciando a sua 
ida para os céus, e de Jacques Grévin, César (1561), que termina com a ameaça 
de vingança de Marco António. Curioso é o drama de Orlando Pescetti, Il Cesare 
(1594), que termina com três coros, um de cidadãos romanos celebrando a 
liberdade, outro de mulheres amaldiçoando a guerra e outro de soldados jurando 
vingar César. Julius Caesar de Shakespeare (1599) constitui, porém,  
a pedra decisiva na modelação da tragédia da morte de César. Seguindo Plutarco, 
e ao contrário dos seus predecessores, o dramaturgo inglês dá a iniciativa do 
assassínio a Cássio, que arrasta Bruto na conjura, dilacerado por dúvidas, 
hesitações, deveres e terrores. Os solilóquios de Bruto são uma das poderosas 
inovações dramáticas de Shakespeare; ao contrário, não há monólogos de 
César que lhe outorgassem um rosto privado. A fortíssima presença do dictator, 
rodeada de sinistros presságios de que o próprio tem consciência, permite 
variadas e contrastantes leituras. Foi por respeito ao carácter ansioso e hesitante 
de Bruto que o Duque de Buckingham, reescrevendo a peça, retirou o passo em 
que aquele exortava os conspiradores a banharem as mãos no sangue de César; 
mais tarde, ao editar a peça shakespeariana, Alexander Pope atribuiu a Casca a 
autoria das palavras, embora sem qualquer autoridade textual, por as considerar 
incompatíveis com o temperamento de Bruto. A complexidade das personagens 
de Bruto e de César marcou indelevelmente a tradição que as recebeu e recriou.

Em Os Negócios do Senhor Júlio César, algo de novo se acrescenta à nobilíssima 
tradição que toma César como centro da acção. Mantendo uma fecunda 
ambiguidade, fixando ‑se nos anos de juventude, César é a personagem mediante 
a qual podemos compreender a ascensão ao poder de um discurso que recebe 
cegos apoios, nenhuma lúcida oposição. Se em 1939 este texto ilustrava uma 
notável consciência crítica, em 2013 as alusões ao poder financeiro e à City 
tornam talvez ainda mais lúcido e arguto o universo retratado.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Caio Júlio César
CARLOS A. BROCHADO DE ALMEIDA*

Júlio César tinha estatura elevada, tez branca, bem formado de membros, cara 
redonda, olhos escuros e vivos, mas senhor de uma calvície acentuada que  
o desgostava profundamente. Foi desta forma que Suetónio – um importante 
escritor romano que viveu na ponta final do séc. I – retratou Júlio César e cuja 
descrição condiz, na perfeição, com a estatuária que na época fizeram a uma das 
mais proeminentes figuras políticas da República Romana.

Nasceu no dia 13 de Julho do ano 100 a.C., no seio de uma família patrícia  
de longa tradição nobiliária, efeméride que serviria, mais tarde, em 44 a.C.,  
de pretexto para o Senado mudar o nome do mês Quintilis para Julius. Dois 
anos antes, em 46 a.C., o então ditador vitalício romano havia terminado uma 
reforma do calendário oficial que ficou com um formato muito próximo do 
actual. De acordo com os seus biógrafos, Júlio César provinha da gens julia, sendo 
seus pais Caio Júlio César e sua mãe Aurélia Cota. Tal ascendência permitia ‑lhe 
imaginar, como seus antepassados ancestrais, duas figuras míticas da história 
mediterrânica: Vénus e Eneias. A primeira é, tão ‑somente, a deusa romana  
da beleza e do amor. Eneias, com ligações à casa real troiana, estará na origem  
de um povoamento que no Lácio miscigenou “gregos” com latinos e está na 
génese da fundação mítica de Roma. 

A família Júlia, embora aristocrática, vivia medianamente para os padrões 
sociais da época, motivo que impediu o avô e o pai de terem desempenhado 
importantes papéis na administração romana, à excepção do cargo de pretor, 
para o qual o pai foi eleito no ano 92 a.C. Estava, todavia, ligado por laços 
familiares ao general Caio Mário, figura de destaque na vida política romana 
na viragem do séc. II para o I a.C., por ter casado com sua tia Julia Caesaris. 
As origens familiares pouco claras de Caio Mário, aliadas ao medianismo 
económico da família Júlia, motivaram a militância política, de ambos, na facção 
democrática, um grupo heterogéneo formado por gente activa e ambiciosa, que 
se sentia arredada do centro decisor da política romana pela oligarquia senatorial 
agregada em torno da figura de Marco Túlio Sula, ditador incontestado e chefe  
da facção conservadora.

As origens familiares e as ambições políticas de Júlio César fizeram ‑no 
balançar entre as duas facções políticas quando, através das diversas mulheres 
com quem repartiu os seus afectos, procurou estabelecer pontes e equilíbrios 
entre a ambição da ordem equestre e o imobilismo oligárquico dos sectores mais 
conservadores da nobilitas romana.

O seu primeiro casamento foi feito claramente no grupo dos democratas,  
já que Cornélia Cinila era filha de Lúcio Cornélio Cina, amigo e principal aliado 
de seu tio Mário na luta política contra a oligarquia senatorial. Tal aliança viria  
a desagradar a Lúcio Cornélio Sula, já então no poder, que ordenou a dissolução 
do casamento, o que foi prontamente recusado pelo jovem Júlio César. Caso não 
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se tivesse exilado, a afronta poderia ter sido gravosa para o jovem político.  
Mais tarde, já depois da morte prematura da jovem esposa, haverá de negociar 
novo casamento, então com Pompeia Sula, neta do ditador. Este casamento  
pode definir ‑se como um balançar entre a sua família política, a democrata,  
e o estender de mão à classe dirigente, plasmada no clã Sula. A lua ‑de ‑mel com a 
nobilitas romana viria a romper ‑se com o divórcio da neta de Sula, após o episódio 
que envolveu sua mulher, na altura em que ele era pontifex maximus e, portanto, 
o responsável directo pela inviolabilidade das Vestais. De acordo com as fontes, 
um jovem romano vestido de mulher invadiu as instalações das sacerdotisas 
encarregadas do fogo sagrado, que ardia perenemente no templo de Vesta, facto 
que levou Júlio César a repudiar a esposa e, nas palavras de Cícero, a declarar que 
sua mulher não deve nem pode estar sob suspeita. 

O último casamento oficial de Júlio César ocorreu em 59 a.C. e pode 
considerar ‑se como que um retorno à ambiguidade do seu posicionamento 
social, mas não político. A mulher escolhida, Calpúrnia Pisão, era filha de Lúcio 
Calpúrnio Pisão Cesonino, uma figura que teve algum relevo político durante 
a ditadura de Júlio César – foi cônsul e censor –, mas cujas origens familiares 
foram fortemente denegridas por Cícero, baseado no facto de alguns dos seus 
antepassados terem origem gaulesa e exercido ofícios como o de mercadores. 

Os seus biógrafos, nomeadamente Suetónio, fazem de Júlio César um 
mulherengo incurável. Este autor escreveu que “corrompeu um considerável 
número de mulheres distintas, entre as quais se citam Postumia, esposa de Sérvio 
Sulpício; Lolia, de Aulo Gabínio; Tertula, de M. Crasso, como também Múcia, de 
Cneu Pompeu”. Porém, “a nenhuma amou tanto como a mãe de Bruto, Servilia”. 
Mais tarde, seria a vez de Cleópatra, mãe do seu único filho varão: Cesarião, que 
foi o último faraó do Egipto com o nome de Ptolomeu XV. Fora deste rol ficam 
as inúmeras mulheres de que se serviu ao longo das suas campanhas militares, 
pois célebre ficaram os versos cantados pelos seus soldados no dia em que foi 
celebrado o seu triunfo sobre as tribos gaulesas: “Cidadãos, escondei vossas 
esposas, porque trazemos aqui um adúltero calvo”.

No começo da sua vida pública, Júlio César não se diferenciava dos restantes 
membros da nobilitas romana. Se tinha já um pensamento político definido, 
este não era claro, porque muito pouco dele transparece nos autores latinos 
que divulgaram os aspectos mais marcantes da sua carreira política. Nasceu na 
balbúrdia político ‑militar que assolou Roma na passagem do séc. II para o I a.C. 
e por isso mesmo foi coevo de Pompeu, Catilina, Crasso, Catão e Cícero. Com 
eles cresceu na conturbada época das guerras civis, altura em que muitos dos 
pressupostos de ordem constitucional, tidos como fundamentais, foram postos 
em causa. Foi neste cenário, em que os interesses económicos e políticos da classe 
dirigente chocavam com a ambição ascensional da ordem equestre, que se forjou 
o seu carácter.

Como os demais jovens romanos, iniciou a sua carreira política percorrendo os 
diversos patamares do cursus honorum – foi questor, edil, pretor, cônsul, membro 
de dois triunviratos e ditador –, mas antes disso iniciou ‑se nas artes da guerra, 
servindo nas legiões do Médio Oriente. Aí ganhou a experiência necessária para 
os êxitos que viria a ter na Península Ibérica, onde serviu como questor no ano de 
69 a.C. e posteriormente nas campanhas que empreendeu na Gália Transalpina, 
onde viria a alcançar um êxito estrondoso, ao subjugar as diversas tribos gaulesas 
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lideradas por Vercingetórix no cerco de Alésia. As vitórias e sobretudo o enorme 
espólio de guerra viriam a desencadear as mais diversas animosidades por 
parte da ala mais conservadora do Senado, então liderada por Cícero e Catão, 
que pretendeu retirar ‑lhe o comando das legiões e julgá ‑lo em Roma. Júlio 
César resistiu, entrou em ruptura com o seu genro e aliado de triunvirato Cneu 
Pompeu Magno – havia estado casado com Júlia, a sua única filha – e, num golpe 
de audácia, atravessa a linha do Rubicão em direcção a Roma, sendo dessa altura 
a célebre frase alea jacta est, ou seja, a sorte está lançada. Em Roma, no meio 
da debandada geral dos adversários políticos, tomou o poder. Os opositores 
abandonaram a cena política; uns, para partes incertas da península itálica; 
outros, entre os quais Pompeu, para a outra banda do Adriático, onde viria a ser 
derrotado na batalha de Farsália, antes de ser assassinado no Egipto.

Senhor do poder político em 48 a.C., iniciou uma governação, a solo, rodeado 
pelos seus mais fiéis colaboradores, entre os quais se contavam políticos oriundos 
da ordem equestre e militares, com destaque para Marco António. Será mesmo 
das mãos deste que recusará, em 45 a.C., o diadema que sancionaria o acesso ao 
poder real, ambição de que os seus inimigos o acusavam. 

Ao longo da sua vida política, pode dizer ‑se que foi um homem de ambições 
e de convicções. Em 63 a.C., em plena crise provocada pela conspiração de 
Catilina, serviu ‑se do seu cargo de pretor para defender alguns dos apoiantes 
do jovem patrício, que o grupo mais conservador, liderado por Cícero e Catão, 
teimava, e conseguiu, em condenar à morte. Por tal motivo, foi acusado de ser 
seu apoiante, de ser amante de Servília Cipião e de usar a filha desta como objecto 
para as suas jogadas políticas.

Independentemente dos seus defeitos, Júlio César foi um grande estratega 
militar e um verdadeiro reformador da República Romana, ao estabelecer alguns 
dos parâmetros que viriam, escassos anos volvidos, a fundamentar o Principado, 
do qual foi obreiro o seu sobrinho ‑neto, herdeiro político e filho adoptivo, Octávio 
César, o mesmo que em 27 a.C. viria a receber das mãos do Senado o título de 
Augusto. Reformista por natureza, não esqueceu a reorganização do Senado,  
das magistraturas, a administração da justiça, programas de obras públicas  
e sobretudo mostrou o grande carinho que tinha pelos seus ex ‑soldados, a quem 
distribuiu terras e incitou à fundação de colónias nas partes mais diversas  
da geografia romana de então.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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1. Desde a sua origem, Roma dividia ‑se entre Patrícios (famílias aristocratas) 
e Plebeus (homens livres que, sendo por vezes proprietários de terras ou 
comerciantes, não poderiam aspirar a ter o poder dos Patrícios). As relações entre 
a Plebe e os Patrícios eram regidas por uma lógica “comercial”. Se um Plebeu fosse 
cliente de um Patrono, devia prestar ‑lhe apoio político e, se necessário, militar; 
um Patrono oferecia, ocasionalmente, dinheiro aos seus clientes e apoiava ‑os 
em disputas ocasionais. Quantos mais plebeus um patrício tivesse como seus 
clientes, maior seria o seu prestígio social e político.

2. Durante a infância de C., Roma viveu tempos conturbados. Em 91 a.C., dá ‑se 
uma guerra civil entre romanos e italianos (aliados que reivindicavam cidadania). 
O Senado romano, para combater os exércitos italianos, escolhe Sula em 
detrimento de Mário, o tio de C., que seria mais experiente na guerra.

3. Em 88 a.C., a paz é restaurada com a derrota dos italianos. Aproveitando 
os anos de guerra civil, Mitridates, líder da Ásia Menor, avançou até à Grécia, 
declarando ‑se o libertador do mundo helénico face aos bárbaros romanos. Então,  
o tribuno Rufo substitui Sula por Mário (tio de C.), porque este estaria em 
melhores condições de fazer face a Mitridates. Mas Sula marcha sobre Roma 
e obriga Mário a fugir para África, banindo ‑o como marginal. E vai para Sul 
combater Mitridates.

4. Contudo, Cina e Mário avançam com as suas tropas sobre Roma, obrigando  
a cidade à rendição. Mário revelar ‑se ‑á assustadoramente vingativo, perseguindo 
e massacrando a aristocracia romana. Mas Mário morre (em 86 a.C.), Cina toma 
posse e tenta governar no sentido de restabelecer a paz e estabilizar a economia. 
Nomeia C. como flamen dialis (“sacerdote” de Júpiter, um cargo de cariz religioso 
que seria uma possível contrariedade para C., uma vez que o impedia de seguir 
vida militar e política) e casa ‑o com a sua filha, Cornélia. C. tem 16 anos.
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5. Entretanto, Sula regressa com um exército e, perante a ameaça, os soldados de 
Cina amotinam ‑se. Sula chega a Itália em 83 a.C. Os nobres que sobreviveram a 
Mário juntam ‑se ‑lhe, incluindo Crasso e Pompeu. Sula entra em Roma, vitorioso 
e sem encontrar resistência notória.

6. Sula revela ‑se ainda mais vingativo que Mário, criando extensas listas de 
proscritos. Na purga de Sula, C. fica livre da sua nomeação como flamen dialis. 
Sula é, curiosamente, muito misericordioso com C.: pede ‑lhe apenas que se 
divorcie da filha de Cina, Cornélia. Para espanto de todos, C. recusa, perdendo 
as suas propriedades e sendo obrigado a fugir para o Sul. Será perseguido e 
capturado pelos agentes de Sula. Em Roma, muitas figuras influentes intercedem 
e Sula cede, libertando ‑o.

7. C. percebe que é mais seguro sair de Roma e põe ‑se ao serviço do propretor 
da Ásia Romana, Marco Minúcio Termo. É ‑lhe confiada a missão de ir pedir 
navios a Nicomedes, rei da Bitínia, aliado de Roma, para cercar e atacar Mitilene, 
capital da ilha de Lesbos. C. consegue os barcos e lidera o ataque. Receberá a 
coroa cívica, lançando assim a sua carreira militar e política. Depois da queda de 
Mitilene, serve na Cilícia sob as ordens de Públio Sulpício Isáurico, sobretudo em 
campanhas contra a pirataria.
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8. Sula morre em 78 a.C. e C. volta então para Roma. Uma vez aí, recusa ‑se  
a participar com os populares numa conspiração, liderada por Lépido, para  
tomar o poder, e lança ‑se na advocacia, num processo contra o ex ‑governador  
da Macedónia, Gneu Cornélio Dolabela.

9. A advocacia não era uma profissão. Qualquer um podia tomar conta de um 
processo, na acusação ou na defesa. Era também uma maneira de entrar na 
política – não importava se se ganhava ou perdia a causa, o importante era 
impressionar o público.

10. No julgamento de Dolabela, C. impressionou tanto que Cícero declarará que 
o estilo de C. era tão perfeito e a sua entrega tão vívida que era como ver um belo 
quadro pintado por palavras. No ano seguinte, foi contratado para processar Gaio 
António Híbrida, um governador acusado de pilhar a Grécia. Perdeu ambos os 
processos – mas tornou ‑se célebre pelos seus discursos e todos o viam como um 
político a ter em conta no futuro.

11. Pouco depois, nasce Júlia, a sua primeira filha, e C. parte para Rodes, para 
estudar com Apolónio. No caminho, terá sido capturado por piratas. Depois de 
se desembaraçar deles e os mandar crucificar, parte para a Ásia Menor, para 
oferecer os seus serviços na luta contra Mitridates.

12. Agora com 20 anos, C. recebe a notícia de que fora eleito pontífice. Regressa  
a Roma, no mesmo momento em que Espártaco está a começar uma revolta.  
É muito possível que C. tenha servido Crasso, na campanha contra a revolta  
dos escravos, como Tribuno Militar.

13. A carreira militar era a mais certa de levar à ascensão política, seguindo  
o cursus honorum. Este “curso honorífico” ou “caminho das honras” consistia 
nos seguintes passos: Tribuno Militar > Questor > Edil/Tribuno da Plebe > 
Pretor > Cônsul. O tribuno militar é um soldado que é eleito no final do serviço 
militar; o questor tratava de tarefas como as finanças e o abastecimento de 
comida; o edil tem a responsabilidade de supervisionar edifícios públicos, 
templos, água, zelar pela segurança e organizar os jogos (era hábito um edil 
endividar ‑se para impressionar); por seu turno, um plebeu ambicioso podia 
concorrer à Assembleia de Plebeus como tribuno da plebe; o pretor pode 
desempenhar um papel militar, servir fora de Roma ou exercer funções 
judiciais, como juiz. Um pretor também possuía Imperium, o poder de 
comandar e de impor pena de morte; o ponto culminante do cursus honorum  
é um dos dois cargos de cônsul. A tarefa dos cônsules é liderar os exércitos,  
mas também tinham poder legislativo e judicial.

14. Era corrente um ex ‑cônsul servir como governador em províncias 
conquistadas. Mas podia ainda aspirar a ser censor (teria, entre outras, as 
importantes tarefas de fazer o recenseamento dos cidadãos com base na sua 
riqueza e de manter o Senado isento de corrupção) ou ditador (em caso de 
necessidade, o Senado podia recomendar um ditador para servir até um período 
máximo de seis meses).
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15. Crasso e Pompeu são eleitos cônsules em 70 a.C. Surpreendentemente, uma 
vez que estavam na iminência de começar uma guerra civil, vão colaborar um 
com o outro. Limitam os poderes do Senado, o que agrada aos nobres ricos que 
não tinham aí assento. No mesmo sentido, aumentam o poder dos tribunos da 
plebe. C. apoia Pompeu e Crasso.

16. Em 69 a.C., é eleito questor e consegue ir para a Hispânia. Antes de partir, 
morre Júlia, sua tia. No funeral, ostenta a imagem de Mário, desafiando o Senado 
e ganhando a simpatia dos populares.

17. Logo depois de Júlia, tia de C., morre Cornélia. Júlia, sua filha, tem sete anos. 
C. parte com o propretor Gaio Antistio Vétere para a Hispânia Ulterior. A sua 
tarefa era viajar com os nativos e resolver disputas (terras, comércios, etc.).

18. Em 67 a.C., regressa a Roma. Casa com Pompeia, filha de Sula. À simpatia dos 
populares, consegue juntar a simpatia dos optimates (conservadores). Nesse mesmo 
ano, voluntaria ‑se para curador da Via Ápia. Isto dá ‑lhe experiência em engenharia 
e construção, e aumenta as suas ligações com comunidades por toda a Itália.

19. Durante este período, um tribuno da plebe propõe que Pompeu lidere uma 
força militar no Mediterrâneo para acabar de vez com a pirataria. O Senado 
recusa – a excepção é C., que apoia a ideia. A proposta vai a votos na Assembleia 
da Plebe, onde é aceite. Pompeu vai para o Mediterrâneo com quinhentos navios 
e resolve o problema da pirataria.

20. Em 66 a.C., é dado a Pompeu poder ilimitado para combater Mitridates.  
A campanha de Pompeu será gloriosa e durante três anos remodelará a geografia 
política da Ásia Menor.

21. Em 65 a.C., C. torna ‑se edil. C. superará todos: os jogos que organizará 
em honra do seu pai ofuscarão todos os outros edis. Neste período, ordena a 
construção de uma casa no Lago Nemi, que manda destruir porque não ficara 
exactamente como queria. As dívidas que acumula são fabulosas.

22. Em 64 a.C., Pompeu está no Mediterrâneo, Crasso em Roma e C. a planear 
o próximo passo. Catão é eleito questor, dedicando ‑se a perseguir aqueles que 
devem dinheiro ao Estado.

23. Em 63 a.C., C. é eleito pontifex maximus, porta ‑voz dos pontífices perante  
o Senado. Tem uma residência oficial e escritório no Fórum, deve supervisionar 
as virgens vestais e publicar decretos sobre religião. Nesse mesmo ano, Cícero 
é nomeado cônsul. Não tendo ascendência nobre nem dinheiro, nem sendo um 
herói militar, destaca ‑se pelas suas capacidades oratórias. Ainda assim, não teria 
adquirido tanto protagonismo se não houvesse a ameaça de Catilina.

24. A vida política de Roma, nesses anos, é dominada pelos eventos em torno 
da conjura de Catilina. Lúcio Sérgio Catilina (108 ‑62 a.C.), de família patrícia, 
desempenhou vários cargos públicos e militares. Contudo, tal como sucede  
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com C., a sua família estava fora da rota do poder. Assim, embora pertencendo  
à facção dos optimates, defenderá algumas reivindicações dos plebeus e pugnará 
pelo anulamento das dívidas. Apresentando ‑se como candidato ao cargo de 
cônsul nos anos 63 e 62 a.C., sairá derrotado em ambas as eleições. Impedido 
de ascender de forma pacífica, começará a planear uma tomada do poder pela 
força. Reunirá simpatias de alguns senadores, de membros da ordem equestre, 
de veteranos de guerra, de plebeus e até de escravos, e convoca um exército na 
Etrúria. O plano seria provocar vários motins por toda a Itália até chegar a Roma, 
onde assassinaria o influente cônsul Cícero. Mas a intriga é descoberta e Cícero 
revelará a conjura de Catilina perante o Senado. Como consequência, Catilina 
sai de Roma e junta ‑se ao seu exército. Em Roma, Catão pede a morte de todos os 
conspiradores. C. defende ‑os com o argumento de que, se a pena for demasiado 
violenta, as gerações futuras só se lembrarão dessa violência e esquecer ‑se ‑ão 
dos crimes cometidos. Mas este argumento não vingará e os conspiradores serão 
executados. O exército de Catilina, tentando fugir na direcção da Gália, será 
cercado e derrotado pelas legiões de António, em Pistório. Catilina é morto e a sua 
cabeça é levada para Roma.

25. Cícero é declarado pater patriae (pai do país). Mas em Dezembro surgem 
condenações públicas das execuções dos conspiradores, tal como C. previra.  
Em 62 a.C., C. torna ‑se pretor. É, então, pontífice máximo e pretor. 

26. C. é acusado de ter feito parte da conspiração de Catilina, mas acaba por 
condenar os seus acusadores.

27. Nessa altura, C. planeia a partida para a Hispânia. Mesmo antes de C. partir, 
Pompeu regressa a Roma, mas sem as suas tropas. Pompeu terá pensado que a 
sua reputação bastaria para lhe garantir um lugar de líder. Mas não contava com 
o poder dos conservadores, que lhe travam as intenções.

28. C. pede dinheiro a Crasso para sair para a Hispânia como governador, 
regressando a Roma rico e com a amizade de importantes comerciantes.  
É exaltado pelos seus homens como imperator, uma aclamação que permitia  
a um governador exigir triunfo quando regressasse a Roma.

29. Contudo, C. terá que abdicar destas honras, umas das maiores que um 
aristocrata romano podia receber. C. quer concorrer a cônsul, mas para isso tem 
que se apresentar numa reunião no Fórum. No entanto, não podia entrar em 
Roma sem ter celebrado o seu triunfo militar, o que o impedia de concorrer na 
data desejada, tendo que aguardar, pelo menos, um ano. Surpreendentemente, C. 
entra em Roma, abdicando destas honras e candidatando ‑se ao cargo de cônsul.

30. Em 60 a.C., com quarenta anos, é eleito cônsul. O segundo cônsul eleito 
é Bíbulo, um conservador que projecta sabotar todas as iniciativas de C. Para 
contornar o bloqueio dos conservadores, C. alia ‑se a Pompeu e a Crasso para 
governarem Roma, constituindo o primeiro triunvirato.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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