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RESUMO 

 

 Nesta dissertação, temos o intuito de apresentar como o tempo estoico romano 

foi pensado, analisado e representado através de metáforas pelo filósofo romano Lucio 

Aneu Sêneca (1-65 d.C.) em algumas de suas Cartas a Lucílio, durante o principado de 

Nero. O estoicismo foi uma filosofia fundada por Zenão de Cício (séc.IV-III a.C.) em 

Atenas ainda no chamado período helenístico. A filosofia dos estoicos era 

fundamentada na máxima “viver de acordo com a natureza” e buscava alcançar a 

harmonia com o cosmos ou a razão universal. Tais princípios serviam como diretrizes 

para que os homens da Antiguidade Clássica se conformassem com os desígnios 

estabelecidos pelo destino (heimarméne, fatum) e praticassem os ensinamentos 

filosóficos do estoicismo para agirem de forma virtuosa. A busca pela sabedoria foi uma 

constante na obra de Sêneca, que na escrita de suas cartas representou a uirtus romana e 

as paixões (pathós, affectus) com o objetivo de levar seu discípulo Gaio Lucílio Junior a 

alcançar uma vida sábia. Para Sêneca, era necessário dominar o tempo existencial de 

vida, representando, como em uma metáfora teatral, os acontecimentos desdobrados 

pela razão universal no fluxo do destino. O passado, o presente e o futuro estavam 

associados a uma temporalidade cíclica que de tempos em tempos se refazia na 

chamada Conflagração Universal (ekypirosis). A memória e a esperança poderiam 

causar falsas representações da realidade no espírito humano, afastando assim o 

indivíduo de uma vida mediada pela razão cósmica. Construindo uma narrativa com o 

uso de metáforas sobre o teatro e o tempo, Sêneca nos proporciona refletir sobre sua 

época e como o tempo foi pensado em sua filosofia, buscando assim compreender os 

problemas relacionados à existência humana na Antiguidade Clássica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tempo; teatro; epistolário; estoicismo; Roma.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 In this dissertation, we intend to present how the Stoic Roman time was thought, 

analyzed and represented through metaphors by the Roman philosopher Lucio Aneu 

Sêneca (1-65 AD) in some of his Letters to Lucílio, during the principality of Nero. 

Stoicism was a philosophy founded by Zeno de Cício (14th-3rd century BC) in Athens 

in the so-called Hellenistic period. The philosophy of the Stoics was based on the 

maxim "live according to nature" and sought to achieve harmony with the cosmos or 

universal reason. Such principles served as guidelines for men of Classical Antiquity to 

conform to the designs established by fate (heimarméne, fatum) and to practice the 

philosophical teachings of stoicism to act virtuously. The search for wisdom was a 

constant in the work of Seneca, who in the writing of his letters represented the Roman 

uirtus and the passions (pathós, affectus) in order to lead his disciple Gaio Lucílio 

Junior to achieve a wise life. For Seneca, it was necessary to dominate the existential 

life span, representing, as in a theatrical metaphor, the events unfolded by universal 

reason in the flow of destiny. The past, the present and the future were associated with a 

cyclical temporality that from time to time was remade in the so-called Universal 

Conflagration (ekypirosis). Memory and hope could cause false representations of 

reality in the human spirit, thus distancing the individual from a life mediated by cosmic 

reason. Building a narrative using metaphors about theater and time, Seneca allows us 

to reflect on his time and how time was thought of in his philosophy, thus seeking to 

understand the problems related to human existence in Classical Antiquity. 

 

KEYWORDS: Time; theater, epistolary; stoicism, Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendirei ao Senhor em todo tempo! Os meus lábios sempre o louvarão! 

Salmos 34: 1 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar a graduação no curso de História da UFG em 2003, foi-nos dada a 

oportunidade de entrar em contato com a obra de Marc Bloch intitulada Apologia da História 

ou o ofício do historiador. A leitura desse livro nos surpreendeu quando o historiador francês, 

com extrema sabedoria, apresentou um dos principais problemas a serem investigados pelos 

historiadores: o tempo histórico1. Movido pela curiosidade, Bloch nos motivou a pensar sobre 

o tempo histórico com uma pergunta feita por seu filho que ainda hoje nos inquieta: “Papai, 

então me explica para que serve a História?” (BLOCH, 2002: 41).  Após discorrer sobre o 

tema, Bloch chegaria à conclusão de que a História deveria ser compreendida como a ciência 

que estuda as ações humanas no tempo. A reflexão sobre o tempo histórico ainda despertou 

em nossa mente a lembrança de um filme dos anos 80 (De volta para o Futuro), no qual um 

cientista “maluco” criaria uma forma de viajar para o passado, o presente e o futuro 

juntamente com um jovem amigo e com seu cachorrinho chamado Einstein utilizando um 

carro como sua máquina do tempo. As peripécias do jovem Marty Mcfly (Michael J. Fox) e 

do cientista Emmett Brown (Christopher Lloyd) deixaram marcas em nossa mente acerca da 

questão de como o imaginário cinematográfico pode nos levar a pensar sobre a constituição 

da relação da amizade no tempo. E embora não seja o objeto de nossa pesquisa, o filme Back 

to the Future criou em nossa memória o desejo de um dia querer entender o que é o tempo, ou 

quem sabe, “se Cronos permitisse”, controlar o mesmo. Entretanto, como dizia o poeta e 

músico Cazuza, o tempo não pára e por isso ainda hoje nos questionamos como o tempo tem 

sido representado segundo as diversas interpretações culturais no transcorrer da história.  

Essas questões ainda nos levaram a lembrar de outros símbolos que representam o 

tempo no mundo contemporâneo como o relógio do Big Ben em Londres, o relógio da 

Estação Ferroviária de Goiânia na Praça do Trabalhador e o famoso quadro de Salvador Dalí2 

(A persistência da memória), no qual vários relógios parecem querer resistir ao derretimento 

promovido pelo calor com o passar das horas. Mas, como a areia que escoa lentamente em 

uma ampulheta, a temporalidade dos homens parece possuir seus próprios ritmos. O tempo 

                                                 
1 Os livros Futuro Passado de Reinhart Koselleck e os três tomos de Tempo e Narrativa de Paul Ricoeur são 

obras essenciais para se compreender o tempo histórico e sua relação com outros campos dos saber das 

humanidades. Compreendemos que o tempo histórico é um constructo cultural atrelado às sociedades no tempo, 

assim como Marc Bloch definiu em sua obra Apologia da História.  
2
 Maíra Meyer Bregalga afirma que “a representação do tempo ilustra a complexidade da noção de que tratamos. 

Haja vista, por exemplo, a célebre expressão carpe diem, que teve origem entre os gregos e foi cunhada por 

Horácio, a máxima de Benjamin Franklin ‘Time is money’ e a representação pictórica dos relógios derretidos de 

Salvador Dali. Na obra do pintor espanhol, a flacidez, que se manifesta em qualquer objeto, estende-se à 

interação espaço-tempo, destacando sua materialidade” (BREGALDA, 2004: 40).  
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transformou-se em um dos objetos de maior curiosidade dos homens e continua apresentando 

desafios para aqueles que se propõe a estudá-lo nas diversas ciências da humanidade. É 

possível verificar, por exemplo, que mesmo em sociedades distanciadas como na era 

paleolítica, o homem desejava capturar uma memória da experiência temporal com a 

confecção de pinturas rupestres ainda hoje presentes nas cavernas de Lascaux na Dordonha 

(região da França) e que datam de 20000 anos atrás. (WHITROW, 1993: 35) Tornou-se 

também instigante para os estudiosos da temática temporal compreender como as diversas 

culturas representaram a existência humana durante a vida ou após a morte.  

Cita-se, por exemplo, os ritos de mumificação em que os egípcios demonstravam 

como o corpo deveria ser preservado para se manter a continuidade da vida vencendo desta 

maneira a finitude do tempo em um mundo dos mortos. Havia toda uma preocupação com o 

momento do luto, a preparação do cadáver, a proteção das tumbas, os cortejos fúnebres que 

eram elementos essenciais para a reintegração dos mortos com o mundo dos vivos. Existia 

também toda uma estrutura formada para se prantear os mortos e grupos específicos de 

embalsamadores que ganhavam a vida com as cerimônias fúnebres. (MESKELL, 2014: 72) 

Outro exemplo que demonstra como o homem antigo estava preocupado em vencer os limites 

da vida obtendo a imortalidade encontra-se na belíssima história registrada na Epopeia de 

Gilgamesh3. Nela, o rei de Uruk, Gilgamesh, partiria de sua cidade para encontrar a 

imortalidade enfrentando diversos desafios ao lado de seu amigo Enkidu. A Antiguidade 

ainda deixaria para a posteridade diversas informações sobre o tempo segundo concepções 

literárias, filosóficas e históricas específicas a cada uma de suas épocas.  De fato, as metáforas 

do ciclo e da reta, por exemplo, não seriam usadas por Homero e Hesíodo4 que preferiram 

                                                 
3 A Epopeia de Gilgamesh é um texto literário oriundo da Mesopotâmia, talvez o mais antigo da literatura 

mundial. Os relatos desta narrativa foram transmitidos de forma oral durante muito tempo, foi somente no século 

VII a.C. que ganharam um registro escrito. A versão mais completa da obra foi encontrada em Nínive na 

biblioteca do rei assírio Assurbanipal (690-627 a.C.), mas há textos contando a mesma história, oriundos de 

localidades diferentes, com Ur, Bagdá, Boghazköy e outras cidades da região, e escritos em outros idiomas, caso 

do hitita e do hurrita. A Epopéia de Gilgamesh é, ao lado do Código de Hamurabi, a obra mais conhecida do 

sistema de escrita cuneiforme. O documento conta os feitos heróicos de Gilgamesh, um governante sumério 

relacionado à cidade de Uruk e seu companheiro Enkidu, que foi criado pelos deuses para igualar-se a 

Gilgamesh em termos de força, uma vez que este também estava vinculado a uma divindade, uma vez que era 

1/3 deus e 2/3 homem. (SANTOS; CONTADOR; CRESCENCIO, 2012: 118) 
4
 No texto de Hesíodo (Os Trabalhos e os dias, parágrafos 109 a 201), há uma sucessão de cinco raças ou idades 

dos homens: a primeira e mais elevada é a Idade de Ouro, na época de Cronos, na qual não existia a velhice. 

Depois surge a Idade de Prata, quando os homens, insolentes perante os deuses, viviam cem anos na infância, 

mas morriam logo após a adolescência. Segue-se a Idade do Bronze, estritamente associada à guerra, e a Idade 

dos Heróis, também de caráter belicoso, mas justa e valorosa. A Idade de Ferro seria a própria época de Hesíodo, 

em que os homens trabalhavam dia e noite e envelheciam rapidamente. (MARQUES, 2008: 51-52) 



 

 

13 

usar em seus poemas as palavras êmar e hóra5 para exprimir as diferentes vivências que os 

homens tinham sobre o tempo conforme as circunstâncias de suas vidas. (REY PUENTE, 

2010: 24) Ainda poderíamos citar aqui as várias concepções pré-socráticas do tempo como foi 

exemplificado por Heráclito de Éfeso no século VI a.C. e sua conflagração universal 

(ekpyrósis) na qual o cosmos se refazia de forma cíclica de tempos em tempos. Outros 

filósofos de grande envergadura também contribuiriam para a ampliação do debate sobre o 

conceito de tempo na Antiguidade. Os exemplos clássicos são representados por Aristóteles e 

Platão. Este último conceberia o tempo6 como uma imagem móvel da eternidade (eikô kinêton 

tina aiônos) criado por um demiurgo situado no mundo perfeito das ideias. Conforme atesta 

G. J. Whitrow:  

Na cosmologia de Platão, o universo era moldado por um artífice divino que 

impunha forma e ordem à matéria primeva, originalmente em estado de caos. 

Esse divino era, de fato, o principio da razão, que, impondo ordem ao caos, 

submetia-o ao domínio da lei. O padrão da lei era fornecido por um reino 

ideal de formas geométricas, eternas e em perfeito estado de repouso absoluto, 

como o mundo real de Parmênides. Diversamente do modelo ideal eterno em 

que se baseia, o universo está sujeito à mudança. O tempo é esse aspecto do 

mundo que lança uma ponte sobre o fosso que separa o universo do seu 

modelo, sendo ‘uma imagem movente da eternidade’. Essa imagem movente 

se manifesta nos movimentos dos corpos celestes. A estreita associação que 

estabeleceu entre o tempo e o universo conduziu Platão a considerar o tempo 

como efetivamente produzido pelas revoluções da esfera celeste. Um legado 

permanente de sua teoria do tempo é a ideia de que este e o universo são 

                                                 
5
 A definição dos termos êmar e hóra em Homero e Hesíodo é descrita por Fernando Rey Puente. Êmar 

significava o dia em oposição à noite, uma estação ou uma época do ano, uma certa duração, ou, quando 

adjetivado, qualificar um estado ou condição como, por exemplo, o dia do retorno (êmar nóstimon, Od. 1,9) e o 

dia da morte (êmar mórsimon, Il.15, 613), dia da libertação (êmar eleútheron, Il.6, 455), ou o dia da escravidão 

(êmar doúlion, Il.6, 463). Hóra também é um vocábulo plurissemântico. Ele pode significar qualquer divisão do 

tempo, de modo que, às vezes, indica o ano, outras vezes se refere a um período do mês, do dia ou da noite. 

Além desses significados, ele pode referir-se igualmente às estações do ano ou ainda assinalar um tempo 

oportuno e propício para realizar alguma atividade, recobrindo assim o espectro semântico que o termo Kairós 

(“ocasião/momento oportuno) receberá posteriormente em âmbito filosófico. (REY PUENTE, 2014: 24-25) 
6
 Na obra de Platão, intitulada Timeu é possível verificar como o filósofo descreveria o tempo como uma 

imagem móvel da eternidade: Ora, quando o pai que o engendrou se deu conta de que tinha gerado uma 

representação dos deuses eternos, animada e dotada de movimento, rejubilou; por estar tão satisfeito, pensou 

como torná-la ainda mais semelhante ao arquétipo. Como acontece que este é um ser eterno, tentou, na medida 

do possível, tornar o mundo também ele eterno. Mas acontecia que a natureza daquele ser era eterna, e não era 

possível ajustá-la por completo ao ser gerado. Então, pensou em construir uma imagem móvel da eternidade, e, 

quando ordenou o céu, construiu, a partir da eternidade que permanece uma unidade, uma imagem eterna que 

avança de acordo com o número; é aquilo a que chamamos de tempo. De fato, os dias, as noites, os meses e os 

anos não existiam antes de o céu ter sido gerado, pois ele preparou a geração daqueles ao mesmo tempo que este 

era constituído. Todos eles são partes do tempo, e ‘o que era’ e ‘o que será’ são modalidades devenientes do 

tempo que aplicamos de forma incorreta ao ser eterno por via da nossa ignorância. Dizemos “é”, que “foi” e que 

“será”, mas “é” é a única palavra que lhe é própria de acordo com a verdade, ao passo que “era” e “será” são 

adequadas para referir aquilo que devém ao longo do tempo – pois ambos são movimentos. No entanto, aquilo 

que é sempre imutável e imóvel não é passível de se tornar mais velho nem mais novo pelo passar do tempo nem 

tornar-se de todo (nem no que é agora nem no que será no futuro), bem como em nada daquilo que o devir 

atribui às coisas que os sentidos trazem, já que elas são modalidades devenientes do tempo que imita a 

eternidade e circulam de acordo com o número.” (PLATÃO, Timeu, 37c-38a) 
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inseparáveis. Em outras palavras, o tempo não existe por direito próprio, 

sendo uma característica do universo. (WHITROW, 1993: 56-57) 

 

 Aristóteles, por seu lado, investigaria a essência do tempo e do instante especialmente 

nos capítulos dez e catorze do livro quatro da Física, obra na qual se dedicou ao estudo dos 

entes naturais, ou seja, dos entes que possuem em si mesmos o princípio de seu movimento e 

repouso. (REY PUENTE, 2014: 38)  

 Outras imagens do tempo na Antiguidade podem ser visualizadas através de termos 

latinos que foram cunhados na cultura romana. O importante estudo L’expression du temps et 

de la durée en Latin, de V. Neculai Baran, enumera, por exemplo, as diversas significações 

que esse conceito ganharia entre notáveis romanos. Para ele, Ovídio explicaria que no 

Universo tudo fluía e que qualquer forma materializada era também transitória. Mesmo a 

Natureza que mudava eternamente, procurava sempre permanecer a mesma (BARAN, 1976: 

5) A temática do tempo ainda seria trabalhada por outros autores da Antiguidade, sendo que 

nosso interesse sobre o assunto voltou-se para a rica obra de Lúcio Aneu Sêneca, um 

aristocrata romano que viveu durante os Principados dos Imperadores Calígula, Cláudio e 

Nero durante o primeiro século da Era cristã.  O primeiro contato que tivemos com a escrita 

de Sêneca deu-se por meio de leituras iniciais realizadas com o intuito de se conhecer mais 

sobre a filosofia estoica, o que resultaria posteriormente na confecção final de um trabalho de 

conclusão no curso de História. 

 As fontes escolhidas naquele momento foram as Cartas Consolatórias: Consolatio ad 

Helviam (Consolação a Hélvia), Consolatio ad Marciam (Consolação a Márcia) e Consolatio 

ad Polybium (Consolação a Políbio).  Estas cartas foram escritas por Sêneca e direcionadas as 

três personalidades que fizeram parte de sua história: Hélvia (mãe de Sêneca), abatida pelo 

exílio de nosso filósofo no ano de 41 d.C.; Márcia, uma nobre dama da sociedade romana, 

cuja a perda do filho Metílio a levaria a entregar-se a um profundo e interminável luto, e por 

fim, a carta direcionada a Políbio, um poderoso liberto do Imperador Cláudio que acabara de 

perder o irmão e por sua importância na corte imperial seria bajulado por Sêneca para 

convencer o princeps a revogar seu exílio (VAN RAIJ, 1992: 19). É bem verdade que a 

leitura das Cartas Consolatórias de Sêneca acabou levando-nos a associar algumas temáticas 

desta obra a meu estado de saúde em 2007, pois naquele ano finalizaria em minha vida um 

longo processo de enfermidades psíquicas (depressão, pânico e transtorno bipolar). Era no 

mínimo curioso, ou “obra do destino”, ler tais cartas e perceber a cada página a atualidade de 

seus temas numa clara aproximação do Mundo Antigo com questões humanas tão presentes 
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em nosso mundo contemporâneo, como por exemplo, os vários distúrbios psicológicos que 

causam desequilíbrio ao espírito humano.  

 Essa temática que insere o campo afetivo entre os estudos históricos continuou a 

chamar nossa atenção quando decidimos prosseguir nossos estudos buscando assim ampliar 

nosso horizonte de conhecimentos acerca do assunto. Dessa forma decidimos permanecer 

estudando as obras senequianas no intuito de compreender como o tempo estoico e sua 

relação com as emoções humanas foi representada na cultura romana. Sêneca deixou-nos uma 

ampla variedade de obras, desde tratados filosóficos, tragédias, uma sátira, consolações e 

investigações de caráter científico. Dentre essas obras, selecionamos como fonte documental 

algumas das Cartas que foram dedicadas a um amigo conhecido como Lucílio.   

Trata-se de 124 epístolas divididas em 21 livros (o 22º livro reúne apenas fragmentos 

de outras cartas) que foram escritas pelo filósofo cordobês com a finalidade de ensinar Lucílio 

a viver de acordo com a ética estoica (SILVEIRA, 2008: 546). Nesta obra, escolhemos 

analisar 26 cartas (1, 5, 8, 12, 13, 40, 44, 45, 47, 49, 65, 68, 70, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 89, 92, 

93, 94, 95, 99 e 120) que em nossa leitura compreendemos ser textos fundamentais para o 

estudo das metáforas do teatro e do tempo em Sêneca.  

Estas cartas abordam inúmeros temas como a importância de se reivindicar o tempo de 

vida controlando o seu uso (Ep. 1,1), a influência da memória (Ep. 5,9) e da esperança (Ep. 

47,17) na existência temporal dos homens, seguir ou abandonar a carreira política (cursus 

honorum) (Ep. 44, 2), as metáforas que representam o destino e o tempo (Ep. 24,20), a 

amizade (Ep. 78,4) entre o sábio e o discípulo (amicitia), os exemplos de virtudes (Ep. 89,8) e 

de vícios (Ep. 37,4) presentes na sociedade romana e como foram pensados por Sêneca. As 

cartas ainda tratam de assuntos como a morte (Ep. 70,9) e o ócio (Ep. 8,1).  

 Gaio Lucílio Júnior, o destinatário das cartas senequianas, era natural de Pompeia, a 

cidade que foi arrasada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., amplamente estudada pelos 

historiadores. Socialmente Lucílio pertencia à ordem dos cavaleiros (equites) e desempenhava 

o cargo de procurator imperial na Sicília (CAMPOS, 2014, VII-VIII). De acordo com as 

cartas de Sêneca, é possível perceber que o autor das epístolas convidaria seu discípulo a 

abandonar os vícios promovidos pela ambição das magistraturas romanas na época do 

Principado de Nero em busca de uma vida de sabedoria. Fato que não parecia ser novidade na 

proposta filosófica senequiana, uma vez que, em sua obra Ad Paulinum De Brevitate Vitae, o 

filósofo romano convidaria seu sogro Paulino, então praefectus annonae (encarregado do 

abastecimento de trigo em Roma),  a se retirar da vida política. Não obstante, Sêneca trataria 
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nesta obra sobre a questão do tempo de vida e de seu melhor proveito, se o mesmo fosse 

guiado pela razão estoica. Neste sentido, Sêneca promoveria a discussão sobre a brevidade da 

vida demonstrando como o tempo de vida é veloz e breve.  

 De fato, pensar sobre o tempo de vida, a morte, o presente, o passado, o futuro, a 

esperança, e finalmente sobre o destino, pareceu ser uma constante nas obras senequianas. 

Obras como o De Prouidentia (Da Providência Divina), De Vita Beata (Da vida feliz) e o De 

Otio (Sobre o ócio), atestam como Sêneca voltou-se para o estudo do tempo cósmico e o 

tempo humano, não separando os mesmos, mas sempre com o intuito de direcionar seu 

pensamento na relação de ambos para a aceitação do destino determinado pela razão 

universal. Preocupação que o filósofo haveria de demonstrar para Lucílio na obra Da 

Providência Divina:  

Tu me perguntaste, Lucílio, por que, se a providência rege o mundo, tantos 

males atingem os homens bons. Tua dúvida seria sanada de modo mais 

adequado ao longo de uma obra abrangente, na qual provaríamos que a 

providência comanda o universo e um deus se preocupa conosco; porém, 

como queres que se destaque uma parte do todo e se resolva essa única 

objeção, ficando em aberto o litígio, convém que antes eu faça algo que não é 

difícil: defender a causa dos deuses (SÊNECA, De Prouidentia, 1.1).  

 

 Causa esta que Sêneca, assim como os estoicos, entendia (BRUN, 1986) ser todo o 

universo formado por um fogo artífice, ideia já defendida por Heráclito de Éfeso no século VI 

a.C. Este fogo, ou razão universal, formava o mundo material e o princípio ativo (lógos) que 

movia a matéria, assim como a alma dos homens. Não havia uma separação dos seres e do 

cosmos. A teoria estoica era marcada pelo ideia do eterno retorno, havendo de tempos em 

tempos uma conflagração universal, uma regeneração do cosmos promovida pelo fogo 

artífice. O conhecimento acerca do mundo sensível, dos objetos, dos acontecimentos e do 

próprio destino, somente seria possível se o sábio representasse em sua alma, de forma 

racional, o mundo exterior que o cercava. Neste sentido, ao representar na alma, por meio da 

razão, as leis da natureza, o fluxo do destino e o desdobrar dos acontecimentos no tempo 

presente, o sábio tornava-se parte do cosmos.  

 Nas cartas de Sêneca a Lucílio, a vida era comparada a um grande teatro, onde o 

tempo existencial dos homens deveria ser pensado pelo discípulo e representado, em sua 

alma. As epístolas senequianas atuavam então como um verdadeiro palco de exemplos morais 

caracterizados em sua escrita com imagens sobre o tempo.  O futuro e o passado deveriam ser 

contemplados pelo discípulo no presente, por meio da filosofia estoica, para que o mesmo não 

se deixasse enredar pelo medo e a angústia de fatos que ainda não aconteceram geralmente 
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associados ao medo da morte no futuro ou de lembranças amargas do passado que produziam 

a culpa e a perturbação na alma. 

Diante dos argumentos destacados acima, caracterizamos a seguir o problema 

histórico que pretendemos analisar. Seriam as metáforas do teatro e do tempo estoicos 

observados nas Cartas a Lucílio representados como um conjunto de imagens acerca da 

existência humana para se ensinar o discípulo a exercer a razão estoica, dominar o tempo de 

vida e se livrar das paixões irracionais promovidas pelo mau uso da memória sobre o passado 

e as expectativas do futuro? Acreditamos que tais metáforas configuraram uma representação 

própria e específica do tempo no estoicismo senequiano durante a dinastia Júlio-Claudiana. 

Segundo Paul Ricoeur, o termo metáfora é classificado entre figuras de discurso em uma 

única palavra e definida como tropo por semelhança. Enquanto figura, consiste em um 

deslocamento e uma ampliação do sentido das palavras; sua explicação deriva de uma teoria 

da substituição (RICOEUR, 2000: 9). 

 Nossa leitura das Cartas a Lucílio para compreender o tempo estoico senequiano é 

desafiadora, porém de caráter profícuo se buscamos repensar este conceito histórico, 

destacando a importância das epístolas senequianas como fonte histórica no estudo da 

Antiguidade Clássica. Proposta esta que em nossa memória, sedenta por respostas sobre o 

tempo e a temporalidade, trouxe a nossa mente a mesma inquietação que moveu grandes 

pensadores e pesquisadores na História como Agostinho de Hipona, Reinhart Koselleck e 

Marc Bloch. Dessa forma, no primeiro capítulo apresentamos a história da filosofia estoica e 

seus principais representantes. Acreditamos que a filosofia estoica, apesar de suas diferenças 

em suas várias fases, manteve em sua estrutura teórica os conceitos fundamentais que vieram 

a criar uma identidade própria na esfera do pensamento antigo. Pois como afirma Ana Teresa 

Marques Gonçalves:  

As personalidades são formadas, categorizadas e identificadas nas relações 

estabelecidas com o mundo. As múltiplas relações estabelecidas produzem 

múltiplas identificações, que por sua vez implicam na formação de uma gama 

de identidades. As pessoas exercem vários papéis ao longo de suas vidas a 

partir das interações estabelecidas com os outros, por isso o binômio 

identidade-alteridade se constitui no cerne dos estudos sobre constituições 

identitárias. Estudar identidades é, antes de tudo, repensar formas de filiação, 

identificação e exclusão que se estruturam a partir da relação do ser com seu 

meio. Meio este formado pelas práticas culturais estabelecidas. Por isso, é 

possível pensar na formulação de identidades tomando-se como base as 

expressões culturais formadas num determinado tempo e num determinado 

espaço (GONÇALVES, 2009: 2).  
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  Os estoicos deixaram como legado para a humanidade ideias que levaram o homem a 

pensar sobre sua existência, sobre como se relacionar com seu tempo e resistir às adversidades 

da vida. Também abordamos no primeiro capítulo como a ideia de interioridade tem sido 

trabalhada pela historiografia que se especializou na filosofia do pórtico, bem como os 

princípios fundamentais que estruturaram a teoria estoica. Tais conceitos são de suma 

importância para se compreender melhor a noção de tempo descrito por Sêneca em suas 

epístolas. No segundo capítulo, trabalhamos o contexto histórico vivenciado por Sêneca e sua 

participação política nos espaços conturbados da corte imperial romana durante a dinastia 

Júlio-Claudiana. Verificamos para qual público o filósofo escrevia suas cartas e como suas 

epístolas circulavam entre os grupos aristocráticos de Roma. Neste cenário, são apresentadas 

as obras senequianas produzidas no decorrer de sua vida, tendo como desfecho uma análise 

sobre as razões que levaram Sêneca a abandonar a vida política. Finalizamos o capítulo 

direcionando nosso olhar para um estudo aprofundado sobre o documento epistolar. 

Pretendemos nesta parte analisar o suporte documental senequiano utilizando os recursos 

teóricos fornecidos pela epistolografia, mais precisamente comparando as diversas regras 

constitutivas de missivas escritas por outros autores da Antiguidade, cuja produção tornou 

possível a constituição do chamado gênero epistolar na literatura antiga.  

 O último capítulo remete-se para a análise das cartas senequianas e sua construção 

narrativa sobre a noção das metáforas do tempo e do teatro. Utilizamos a História Comparada 

como suporte metodológico para a compreensão dos conceitos de metáforas do tempo e do 

teatro, das emoções e da memória. O processo comparativo foi definido por Marcel Detienne 

como um método que proporcionaria aos pesquisadores das ciências humanas colocarem lado 

a lado não apenas os objetos culturais ou sociais que pudessem ser comparados pela 

proximidade. Em sua concepção, é preciso comparar o incomparável. (DETIENNE, 2004: 45-

65) Detienne defenderia em seus estudos aproximar pesquisadores de temas diferentes para se 

comparar seus resultados. Otília Lage por sua vez indicaria que ao aproximarmos objetos 

históricos diferentes seria possível iluminar, pela confrontação várias realidades identificando 

semelhanças e diferenças (LAGE, 2018: 67) O belo trabalho de M. Thorsteinsson (2018: 01-

08) intitulado Roman Christianity and Roman Stoicism, demonstra como é possível, através 

do método da comparação histórica, perceber semelhanças e diferenças ao se estudar dois 

sistemas éticos diferentes como o cristianismo e o estoicismo. Thorsteinsson buscaria 

compreender as semelhanças e diferenças presentes, por exemplo, nas cartas paulinas e 

senequianas. Nesse sentido, iremos buscar compreender como Sêneca organizou suas ideias 
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sobre as metáforas do tempo e do teatro em suas cartas a Lucílio, mas também utilizando 

outras obras senequianas como suporte teórico. Pretendemos criar uma espécie de quadro 

comparativo entre o que chamamos aqui de níveis de observação para demonstrar como 

Sêneca estava preocupado em fornecer os ensinos éticos necessários para se vencer toda 

angústia e o medo gerados pelas lembranças do passado, do presente e do futuro. Acreditamos 

que as respostas para o debate proposto não serão alcançadas definitivamente em nosso 

trabalho, mas pode nos conduzir a repensar como Sêneca representaria o tempo utilizando as 

metáforas em sua filosofia. As epístolas senequianas nos permitem refletir sobre o que é o 

tempo e como o nosso presente ainda carece de respostas em nossa constante busca para se 

compreender a existência humana e suas emoções. Com uma saudação senequiana no final de 

suas cartas, convidamos o leitor para conhecer nossa pesquisa com a seguinte afirmação: aqui 

está o seu brinde caro Lucílio!  
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CAPÍTULO I 

Stoa Poikilé: a origem do estoicismo e seus princípios filosóficos 

 

 A leitura das Cartas a Lucílio leva-nos ao centro do pensamento filosófico construído 

por Sêneca. O Império Romano, época em que nosso filósofo viveu, tem em sua história uma 

lista significativa de pensadores, poetas, juristas e historiadores cujas obras enriqueceram, no 

transcorrer dos séculos, os estudos sobre a vida intelectual7 produzida em Roma. 

Representada por magistrados da urbs e das províncias conquistadas, a vida intelectual dos 

romanos, em constante estado de efervescência nos espaços da cultura e da política, é 

portadora de uma inigualável galeria que expõe nas prateleiras da memória grandes 

personalidades das letras latinas, como foram os casos de Cícero, Tácito, Suetônio, 

Quintiliano, Lucano e do próprio Sêneca. 

  A compreensão das epístolas senequianas torna-se mais fecunda se, neste instante, 

possibilitamos ao leitor um contato com os princípios filosóficos da Stoa.  Contudo, este 

exercício virtuoso praticado ao estilo de um filósofo estoico não se reveste de diminuta 

importância quando o “destino historiográfico”, não por obra do acaso, edifica em nosso lógos 

o debate visceral entre a História e a Filosofia. O processo dialógico entre as referidas 

disciplinas tem por resultado uma ampliação dos quadros do entendimento sobre o ser 

humano, principalmente para aqueles que se atrevem a adentrar em territórios alhures ao 

nosso presente. Poderíamos tentar, com a “tranquilidade da alma” senequiana (tranquillitate 

animi), recriar um destes quadros, emoldurados historicamente com as belas pinturas de 

Polignoto no Pórtico de Zenão, imprimindo em nossas mentes, com o apoio mais do que 

necessário da ciência histórica, essas paisagens do passado estoico que constituíam partes das 

antigas filosofias helenísticas.  

 Para tanto, realizamos, assim como uma fênix, um breve vôo sobre a historiografia, 

que de tempos em tempos “desaparece e ressurge” (conflagração intelectual?) ao buscar em 

fragmentos do passado lançar luzes sobre os quadros temporais da história do estoicismo. O 

exercício então proposto tem como meta perceber como a escola estoica foi organizada ao 

                                                 
7
 Para Jean-Marie Engel, no livro O Império Romano, obra escrita em conjunto com Jean-Rémy Palanque, 

mesmo com a crise republicana em Roma durante o século I a.C., a cidade continuava, pelo menos quanto ao 

espírito, aristocrática e detentora de uma ampla produção literária com nomes considerados importantes na 

história intelectual romana. Em suas palavras: “A capital literária continua sendo Roma, onde vêm estabelecer-se 

esses escritores”: o poeta Columelo, o geógrafo Pompônio Mela, os dois Sênecas, Lucano, Quintiliano e Marcial. 

Engel cita a importância da província hispânica entre os intelectuais romanos e afirma que aquele foi o “século 

espanhol”. Ainda cita que: “A Gália é mais discreta, embora os oradores Domício Afer e Júlio Segundo e o 

historiador Tácito (talvez) sejam gauleses” (ENGEL; PALANQUE, 1978: 38).  
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longo de sua história. Neste sentido, nossa argumentação respeita a seguinte ordem: num 

primeiro momento apresentamos a época helenística, período histórico rico em suas 

particularidades e que tem sido marcado por vezes por uma suposta oposição entre a ideia de 

interioridade do homem grego e o seu afastamento da vida política. Visão esta que, na esteira 

das notícias que chegaram até nós, foi construída por uma longa tradição historiográfica. De 

acordo com esta narrativa, a separação do homem grego de sua vida política anteriormente 

estruturada nos espaços públicos da polis acentuaria no indivíduo um desejo irresistível em 

mergulhar apenas em seu mundo interior como forma de se proteger (autoconservação) ou 

refugiar-se em si mesmo, fato este ocasionado pela perda da identidade cívica resultante da 

ascensão do Império de Alexandre, o Grande. Esta visão não é unânime entre os estudiosos do 

pensamento estoico, sendo necessário rever tal posicionamento historiográfico (HADOT, 

2014; ASSMANN, 1994) trazendo à baila novas perspectivas sobre a referida discussão.  

 A seguir, tecemos uma escrita cujos fios e contornos remetem nosso olhar, em suas 

filigranas, para uma breve história do estoicismo. Percebemos então como se deu a formação 

da escola filosófica e quais foram os primeiros e principais representantes na história do 

pórtico poecilo8 analisando desta maneira como se travou o contato entre tais pensadores e a 

aristocracia romana para que enfim, ocorresse a adoção das ideias do sistema filosófico, 

enquanto teoria legitimadora dos discursos propalados nos espaços políticos de Roma, por 

nobres magistrados. O estoicismo transformar-se-ia, desta maneira, em um dos instrumentos 

da retórica para aqueles que ambicionavam guindar suas riquezas e ampliar seus poderes, 

obtendo desta forma o bom êxito na carreira das honras políticas (cursus honorum).  

 Por conseguinte, torna-se de suma importância alargar as fronteiras de nossa 

compreensão, tendo como foco de análise um profícuo debate com a historiografia 

especializada acerca dos princípios filosóficos da doutrina estoica. Ademais, o conceito de 

tempo em Sêneca estruturou-se em bases teóricas do pensamento estoico que ainda hoje se 

fazem presentes entre nós com as vestes de uma linguagem greco-romana, cujos sons não 

ressoam estranhos significados nas teias simbolicamente emaranhadas de nossa cultura 

ocidental. Conceitos estes ricos em sua historicidade, dilatados pelo tempo em suas bases de 

significação (KOSELLECK, 2006) como exemplificam os termos representação, destino, 

                                                 
8 Jean Brun  afirma que Zenão ensinava sua filosofia em Atenas num local denominado Pórtico Poecilo. Stoa em 

grego significa pórtico; poecilo significa revestido de pinturas, pois um artista chamado Polignote o decorava 

com pinturas durante o governo ateniense dos Trinta Tiranos no século V a.C. Do termo Stoa (pórtico) vem o 

nome da filosofia de Zenão, ou seja, o estoicismo. As pinturas eram usadas por Polignote para purificar o local 

que era usado como espaço para o massacre dos mais de quatrocentos cidadãos atenienses perseguidos pelos 

Trinta Tiranos (BRUN, 1986:17-18). 
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memória, esperança, cosmos, razão e tantos outros que ainda hoje são facilmente encontrados 

nas ciências humanas.  

 Por fim, caminhamos pelo horizonte que apresenta a vida e a obra de Sêneca, sua 

relação com os diversos grupos sociais que compunham a corte imperial romana, a missão em 

se tornar o pedagogo do jovem Lucio Domício Aenobarbo Nero, atribuída por Agripina (a 

segunda esposa do Imperador Cláudio) e como se davam as intrigas palacianas que se 

desdobravam na órbita da vida do filósofo cordobês durante a dinastia Julio-Claudiana. 

Finalmente, o vôo da fênix chega ao final de um primeiro ciclo com a retirada de Sêneca da 

vida pública para dedicar-se com mais afinco aos estudos da filosofia, momento este em que o 

mesmo iria escrever, para a sorte de alguns historiadores, suas cartas dedicadas ao amicus 

Lucílio.  

 

1.1 – O período helenístico e a ideia da interioridade cosmopolita  

 

 Recuando a linha do tempo para ilustrar a época em que surge o estoicismo, buscamos 

aproximar nossa lente investigativa do período conhecido na historiografia como helenístico9. 

Na análise de Pedro Paulo Funari:  

Os gregos chamavam-se de “helenos” e os estudiosos modernos utilizaram o 

termo “helenístico” pra referir-se à civilização que se utilizava do grego como 

língua oficial, a partir das conquistas de Alexandre, o Grande (336 a.C.), até o 

domínio romano da Grécia, em 146 a.C. Ou seja, é um termo que não se 

confunde com “helênico”, que é o mesmo que “grego”. Embora seja aplicado 

a um período de tempo relativamente curto, esse foi marcado por grandes 

interações culturais. Alexandre conquistou um imenso território: as cidades 

gregas todas, mas também o Egito, a Palestina, a Mesopotâmia, a Pérsia (Irã), 

chegando à Índia. Depois de sua morte prematura, o Império dividiu-se em 

três reinos, centrados na Macedônia, o Egito e na Mesopotâmia. A principal 

característica desse mundo helenístico era a convivência de inúmeros povos, 

com dezenas de línguas, governados por uma elite de origem macedônica e 

que tinha na língua grega um elemento de comunicação oficial e universal. 

Foram fundadas diversas cidades, como Alexandria, no Egito, que viria a se 

destacar por uma vida intelectual intensa. A civilização helenística baseava-se 

na convivência de muitos povos e as trocas culturais entre os diferentes 

grupos intensificou-se de forma extraordinária (FUNARI, 2015: 75-76).  

 

                                                 
9
 Pierre Hadot destaca que “a palavra ‘helenística’ designa tradicionalmente o período da história grega que se 

estende de Alexandre Magno, o Macedônio, até a dominação romana, portanto do fim do século IV a.C. ao fim  

do século I a.C. Graças à extraordinária expedição de Alexandre, que estenderá a influência grega desde o Egito 

até Samarcanda e Tachkent e também a Índia, abre uma nova época da história. Pode-se dizer que a Grécia 

começa então a descobrir a imensidade do mundo. É o início de trocas comerciais intensas, não só com a Ásia 

central, mas também com a China, a África e igualmente com o Oriente europeu. As tradições, as religiões, as 

ideias, as culturas se misturam, e esse encontro marcará com cunho indelével a cultura do Ocidente (HADOT, 

2014: 139).  
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 A riqueza das informações descritas acima anuncia para os historiadores do Mundo 

Antigo um grau de dificuldade ao se tentar pensar o período helenístico, não sendo esta uma 

tarefa tão simples. Algumas linhas interpretativas da tradição historiográfica apresentaram 

este momento como sendo o responsável em eliminar a relação do homem grego com a polis. 

Para estes pesquisadores (REALE, 2002, OLIVEIRA, 1998), as investidas e conquistas de 

Alexandre da Macedônia no Oriente (séc.IV a.C.) garantiriam a ampliação do sentido 

existencial dos indivíduos, transformando os mesmos em súditos de Monarquias Orientais, 

uma vez que a antiga cidade-estado grega cederia paulatinamente lugar para a instalação de 

uma Cosmópolis. Foi nesse quadro de dissolução da polis que se tornou possível às filosofias 

helenísticas florescerem e ganharem força de explicação direcionada para a compreensão das 

novas realidades ordenadas pelos reinos helenísticos. Em linhas gerais, esta visão não se 

configura totalmente errônea, embora exista nesta argumentação uma pequena confusão no 

raciocínio que reduz a relação do homem grego com as antigas atividades políticas exercidas 

anteriormente na polis ateniense, acentuando-se, como corolário deste processo, a ideia de 

interioridade. Este viés de interpretação foi defendido por diversos pesquisadores da História 

da Filosofia Antiga, dentre os quais, destacamos Giovanni Reale e Pierre Aubenque. Para este 

último:  

No momento em que o quadro tradicional da cidade grega se extingue diante 

de um império cujas decisões escapam à crítica como à deliberação de seus 

súditos, o filósofo se acha confinado seja à teoria pura, seja à predicação 

simplesmente moral, desde o instante em que a política, a mais alta forma de 

práxis para os gregos, cessa de depender dela para depender de um amo 

estrangeiro. É o momento em que a liberdade do homem livre, que até então 

se confundia com o exercício dos direitos cívicos, se transmuta, por falta de 

melhor, em liberdade interior; em que os ideais gregos de autarquia e de 

autonomia, que procuravam até então se satisfazer na cidade, se encontram 

confiados unicamente aos recursos espirituais do homem individual; [...] Mas 

é também o momento em que a própria dissolução dos antigos quadros 

políticos, ao mesmo tempo que as misturas de populações, consecutivas à 

conquista de Alexandre, farão nascer solidariedades novas: esse tempo verá o 

nascimento do cosmopolitismo (AUBENQUE, 1973: 167-168).  

 

 O cenário acima acaba distorcendo e esvaziando o mundo helenístico de qualquer 

valor político digno de ser estudado em suas especificidades, reduzindo esta época a um 

quadro tradicional da história, por vezes didático, em que prevaleceria a imagem de uma 

constante decadência da cultura grega. Como resultado desta visão, a liberdade do homem 

grego (zoon politikon) para as práticas políticas estaria fadada ao fim, ocorrendo um 

distanciamento cada vez maior da nostálgica época áurea da democracia ateniense e das 

filosofias desenvolvidas por Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa narrativa não encontra o 
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mesmo respaldo nas análises desenvolvidas por Pierre Hadot, em seu livro O que é a Filosofia 

Antiga?, já que para este autor essa representação que afasta a política da época helenística 

remonta ao início do século XX e continua, ainda hoje, a falsear a ideia de que a filosofia 

voltou-se apenas para a reflexão interior dos homens.  

Com efeito, é totalmente errôneo representar essa época como um período de 

decadência. O epigrafista Louis Robert, ao estudar atentamente as inscrições 

encontradas nas ruínas das cidades gregas da Antiguidade, mostrou muito 

bem, em toda sua obra, que todas as cidades continuaram a ter, tanto sob as 

monarquias helenísticas como depois no Império romano, intensa atividade 

cultural, política, religiosa e mesmo atlética. Notadamente, sob a influência 

dos Ptolomeus, que reinaram em Alexandria, essa cidade tornou-se de alguma 

maneira o centro vivo da civilização helenística (HADOT, 2014: 141).  

 

 Como noticia Robert W. Sharples, em Philosophy for life, desde a Antiguidade Tardia, 

Platão e Aristóteles foram estudados mais do que quaisquer outros filósofos gregos antigos, e 

em muitas universidades, focadas na filosofia que ia de Aristóteles a Descartes, o período 

helenístico passou a ser visto como uma fase inferior ou decadente da cultura grega 

(SHARPLES, 2007: 223). Neste sentindo, nota-se que parte da historiografia que estudou o 

período helenístico deixa a entender que as conquistas levadas a cabo por Alexandre Magno 

não estavam ancoradas, como afirmou Hadot, em ações que visavam eliminar completamente 

as estruturas políticas e administrativas nas regiões que foram conquistadas pelo rei 

macedônico. Ao contrário do que apregoam tais leituras, pode-se observar também nos 

estudos de Pierre Lévèque, como Alexandre procurava realizar alianças10 com as inúmeras 

culturas em que entrava em contato, reforçando seu poder junto às elites locais desejosas em 

obter vantagens nesta relação. Se o homem grego volta-se para as novas filosofias helenísticas 

com o intuito de se localizar interiormente neste mundo transformado em suas estruturas, não 

significa dizermos que o mesmo abandonou definitivamente as atividades políticas enquanto 

sujeito histórico, mas que no curso destas mudanças, promovidas no contato com as 

sociedades alexandrinas, percebe as novas possibilidades de participação nas esferas do poder 

desenvolvidas neste mundo ampliado e matizado pelas múltiplas culturas amalgamadas na 

Cosmópolis. O homem grego desempenharia no mosaico destas culturas o papel de um 

cidadão do universo (cosmopolites). 

                                                 
10

 Conforme registra Pierre Lévèque, Alexandre Magno casou-se várias vezes ampliando alianças com inúmeros 

povos conquistados. Em suas palavras: “[...] como conseguir melhor esta fusão (entre os gregos e bárbaros) 

senão multiplicando os casamentos mistos? O rei dá o exemplo: casa com Roxana, filha de um nobre de 

Sogdiana, depois com três princesas persas. Num só dia, no regresso da Índia, a maior parte dos seus generais e 

10000 soldados unem-se com indígenas numa esplêndida cerimônia (as bodas de Susa). Paralelamente, manda 

educar à maneira grega 30000 crianças iranianas.” (LÉVÈQUE, 1987: 14).  
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  Em nossa perspectiva, toda forma de instabilidade social, política e econômica cria 

espaços na história, permitindo que os grupos sociais envolvidos em tais processos realizem 

reflexões acerca de suas existências e identidades que vão se modificando com o tempo. Daí, 

esta interioridade do indivíduo não ser uma novidade para os gregos, como fruto de um 

afastamento da vida cívica e política conforme alega a tradição historiográfica. 

 A atmosfera conflituosa do mundo helenístico seria ampliada por vetores sociais que 

acelerariam as transformações simbólicas e históricas nas esferas econômicas, políticas e 

culturais com as disputas que se seguiram entre os reinos orientais pós-alexandrinos. Como 

destaca Clifford Geertz (1989: 20), na obra A interpretação das Culturas, o comportamento 

humano é visto como ação simbólica, o que nos leva a inferir, nesta rede de tensões culturais, 

que o homem grego e todos os povos considerados helenísticos vivenciaram novas 

experiências políticas e subjetivas nos ambientes que compunham a Cosmópolis. Neste 

cenário, os diversos campos simbólicos alastrados nas culturas do mundo antigo 

entrecruzavam-se e dialogavam, direta ou indiretamente, colaborando para o desenvolvimento 

e a ressignificação dos saberes filosóficos, herdados de uma tradição grega, constituindo 

assim novas leituras filosóficas, como foram os casos do ceticismo, epicurismo e do 

estoicismo. Pois como verifica Ana Teresa Marques Gonçalves, o conceito de cultura 

constitui-se em força articuladora, descritiva, comunicativa e representacional, ela legitima 

discursos, mas é sempre local de tensão entre tradição e inovação, abrindo campo para uma 

reformulação identitária (GONÇALVES, 2009: 3). Tradição também revista por Andrew 

Wallace-Hadrill ao analisar o conceito de cultura em Rome’s Cultural Revolution:  

O resultado desse debate nos estudos gregos tem sido uma conceituação mais 

dinâmica da cultura. Não mais tomada como uma matriz estável, herdada do 

passado e necessariamente reproduzida, a cultura se torna um campo de 

energia e disputa. E assim, mesmo que a cultura seja conceitualizada como 

um sistema coerente, ela se manifesta como práticas contraditórias, cujos 

membros de diferentes subculturas confrontam-se uns aos outros, batem-se, 

reconciliam, contestam valores e significados, e essa contestação forma o 

registro material que está disponível para nós. Não apenas as distinções e 

conflitos culturais dentro do mundo grego passaram por uma reavaliação, mas 

– e isto é de particular importância para o estudo de Roma – as oposições do 

grego/ outros (WALLACE-HADRILL, 2008: 16).  

 

 Não houve desta forma, uma ruptura completa com a vida política e o abandono das 

ideias de Platão, Aristóteles ou até mesmo das ideias desenvolvidas pelos pré-socráticos. Ao 

contrário, percebe-se uma transformação dessa tradição platônico-aristotélica, no palco da 

Cosmópolis, atuando assim como trampolim para outros pensadores reformularem as 
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pioneiras filosofias da tradição grega como núcleos embrionários fornecedores de princípios 

racionais para a subsequente formação das filosofias helenísticas.  Nas palavras de Hadot:  

A pretensa perda de liberdade das cidades não provocou a diminuição da 

atividade filosófica. E, porventura pode-se dizer que o regime democrático lhe 

foi mais favorável? Não foi a Atenas democrática que instaurou um processo 

de impiedade contra Anaxágoras e Sócrates? Não houve, na orientação da 

própria atividade filosófica, uma transformação tão radical quanto se gostaria 

de fazer acreditar. Diz-se e repete-se que os filósofos da época helenística, 

diante de sua incapacidade de agir na cidade, teriam desenvolvido uma moral 

do indivíduo e teriam se voltado para a interioridade. As coisas são muito 

mais complexas. De uma parte, se é verdade que Platão e Aristóteles têm cada 

um à sua maneira preocupações políticas, não há dúvida de que a vida 

filosófica é, para eles, um meio de libertar-se da corrupção da vida na cidade 

(HADOT, 2014: 142).  

 

 Selvino José Assmann, no estudo intitulado Estoicismo e a Helenização do 

Cristianismo, também segue a mesma linha de raciocínio desenvolvida por Pierre Hadot, ao 

deparar-se com interpretações históricas que reduziram o papel das filosofias helenísticas e 

classificaram as mesmas como meros instrumentos racionais voltados apenas para a 

interioridade dos indivíduos na busca da felicidade. Sua argumentação toma por base a análise 

desenvolvida por Michel Foucault na obra História da Sexualidade. Para Assmann, Foucault 

indica neste estudo alguns aspectos que colaboraram para a origem da ideia de interioridade 

do homem no mundo antigo.  Para Foucault, o “cuidado de si” nasceu tanto na Grécia como 

em Roma, pois o ser humano para se tornar livre deveria ter como tarefa obrigatória ocupar-se 

de si mesmo, mas este fato não implicaria num afastamento total da vida política 

(ASSMANN, 1994: 33).  

 Assmann enfatiza que o homem grego volta-se para seu interior, mas também convive 

com as novas formas de políticas implantadas no mundo helenístico. Fato este que pode ser 

comprovado nos fragmentos registrados por Diógenes Laércios em sua obra Vidas e 

Doutrinas de filósofos Ilustres, apresentando as possíveis trocas de epístolas entre o fundador 

da escola estoica, Zenão de Cício, e o rei da Macedônia Antígonos Gonatas. O conteúdo desta 

missiva é carregado em suas linhas de um desejo de Antígonos em ter como conselheiro de 

seu reino o fundador do estoicismo. E não apenas para direcionar sua política, mas também 

como o principal pedagogo responsável em forjar uma mente racional diretiva para a vida do 

povo macedônico. A riqueza da epístola não deixa dúvidas sobre essa questão:  

O rei Antígonos saúda o filósofo Zênon. Embora me considere superior a ti 

em sorte e fama, considero-me inferior a ti no intelecto, na cultura e na 

felicidade perfeita que conquistastes. Por isso decidi convidar-te a vir à minha 

corte, convencido de que acolherás o meu pedido. Faze tudo que for possível 

para ser meu hóspede, entendendo claramente que serás não somente o meu 
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educador, mas também o de todos os macedônios juntos. Com efeito, é 

evidente que quem educa para a excelência o governante dos macedônios, 

prepara também os súditos para se tornarem homens bons (DIÓGENES 

LAÉRCIO, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VII, 7-8).  

 

 Diante de tais argumentos, percebemos que, apesar da dissolução da polis clássica 

enquanto local no qual o homem grego buscava se relacionar com a cidade para construir 

sentido em sua existência, é para nós, como foi possível atestar no fragmento acima de 

Diógenes Laércio, que a política não chega ao fim abrindo um fosso na alma humana e que 

não se interessaria mais por tal atividade no Mundo Antigo. As formas políticas se 

transformaram com a Cosmópolis, e que levou as diversas escolas filosóficas helenísticas a se 

adaptarem a tal realidade, incluindo assim a vida política neste novo cenário universal.  

 

1.2 – Um breve olhar sobre a história do estoicismo 

 

 O estoicismo foi convencionalmente dividido na historiografia (AUBENQUE, 1973; 

REALE, 2002; GAZOLLA, 1999, entre outros) em três grandes momentos. 

Cronologicamente abrangia o estoicismo antigo (séc. IV e III a.C.), o estoicismo médio (séc. 

II e I a.C.) e o estoicismo imperial (séc. I e II d.C.). Nesta última fase a escola filosófica 

começaria a latinizar-se (BRUN, 1986: 15). Os estoicos desenvolveram o sistema filosófico 

adotando como o baricentro de suas teorias a ideia de que haveria uma razão universal 

constitutiva das realidades material e espiritual dos homens. Guiavam-se pela máxima “viver 

segundo a natureza” (vivere secundum naturam), transformando esta lei na raiz diretora do 

pensamento de seus representantes. Procuravam desvendar as leis racionais da natureza 

(physis), livrando assim a alma do indivíduo de perturbações externas ao indicar o bom 

exercício da filosofia traduzida em uma vida de virtudes (ações modeladas pela razão 

universal).  Algumas datações11 sobre a existência histórica da escola estoica divergem entre 

si por considerarem determinadas especificidades de cada período.  

 David Sedley (2006: 7) considerou que a stoa foi organizada em cinco grandes 

períodos: 1) fase conhecida como a primeira geração estoica; 2) a era dos primeiros escolarcas 

atenienses; 3) a fase platonizante (o “estoicismo médio”); 4) a descentralização do século I 

                                                 
11

 Fréderique Ildefonse apresenta, na obra Os Estóicos I, uma divisão temporal do estoicismo que é baseada nos 

estudos de Jacques Brunschwig, que também considera a existência da escola dividida em três grandes fases: um 

período ateniense (III-II a.C.) com sede em Atenas; um período onde há o abandono da centralização ateniense 

com Panécio de Rodes ao fornecer as primeiras lições em Roma (II- I a.C.) e por fim, o período do estoicismo 

romano com Sêneca (4-65), futuro preceptor de Nero, Epicteto (55-155) e Marco Aurélio (121-180) 

(ILDEFONSE, 2007: 15).  



 

 

28 

a.C.; e 5) a fase imperial. Para Sedley, cada fase da escola possuía uma perspectiva diferente a 

respeito do que viria a ser um estoico, o que reafirmaria a existência de diferenças e 

semelhanças entre seus filósofos em suas várias etapas históricas. Algo compreensível se 

pensarmos que o estoicismo durou vários séculos conforme atesta Tad Brennan:  

A escola estoica teve início um pouco antes de 300 a.C. e atingiu sua máxima 

elaboração teórica no século seguinte. Foi uma escola ativa até o século III 

d.C., logo após, seus membros se dispersaram, tanto por desinteresse como 

pela maior popularidade das outras escolas. Durante alguns séculos, os 

escritos estoicos foram ainda lidos por platônicos e cristãos interessados em 

filosofia. Mas a vida ativa da escola durou exatos seiscentos anos. 

(BRENNAN, 2005: 23) 

 

 Embora Sedley problematize as diferentes formas de cronologias referentes às fases do 

estoicismo, adotaremos neste trabalho a divisão tradicional e tripartite da stoa, visto 

considerarmos que o modelo cronológico em questão não prejudica as análises que propomos 

realizar sobre o estoicismo romano em Sêneca. Destarte, as datações do antigo e médio 

estoicismo servem apenas como pontos de referência temporal para a nossa discussão.   

 

1.2.1 – As fases do estoicismo e seus principais representantes  

 

 O fundador do estoicismo, Zenão de Cício12 (336-264 a.C.), teria desembarcado em 

Atenas provavelmente no ano de 314 a.C. Filho de Mnaseo, um mercador de origem fenícia e 

que vivia na ilha de Chipre, acabou por naufragar em uma de suas viagens comerciais 

próximo ao porto do Pireu em Atenas. As notícias historiográficas relatam que foi neste 

momento que Zenão entraria em contato com a obra as Memoráveis de Xenofonte ao visitar 

uma livraria da cidade ateniense (BRUN, 1986; ILDEFONSE, 2007; BARNES: GOURINAT, 

2013).   

 O contato com o espírito filosófico de Atenas levou Zenão a conhecer a escola dos 

cínicos e a se tornar discípulo de Crátes13. Zenão também entraria em contato com outras 

                                                 
12

  No livro O Estoicismo, de Jean Brun, podemos encontrar a trajetória de vida de Zenão que ao chegar em 

Atenas afeiçoou-se às teorias cínicas. Crates, seu mestre, o chamava de pequeno fenício, revelando sua origem 

em passagem jocosa sobre esta forma de nomeá-lo. Para entrar na escola cínica, Zenão teria que cumprir 

algumas provas. Crates impondo que o mesmo carregasse um pote de purê pela cidade acaba quebrando-o e 

levando Zenão a correr de vergonha. Neste momento Crates grita: “Porque foges ó pequeno fenício, eu não te 

faço mal nenhum!” (BRUN, 1986: 17). 
13

 Aristóteles cita Zenão ao se referir a Crates em suas obras (SANDBACH, 1985: 13).  
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filosofias14 atenienses e assim foi chamado de estoico15 para diferenciá-lo do outro Zenão, o 

eleata16, conforme destaca Brennan:  

[...] chegou a Atenas ainda jovem e estudou com muitos dos melhores 

filósofos da época, especialmente com os sucessores de Platão na Academia, 

Xenócrates, Polemos e Crantor. Ao que parece foi profundamente 

influenciado pelos diálogos platônicos e pela figura de Sócrates construída 

por Platão. Havia outras escolas ativas além da Academia, e Zenão estudou 

também com outras vertentes menores, incluindo os cínicos, seguidores do 

inquilino de tonéis, Diógenes. (BRENNAN, 2005: 24)  

 

 Conforme Sedley (2006: 9), os primeiros estudos de Zenão com o cínico Crátes 

acabou por desempenhar preponderante influência no pensamento estoico. Apesar dessa 

aproximação com a escola cínica, Zenão buscou o conhecimento filosófico ao refletir sobre os 

ensinos que eram propagados pelas diversas escolas do pensamento ateniense. A estas 

influências diretas é preciso acrescentar a de Heráclito, a dos pitagóricos e, finalmente, a de 

Aristóteles, tanto no campo ético como no da física. Além disso, Zenão envolveu-se em várias 

polêmicas com seus contemporâneos, tais como com o acadêmico Arcesilau. (BARNES; 

GOURINAT, 2013: 24) Nas palavras de Diógenes Laércio: 

[...] Zênon foi discípulo de Crates. Há quem afirme como Timôteos no Díon, 

que mais tarde ele foi discípulo de Stílpon e de Xenocrates durante dez anos, e 

ainda de Polêmon. Hecáton e Apolônios de Tiros no primeiro livro de sua 

obra Sobre Zênon afirmam que Zênon foi consultar o oráculo a fim de saber o 

que deveria fazer para viver da melhor maneira possível, e o deus respondeu 

que teria de igualar-se aos mortos. O filósofo entendeu corretamente e passou 

a ler os autores antigos (DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas e Doutrinas dos 

Filósofos Ilustres, VII, 2).  

 

                                                 
14

 Teria estudado em Atenas entre dez e vinte anos. Sua formação filosófica foi variada: seu primeiro professor 

foi o cínico Crates de Tebas, daí a República de Zenão, “escrita na cauda do Cão”. Chocado pelo impudor de 

Crates, discordando da rejeição cínica das ciências da natureza, ele teria em seguida acompanhado, assim como 

Arcesilau, o curso de Xenócrates na Academia, e depois os do sucessor deste, Pólemon, o Acadêmico. Estudou 

dialética com o megárico Estílpon e talvez com Diodoro Crono. Apesar do sucesso que sua doutrina encontrou 

em Atenas e as honras que seus habitantes lhe renderam, ele nunca renunciou à sua cidadania de origem. 

(ILDEFONSE, 2007: 19-20)  
15

 Os discípulos de Zenão foram primeiramente conhecidos como “zenonianos” – do mesmo modo como os 

platônicos, os aristotélicos e os epicuristas identificavam sua filiação a uma escola segundo o nome de seus 

fundadores. Mais tarde, passaram a ser chamados de estoicos – é possível que este hábito date do período em que 

Crisipo trabalhava na completa reformulação da escola, transformando os rudimentos de Zenão em um 

verdadeiro sistema, de modo que o antigo nome se mostrava menos apropriado. (BRENNAN, 2005: 25) 
16

 Os eleatas pertenceram a escola de pensamento grego na Eléia (Magna Grécia) entre os séculos VI e V a.C. A 

doutrina teria sido formulada por Xenófanes de Colofão, elaborada por Parmênides e seguida por Zenão e 

Melisso. Os fundamentos da doutrina abarcavam a ideia do ser que só pode ser e não pode não ser (o ser é), a 

acessibilidade do ser para o pensamento racional e condenação do mundo sensível e do conhecimento sensível 

como aparência. Esses dois princípios formaram um componente importante da filosofia posterior, 

especialmente de Platão e Aristóteles, e constituíram uma das alternativas que se repetiram com mais frequência 

na história da filosofia. (ABBAGNANO, 2007: 308) 
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 A ideia de se viver conforme as leis da natureza17 presente na filosofia cínica18 

provavelmente levou Zenão a seguir este princípio. Os cínicos modelavam suas vidas a partir 

da recusa das convenções sociais. Crátes e sua mulher, a filósofa Hipárquia, eram célebres 

pelo escandaloso desprezo às normas sociais19 (SEDLEY, 2006: 9). Para os cínicos caberia ao 

sábio viver em conformidade com a natureza, bastando a si mesmo para ser feliz. Zenão 

buscou conhecer diversas correntes filosóficas de Atenas, o que comprova, posteriormente, a 

contribuição destas escolas para que o mesmo viesse a elaborar os princípios filosóficos do 

pórtico. Seu ecletismo transitou entre as ideias cínicas e o platonismo:  

Zenão não tinha nenhum desejo de se tornar um cínico ortodoxo, entretanto, 

estava ansioso para explorar as outras discussões filosóficas que ocorriam em 

Atenas naquela época. Ele teria estudado com o filósofo Pólemon, o então 

chefe da Academia de Platão, com quem sem dúvida teve a oportunidade de 

estudar a filosofia de Platão em detalhes. Ele também teria estudado com o 

filósofo Stilpo, um membro da escola Megariana famosa por suas 

contribuições à lógica, que em sua ética simpatizava com os cínicos. A 

mistura de Stilpo da ética cínica com a lógica megariana abriu o caminho para 

uma mistura semelhante por Zenão que mais tarde se desenvolveria no 

estoicismo. (SELLARS, 2006: 5) 

 

 A sede de Zenão em conhecer as filosofias da Hélade acabou conduzindo o filósofo a 

promover a fundação de sua escola entre os atenienses. O nome estoico seria retirado do lugar 

de onde se fazia ouvir a sua voz, a Stoa Poikilé ou o Pórtico das Pinturas20, em Atenas 

(OLIVEIRA, 1998: 14). Zenão tinha o hábito de receber seus alunos em uma stoa, dos quais 

havia muitas em Atenas, galerias com colunatas longas e abertas onde os cidadãos faziam 

                                                 
17

 Os cínicos eram famosos por defender uma vida de acordo com a natureza, em oposição a uma vida moldada 

pelos costumes e convenções locais. Eles alegaram que tudo o que está de acordo com a natureza é necessário, 

enquanto as coisas de acordo com a convenção são meramente arbitrárias. O cinismo argumenta que se deve 

concentrar toda a atenção em obter as coisas necessárias que estão de acordo com a natureza (comida, água, 

abrigo básico e roupas), e não dar atenção de forma alguma às regras, regulamentos e pressupostos 

desnecessários e arbitrários da cultura particular em qual acontece para encontrar a si mesmo. Como veremos a 

ideia de “viver de acordo com a natureza” foi uma ideia cínica que os estóicos adotaram e desenvolveram. 

(SELLARS, 2006: 4-5) 
18

 Os cínicos sustentavam que o conhecimento necessário para viver uma vida boa era simplesmente o 

entendimento de que os valores sociais do ambiente eram difusos e que a felicidade podia ser encontrada 

escapando dos limites da convenção para uma existência genuinamente natural. (SEAL, 2015: 213) 
19

 Os cínicos utilizavam o escândalo e o sarcasmo para denunciar as atitudes que eles reprovavam nos seus 

contemporâneos; para eles o sábio, não tendo o que esconder, podia viver numa casa de vidro, e Crates não 

deixou de pôr este princípio em ação com a sua mulher Hiparquia. Os filósofos cínicos impunham naturalmente 

provas aos seus novos discípulos para os ensinar a desprezar a opinião pública; foi desse modo que Diógenes 

convidou um neófito a segui-lo pelas ruas arrastando um arenque, o jovem teve vergonha, arremessou o arenque 

e foi-se embora; “um arenque rompeu com a nossa amizade” – disse-lhe na cara Diógenes.(BRUN, 1986: 16-17) 
20

 Para Gourinat e Barnes na obra Ler os Estoicos, “Zenão dava aulas sob a colunata da Ágora. O edifício 

cercado por essa colunata chamava-se ‘o pórtico pintado’, em grego stoa poikilé”. (GOURINAT; BARNES, 

2013: 19) 
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suas compras e transações comerciais, falavam sobre política e notícias, além de filosofia. 

(BRENNAN, 2005: 25)  

 Zenão foi sucedido21, respectivamente, por Cleanto de Assos22 (331-232 a.C.) e 

Crisipo de Sólis (280-210 a.C.). Cleanto chegou a Atenas em 282 a.C. e teria sido discípulo 

de Zenão por dezenove anos. Zenão o teria escolhido como seu sucessor não por sua 

inteligência, mas por sua precisão em transmitir os ensinamentos do mestre. Das obras23 de 

Cleanto, somente restaram quarenta versos dedicados como um Hino a Zeus (BRUN, 1986: 

18-19). Segundo Diógenes Laércio, Cleanto era de extrema pobreza o que lhe obrigava a 

trabalhar a noite e praticar os ensinos de Zenão pelo dia. Ganhou o apelido de Freantles 

(aquele que retira água de poços) por retirar água de poços como forma de trabalho para sua 

sobrevivência. Era de porte físico robusto e morreu após um tumor nas gengivas que lhe 

obrigou a parar de comer. (DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, 

VII, 168-176) 

 As dificuldades para se obter informações a respeito deste período tornam-se ainda 

maiores para os estudiosos do estoicismo antigo, devido à existência de poucos fragmentos 

referentes a esta fase da escola. Esses fragmentos estão disponíveis em citações de outros 

pensadores pertencentes a escolas filosóficas rivais, como enfatiza Frédérique Ildefonse:  

Nossas fontes são extremamente lacunares: uma ironia do destino e da história 

quis que essa primeira filosofia sistemática, cujos autores eram 

frequentemente prolixos – Crisipo, em especial -, só nos seja acessível sob a 

forma de fragmentos e testemunhos. [...] Do período que vai de Zenão a 

Posidônio (do qual quase nada nos resta), o único texto integral que ainda 

possuímos é o Hino a Zeus, de Cleantes. Além desse texto, sobraram somente 

fragmentos de extensão desigual, longas listas de títulos – resumos, atas, dos 

quais muitos devemos aos adversários dos protagonistas – que remetem com 

demasiada frequência aos estoicos em geral (o que não facilita a tarefa). 

Encontramos testemunhos em obras integrais, principalmente: as Acadêmicas, 

os tratados Sobre os deveres, Sobre o destino, Do sumo bem e do sumo mal, 

Sobre a natureza dos deuses, de Cícero (196-43); os dois tratados polêmicos 

de Plutarco contra os estoicos: Sobre as contradições dos estoicos e Sobre as 

concepções comuns contra os estoicos (séculos I e II); os tratados do cético 

Sexto Empírico, em particular Contra os homens de ciência (século II); os 

tratados do médico e filósofo Galeno (quase contemporâneo do precedente); e 

                                                 
21

 Não temos nenhuma evidência de que Zenon tenha legado a seu sucessor nenhum tipo de propriedade escolar, 

estrutura financeira ou hierarquia organizacional. O que é bem atestado, porém, é que – como em outras escolas 

filosóficas – havia um diretor formal (o “escolarca”). Não se sabe se ele era indicado pelo predecessor ou eleito 

após a morte, mas, uma vez indicado, ele certamente permanecia no cargo até o fim da vida. (SEDLEY, 2006: 

19) 
22

 Cleanto, como Zenão antes dele e muitos estoicos mais tarde, veio do Leste para Atenas, no caso dele, de 

Assos, na Turquia. Ele estudou com Zenão e o sucedeu como diretor da escola estoica por volta de 263 a.C. 

(SELLARS, 2006: 7) 
23

 Há uma lista das obras de Cleanto citadas por Diógenes Laércio. (DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas e Doutrinas 

dos Filósofos Ilustres, VII, 174-175) 
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sobretudo o livro VII de Diógenes Laércio, Vida dos filósofos (século II e III). 

(ILDEFONSE, 2006: 16-17). 

 

 O grande responsável em transmitir os ensinamentos da doutrina estoica no antigo 

estoicismo foi Crisipo de Sólis24, o sucessor de Zenão. Como noticia Diógenes Laércio, se 

Crisipo não tivesse existido, o Pórtico teria desaparecido (DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas e 

Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VII, 183). Crisipo teve o papel de reunir os pensamentos de 

Zenão em obras que apresentassem a doutrina estoica para a posteridade. Escreveu mais de 

705 obras, com uma lista de 119 escritos lógicos e 43 escritos éticos (BRUN, 1986: 20). 

Apesar dessa referência, não temos mais do que fragmentos de Crisipo reunidos juntamente 

com as demais escritas estoicas desse período no importante trabalho de Hans von Arnim 

intitulado Stoicorum Veterum Fragmenta (REALE, 2002: 261).  Nos cerca de sessenta anos 

seguintes à morte de Crisipo, houve dois escolarcas: Zenon de Tarso e Diógenes da Babilônia. 

Segundo Sedley essa fase do estoicismo é conhecida por caracterizar-se como o período 

platonizante da escola. Entre 150 e 140 a.C. a escola estoica passaria para a direção de 

Antípatro de Tarso. Este se preocupou em defender os princípios estoicos perante as críticas 

desveladas pelo maior diretor da academia cética, Carnéades. Antípatro escreveria uma obra 

intitulada Sobre a doutrina de Platão de que só o que é virtuoso é bom destacando que a 

doutrina estoica também possuía princípios comuns com a filosofia de Platão. (SEDLEY, 

2006: 20-21) Como enfatizou Sellars, Antípatro de Tarso foi o primeiro estoico após suceder 

Diógenes da Babilônia como chefe da escola que iria repensar a ortodoxia estoica. Apesar de 

tentar destacar o terreno comum entre o estoicismo e o platonismo, a questão do ecletismo 

estoico ganhou maior destaque com o pupilo de Antípatro, Panécio de Rodes. (SELLARS, 

2006: 9) Mas diante deste ecletismo citado por Sellars, os estoicos deste período teriam 

rompido por completo com a tradição anterior? Sedley afirma que Panécio não repudiou a 

autoridade dos princípios estabelecidos por Zenão de Cício, porém abandonaria ideias como a 

tese da dissolução periódica do mundo em um fogo divino e criador (a “conflagração”) 

defendendo em seu lugar a tese aristotélica da eternidade do mundo. (SEDLEY, 2006: 24-25) 

De fato, é importante ressaltar que a adaptação realizada pelos pensadores do estoicismo 

médio não significou uma profunda modificação dos princípios estoicos de Zenão. Conforme 

atesta Gretchen Reydams-Schills:  

Essa narrativa é em si uma variação de um tema mais amplo que remonta pelo 

menos ao século XIX, que vê a cultura latina como um derivado mais fraco de 

sua contraparte grega. [...] Na realidade, o estado fragmentário das evidências 

                                                 
24

 Sólis, cidade da Cilicia na Ásia Menor (SELLARS, 2006: 7). 
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existentes para os primeiros estoicos (Zenão, Cleantes e Crisipo) torna difícil 

discernir até que ponto os estoicos posteriores se desviaram de sua linha de 

pensamento. Além disso, é preciso levar em conta como a autoridade dentro 

da escola foi construída. Pode-se, entretanto, argumentar que muitos dos 

traços distintivos do estoicismo posterior são questões de ênfases diferentes, 

em vez de um afastamento radical das visões estoicas originais (REYDAMS-

SCHILLS, 2016: 17-18). 

 

 Podemos dizer que as duas maiores autoridades do estoicismo médio foram Panécio 

de Rodes (185-112 a.C.) e Possidônio de Apameia (135-51 a.C.). Sabemos que o discurso 

estoico destes pensadores não tinha por objetivo desvincular-se da tradição filosófica 

construída por seus primeiros representantes. Conforme a análise de Teresa Morgan (2007: 

231), um dos fatores que tornavam as éticas grega e romana distintas ligava-se a gama de 

autoridades filosófica, histórica, literária, heróica e mitológica que os homens da antiguidade 

recorriam e segundo Michael Trapp (2017: 27-30) uma autoridade filosófica somente poderia 

existir se a mesma estivesse ligada a modelos de conhecimento e de conduta vinculadas a 

grandes figuras do passado. Este traço da tradição antiga reforçava a ideia de autoridade 

criando um sentimento de pertencimento e de identidade entre os pensadores de uma escola 

filosófica. Fato também notado em religiões como o cristianismo que buscou na figura de 

Jesus Cristo a legitimidade para fundamentar sua autoridade como a única ética correta 

(MORGAN, 2007: 231).  

 A historiografia (REALE, 2002, BRUN, 1986) destaca que foi durante essa fase que a 

filosofia do pórtico adentraria em Roma. Como afirma Brennan, ao fim do século II a.C., o 

mundo mediterrânico começava a centralizar-se em Roma; assim, não surpreende que os dois 

mais importantes estoicos deste período tivessem laços fortes com aristocratas e intelectuais 

romanos. (BRENNAN, 2005: 26) Devemos lembrar que os constantes conflitos entre os 

reinos helenísticos e a incapacidade de seus governantes em apaziguar o mundo mediterrânico 

acabaram impossibilitando a organização de uma ordem política e econômica estáveis nestas 

regiões. Para Gonzalo Puente Ojea, bastaria o surgimento de uma potência que tivesse força 

política e militar para estabelecer uma nova ordem nesses territórios (PUENTE OJEA, 1974: 

116). Foi nesse momento que, desde as guerras púnicas, travadas entre Roma e Cartago, que 

os romanos iriam estabelecer sua hegemonia e a criação de um império unificador da 

oikouméne, ou o “mundo habitado”.  A explicação de Puente Ojea é significativa, pois foi 

durante o estoicismo médio que Roma estabeleceu o seu domínio em quase todo o 

Mediterrâneo, transformando várias cidades gregas e antigos reinos asiáticos em províncias 

integradas ao seu domínio. Em suas palavras:  
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A intervenção de Roma no Oriente passou por quatro fases evolutivas: a 

primeira fase constituiu em guerras preventivas para defender o território 

itálico contra os propósitos imperialistas da Macedônia e Síria. A segunda 

fase se orientou no estabelecimento de um protetorado regular sobre as 

cidades gregas e monarquias helenísticas menores. A terceira fase 

caracterizou-se pela guerra que os romanos travaram com o Império 

Macedônico e sua destruição. A quarta fase foi marcada pelas diversas 

guerras que as cidades gregas travaram com Roma para se libertarem do seu 

pesado jugo (PUENTE OJEA, 1974: 117).  

 

 É importante salientar que, durante o período da expansão romana na República, o 

estoicismo circularia entre a aristocracia romana ambiciosa em conquistar riqueza e poder. Os 

pensadores da Stoa tiveram que adaptar seus ensinos de ética e política às pautas e postulados 

dos estadistas e soldados romanos com os quais se relacionaram (PUENTE OJEA, 1974: 

134). Há um consenso entre os historiadores (ALFOLDY, 1989; BRUN, 1986; BRENNAN, 

2005; SANDBACH, 1994; SEDLEY, 2006; SELLARS, 2006) do estoicismo no que tange à 

amizade existente entre Panécio de Rodes e o grande general Cipião Emiliano, comandante 

das legiões romanas vitoriosas na Terceira Guerra Púnica (149-146 a.C.) entre Roma e 

Cartago. Panécio cercava-se de amigos pertencentes à aristocracia romana, como testemunha 

Jean Brun:  

Panécio nasceu em Rodes e aprendeu filosofia em Atenas com Antípater; 

partiu depois para Roma onde se tornou amigo de Cipião Emiliano que 

acompanhou a Alexandria e na viagem que este empreendeu ao logo das 

costas ocidentais da África. [...] Com ele o estoicismo inflectiu para um 

humanismo da razão, ótimo para seduzir os Romanos, homens de ação; a 

doutrina estoica perde seu rigor e Panécio faz prova de um ecletismo que o 

leva a utilizar ao mesmo tempo obras de discípulos de Aristóteles e da Nova 

Academia (BRUN, 1986: 21). 
 

 A proximidade e participação de Panécio de Rodes nas esferas do poder romano 

presente entre o Círculo dos Cipiões25 reafirma que a teoria estoica não combatia uma vida 

política para fechar-se em sim mesmo, mas que a reflexão filosófica deveria, incluindo a 

política e todas as atividades humanas ditas racionais, adaptar-se às necessidades do destino 

estoico (fatum). Vários membros da família dos Cipiões legaram a Roma contribuições para o 

desenvolvimento das atividades intelectuais. Os Cipiões26 situaram-se no âmago de uma 

revolução literária romana e atuaram como patrocinadores de diversos autores das mais 

                                                 
25

 O que chamamos de Círculo dos Cipiões era na verdade a família dos Cipiões e seus agregados, tendo como 

representantes Públio Cornélio Cipião e Públio Cornélio Cipião Emiliano, ambos responsáveis pela conquista de 

Cartago nas chamadas Guerras Púnicas. A família dos Cipiões estava entre as mais ricas famílias senatoriais de 

Roma no século II a.C. (ALFOLDY, 1989: 64).  
26

 Os nomes destes grandes generais representavam bem as conquistas da família Scipio: Publius Cornelius 

Scipio Africanus; Lucius Cornelius Scipio Asiaticus; Gnaeus Cornelius Scipio Hispallus. (BEARD, 2017: 168) 
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variadas áreas do conhecimento como a literatura, a filosofia, a história, etc. (BEARD, 2017: 

168-169) A título de exemplo ilustra-se a ligação do historiador grego Políbio com a família 

dos Cipiões, tornando-se tutor do jovem Emiliano o qual tinha uma proximidade paternal. 

(BEARD, 2017: 182) Panécio estaria entre os intelectuais que chegaram a Roma e incluiu 

neste momento o conceito de uma virtude prática27 carreada pelo dever de se colaborar com a 

supremacia romana, responsável em promover na ordem cosmopolita uma harmonia 

universal. Sua produção filosófica iria influenciar diversos romanos, dentre eles Cícero, o 

grande orador da res publica:  

Ele estudou primeiro em Pérgamo e depois em Atenas, com os estóicos 

Diógenes da Babilônia e Antípatro de Tarso. Mais tarde, ele passou um tempo 

em Roma, no círculo de pessoas que cercavam o famoso general romano 

Cipião Africano. Tornou-se o chefe da Stoa em 128 a.C., sucedendo a 

Antípatro. Morreu por volta de 110 a.C. e teve grande importância por exercer 

influência sobre Cícero que baseou seu pensamento em Panécio e sua obra 

Ações Apropriadas (Peri Kathēkonta) ao escrever Sobre os Deveres (De 

Officiis). (SELLARS, 2006: 9) 

 

 

  No seio da aristocracia romana, o estoicismo transformar-se-ia em uma filosofia que 

se propôs a pensar esse mundo ampliado pelas guerras e demais conquistas que acabaram por 

reunir diversos povos sob o domínio da República Romana. A Cosmópolis idealizada pelos 

estoicos encontraria forças em sua consolidação sob a égide da Res publica. Destarte a 

expansão teve como consequência no séc. III a.C. uma organização social na qual Roma 

deixaria de se estruturar num número relativamente pequeno de habitantes, de uma só 

comunidade urbana, passando a abranger uma população de vários milhões e que 

compreendia, portanto, grupos sociais heterogêneos. (ALFOLDY, 1989: 45) 

 Como elo deste quadro social, faz-se necessário compreender que, anterior à expansão 

romana e às Guerras Púnicas, a sociedade romana era marcada por um conjunto de normas de 

conduta e tradições religiosas advindas da nobreza patrícia, o mos maiorum. Este, por sua vez, 

enaltecia os grandes feitos dos antepassados romanos garantindo um sentimento comum que 

agia como fator de coesão da sociedade romana. Era a aristocracia que determinava quais 

regras de conduta iriam levar os homens a relacionar-se com os deuses, pois os sacerdotes 

eram homens de Estado, capacitados para a revelação da vontade divina e para a fixação das 

prescrições religiosas (ALFOLDY, 1989: 51).  

                                                 
27

 Panécio foi amigo de Cipião e de outros romanos eminentes, visualizando assim horizontes mais amplos do 

que enxergaram os filósofos que o precederam. Sua abordagem voltou-se ainda mais para a questão prática 

tornando-se incrédulo em relação a algumas ideias estoicas como a conflagração universal, fato demonstrado em 

sua obra Sobre a Providência. Em sua obra Sobre as ações apropriadas deixaria importante influência em 

Cícero, que a adaptaria em seu De Officiis (SANDBACH, 1994: 123) 
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 Todavia, a sociedade romana reconfigurou-se com a ampliação promovida pelas novas 

camadas sociais que foram incorporadas de forma não homogênea em sua estrutura. Como 

corolário desta inovação social, o mos maiorum, doutrina religiosa que exaltava e justificava o 

passado heróico de Roma, já não conseguia responder a nova realidade que se solidificava 

com as conquistas romanas. Nesse contexto, Panécio de Rodes iria repensar a filosofia estoica 

levando em conta os interesses destes novos grupos aristocráticos. Como destacou Puente 

Ojea (1974), a atuação de Panécio pode ser compreendida como uma espécie de revisionista 

estoico, pois o filósofo percebeu a necessidade de se romper com os laços que uniam os 

primeiros estoicos à ideia cínica de recusa das convenções sociais. Dessa forma, o homem não 

deveria buscar a felicidade somente numa sociedade consigo mesmo, mas na colaboração com 

a ordem política e social vigente estruturada na res publica.  Fernando Pietro também 

verificou em seus estudos a adaptação do estoicismo realizada por Panécio no contato com a 

aristocracia romana. Para Pietro, essa adaptação ocorreu devido ao florescimento econômico e 

político de Rodes, cidade onde Panécio28 ocupou importantes cargos políticos já que o mesmo 

procedia de uma família aristocrática desta região (PIETRO, 1977: 54).  O mesmo fato pode 

ser evidenciado na passagem a seguir:  

Para a maioria das camadas sociais desta sociedade em evolução, o mos 

maiorum não tinha já qualquer significado, sobretudo para muitos dos novos-

ricos com mentalidade comercial e para o proletariado desesperado, ainda 

menos para a população oprimida da Itália e das províncias e acima de tudo, 

para os escravos, muitos dos quais eram de origem estrangeira e a quem os 

romanos apenas ensinavam a obediência. Mas a verdadeira ‘vingança dos 

vencidos’ consistia no fato de a filosofia grega, a inovação intelectual mais 

perigosa para Roma, conquistar o maior número de adeptos exatamente entre 

a camada social que deveria ser a guardiã do mos maiorum, ou seja, entre os 

diferentes grupos da aristocracia dominante e principalmente entre o Círculo 

dos Cipiões. (ALFOLDY, 1989: 77).  

 

 O segundo representante do estoicismo médio foi Possidônio de Apameia (135-51 

a.C.). Possidônio teria cerca de 25 anos quando iniciou seus estudos com Panécio em Atenas. 

                                                 
28

 Depois de Panécio, perde-se o rastro da escola de Atenas, mesmo se Cícero ainda faz aí referência à presença 

de dois estoicos “dominantes”: Dárdanos e Mnesarco. Mas, se o Pórtico ateniense parece ter desaparecido sob a 

forma institucional, ele rapidamente se difundiu por todo império romano. Já havia seguido rumo ao leste, pois 

Arquedemo de Tarso fundou uma escola estoica na Babilônia por volta do ano 150, e no início do século I 

Possidônio, que chegava de Apameia, na Síria, fez o mesmo em Rodes. No oeste, o estoicismo chegou a Roma, 

quando foi enviada uma comitiva pelos atenienses em 155, formada pelos chefes das três principais escolas 

filosóficas: Carnéades para a Academia, Critolau para o Liceu e Diógenes para o Pórtico. Um pouco mais tarde, 

as frequentes estadas de Panécio em Roma e sua amizade com Cipião Emiliano consolidaram o estabelecimento 

do estoicismo em Roma. Entre os primeiros estoicos romanos estava Publius Rutilus Rufus, homem político, 

orador e historiador, bem como L. Aelius Stilo, mestre de Varrão e autor de uma Introdução à dialética. Mas 

seria na pessoa de Catão de Útica – de quem o estoico suicídio após a vitória de César sobre Pompeia faria o 

modelo de sábio dessa escola – que a virtude romana tradicional e o rigor estoico se encontrariam para assegurar 

o sucesso do estoicismo romano. (BARNES; GOURINAT, 2013: 20-21) 
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Mudou-se de Atenas para Rodes e lá fundaria uma escola estoica. Tal acontecimento deu-se 

porque a direção da escola estoica em Atenas havia sido passada para Mnesarco e Dárdanos, 

logo após a morte de Panécio (SELLARS, 2006: 10). Sabemos que Cícero teria sido aluno de 

Possidônio em 78 a.C. e que o filósofo de Apameia era muito próximo de Pompeu29. 

Possidônio teria escrito uma História (52 livros) como continuação da obra de Políbio com o 

intuito de justificar as conquistas de Roma (BARNES; GOURINAT, 2013: 26). Como 

destacou Sellars:  

Possidônio fez várias viagens pelo Mediterrâneo, reunindo observações 

científicas e culturais muito no espírito de Aristóteles. Seu aluno mais famoso 

foi provavelmente Cícero. Possidônio morreu por volta de 51 a.C. aos oitenta 

anos. Acima de tudo, Possidônio era polímata, contribuindo não apenas para a 

filosofia estoica, mas também para a história, geografia, astronomia, 

meteorologia, biologia e antropologia. Tradicionalmente, afirma-se que o 

desvio mais famoso e marcante de Possidônio da ortodoxia estoica estava na 

psicologia. De acordo com o testemunho de Galeno, enquanto os estoicos 

anteriores, como Crisipo, adotavam uma psicologia monística (na qual a razão 

e emoção não eram separadas em faculdades distintas), Possidônio seguiu 

Platão ao propor uma psicologia tripartida30, dividindo a alma nas faculdades 

da razão, emoção e desejo. (SELLARS, 2006: 10)  

 

 Desta maneira, o estoicismo médio, com Possidônio, se reaproximaria ainda mais das 

ideias de Platão e Aristóteles, porém, mesmo com as críticas desferidas tanto por Panécio 

quanto por Possidônio ao estoicismo antigo de Crisipo, não houve um efetivo desacordo com 

a teoria estoica dos primeiros pensadores da escola. (BRENNAN, 2005: 26-27) O caráter 

eclético dado ao estoicismo médio em Panécio e Possidônio envolveu discussões que levaram 

tais pensadores a buscarem nas ideias presentes no Timeu e no Górgias de Platão a imagem 

perfeita de um sábio, como a de Sócrates. Como atesta Sedley, o Timeu de Platão havia 

exercido seminal influência sobre a cosmologia dos primeiros estoicos levando Possidônio a 

estudá-lo com bastante afinco. Buscava-se Platão não para elevá-lo a categoria de um novo 

porta-voz inconteste do pórtico, mas como fonte histórica que descrevia a vida e a filosofia de 

Sócrates, uma figura reverenciada pelos estoicos. (SEDLEY, 2006: 22)  

                                                 
29

 Os dois representantes do estoicismo médio, mas em especial Possidônio, muito viajaram pela região 

mediterrânea, e ambos ficaram íntimos de proeminentes homens de Estado romanos (Cipião, o Jovem, no caso 

de Panécio, e Pompeu e Cícero no caso de Possidônio). (SEDLEY, 2006: 23) 
30 A natureza da alma [psyché] humana é descrita no diálogo Fedro de Platão de modo tripartite, através do Mito 

do Cocheiro. Nele, ela é composta por um cocheiro e por uma parelha de cavalos alados, um branco e outro 

negro. Eles se constituem como dois impulsos no interior da alma humana: um apolíneo e o outro, dionisíaco. 

Esta teoria ocupa um lugar central na filosofia platônica, na medida em que permite trabalhar com a ascensão do 

mundo sensível ao inteligível. [...] Falar da psicologia [psuchêlogos] de Platão é trabalhar com sua concepção da 

alma [psyché], pois “psicologia” (formada pelas palavras gregas psyché e logos) significa, etimologicamente, 

estudo da psique, isto é, da alma. (OLIVEIRA, 2012: 176-177) 
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 Com a chamada Guerra Mitridática31 (89-84) Atenas perderia seu posto de centro 

filosófico no mundo antigo e com isso várias escolas filosóficas iriam se dispersar pelo 

Oriente. Rodes e Tarso assumiram o papel de centros educadores da filosofia. De Tarso a 

filosofia estoica geraria Zenon de Tarso e Antípatro, e o próprio Crisipo seria filho de um 

társio. Sedley cita que outros filósofos estoicos tiveram proeminência em Roma durante o 

governo de Otávio Augusto. Pensadores como Atenodoro e Ário Dídimo atuaram como 

verdadeiros conselheiros de Otávio. Com isso o estoicismo que já havia circulado entre 

aristocratas da res publica consolidou sua presença nas cortes imperiais romanas dos dois 

primeiros séculos da era cristã. (SEDLEY, 2006: 26-34) 

 O chamado estoicismo romano ou tardio refere-se ao período que Sêneca pertenceu. 

As fontes históricas deste período são abundantes e não dependem de citações esparsas de 

outros autores, muitas vezes hostis, e relatórios de segunda mão de suas ideias, como foi 

verificado nos três primeiros séculos a.C.. De acordo com Christopher Gill (2006: 35) o 

estoicismo romano por muito tempo foi classificado dentro de uma visão estereotipada. Tal 

visão limitaria os interesses da stoa romana apenas ao campo da ética prática deixando de 

lado questões que envolvessem a lógica e a física. Nas palavras de Gill:  

A exemplo do que ocorre com todos os estereótipos, também esse contém um 

elemento de verdade, mas obscurece aspectos importantes, como o estoicismo 

ter permanecido força filosófica atuante pelo menos durante os dois primeiros 

séculos da era cristã. Embora não houvesse uma “escola” institucionalizada, 

como no período helenístico, havia numerosos professores estoicos, e o 

currículo educativo estoico, com suas três partes características, manteve-se, 

com importantes obras de continuidade nas três áreas (isto é, em lógica, ética 

e física) (GILL, 2006: 35). 

 

 A fase imperial estoica romana dos dois primeiros séculos da era cristã trouxe para a 

história importantes pensadores. Os autores mais conhecidos deste momento foram Sêneca, 

Epicteto e Marco Aurélio. Outros pensadores, considerados como figuras menores, também 

aparecem nos textos latinos como Cornuto, Musônio Rufus, Hierocles e Cleomedes. 

(SELLARS, 2006: 12) Mediante tratarmos da vida e obra de Sêneca no próximo capítulo 

limitaremos nossa análise neste momento a alguns dos nomes que destacamos acima.  

 Musônio Rufus, um italiano de família aristocrática e estoico, foi praticamente 

contemporâneo de Sêneca. Seus discursos foram registrados e publicados por um estudante 

chamado Pólio; vários extratos foram preservados em uma compilação realizada no século V 

                                                 
31

 Guerra em que Sula marchou contra Mitrídates na Ásia. Para maiores informações ver o artigo A 

representação de Lúcio Cornélio Sila na História de Apiano de Alexandria: a construção da imagem de um bom 

ditador (séc. II d.C.) de Ana Teresa Gonçalves Marques e Alice Maria de Souza. (2013: 56-75) 
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d.C. por João Estobeu. Sabe-se que Musônio escrevia suas cartas em grego e era versado na 

retórica. Suas ideias inovadoras e atraentes destacaram a importância da educação das 

mulheres. (BRENNAN, 2005: 28) Musônio Rufus foi um cavaleiro romano envolvendo-se 

ativamente em política. Sua oposição ao que considerava como más ações praticadas pelos 

imperadores Nero e Vespasiano rendeu-lhe dois exílios (GILL, 2006: 37) Nero teria decretado 

um exílio do filósofo na Síria por dois anos e quando Vespasiano decidiu banir os filósofos de 

Roma em 71 d.C., Musônio não foi forçado a sair, mas posteriormente teria sido exilado pelo 

mesmo imperador por motivos que desconhecemos. (SELLARS, 2006: 14) Segundo Radice:  

Musônio Rufo nasce por volta de 30 d.C. na Etrúria, nas cercanias do lago de 

Bolsena. O seu flourit (florescimento) remonta a cerca de 54-68, e sua 

formação político-cultural se enriqueceu pela convivência com Trásea Peto, o 

senador de formação estoica que foi condenado ao exílio por Nero, e após 

isto, novamente condenado em circunstâncias não conhecidas. Ele assistiu à 

perseguição de Vespasiano e Domiciano contra os filósofos (nesta ocasião, 

não sabemos qual foi seu destino). Morreu por volta do ano 100. (RADICE, 

2016: 229) 

 

 Outro filósofo estoico que se destacou entre os anos de 50-65 foi Cornuto. Sua 

atividade filosófica em Roma atribuiu-lhe a tarefa de ser professor dos poetas Lucano e 

Pérsio32. Escreveu o Sumário (Epidromé) das tradições de teologia grega, uma coleção de 

interpretações alegóricas dos mitos gregos. (GILL, 2006: 40-41) Conforme John Sellars:  

Lucius Annaeus Cornutus foi escravo da família de Sêneca, o que revela sua 

ligação com o filósofo de Córdoba. Como muitos dos estoicos romanos desse 

período, ele foi exilado a certa altura não ficando claro se conseguiu retornar a 

Roma. Cornutus ficou conhecido como o autor da introdução à Teologia 

Grega (Theologiae Graecae Compendium), um relato alegórico da mitologia 

grega tradicional. Também teria produzido um trabalho sobre a lógica de 

Aristóteles e sua interpretação por um estoico anterior chamado Athenodorus. 

(SELLARS, 2006: 13-14) 

 

 A obra de Cornuto foi destinada para os jovens em idade escolar (com menos de 20 

anos) que passavam dos estudos literários e retóricos aos estudos filosóficos. As informações 

sobre este filósofo estoico são diminutas e sua contribuição para o estoicismo estaria ligada 

aos estudos realizados na física e na etimologia. (GILL, 2006: 42)  

                                                 
32

 Pérsio e Lucano representam, no tempo de Nero, uma tentativa de passar para a poesia as especulações do 

estoicismo. O primeiro, obscuro, tenso, só teve tempo, durante a sua curta vida, para escrever algumas sátiras. 

Morreu com 28 anos (em 62 d.C.), deixando uma obra em que se exprimem as convicções políticas e morais da 

aristocracia senatorial que momentaneamente julgara poder apoiar-se em Nero, mas não tardara a desiludir-se. A 

mesma crítica tem sido muitas vezes feita a Lucano, também ele um “jovem poeta”, pois foi uma criança-

prodígio e morreu aos 26 anos, executado por ordem de Nero por ter participado na revolta de Pisão (65 d.C.). 

(GRIMAL, 2009: 166) 
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 Outro grande nome do estoicismo romano foi Epicteto. Escravo em boa parte de sua 

vida, acabou tornando-se um dos grandes pensadores que deixariam para a posteridade 

importantes ensinamentos sobre o Pórtico. Epicteto, nascido em Hierápolis, na Frígia, foi o 

principal aluno de Musônio Rufus. Sabe-se que teria vivido entre os anos de 50 a 130 d.C.  

Epicteto33 pertenceu a um liberto e conselheiro de Nero conhecido como Epafrodite. A 

crueldade deste liberto levou o mesmo a torturar Epicteto que resignadamente assistiu seu 

senhor quebrar-lhe a perna34. (BRENNAN, 2005; BRUN, 1986) 

  Os ensinamentos éticos orais de Epicteto foram preservados por Flávio Arriano na 

obra Diabribe. Lembremos que Epicteto, assim como Sócrates, não deixou nada escrito. 

Arriano, consciente também da perspectiva prática do pensamento de Epicteto, reuniu seus 

pensamentos na obra Encheiridion, com máximas significativas (RADICE, 2016: 237). Em 

um dos fragmentos reunidos por Arriano, Epicteto também compararia a vida a um grande 

teatro, conforme podemos perceber em suas palavras:  

Lembra-te de que és ator dum drama tal como quiser o autor [da peça]: curto, 

se curto; longo, se longo. Se ele quiser que representes o papel de mendigo, 

[assim o quererá] para que também o representes convenientemente; [e 

igualmente] se o de coxo; se o de magistrado; se o de indivíduo particular. 

Pois isto, representar belamente a personagem dada, é teu; escolhê-la, porém é 

de outrem. (EPICTETO, Encheirídion, XVII) 

 

 Nota-se como Epicteto, assim como veremos em Sêneca, sabia que no teatro 

existencial da vida havia uma divindade controlando o destino dos homens. E para finalizar a 

lista dos estoicos romanos citamos aqui a ilustre contribuição ao pensamento da escola do 

pórtico dada pelo Imperador Marco Aurélio35 (121-180 d.C.). Sua principal obra, Meditações, 

teria sido escrita para que o mesmo pudesse refletir sobre os princípios filosóficos que 

garantiam a alma uma vida ética. Conforme destaca Edson Bini:  

Para Marco Aurélio, a filosofia se reduz, a rigor, àquilo que Aristóteles 

classificou como ciências práticas, especialmente a ética, a política e a 

retórica. A maior importância da ética é claramente destacada, já que a prática 

das virtudes (aretaí), não só das ditas clássicas – sabedoria (phrónesis), justiça 

(dikaiosýne), moderação (sophrosýne) e coragem (andreía) – como também 

das caracteristicamente estoicas – impassibilidade (apátheia), simplicidade 

                                                 
33

 Além de Epicteto, Musônio constituiu-se como mestre de Díon Crisóstomo. 
34

 Epicteto foi vítima deste senhor; com efeito, atou um pé do estoico a um aparelho de tortura, provavelmente 

para o fazer gritar e levá-lo assim a abandonar a sua impassibilidade. “Tu vais-me partir a perna”, advertiu-o 

Epicteto, mas Epafrodite continuou até que se produziu o drama: “Eu tinha-te avisado, acabas e me partir a 

perna” contentou-se em constatar Epicteto (BRUN, 1986: 24) 
35

 Filho de Ânio Vero e Domícia Lucila, foi criado por seu avô, já que seu pai faleceu logo após seu nascimento. 

Fora adotado por Antônio Pio, imperador que o antecedeu em Roma, casou-se com Faustina, filha de Antonino, 

e após a morte de seu pai adotivo, sucedeu ao trono ficando até o ano de 180 d.C., ano de sua morte. (ONESKO, 

2015: 2) 
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(haplótes), benevolência (eyméneia), espírito comunitário (koinonía) e 

resignação ou aceitação (symphrónesis) -, é o fundamento da existência de 

todo e qualquer indivíduo. Sob esse ângulo, o estoicismo, segundo Marco 

Aurélio, constitui uma forma de filosofia da práxis ou pragmatismo (práxis), 

ação; (prâgma), aquilo que se faz em que não há espaço nem motivo para nos 

ocuparmos das ciências teóricas ou especulativas, no dizer de Aristóteles, 

como a metafísica (ontologia). (BINI, 2019: 10) 

 

 Sabe-se que Marco Aurélio fundaria em 176 d.C. quatro cátedras imperais, 

remuneradas pelo Tesouro Imperial, nas quais seriam ensinadas as quatro doutrinas 

tradicionais: platonismo, aristotelismo, epicurismo e o estoicismo. Essas cátedras, fundadas 

em Atenas, visavam valorizar novamente o ensino filosófico no antigo berço do pensamento 

antigo. (HADOT, 2014: 215) Muitos foram os pensamentos que Marco Aurélio deixou-nos 

acerca das virtudes, da sabedoria e sobre o tempo. Destacamos a seguir como sua filosofia, 

assim como a de Sêneca, também observava a influência do tempo na vida dos homens. 

Segundo Marco Aurélio:  

Examina o passado profundamente: as tais principais mudanças. Podes, 

inclusive, prever as coisas vindouras. De fato, com certeza serão semelhantes 

e ao sairão da regularidade daquilo que acontece atualmente: ter observado a 

vida humana durante quarenta anos é igual a tê-la observado durante 10 mil 

anos. Afinal, o que verás a mais? As coisas que nascem da terra à terra 

regressam, mas aquilo que se desenvolveu de um gérmen etéreo à abóbada 

celeste regressa. (MARCO AURÉLIO, Meditações, VII, 49-50) 

 

 Assim, esperamos ter apresentado um pequeno recorte sobre os principais estoicos e 

suas contribuições para a formação e transformação do pensamento da stoa em suas fases 

históricas. Passaremos a seguir a discutir quais foram os principais elementos teóricos que 

constituíram a filosofia do pórtico. Acreditamos que a discussão acerca dos princípios 

filosóficos do pórtico nos levará então a compreender melhor o pensamento de Sêneca em 

suas cartas que foram direcionadas a seu discípulo Lucílio.  

 

1.3 – Os princípios filosóficos do Pórtico 

 

 A filosofia estóica foi pensada e constituída por diversos filósofos que fizeram parte 

do grande conjunto de pensadores apresentados na primeira parte deste capítulo. Vimos que o 

fundador do pórtico foi Zenão de Cício e que as várias doutrinas filosóficas da época 

helenística surgiram em um quadro expansionista militar liderado por Alexandre, o Grande.  

Esse quadro apresenta o panorama de um mundo universalizado e marcado por diversas 

culturas que contribuíram para a formação da Cosmópolis no mundo antigo. Dessa forma, as 

filosofias helenísticas seriam responsáveis em se pensar esse novo ambiente cosmopolita. O 
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estoicismo inseriu-se nesse processo e formulou sua filosofia dialogando diretamente com 

outras escolas do pensamento grego. Assim, apresentamos a seguir os principais pontos que 

estruturaram a filosofia do pórtico e que, em nosso entendimento, atuaram de forma 

sistemática no pensamento senequiano.  

 

1.3.1 – As partes da filosofia estoica e a unidade do cosmos  

 

 Os estoicos acreditavam ser o mundo dos homens integrado em todas as suas partes a 

uma razão universal. Essa razão, compreendida como material e imaterial, também foi 

representada como o cosmos. Caberia ao homem viver conforme as leis que eram ditadas pela 

razão cósmica e que tornava sua presença manifesta em todos os ambientes do universo. A 

razão estaria presente na matéria, no homem e também nos astros celestes, etc. O ambiente 

cosmopolita formou-se então sob o entendimento de que o homem não estava dissociado de 

um ser transcendental. Contudo, os estoicos postulavam que mesmo na coesão universal havia 

uma diversidade de objetos a serem compreendidos e organizados respeitando suas 

especificidades, pois integradas no todo compunham a organicidade do sistema. Nesse 

sentido, a natureza, o discurso e as leis de comportamento seriam organizados em três grandes 

esferas do conhecimento (BRUN, 1986; OLIVEIRA, 2010, RADICE, 2016, entre outros). 

Conforme Diógenes Laércio:  

 Os estoicos dividem a filosofia em três partes: física, ética e lógica. Essa 

divisão aparece pela primeira vez no livro Sobre a Lógica, de Zênon, depois 

em Crísipos no primeiro livro Sobre a Lógica e no primeiro livro Sobre a 

Física, e ainda Apolodôros e Silos no primeiro livro de suas Introduções à 

Doutrina, em Êudromos na Exposição dos Princípios Elementares da Ética, e 

em Diógenes da Babilônia e em Poseidônios (DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas 

e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VII, 39). 

 

 

 Estas áreas do conhecimento não poderiam ser compreendidas isoladamente, pois 

apesar da divisão proposta, o estoicismo foi originalmente concebido por seus pensadores 

como um sistema coeso e que se harmonizava com o ideal maior pregado pela doutrina: o de 

fornecer aos homens os princípios morais para se alcançar uma vida feliz, virtuosa, racional e 

ajustada às leis da natureza. Para Brad Inwood (2005), Platão teria sido o primeiro filósofo 

antigo a promover uma justaposição das palavras lei e natureza em sua obra intitulada 

Górgias. Ressalta-se ainda que a palavra lei estava ligada às atividades sociais e intelectuais 
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dos homens. Desse modo, a expressão lei da natureza36 conectava-se a uma transferência de 

sentidos que pertenciam a esferas diferentes. Por isso o direito natural foi marcado em suas 

origens por um conceito metafórico. (INWOOD, 2005: 226) Os estoicos chamariam a razão 

perfeitamente coerente não apenas de razão reta (órthos lógos), mas também de lei (nómos), 

porque ela estabelecia o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. (BÉNATOUÏL, 

2013: 123) 

 Também comparavam a filosofia à arte da vida (technē tou biou), pois fornecia 

técnicas morais para se viver corretamente. Nesse sentido, a filosofia seria considerada pelos 

antigos como um tipo de lei para a vida (INWOOD, 2005: 227). A natureza não era apenas 

uma razão formadora do universo, mas era a parte diretiva central da racionalidade humana. 

Por tais motivos, viver conforme a natureza significava obedecer as leis filosóficas 

determinadas pela razão. Segundo Inwood:  

Como a habilidade de um artesão, a lei é organizada, diretiva e (pelo menos 

no que diz respeito ao bom funcionamento da arte) impessoal. Se a filosofia é 

uma lei para a vida, é porque nos guia sobre o que fazer de maneira ordenada 

e coerente. Portanto, não é surpreendente descobrir que Sêneca 

frequentemente emprega essa linguagem em sua descrição dos princípios 

morais (INWOOD, 2005: 227) 

 

    Em outras palavras, caberia ao estoicismo decifrar as leis da natureza e criar um 

sistema filosófico ordenado pela razão que estivesse voltado para compreensão da phýsis e 

das ações humanas sem, contudo, dissociá-las. Essa organização foi idealizada por Zenão e 

pela maioria de seus discípulos que utilizaram várias metáforas para demonstrar a unidade do 

sistema. A distinção das partes da filosofia estoica foi ilustrada por imagens que embora 

distintas, funcionavam organicamente juntas (BARNES; GOURINAT, 2013: 18). Conforme 

Diógenes Laércio:  

Os estoicos comparam a filosofia a um ser vivo, onde os ossos e os nervos 

correspondem à lógica, as partes carnosas à ética e a alma à física. Ou então 

comparam-na a um ovo: a casca à lógica, a parte seguinte (a clara) à ética, e a 

parte central (a gema) à física. Ou a comparam ainda a um campo fértil: a 

cerca externa é a lógica, os frutos são a ética, e o solo ou as árvores são a 

física. Ou a comparam-na a uma cidade bem amuralhada e racionalmente 

administrada. E nenhuma parte é separada das outras, como dizem alguns 

estoicos, mas ao contrário todas estão estreitamente unidas entre si 

(DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VII, 40).  

 

                                                 
36

 Sobre a relação de lei e natureza entre os estoicos, há um estudo mais aprofundado na obra de Rachel Gazolla 

(1999), O ofício do filósofo estoico – o duplo registro do discurso da stoa .  
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 Na visão de Jacques Brunschwig (2006: 231), Cleanto teria reformulado a tripartição 

estoica padrão ao dividi-la em seis partes: dialética, retórica, ética, política, física e teologia.  

Embora a sistematização de Cleanto inovasse entre a visão clássica das partes estoicas, sua 

atitude não foi o suficiente para se eliminar a tradicional divisão zenoniana37 estabelecida 

ainda nas origens do pórtico. No latim os termos ética, física e lógica foram traduzidos por 

Sêneca como philosophia moralis, naturalis e racionalis. (GAULY, 2013: 363) “A primeira 

forma o caráter, a segunda estuda a natureza, a terceira estuda o valor dos vocábulos, a 

estrutura do discurso e as formas de argumentação” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 89, 9). 

 A ordem de estudo das áreas que constituíram a filosofia estoica variou conforme seus 

representantes. Para Crisipo o estudo deveria começar pela lógica, passar pela ética e depois 

finalizar com a física. Em Panécio e Possidônio, filósofos do estoicismo médio, a física 

ganharia prioridade e com Sêneca, no estoicismo romano, os estudos centraram-se na ética 

(GAULY, 2013: 364) 

 Para a stoa, a totalidade do que é (tó pan) é ordem, cosmos, nada estando à margem 

dessa ordenação. Esta é perfeita, divina, normativa, tem lógos e noûs38, é sempre a mesma, é 

vir-a-ser como enérgueia39, vale dizer, como ato completo sem potencialidade de transformar-

se em outra coisa que não ela mesma. Este é o sinal de sua perfeição. (GAZOLLA, 2001: 10) 

 O ser40 será, então, considerado não como parte de uma unidade superior, mas como 

sendo a unidade e o centro de todas as partes que constituem sua substância e de todos os 

acontecimentos que constituem sua vida. Ele será o desdobramento no tempo e no espaço 

desta vida, com suas contínuas mudanças. (BRÉHIER, 2012: 21) Aqui, podemos 

compreender esse desdobramento como a ação da razão estoica ou de um Ser (como 

entendiam os pré-socráticos) na vida dos homens e em todo o universo. As mudanças 

                                                 
37

 Zenão e o Pórtico também aceitam a tripartição da filosofia estabelecida pela Academia (que foi 

substancialmente aceita também por Epicuro); mais ainda, acentuam-na e não se cansam de criar novas imagens 

para ilustrar, de modo mais eficaz, a relação que liga entre si as três partes. O todo da filosofia é comparado por 

eles a um pomar no qual a lógica corresponde ao muro que delimita o seu âmbito e serve, ao mesmo tempo, de 

baluarte de defesa; as árvores representam a física, porque são como a estrutura fundamental, ou aquilo sem o 

qual não existiria o pomar; enfim os frutos, o que é visado por todo o conjunto, representam a ética (REALE, 

2002: 273).  
38 Termo grego para mente ou faculdade da razão. Não é o tipo mais elevado de pensamento, o tipo que um deus 

faria. Às vezes chamada de faculdade da intuição intelectual, está em ação quando alguém compreende 

definições, conceitos e qualquer outra coisa que seja apreendida de uma só vez. Noûs esta em contraste com 

outra faculdade intelectual, dianoia. Quando trabalhamos as etapas de um argumento, exercitamos dianoia; ter 

certeza de que a conclusão é verdadeira sem argumento – apenas “vê-la”, como, talvez, um deus faria, é praticar 

noûs. (AUDI, 1999: 621) 
39 Termo grego cunhado por Aristóteles e frequentemente traduzido como "atividade", "realidade" e até mesmo 

"ato", mas traduzido mais literalmente por "(um estado de) funcionamento". (AUDI, 1999: 264) 
40 Os gregos chamaram de Ser a força maior criadora de tudo no universo. Os primeiros pensadores pré-

socráticos atribuiram a formação do universo a um tipo de substância que consideravam ser parte deste Ser. 

Heráclito de Éfeso acredivava que o Ser era o próprio fogo, artífice por criar tudo que existia no universo.  
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promovidas no cosmos estariam ligadas a ação da razão, de um fogo artífice, que em sua 

atividade, reformularia novamente a ordem universal. Esse eterno movimento cíclico de 

renovação do cosmos foi denominado pelos estoicos de conflagração universal.  

 

1.3.2 – A conflagração universal (ekpyrósis), o eterno retorno e as rationes seminales 

(logoí spermatikós) 

 

 Adotando a ideia de Heráclito de Éfeso41 sobre o elemento criador da realidade 

cósmica, os estoicos afirmavam que todas as coisas eram formadas por um fogo artífice 

universal ou o pneuma. Nas palavras de Bardo Maria Gauly:  

Enquanto o mundo como um todo, de acordo com os estoicos, durará para 

sempre, a ordem mundial existente, que às vezes é chamada diakósmesis, para 

distingui-lo do kosmos eterno, está fadada a se dissolver em fogo puro. Essa 

ekpirósis (conflagração) que é repetida em certos intervalos, não é concebida 

como a destruição do mundo, mas como uma reconstituição do melhor estado 

possível do mundo, uma vez que todos os corpos individuais são 

transformados em divino fogo. Quando a ekpirósis termina, o ar é condensado 

na umidade, gerando a semente da qual brotará o novo mundo. (GAULY, 

2013: 370) 
  

 Dessa forma, a ekpyrosis estoica (conflagração universal) e o eterno retorno do 

cosmos podem ser compreendidos como uma renovação do universo gerado num tempo 

cíclico da phýsis (natureza). A origem da palavra phýsis estava ligada ao verbo grego phyô 

que significava gerar, crescer, nascer, brotar. (OLIVEIRA, 2010: 28) A natureza estoica foi 

teorizada com atributos divinos e sua eterna normatividade ordenava a força constitutiva dos 

seres vivos (GAZOLLA, 1999: 41). Assim, Natureza, Deus e Fogo eram apresentados pelos 

estoicos como termos sinônimos e representados como a principal força criadora e ordenadora 

de todo o Universo. (OLIVEIRA, 2010: 29) Deus apresentava-se como demiourgós ou 

artesão, imanente ao cosmos como um princípio ativo, racional e corpóreo, sendo 

particularmente identificado com o fogo criativo (pŷr tekhnikón) do qual surge o ciclo do 

mundo e ao qual ele periodicamente retorna. (WHITE, 2006: 145)   

 Era este fogo artífice que se manifestava como razão universal no pensamento e 

estabelecia a ordem de todo o cosmos e na vida dos homens. A razão universal estoica 

                                                 
41

 Pré-socrático que viveu durante o século VI a.C. na cidade grega de Éfeso, na Ásia Menor. Heráclito 

acreditava ser a realidade formada pelo fogo que era também o lógos, a razão presente no universo e no 

indivíduo.   
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também era dotada de um lógos espermático42 (logoí spermatikós) que se espraiava por toda 

realidade material e imaterial. O lógos apresentava-se como a semente de todas as coisas, um 

semente que contém sementes, os logoí spermatikoí, que os latinos traduzirão com a 

expressão rationes seminales. (OLIVEIRA, 2010: 31) 

 Essa ideia que vinculava a existência de sementes geradoras da realidade e advindas 

de um Ser remontava às antigas teorias jônicas do séc. VI a.C.. Imagens como o ovo cósmico, 

a árvore cósmica, as sementes (góminon) que se desprendiam do Ápeiron de Anaximandro43 

indicavam algumas das representações da origem cósmica realizadas pelos primeiros 

pensadores gregos. (VERNANT, 2002: 113)  

 Nesse sentido, não se pode considerar estranho que os estoicos fizessem uso de tais 

linguagens pertencentes a uma tradição filosófica distribuída entre tantas escolas do 

pensamento no mundo antigo. As imagens da razão foram multiplicadas pelos pensadores 

antigos criando um rico vocabulário filosófico amplamente usado pelos adeptos do estoicismo 

(Panécio, por exemplo, inspirava-se nas teorias platônicas)44. Isso não retirou dos seguidores 

de Zenão o desejo de se buscar na filosofia do pórtico desenvolver uma linguagem própria e 

que representasse a razão universal. A conflagração universal (ekpyrosis) e o eterno retorno 

refletem, assim como outras explicações antigas, a origem do cosmos em um tempo cíclico.  

 

1.3.3 – O destino estoico (heimarméne/fatum) 

 

 O lógos estoico ou o sopro divino (pneuma) também se apresentava na filosofia do 

pórtico como o destino cósmico (heimarméne/fatum). Os estoicos compreendiam que a razão 

unificava os acontecimentos, agia no tempo cósmico, desdobrava-se no tempo humano e se 

refazia num tempo cíclico com a ekpyrosis. Havia uma Providência Divina que governava não 

apenas o cosmos, mas os fatos da história dos homens. Essa característica provocou muitas 

vezes entre os estoicos o debate sobre a liberdade dos homens. Se o homem estava 

determinado por um destino que guiava não apenas os fatos mais importantes da história, mas 

                                                 
42

 Assim, o fogo primário, que na verdade é idêntico a deus, tem a mesma função cosmogonal de deus no relato 

de Diógenes Laércio; o fogo é a semente e, como semente, está associado ao que Zenão chamou de logoí de 

todas as coisas (HAHM, 1977: 60). 
43

 O Ápeíron foi definido como o infinito ou o indeterminado por Anaximandro de Mileto. Era o princípio e o 

elemento primordial das coisas (ABBAGNANO, 2007: 71). 
44

 Quando examinamos as ideias estoicas sobre crença e conhecimento, estamos explorando a área da filosofia 

denominada “epistemologia”, da palavra grega, episteme. Os estoicos foram profundamente influenciados por 

seus predecessores em todos os aspectos de sua epistemologia, assim como em outras áreas. Podem-se encontrar 

traços da influência platônica e aristotélica, bem como traços de influências epicuristas em certas partes de sua 

terminologia (BRENNAN, 2005: 71). 
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também qualquer acontecimento desprovido de maior importância, não haveria espaço para o 

acaso e o livre arbítrio na teoria estoica. Tudo passava pela ordem cósmica determinada pela 

razão. O destino entendido como o sopro divino (pneuma) se espalhava no universo e 

interligava o passado, o presente e o futuro no tempo. Conforme Jean Brun:  

[...] o destino exprime uma estrutura, traduz igualmente uma força; é, com 

efeito, o Logos, a tensão, o sopro vital que preside à organização de tudo: 

Zenão pensa que a lei natural é divina e que esta força se mantém como e 

necessário, governando e contendo os contrários; o destino é esta força que 

anima a simpatia universal, que faz com que todas as coisas se mantenham 

numa relação recíproca, entrelaçadas umas nas outras segundo uma mútua 

amizade. Por outro lado, a força do destino desenrola-se no tempo, ou melhor, 

faz um todo com a vida do mundo: o destino é um movimento eterno, 

continuo e regular (BRUN, 1986: 56).  

 

 A física estoica mostrou como o elemento divino exercia um controle completo sobre 

o curso do mundo e, de tal forma, assumiria o papel do único agente cuja força pneumática 

produziria uma relação inelutável entre causas e efeitos (JEDAN, 2009: 31). Essa visão foi 

contestada por Susan Sauvé Meyer (2009: 76), pois em sua opinião não haveria entre os 

estoicos uma causalidade aos moldes da mecânica newtoniana45. Meyer destaca em seus 

estudos que para os estoicos todas as relações causais se davam de forma instantânea 

respeitando a ideia de simpatia universal. Em sua concepção os estoicos não teriam um 

destino com causas e efeitos, mas as causas ocorriam simultaneamente. 

 Sendo o universo organizado pela força da razão, ficava evidente que Deus não se 

separava do mundo e para os pensadores do pórtico havia uma Providência Divina (prónoia 

em grego, prouidentia em latim) que assumiria a missão de harmonizar todas as partes que 

constituíam o cosmos, englobando em seu domínio os seres humanos, os minerais, os vegetais 

e demais animais (OLIVEIRA, 1998: 21-22). O mundo dos estoicos não era governado por 

um Deus, mas era ele mesmo o próprio Deus e o destino, conectando entre si os 

acontecimentos (AUBENQUE, 1973: 176). Neste sentido:  

Os estoicos entenderam esse destino (heimarméne) como uma série 

irreversível das causas, da ordem natural e necessária de todas as coisas, o 

indissolúvel nó que ligava todos os seres, o lógos segundo o qual as coisas 

passadas aconteceram, as presentes acontecem e as futuras iriam acontecer. O 

destino era entendido como uma necessidade inelutável onde os eventos mais 

insignificantes colaboravam para a ordem de toda realidade (REALE, 2002: 

316).  

                                                 
45 A física newtoniana compreendia que toda ação e reação estão interligadas como forças que se influenciam e 

geram mudanças na natureza. Toda força que gera uma ação consequentemente gera outra força de reação. A 

relação se dá por causas e efeitos, o que não foi compreendido por alguns teóricos do estoicismo que defendiam 

que apenas havia a ideia de causa entre os estoicos. As chamadas reações nada mais seriam do que causas no 

sistema estoico, já que tudo ocorriam em um mesmo instante e não como um antes e um depois.  
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 Corroborando com esta ideia, Diógenes Laércio destacou ser o destino estoico um 

encadeamento de causas daquilo que existe, ou seja, a razão que dirigia e governava o cosmos 

(DIÓGENES LAÉRCIOS, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, VII, 149). Ao apresentar 

as ações do fatum como determinante para se alcançar uma vida sábia, os estoicos geraram em 

filosofias adversárias, como o ceticismo, críticas ferrenhas que classificariam a teoria do 

pórtico como determinista e sem espaço para a liberdade humana. Rebatendo tais afirmações, 

a filosofia da stoa estruturou em seu discurso a ideia de que o sábio não perderia 

completamente sua liberdade desde que o mesmo aceitasse os desígnios estabelecidos pela 

razão universal no tempo dos homens. Era esta a verdadeira liberdade que um filósofo deveria 

buscar: conformar-se com a natureza representada pela ação do destino nos acontecimentos 

elaborados pela razão cósmica e desdobrados na vida dos homens.  De fato, viver conforme a 

natureza tornou-se entre os estoicos sua principal máxima filosófica.  

 

1.3.4 – A identidade entre a razão cósmica e a razão humana, o panteísmo, a ideia de 

corporeidade e a simpatia universal 

 

 Conforme Frédérique Ildefonse, havia uma identidade entre a razão humana e a razão 

cósmica. A própria natureza humana não estaria separada da razão cósmica. Ao ser 

constituído como parte da phýsis, restava ao homem compreender sua existência 

conformando-se com as leis que eram estruturadas pela natureza. A razão tornava-se o 

instrumento principal para que o indivíduo se reconhece como parte imanente ao cosmos. A 

ordenação do espírito divino no mundo e nos homens não estava separada em duas dimensões 

(física e metafísica). O Ser não era algo transcendental à humanidade. Neste sentido: 

O lógos físico é a ordem natural e imanente do mundo (kosmos), de um lado 

ao outro determinado pelas relações causais que não têm exceção. Os estoicos 

distinguem dois princípios cosmológicos fundamentais, que reproduzem a 

divisão estrita entre agir e sofrer ação: a matéria (hylé), que é puro princípio 

indeterminado, estrita capacidade de sofrer, e o lógos, do qual cada coisa 

extrai sua determinação. A esse lógos, os estoicos chamam “deus”, 

considerado demiurgo, de ação motriz e formadora. Seu nome físico é “fogo”, 

herdeiro do lógos heraclitiano: assim, para Zenão, o deus é “um fogo artesão 

que procede metodicamente da gênese do mundo”. Além disso, cada ser vivo, 

cada corpo, cada indivíduo do mundo físico, contém logoi spermatikoi, razões 

seminais, segundo as quais ele se desenvolve, cada um representando a razão 

singular da lei fatal em conformidade com a qual se desenvolverá [...]. É o 

lógos, como veremos, que justifica a identidade estoica entre natureza (a 

natureza comum e a natureza própria), destino, providência e Zeus. Razão 
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divina, o lógos designa também a razão humana e o discurso (ILDEFONSE, 

2007: 26).  

 

 Zenão acreditava que o lógos não se limitava a uma razão pensante e cognoscente, 

sendo também um princípio espiritual que dava forma a todo o universo. O lógos (razão) 

reinava tanto no cosmos como nos homens e fornecia a chave principal para se captar não só o 

significado do mundo, mas também a existência espiritual humana e para se conhecer o 

destino (REALE, 2002: 274). Diante de tais definições, alguns estudiosos, como Roberto 

Radice (2016: 45), identificaram na doutrina estoica uma filosofia de traços panteístas46, ou 

seja, que retratava o mundo como sendo o próprio Deus, dotado de uma vida e inteligência 

formadora de toda a realidade. Essa concepção unificava o cosmos dotado de inteligência e 

integrava suas partes como as partes pertencentes a um corpo. O mundo compreendia o céu, a 

terra, os seres vivos, os homens e os deuses que aí se encontravam. Neste sentido:  

não estamos tratando de um intelectualismo, no sentido de ultrapassar os 

dados sensíveis em busca das formas essenciais transcendentes. O Estoicismo 

não elimina o dado imediato e sensível, muito ao contrário, procura fazer 

como que a razão “tome corpo nele”, e, como não há diferença entre o 

sensível e o racional, nenhum progresso vai de um ao outro. Enquanto para 

grande parte dos intérpretes de Platão, o inteligível encontrava-se à margem 

do sensível, para o Estoicismo é precisamente no campo das coisas sensíveis 

que a razão adquire a plenitude de sua realidade (OLIVEIRA, 1998: 21). 

 

 Esse mundo era um ser vivo que detinha a razão, animado e inteligente (BRUN, 1986: 

48).  Entretanto, a ideia panteísta deve ser compreendida segundo as especificidades do 

próprio sistema estoico. Dorothea Frede problematizou a questão sem contestar a unidade 

cósmica do sistema estoico. Todavia, em seus estudos, destacou que é preciso perceber na 

unidade do pórtico a existência de elementos particulares que exerciam papéis diversificados. 

Segundo Frede:  

Sendo os seres humanos dotados de razão, deles devem elaborar uma 

compreensão adequada da ordem cósmica, incluindo a natureza humana, com 

o intuito de aprender a aquiescer apropriadamente ao que acontece 

naturalmente. Sendo os seres humanos dotados de razão, eles devem elaborar 

uma compreensão adequada da ordem das coisas, tanto no nível cósmico 

como no nível individual. Essas considerações explicam porque os estoicos – 

apesar de sua cosmologia unitarista – também adotam distinções mais sutis 

em sua análise causal. Embora cada indivíduo e cada evento particular faça 

parte da ordem divina, entidades diferentes desempenham papéis diferentes 

nessa rede causal. A necessidade de uma compreensão apropriada dessas 

                                                 
46

 Os estoicos viviam em um mundo monista, panteísta e materialista, quase lidando com um único corpo 

cósmico que se desenvolve como o corpo humano, que é vivo enquanto o sopro vital o ocupa. (RADICE, 2016: 

45) Nesse sentido, os estoicos acreditavam que todo o cosmos estava integrado, com em um corpo onde todos os 

órgãos estão interligados.  
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conexões é tanto mais premente por não serem os seres humanos oniscientes e 

por possuírem, na melhor das hipóteses, compreensão parcial da ordem divina 

(FREDE, 2006: 205). 

 

 Outro tópico bastante discutido na teoria física dos estoicos liga-se a definição 

materialista da natureza. O materialismo estoico associava-se ao conceito de corpo. Para os 

estoicos, corpo era definido por duas propriedades que o formavam: a matéria e a qualidade 

(ou forma). A matéria era transformada segundo a ação que o princípio ativo, ou qualidade, 

exercia em uma substância (REALE, 2002: 301).  

 A qualidade para os estoicos configurava-se como a ação do lógos sobre a matéria, ou 

seja, a razão universal que daria origem a toda realidade. Como podemos perceber, existia na 

matéria um princípio ativo de vida e de racionalidade que não se separava da natureza. Nota-

se que o conceito de corpo ia além de nossa noção limitada por uma visão atual que classifica 

o mesmo como um objeto dotado de volume, peso e massa. A concepção estoica da 

corporeidade do cosmos de forma alguma conota o mundo corpóreo da matéria inerte da 

filosofia natural dos séculos XVII e XVIII em que o mundo é descrito por partículas sólidas e 

conectadas por uma causalidade mecânica47 (WHITE, 2006: 144). 

 Corpo para os estoicos era Deus, a alma, as virtudes, a verdade e tudo o que 

produzisse nos homens o exercício da razão. A terminologia criada pela filosofia estoica é 

extensa. O corpo para o estoicismo agia e padecia. A alma, por exemplo, morria junto com o 

corpo. Enquanto parte da vida, a alma também agia sobre os corpos, por isso ela não era 

considerada um incorpóreo. Se o corpo ruborizasse também a alma sofreria essa ação. Se o 

corpo viesse a padecer também a alma deixaria de existir. Essas concepções foram defendidas 

por Cleanto e Crisipo e demonstram como os estoicos adotaram uma noção própria sobre 

corporeidade do cosmos (BRÉHIER, 2012: 23-25). 

 De fato, os estoicos compreendiam que tudo o que viria a ser era agente-paciente, 

portanto assumiria na teoria da stoa a definição de corpo. Tais definições causam espanto para 

aqueles que se acostumaram a pensar o conceito de corpo como uma matéria espaço-temporal 

com limites ou superfícies limitadas. (GAZOLLA, 2001: 11) Essa fórmula estoica (agir ou 

sofrer ação) abriu espaço para que alguns corpos se apresentassem como ativos e outros 

passivos (BRUNSCHWIG, 2006: 233). 

  A própria razão humana não era outra coisa senão uma parte do espírito divino 

prolongado no corpo humano. Dado que tudo era corpo, tudo no mundo ligava-se e 
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 Michael J. White refere-se à Física newtoniana e de Randall.  
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proporcionava ao homem unir-se ao universo realizando uma harmonia entre si e o cosmos. 

Os estoicos chamavam a isso de simpatia universal (BRUN, 1986: 50). Assim, segundo 

Frede: 

A natureza uniforme do poder ativo e passivo na ordem cósmica também 

explica a inexistência, em contraposição a Platão e Aristóteles, de qualquer 

separação, no estoicismo, entre mundos supra lunar e sublunar. Os 

movimentos celestes são regidos pelos mesmos princípios que operam na 

terra: tudo na natureza é administrado pela razão divina suprema e, portanto, 

há um determinismo teleológico global que os estoicos identificam ao destino. 

A onipotência do princípio ativo explica a concepção estoica de uma 

sympátheia geral na natureza, uma conexão interna entre acontecimentos 

aparentemente disparatados (FREDE, 2006: 204). 

 

 

 Dessa forma, o lógos presente em cada parte do universo entraria em harmonia 

consigo mesmo. O pneuma divino integrava cada parte do cosmos e os seres vivos. Essa 

forma de ver o universo integrado no mundo físico e humano levou os estoicos a formularem 

em suas teorias uma teoria do conhecimento sobre toda a realidade. Viver de acordo com a 

natureza era viver conforme a aceitação de que tudo era formado, controlado e guiado pela 

razão universal. Essa aceitação conduziria o homem a estar em simpatia com a Providência 

divina, seguindo o destino, agindo corretamente conforme as leis da própria natureza. 

(BRUN, 1986; ILDEFONSE, 2007; OLIVEIRA, 2010, entre outros) Os estoicos também 

trabalhariam em sua filosofia sobre os conceitos de incorpóreos, indiferentes e a noções 

comuns, tópicos que serão descritos a seguir.  

 

1.3.5 – Os incorpóreos, os indiferentes e as noções comuns 
 

 Em contraposição a ideia de corpo, a teoria estoica classificava alguns elementos 

presentes em sua filosofia e que faziam parte do cotidiano humano como incorpóreos. Estes 

eram organizados em quatro partes: o vazio (kenón), o tempo (cronos), o espaço (tópos) e o 

exprimível (lékton). A definição dos incorpóreos ancorava-se num campo instável e até 

mesmo paradoxo, já que para os filósofos da stoa tudo era corpo, ligado à razão e 

harmonizado com o cosmos. Segundo Rachel Gazolla:  

 a Stoa nomeia lékta os seres expressos na linguagem. A palavra lektón, um 

neutro singular cuja raiz vem de legueîn (recolher, dizer, argumentar), diz do 

significado, dos pensamentos, dos acontecimentos. Sendo os lékta 

incorpóreos, temos um exemplo estoico: um pedaço de carne é corpo, uma 

faca é corpo, a mão que corta é corpo, a carne cortada é corpo. Algo mais 

ocorreu nessa rede causal: a ação de cortar que veio a dar no acontecimento ‘a 

carne está cortada’. Isto é, um lékton que dá o sentido dessa rede causal de 

agentes-pacientes, representados e nomeados (GAZOLLA, 2001: 12).  
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 O fato dos estoicos não considerarem que os chamados incorpóreos (asomatós) 

tenham o mesmo estatuto de importância que os chamados corpóreos (somatos) não quer 

dizer que o problema passou despercebido por seus representantes. Os estoicos 

compreenderam que os chamados exprimíveis tinham um tipo próprio de existência 

intermediária, pois geravam os significados das sentenças filosóficas. Outro fator é que os 

acontecimentos eram definidos pela expressão verbal. Era um mero atributo de características 

sobre os corpóreos. O acontecimento é definido apenas pela expressão verbal que se cria, que 

se apanha do movimento dos corpos. Ele é efetivamente aquilo que se pensa e se enuncia por 

um verbo e situa-se no campo dos enunciados, no que se denomina “Lógica” (OLIVEIRA, 

2010: 38-39). Os exprimíveis seriam algo entre o pensamento e o objeto, seria o atributo, a 

adjetivação dos corpos pelas palavras (BRÉHIER, 2012: 36) O lógos é corpóreo e incorpóreo, 

corpóreo porque a própria phýsis é corpórea, e incorpóreo como sentido emanado do 

movimento dos corpos. Nesse caso, é um exprimível, é a própria linguagem nascida do 

mover-se da natureza (GAZOLLA, 1999: 96). Quanto ao vazio, os estoicos acreditavam que o 

mundo ocupava um vazio ilimitado, inativo, impassível. O vazio era mantido fora do mundo 

porque permitiria a conflagração universal (BRUN, 1986: 52-53). 

  Os estoicos também definiram o espaço, ou o lugar, como algo que permitia a 

ocupação dos corpos. Faziam do lugar a condição sem a qual nenhum corpo poderia existir. 

Mas a natureza deste lugar somente poderia ser definida na relação estabelecida com os 

corpos (BRÉHIER, 2012: 70). Por tratarmos do tempo estoico na ultima parte deste trabalho 

passaremos ao estudo das partes da alma, o que eram os impulsos e como era possível 

compreender as representações estoicas.  

  

1.3.6 – As partes da alma, os impulsos e as representações katalépticas 

 

 Como foi problematizado pela teoria estoica, a alma era um corpo. Os estoicos diziam 

que corpo era tudo o que agia e padecia. A alma era parte do sopro divino (pneuma universal) 

presente no homem. Zenão e Crisipo entendiam que a alma era divida em oito partes: uma 

parte racional e diretiva de todas as ações do homem (hegemonikón), as cinco partes que 

representavam os cinco sentidos humanos, uma parte representando a fala e por fim a parte 

responsável pela geração (BRUN, 1986; GAZOLLA, 2006; OLIVEIRA, 2010). 

 Os estoicos também acreditavam que a alma, após a morte do corpo físico, retornava 

para o pneuma divino. A alma era a parte mais importante para os filósofos da stoa, pois era 
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nela que o indivíduo poderia se harmonizar com o cosmos. Ressaltamos aqui que a alma era o 

local onde todas as impressões sensíveis advindas do mundo exterior eram formadas. Sobre 

esse aspecto, os estoicos diziam que toda impressão formada na alma gerava uma modificação 

no hegemônico (a parte racional diretiva). Uma impressão era uma alteração ou mudança na 

mente. (BRENNAN, 2005: 63) Essa impressão (typôsis) poderia ou não ser interpretada 

conforme a razão. Os estoicos diziam que toda impressão era como uma marca de um selo 

produzida em uma cera. Os gregos também chamaram essa impressão na alma de phantasiai. 

Para que um objeto exterior formasse uma imagem na alma do indivíduo era necessário que 

ocorresse o consentimento da razão. Dado que tudo que era considerado verdadeiro era 

também um corpo haveria na alma uma capacidade de se harmonizar com outros corpos. Cada 

corpo tinha uma tensão interna (tónos) que era a presença do sopro divino. Esse sistema deu 

ao homem a oportunidade de se reconhecer como parte da razão cósmica. Mas como a alma 

reconhecia que um objeto externo a ela era de fato verdadeiro e fundamentado na razão?  

 Os estoicos diziam que somente as impressões representadas na alma com o 

consentimento do hegemônico poderiam ser consideradas verdadeiras, dignas de serem 

aceitas como parte da razão cósmica. Estas não traziam para a alma do homem nenhuma 

perturbação. Ao receber uma impressão na alma, o homem deveria avaliar se aquela 

impressão estaria em conformidade com a natureza ou não. Essa escolha levaria o indivíduo a 

selecionar entre as circunstâncias o bem ou o mal.  

 Todo bem residia na razão cósmica, ou seja, na ação racional da Providência Divina. 

Somente a razão poderia levar o homem a viver de forma equilibrada entre o mundo interior 

da mente e o mundo exterior das circunstâncias. Os estóicos entendiam que ao se escolher o 

bem, ou seja, a razão haveria assim a possibilidade de se agir corretamente frente às 

circunstâncias adversas. A ação correta e guiada pela razão era conhecida como virtude. As 

ações irracionais e não condizentes com a natureza eram conhecidas como vícios. Os vícios 

eram formados por falsas representações na alma e impediam os homens de viverem livres 

das paixões humanas. Eram consideradas paixões tudo que gerasse na mente humana 

impulsos que distanciavam o indivíduo de uma vida que não se contentasse apenas com a 

razão para ser feliz. Ao assentir com uma impressão avaliada pelo hegemônico o filósofo 

estoico produziria uma representação racional e correta. Essa representação era chamada 

pelos estoicos de representação kataleptiké48.  

                                                 
48 O termo grego Kataleptiké não é citado nas obras de Sêneca que procurou enfatizar mais sobre o conceito de 

representação (repraesentare) no ato filosófico.  
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 O assentimento e a representação compreensiva (kataléptica) no estoicismo definiram 

o campo de liberdade perante as escolhas a serem realizadas entre as atitudes virtuosas ou 

viciosas. A teoria estoica não dizia ser livre aquele que vivia independente da razão. A 

liberdade estoica consistia em obedecer aos princípios naturais estabelecidos no cosmos. A 

ideia de liberdade pregada pelos estoicos foi duramente criticada por escolas filosóficas rivais, 

pois se tudo já estava determinado pelo destino (fatum) e se a Providência Divina a tudo 

controlava não haveria neste caso espaço para o livre-arbítrio estoico. Embora a discussão se 

estendesse entre as fases históricas do pórtico reforçamos mais uma vez que a liberdade 

estoica não pode ser compreendida fora do sistema racional elaborado por Zenão. Um estoico 

não se abateria com as duras surpresas da vida promovidas pelo acaso. Sua tranquilidade de 

alma repousava em aceitar tudo sem angustiar-se diante do destino. O que garantia a 

felicidade de um estoico não era a riqueza, a saúde, o poder, etc. Toda felicidade era 

unicamente estabelecida pela razão. Somente a razão garantiria ao homem a paz de espírito 

(ataraxia), o equilíbrio perante as adversidades, a tranquilidade da alma perante os 

sofrimentos. Ser virtuoso implicava viver conforme as regras da ética e comportar-se 

conforme a sabedoria dada pela razão. Ser vicioso significava viver uma vida irracional, 

mergulhada nos prazeres da vida e distante do saber filosófico.  

 Os estoicos ainda classificaram as coisas que não eram nem um bem e nem um mal 

como os indiferentes (adiaphoroí).  Ter boa saúde e riquezas, estar doente ou viver em meio a 

pobreza, morrer jovem ou viver muitos anos, tudo isso era considerado pelos estoicos como 

indiferentes. Não se é virtuoso porque os bens financeiros alcançaram um patamar 

estratosférico.  Tais informações são de suma importância em nosso trabalho, pois é na 

compreensão da relação do homem com o tempo, a memória e a esperança no futuro que 

vamos perceber como Sêneca se utilizou dessas teorias para formar seus exempla e suas 

metáforas sobre a vida. Narrativa que levou seu discípulo e amicus Lucílio a abandonar a vida 

política e a se dedicar mais à vida filosófica. Após descrever os principais pontos da filosofia 

estoica passaremos então para a análise da vida e do gênero epistolar em Sêneca.   
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CAPÍTULO II 

A vida de Sêneca e o gênero epistolar no Mundo Antigo 

 

 No final do primeiro capítulo, apresentamos as bases teóricas que alicerçaram a 

filosofia estoica no transcorrer de suas fases históricas. O uso da razão (ratio, lógos) por parte 

do homem transformar-se-ia no fundamento maior para a construção de uma moral 

responsável em direcionar os indivíduos a uma vida ética e harmonizada com o cosmos. A 

sabedoria, aperfeiçoada no exercício diário da filosofia, converte-se em instrumento racional 

para se combater os erros humanos gerados pelos vícios. Toda filosofia estoica estava voltada 

para uma vida ética e livre das paixões. Vimos que o objetivo destes filósofos era seguir a 

máxima vivere secundum naturae, garantindo assim a tranquilidade da alma (ataraxia). 

Aspectos como a morte, a riqueza, a saúde, o tempo e tantos outros fatores constitutivos da 

vida eram classificados no sistema estoico como adiaphorói, ou seja, eram indiferentes, pois 

não garantiam ao homem a felicidade (felicitas).   

 Ao sábio (sapiens) apenas restava, segundo a narrativa do pórtico, adequar-se ao fluxo 

racional do destino (heimarméne, fatum). Tal conformismo resultaria em críticas advindas de 

escolas filosóficas coetâneas a Stoa (ceticismo, epicurismo e neoplatonismo). E embora os 

conflitos gerados na busca pelo domínio da verdade fossem travados em discursos 

engendrados tanto pelos estoicos quanto por seus rivais no campo das ideias, a filosofia da 

stoa conseguiu sobreviver instalando-se gradativamente entre os pensadores romanos. Em sua 

fase Imperial, o estoicismo ganharia nuances específicas no contexto histórico romano, o que 

explica como Sêneca viria a se transformar em um dos principais nomes da História do 

Pórtico.  

 Deste modo, apresentamos a seguir a vida de Sêneca e sua atuação durante a dinastia 

Júlio-Claudiana, bem como suas principais obras. Por fim, analisamos o documento carta 

adotando as bases teóricas da epistolografia e o chamado gênero epistolar, pois o suporte das 

fontes senequianas foi organizado no tempo como um veículo transmissor de informações que 

nas missivas ensinavam a arte de bem viver conforme a filosofia estoica.  

 

2.1 – Vida e obra de Lúcio Aneu Sêneca (Imago Suae Vitae) 

 

 Para Thomas Habinek (2013: 3) estudar Sêneca constitui-se em um dos grandes 

desafios propostos aos historiadores da Antiguidade. Em sua visão, as biografias tentaram 
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sistematizar, ao longo do tempo, os detalhes fragmentários da vida e obra senequiana 

apresentando narrativas preocupadas em harmonizar dados complexos e muitas vezes 

contraditórios sobre este personagem romano. Habinek destaca que aquele que tenta escrever 

uma biografia de Sêneca, portanto, arrisca-se a violentar a experiência historicamente 

contingente dispersos em textos literários e fragmentos históricos que se agrupam em torno do 

nome “Sêneca”. (HABINEK, 2013: 3) 

  Embora concordemos em parte com esta visão, compreendemos que o papel do 

historiador em uma pesquisa assemelha-se ao de um ogro49 que fareja a carne humana. Esta 

imagem criada por Marc Bloch em sua Apologia da História alertava aos visitantes do 

passado sobre a importância de se considerar todos os fatos diante da difícil tarefa de se 

construir o conhecimento histórico. Ainda que os historiadores não estivessem literalmente 

caçando suas presas, a comparação imaginada por Bloch tornou-se fértil nos diversos campos 

de pesquisas da ciência histórica contemporânea. Carlo Ginzburg (1999), por exemplo, em 

Mitos, emblemas e sinais considerou que os fatos a serem investigados pelos historiadores 

poderiam ser comparados ao trabalho de um detetive que busca em seu ofício desvendar casos 

criminosos. Assim, aos olhos de Ginzburg, o ofício do historiador assemelha-se aos 

investigadores que buscam rastros humanos na história e suas pegadas deixadas no tempo. 

Para tanto, usa uma metodologia de investigação conhecida como paradigma indiciário. O 

método de Ginzburg aproxima-se, desta forma, da metáfora do ogro-historiador criada pela 

inquietante mente de Bloch. Ginzburg em seu paradigma indiciário personifica a metáfora de 

Bloch:  

O caçador teria sido o primeiro a “narrar uma história” porque era o único 

capaz de ler, nas pistas mudas (se não imperceptíveis) deixadas pela presa, 

uma série coerente de eventos. “Decifrar” ou “ler” as pistas dos animais são 

metáforas. Sentimo-nos tentados a tomá-las ao pé da letra, como a 

condensação verbal de um processo histórico que levou, num espaço de 

tempo talvez longuíssimo, à invenção da escrita. [...] Por outro lado, se se 

abandona o âmbito dos mitos e hipóteses pelo da história documentada, fica-

se impressionado com as inegáveis analogias entre o paradigma venatório que 

delineamos e o paradigma implícito nos textos divinatórios mesopotâmicos 

redigidos a partir do terceiro milênio a.C. em diante. (GINZBURG, 1999: 

152) 

 

                                                 
49

 Por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas,] por trás dos escritos 

aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, são os 

homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. 

Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. 

(BLOCH, 2002: 54) 
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 O historiador, desta forma, busca em seu ofício reunir os dados históricos, confrontá-

los, e após realizar as diversas perguntas ao seu objeto de pesquisa com metodologias 

diversificadas coloca-se por fim a organizar uma narrativa compreensível, expondo, 

finalmente, as informações obtidas para o deleite de seu leitor. Relembramos assim que a 

História apresenta-se como uma competência científica especializada que se constitui quando 

os diversos campos do passado humano são investigados e os processos históricos são 

expostos, considerando-se os campos particulares da pesquisa, os contextos históricos 

examinados e relacionados a um todo abrangente. (RÜSEN, 2001: 27) 

 Neste sentido, propomos estabelecer um diálogo com a chamada visão tradicional, 

biográfica e “holística” criticada por Habinek, que a seu ver, buscaria apenas uniformizar as 

complexas informações da Imago Suae Vitae senequiana. Entendemos que o campo da 

discussão tornar-se mais fértil quando tais informações não são descartadas, mas percebidas 

no contexto histórico da tradição como suporte de uma análise crítica, seguindo assim, o 

exemplo de algumas pesquisas históricas do século XX que dialogavam com os campos 

interdisciplinares da conhecida história-problema50.  E mesmo diante de sua crítica, Habinek 

reconhece que paradoxalmente é necessário algum tipo de estrutura biográfica para 

começarmos a compreender as ideias vinculadas ao eu senequiano e da sociedade às quais a 

carreira, a reputação e os escritos do filósofo estoico fornecem sobre sua vida. (HABINEK, 

2013: 3)  

    

2.1.1 – A origem familiar, a ascensão política e o exílio. 

 

 Lúcio Aneu Sêneca provavelmente nasceu51 entre os anos 2 e 1 a.C., embora haja 

quem assinale o ano 2 d.C. Sua cidade natal, Córdoba52, localizava-se na província da Bética 
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 La nouvelle histoire, produção intelectual no campo da historiografia do século XX, ficou também conhecida 

com a revista Annales, criada em 1929 na França. O núcleo central do grupo foi formado por Lucien Febvre, 

Marc Bloch, Ferdnand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff e Emmanuel Le Roi Ladurie. Próximos desse 

centro estavam Ernest Labrousse, Pierre Vilar, Maurice Agulhon e Michel Vovelle. A revista foi fundada para 

promover uma nova espécie de história com novos objetos e métodos de estudo substituindo a história política 

estruturada por uma visão tradicional de narrativa de acontecimentos por uma história-problema, disposta a 

dialogar com outras disciplinas como a geografia, a sociologia, a psicologia, a economia, a linguística, a 

antropologia social, entre tantas outras. (BURKE, 1992: 7) 
51

 A data de seu nascimento é controversa e pode ser deduzida de suas próprias obras, sendo convencionalmente 

adotado os anos 8 a.C.,  4 a.C. e 1 a.C. (GRIFFIN, 2003:  35). 
52

 A primeira etapa histórica de Corduba em época republicana terminou dramaticamente com sua destruição ao 

final da guerra civil entre cesarianos e pompeianos. Porém durante o governo de Augusto, a cidade saiu de sua 

prostração, ostentando a capitalidade da nova Hispania Ulterior Baetica. Signos dos novos tempos sob o regime 

imperial foi uma radical remodelação urbana, duas deductiones colôniais que revitalizaram sua população, um 

papel econômico destacado, no contexto de uma rede renovada de comunicações, e uma sociedade muito 
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(Hispânia)53 (ULLMANN, 1996: 9). O pai, conhecido como Sêneca, o Retor, seria o autor de 

dez livros, sob o título Oratorum et Rhetorum Sententiae, Divisiones, Colores, nos quais 

discorre sobre as formas da retórica de seu tempo (OLIVEIRA, 2010: 56).  De sua mãe 

Hélvia, sabe-se que descendia de uma família rica e que Sêneca teria dedicado a ela uma 

consolatio quando em exílio (41 d.C.) na ilha de Córsega. Os irmãos de Sêneca, Novato e 

Mela, também fizeram carreira política, tendo um deles entrado para o Senado (LI, 1993: 11). 

Sêneca foi o segundo dos três filhos54 de Hélvia e Lucius Annaeus Seneca (ASMIS; 

BARTSCH; NUSSBAUM, 2010: vii). Sobre a família do filósofo estoico, noticia Paul 

Veyne:  

O pai de Sêneca pertencia à elite municipal de Córdoba; a mãe, a uma família 

de dignitários de um lugarejo vizinho. Pois é justamente em Córdoba que 

nasce Sêneca, em torno do primeiro ano de nossa era; essa grande urbe, onde 

residia o governador romano, já era cidade romana fazia um século e meio e 

não deixava de ter uma vida cultural. [...] O pai de Sêneca aspirava a uma 

importante carreira púbica; ele confessa isso sem rodeios num de seus livros, 

embora, no fundo, preferisse as belas-letras, ou temesse os perigos que, sob o 

cesarismo, eram indissociáveis das honras públicas, segundo suas próprias 

palavras. Já seus filhos eram menos prudentes, e os três serão bem-sucedidos 

em suas carreiras, pois o regime de clientela ou nepotismo favorecia clãs 

inteiros (VEYNE, 2016: 8-9).  

 

 Mudando-se para Roma ainda em tenra idade iniciaria o contato com as primeiras 

lições de gramática, filosofia e retórica. Dos mestres que contribuíram para sua formação 

destacam-se Sócion de Alexandria (pitagórico), o cínico Demétrio, e os filósofos estoicos 

Papírio Fabiano e Átalo (OLIVEIRA, 2010; LI, 1993; FERACINE, 2011). O contato com 

outras filosofias conferiu ao cordobês a capacidade de desenvolver um espírito eclético, 

apesar de sua identificação com o pórtico das pinturas. Esse contato justificaria a utilização 

em sua escrita de várias máximas filosóficas atribuídas a outras escolas de pensamento, 

incluindo o próprio epicurismo que inicialmente atraiu a atenção de Lucílio. Sêneca não se 

cansava de afirmar que a filosofia era um bem de todos e que se algum ensinamento trouxesse 

para o indivíduo a oportunidade para a prática do bom exercício da razão então não haveria 

                                                                                                                                                         
mudada, para que se abriram novos horizontes de riqueza e promoção pessoal. (RODRIGUEZ NEILA, 2017: 

371) 
53

 De acordo com Juan F. Murillo, Córdoba seria herdeira de um importante passado pré-romano como capital 

da província Hispania Ulterior desde o séc. II a.C. e destruída em 45 a.C. por suas veleidades pró-pompeianas e 

imediatamente refundada e reconstruída por Augusto com o significativo nome de Colonia Patricia e 

convertendo-a na capital mais romanizada e rica do Ocidente do Império: a Hispania Ulterior Baetica 

(MURILLO, 2013: 72)  
54

 O filho mais novo, Aneu Mela, foi o pai do poeta Lucano (ASMIS; BARTSCH; NUSSBAUM, 2010: vii). 
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nenhum obstáculo no uso de partes das ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles ou de qualquer 

outro tipo de pensamento filosófico como se percebe na epístola 43:  

A filosofia não rejeita nem elege ninguém: a sua luz brilha para todos. 

Sócrates nunca foi patrício; Cleantes andou acarretando água, contratado para 

regar um jardim; Platão não chegou à filosofia por ser nobre, ela é que o 

enobreceu. Por que razão perderás tu a esperança de vir a ter uma sorte 

idêntica? Todos estes homens serão teus antepassados, desde que seu 

comportamento seja digno deles. (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.43, 2-3)  

 

 É possível que Sêneca tenha sido influenciado em parte por filósofos do Oriente, pois 

aos 25 anos teria se mudado para o Egito com o intuito de tratar sua saúde. Em Alexandria, 

teria entrado em contato com os filósofos Queremon e Fílon (LI, 1993: 12). Entretanto, os 

desafios da vida filosófica e política reconduziriam novamente o filósofo a Roma e, assim, 

seu talento na oratória, e provavelmente seus dotes políticos, colaborariam diretamente para 

que o mesmo alcançasse os quadros do poder no espaço político senatorial. Sua carreira 

política (cursus honorum) iniciou-se durante a famosa dinastia Júlio-Claudiana, mais 

precisamente nos governos dos Imperadores Calígula, Cláudio e Nero. Por se destacar 

politicamente na ordem senatorial mediante seu exímio domínio na ars rhetorica acumularia 

inimigos em seu caminho incluindo Calígula. Ao que tudo indica os discursos públicos 

pronunciados por Sêneca na presença deste Imperador despertaria no princeps uma profunda 

irritação gerando uma inimizade perigosa (OLIVEIRA, 2010: 61). 

 Posteriormente, sob o governo de Cláudio, Sêneca seria acusado de cometer adultério 

com Júlia Livila55, sobrinha do princeps. Esse fato lhe renderia uma condenação ao exílio na 

ilha de Córsega (41-49 d.C.). Distante da vida aristocrática romana Sêneca escreveria suas 

consolações56, todas elas impregnadas de forte cunho filosófico-moralista (VAN RAIJ, 1992: 

                                                 
55

 As mulheres parecem ter exercido um papel importante durante grande parte da vida de Sêneca, nem sempre 

positivo. Durante os anos 39-41 d.C., encontraremos o filósofo envolvido em intrigas palacianas, constantemente 

por questões de ordem feminina. Sua popularidade como orador angariava-lhe a admiração de uma parte mais 

‘liberal’ da administração política do Império. No ano 41 a.C. Calígula foi assassinado. O novo príncipe será 

Cláudio, tio de Calígula, de Agripina e de Livila. Homem culto, inteligente, mas de caráter fraco, seria o 

imperador perfeito para as manobras políticas que seus libertos e sua própria esposa, Valéria Messalina, 

tratariam de pôr em prática. A ascensão de Cláudio garantiu, além dos benefícios àqueles que o cercavam, a 

volta de Agripina e Júlia Livila do exílio. Sêneca, que havia cativado as duas mulheres, parecia estar protegido 

da ira do governador. Entretanto, um novo revés em sua sorte poria à prova o caráter do filósofo. A responsável 

foi Valéria Messalina, mulher bela e influente, que se viu ameaçada quando do retorno das irmãs de Calígula a 

Roma. Conseguiu envolver Júlia Livila, protetora de Sêneca, em um escândalo, acusando-a de adultério, e como 

se fazia necessária, a escolha recaiu sobre Sêneca. Se o filósofo foi realmente culpado não nos é possível afirmar. 

Durante toda a sua vida Sêneca negará seu envolvimento com Livila (OLIVEIRA, 2010: 67). 
56

 Inúmeros foram os grandes consoladores, como Diógenes, Epicteto, Demócrito, Ovídio, Cícero, etc. No 

entanto, Plutarco e Sêneca são considerados os dois médicos da alma que melhor souberam preparar as 

“beberagens morais” que levassem o homem a suplantar a dor, sobremodo a perda da vida, tão viva, tão 

profunda, tão certeira, tão agressiva, tão inimiga de toda razão (VAN RAIJ, 1992: 19). 
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19) com destaque especial para a Consolatio ad Helviam57. A narrativa epistolar da referida 

consolação intentava aplacar a profunda tristeza que sua mãe sentira perante o seu 

afastamento no exílio.   

 De toda forma, o período de exílio não lhe privara de continuar praticando a filosofia, 

embora os últimos anos deste retiro forçado angustiassem o filósofo passando a lhe pesar a 

alma. Como afirma Cleonice F. M. Van Raij (1992: 17), o exílio já se apresentava duro ao 

filósofo e não era mais encarado com um espírito resignado e conformado aos reveses do 

destino. Desejoso de retornar a capital do Império, Sêneca escreveria outra consolação 

(Consolatio ad Polybium), desta vez destinada a Políbio, um liberto de Cláudio, que era 

responsável em receber as cartas destinadas ao princeps, de todas as partes do Império. 

Aproveitando-se da perda que Políbio sofrera perante a morte de um irmão, Sêneca consola o 

liberto, mas solicita sua intercessão perante César para assim obter o indulto58 imperial e 

regressar a Roma. Ao direcionar seu discurso a Cláudio, o filósofo demonstra sua verdadeira 

intenção e em certa medida um descaso com a dor de Políbio, como se destaca a seguir:  

A sua clemência que, entre as suas virtudes, ocupa o primeiro lugar, me 

assegura que eu mesmo serei um de seus espectadores. Na verdade, ele não 

me derrubou de modo a não querer me levantar, pelo contrário, ele nem 

mesmo me derrubou, mas impelido pela Sorte, e enquanto eu caía, ele me 

protegeu e, como rolava para o abismo, usando com moderação as suas mãos 

divinas, colocou-me suavemente no chão [...], que ele julgue a minha causa 

como quiser, ou que a sua justiça reconheça que ela é boa, ou sua clemência a 

faça boa. [...] No entanto, o grande consolo de minhas desventuras é ver a sua 

clemência distribuída por todo mundo; uma vez que mesmo neste lugar 

deserto, onde estou preso, essa clemência tem retirado várias pessoas [...] e as 

tem reconduzido à luz (SÊNECA, Consolação a Políbio, XIII). 

 

 

 Verifica-se nesta passagem como Sêneca descreve Cláudio a Políbio indicando, desta 

maneira, um profundo respeito pelo governante. Porém, após a morte do Imperador, Sêneca 

escreveria uma sátira, Diui Claudii Apocolocyntosis59, ridicularizando o falecido que aparece 
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 Além das consolações dedicadas a sua mãe Hélvia e ao liberto Políbio, Sêneca teria escrito a consolatio ad 

Marciam, para que assim, pudesse consolar uma nobre dama da sociedade romana, Márcia, que perdera seu filho 

Druso. Segundo Van Raij, a consolação a Márcia é a mais antiga, escrita em 40 d. C., um ano antes de Sêneca 

ser exilado para a ilha de Córsega (VAN RAIJ, 1992:19). 
58

 De acordo com Joche Sauer estamos lidando com uma peça de consolação com o caráter de uma petição 

enigmática ao imperador para revogar o banimento de Sêneca (SAUER, 2013: 168). 
59

 Vejamos a seguinte passagem em que Cláudio é ridicularizado por Sêneca nesta obra: “Anunciam a Júpiter a 

chegada de um fulano, estatura normal, cabelos quase brancos: “Não deve ter boas intenções, pois abana 

continuamente a cabeça; e coxeia do pé direito. Perguntei-lhe de onde vinha: responde não sei que, com sons 

indistintos e voz confusa. Não compreendendo a sua língua: não é grego nem latino, nem qualquer outro povo 

conhecido.” Então Júpiter manda chamar Hércules, que viajara pelo mundo inteiro e devia conhecer todos os 

povos; e lhe pede que lhe investigue a raça daquele sujeito. Hércules, à primeira vista, sentiu grande medo, como 
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representado nesta obra não como um princeps virtuoso, mas como um tolo e um tirano 

sanguinário (VAN RAIJ, 1999: 18).  Embora Sêneca esperasse ser perdoado por Cláudio 

obtendo sua clementia, Políbio não intercede a seu favor, o que prolongou sua estadia em 

Córsega por mais alguns anos.  

 

2.1.2 – O retorno a Roma, as mulheres da corte e as disputas políticas. 

 Sêneca retornaria a Roma em 49 d.C. ao atender um pedido de Agripina, a segunda 

esposa de Cláudio. Esta solicitaria seus cuidados para a formação intelectual do filho, Lúcio 

Domício Aenobarbo Nero. Para formação militar deste jovem, Agripina confiaria a missão a 

Afrânio Burro, nomeado por Cláudio como prefeito pretoriano. Coube então ao filósofo de 

Córdoba educar Nero e prepará-lo para a vida política seguindo os princípios morais do 

estoicismo. Entretanto, nem tudo seria como o estoico planejou para a boa formação ética e 

política de seu pupilo. Sêneca vivenciaria as tramas do poder acompanhando de perto os 

desdobramentos das diversas conspirações palacianas que insistiam em rondar a casa 

imperial, muitas das quais articuladas por mulheres60 que faziam parte da vida social 

aristocrática romana. Assim, os maiores riscos para quem estivesse no poder eram as pessoas 

que tinham permissão de estar mais próximo do princeps, caso de esposas, filhos, colegas, 

amigos e escravos (BEARD, 2017: 385). 

 O tema tornou-se profícuo na tradição historiográfica (VEYNE, 2015; SCULLARD, 

2010, SCHMIDT, 2010) e acabou por desencadear entre tais pesquisadores o desejo de se 

compreender as complexas relações de poder presentes entre os grupos sociais componentes 

do ambiente imperial. Todavia, é possível notar que essa mesma tradição preferiu adotar uma 

visão negativa acerca de alguns personagens que conviveram direta ou indiretamente com 

Sêneca. No epicentro das disputas sociais travadas na corte, a tradição historiográfica 

escolheu atribuir imagens pejorativas e análises rasas eximindo-se a problematizar as relações 

aristocráticas e os conflitos existentes entre os membros pertencentes a domus imperial. 

                                                                                                                                                         
se ainda não tivesse acabado de lutar contra os monstros. De fato, logo que viu aquele focinho nunca visto, 

aquele modo de andar tão esquisito, e ouviu aquela voz rouca e inarticulada, que não era de animal terrestre, mas 

parecia-se com a dos monstros marinhos, pensou: “Não acabei: eis meu décimo terceiro trabalho!”Depois, 

olhando-o melhor, encontrou nele alguma aparência de homem. Aproximando-se e lhe perguntou em grego – 

coisa fácil para um natural da Grécia: “Qual teu nome? O teu povo? A cidade em que moras? Os pais?” 

(SÊNECA, Apokolonkyntosis, V). 
60

 De acordo com Paul Veyne, em sua obra Sêneca e o estoicismo, o filósofo manteve ligações com as mulheres 

da corte romana, fato que pode ser verificado em sua obra mais antiga, a Consolatio ad Marciam, na qual 

procurou consolar uma nobre dama da sociedade romana, Márcia, após a mesma sofrer a perda de um filho. 

Veyne ainda destaca que Sêneca tentava agradar as irmãs de Calígula, mulheres impetuosas e inacessíveis, como 

não faltava na aristocracia romana, e posteriormente seria escolhido por Agripina, mulher do Imperador Cláudio, 

para educar o filho e futuro imperador Nero (VEYNE, 2016: 12-15).  
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 Corrobora-se com tal afirmação a forte influência que escritores romanos como Tácito 

e Suetônio exerceram posteriormente na construção de tais imagens. Messalina e Agripina61, 

por exemplo, foram representadas nos estudos de Tácito como participantes diretas das tramas 

palacianas nos governos de Cláudio e Nero. Para o historiador romano, ambas carregaram em 

suas bagagens acusações e incriminações por prejudicarem seus adversários. Tácito ainda 

demonstrou em sua escrita um ambiente de corte marcado pela corrupção moral, traições, 

adultérios e assassinatos planejados por mulheres da corte imperial.  O leitor depara-se com 

uma narrativa dramática cuja tônica dos conflitos ressoavam os vários cenários carreados pelo 

medo e pelo ódio cultivados entre os membros destes grupos aristocráticos, muitos dos quais 

contrários a escolha do princeps para sua linha sucessória dinástica. 

  Segundo Ana Teresa Marques Gonçalves, o princeps exercia um cargo de alto risco. 

Gonçalves afirma que a linha sucessória não se dava de forma automática devendo seguir uma 

lógica de manutenção da ordem imperial, da paz e do bom funcionamento das instituições. A 

escolha do sucessor imperial amparava-se na Concórdia e no equilíbrio de forças que 

garantiriam a continuidade da existência do Império (GONÇALVES, 2011: 46). Entretanto, 

essa lógica nem sempre era idealmente realizada e as tramas da corte seguiam outros rumos 

ancorados nas disputas travadas entre os grupos aristocráticos. Esses conflitos foram 

retratados por Tácito e Suetônio que em suas obras procuraram demonstrar os ambientes 

conflituosos que rondavam a casa imperial. Em uma destas passagens, Tácito apresenta o 

adultério cometido por Messalina e suas constantes perseguições praticadas contra seus 

inimigos resultando consequentemente em seus assassinatos. Damos vez a Tácito:  

Todos temiam considerando a fraqueza de Cláudio, dominado pela mulher, e 

nas muitas mortes perpetradas por ordem dela. Mas, por outro lado, essa 

mesma fraqueza do imperador lhes inspirava esperança, se o convencessem da 

enormidade do crime, poder ser ela condenada antes de acusada; mas, no caso 

de ser ouvida, estava a dificuldade em achar ela cerrados para uma confissão 

os ouvidos de Cláudio (TÁCITO, Anais, XII, 28).  

 

  Diferentemente do que foi transmitido nos contornos dados por Tácito às memórias 

que o mesmo construiu a respeito das mulheres da corte romana, havia uma lógica específica 

na política matrimonial e na sucessão imperial romana que atribuía às matronas romanas um 

papel específico. Caberia às mulheres da aristocracia transmitir para sua prole o sangue divino 

de seus antepassados, a descendência originária de Augusto e a confirmação da vontade 

celestial dos deuses na sucessão imperial (DE LA VEGA, 2012: 25). O imaginário político 

romano mobilizava estas imagens a serviço da manutenção das relações sociais presentes na 
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  Esposas do Imperador Cláudio. O primeiro casamento com Messalina e depois com Agripina, a menor.  
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domus imperial. A tradição das matronas em gerar descendentes advindos da linhagem de 

Augusto invocava estas imagens que colocadas em movimento produziam símbolos de 

legitimação da distinção social dos membros da família imperial perante os demais grupos 

sociais romanos. Este poder assegurava privilégios colocando em cena uma herança. Como 

articular esta herança, como conduzi-la, como fomentá-la, como divulgá-la eram opções de 

governo que cercavam os Príncipes (GONÇALVES, 2011: 47). 

 As mulheres imperiais não atuariam em uma mesma direção e nem defenderiam 

interesses comuns. Em linhas gerais elas defendiam os direitos de sucessão de seus filhos. 

Nesta mesma defesa entrariam em oposição, desenvolvendo-se entre elas e seus apoiadores 

uma luta pelo poder, alcançando, desta maneira, um dramatismo espetacular (DE LA VEGA, 

2012: 25). Enfatizamos que não se trata aqui de descartar as imagens construídas por Tácito e 

Suetônio sobre as matronas romanas, ou qualquer outro personagem da época, pois como 

também afirma de La Vega, os autores referidos deram bom testemunho sobre o ambiente 

conflituoso da corte  (DE LA VEGA, 2012: 25). O que desejamos enfatizar aqui é que existiu 

entre tais autores uma atividade intelectual voltada para a produção de memórias vinculadas a 

contextos históricos específicos. Contextos estes que levaram tais intelectuais a produzirem 

imagens que satisfaziam objetivos específicos em suas épocas.  

 A própria biografia de Sêneca foi marcada por relações conflituosas entre os membros 

da corte e os imperadores (BRAUND, 2015; GRIFFIN, 1992; HABINEK, 2013 entre outros). 

Sêneca caminhou em sua trajetória política na esteira de altos e baixos em sua história de 

vida: a ascensão política, o exílio, o retorno a Roma, a missão de educar Nero e por fim a 

retirada da vida com a consumação de seu suicídio. Estes contextos foram marcados por 

memórias específicas. Como afirma Mary Beard, muitas memórias sobre personagens 

históricos da Roma Antiga foram escritas seguindo a lógica de uma grande tradição moderna, 

a exemplo dos chamados imperadores bons ou maus (BEARD, 2017: 394). 

 Essa visão tradicional era comum entre os romanos que criavam esses estereótipos 

com o intuito de ilustrar modelos de imperadores considerados na história romana como ruins 

ou bons. De fato, a produção social da memória seguia circunstâncias específicas que 

incorporavam fama ou o apagamento intencional de um indivíduo perante os grupos sociais 

romanos. Essas memórias não retratavam apenas a fama ou a morte de um indivíduo, mas 

poderiam ser usadas como um dispositivo de apagamento da história gerando uma morte 

social (OMENA, 2018: 155). 
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 Tais imagens são amplamente trabalhadas por Suetônio em sua Vida dos Doze 

Césares. Nota-se a presença de uma sequência de imagens produzidas na referida obra que 

representaram as atitudes adotadas por Calígula62 como indignas de um bom imperador. Essas 

imagens também seriam apresentadas por Sêneca em suas cartas (tanto as consolatórias 

quanto as que foram destinadas a Lucílio). Suetônio deixaria em sua narrativa uma memória 

reveladora das atitudes adotadas por este princeps indicando para a posteridade como um 

governante não deveria se comportar. Em sua análise, Calígula representava símbolos da 

loucura e da tirania, do governante que insistia em viver distanciado dos bons costumes 

romanos. Para um romano como Sêneca, bons costumes compreendia ser uma vida 

direcionada pela razão e pela adoção das virtudes estoicas alicerçadas em princípios éticos da 

filosofia. As narrativas de Suetônio e Sêneca se aproximam e permitem ao leitor comparar 

este tipo de produção de imagens e memórias usadas por estes intelectuais romanos.  

Caio seduziu Ênia Névi, mulher de Mácron, que comandava então as coortes 

pretorianas, prometendo desposá-la caso assumisse o governo do Império. 

Comprometeu-se a isso, até, por meio dum juramento e dum documento 

firmado de próprio punho. Pela sua ação, conquistou Mácron e, conforme a 

opinião de alguns, envenenou Tibério. Este ainda respirava quando se viu por 

ele roubado do seu anel e como o agonizante parecesse querer retê-lo no dedo, 

Calígula atirou-lhe um travesseiro em cima e estrangulou-o com as próprias 

mãos. O liberto que protestou contra esse crime foi crucificado imediatamente 

(SUETÔNIO, Vida dos Doze Césares, livro IV, XII).  
 

Caio César, a quem a natureza, creio eu, gerou para mostrar o que poderiam 

os maiores vícios na maior riqueza, gastou, em um só dia, para um jantar, dez 

milhões de sestércios e, embora auxiliado pela fantasia de todos, encontrou 

dificuldade em como pudesse sacrificar o tributo de três províncias em um só 

jantar (SÊNECA, Consolação a Hélvia, X).  

 

 No mesmo sentido, essas imagens seriam também trabalhadas por Sêneca ao retratar o 

governo de Cláudio como demonstramos no Apocolokyntosis. Para o governo de Nero, 

Sêneca tentaria educar seu pupilo visando uma administração que seguisse o ideal filosófico 

estoico. Sêneca se aproxima dessa forma da ideia platônica de um governo guiado por 

filósofos. Com o envenenamento de Cláudio por Agripina, Nero seria alçado ao poder, sendo 

necessário controlar o jovem Imperador usando os instrumentos da razão para que o Princeps 

não viesse a se transformar em um novo tirano. Segundo Norberto Guarinello, a ascensão de 

Nero foi planejada, representando para os estoicos da nobreza senatorial, uma oportunidade 

                                                 
62

 Segundo Mary Beard, Caio foi aclamado imperador após a morte de Tibério em 37 d.C. e teria sido graças a 

seus pais (Agripina e Germânico) que acabou ganhando o embaraçoso apelido de Calígula (“botinhas”), pelo 

qual ficou conhecido. Eles o levavam ainda criança às campanhas militares, vestindo-o em trajes de combate, 

como um soldado em miniatura, incluindo as características botinhas do Exército (caligae em latim) (BEARD, 

2017: 384). 
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ímpar, única na História romana, de concretizar sua doutrina política e realizar, no terreno, a 

cosmópolis de Zenão (GUARINELLO, 1996: 55).  

 Embora Sêneca fizesse parte de uma aristocracia saudosista e orgulhosa dos princípios 

republicanos, caberia ao mesmo elaborar uma teoria que almejasse a ordenar o espírito 

neroniano, transformando o amante de música e poesia em um governante moldado pela 

sabedoria. Para isso, Sêneca escreveu uma obra intitulada De Clementia (Sobre a Clemência). 

Nesta obra, Sêneca demonstra como um bom governante deve ser capacitado a exercer todas 

as virtudes, mas que acima de ser um governante que buscasse praticar uma justiça implacável 

contra seus adversários, caberia ao mesmo adotar uma postura de clemência. Segundo Sêneca:  

E ainda que haja harmonia entre as virtudes e uma não seja melhor ou mais 

honrada que a outra, sempre determinada virtude é mais adequada a certas 

pessoas. [...] A clemência conservará feliz e tranquila qualquer casa em que 

tiver entrado, mas, no palácio real, onde é mais rara, mais admirável será, 

pois, o que é mais admirável do que ver o homem, cuja cólera não encontra 

nenhuma oposição, cujos veredictos, mesmo os mais pesados são aprovados 

pelos que vão morrer, a quem ninguém interpelará, ao contrário, a quem 

ninguém sequer suplicará, se a violência o arrebatou, que controle sua mão e 

empregue seu poder para melhores e mais pacíficos fins, pensando consigo 

mesmo no dia seguinte: ‘Qualquer um pode matar em desacordo com a lei; 

salvar uma vida em desacordo com a lei, ninguém pode exceto eu? 

(SÊNECA, Sobre a Clemência, III, 3-4).  

 

 Não somente o De Clementia foi uma obra pensada por Sêneca no sentido de 

incentivar que o jovem Nero controlasse a cólera, mas também, antes de Cláudio ceder o 

poder após sua morte ao filho de Agripina, o filósofo cordobês já havia escrito um tratado que 

iniciou Nero no controle das paixões. Em 49 d.C., Sêneca escreveu o tratado conhecido como 

De Ira. Segundo Joel Schmidt:  

Sêneca escreve em 49 um tratado sobre a ira, que dá a ler ao seu aluno para 

ensinar a dominar esse sentimento. Dá-lhe exemplos de muitos soberanos que 

souberam controlar a cólera, ainda que legítima, escolhendo em particular o 

exemplo de clemência do imperador Augusto, seu antepassado, para lhe 

demonstrar como, mesmo na sua família e em tempos longínquos, se sabia 

repelir este sentimento, que os Romanos diziam ser uma breve loucura. Sobre 

uma mente jovem, desperta e inteligente, estes preceitos só podiam exercer 

influências benéficas (SCHMIDT, 2010: 18).  

 

 Ora, a influência de Sêneca no governo neroniano se estende até a morte de Agripina, 

após o princeps perceber que mesmo sem a mãe em seu caminho era necessário governar sem 

a influência do filósofo de Córdoba. Vários assassinatos que ocorreram, dentre eles os de 

Britânico, filho herdeiro de Cláudio, e de Agripina, começaram a manchar a imagem moral 

que Sêneca pretendia construir para seu pupilo Imperador. Em 62 d.C., Nero assume o 

controle de seu governo de forma a não mais se mostrar favorável aos conselhos filosóficos 
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forjados pela mente de Sêneca. Sentindo que Nero mudara sua forma de pensar e direcionar o 

governo de Roma, Sêneca se afasta gradativamente da vida política e inicia no mesmo período 

a escrita de suas Cartas direcionadas a seu amicus Lucílio. E na mesma época, o filósofo 

cordobês buscou estudar os assuntos da física estoica, elaborando a obra Quaestiones 

Naturales, na qual procurava compreender os fenômenos da Natureza, solicitando assim a 

Lucílio informações sobre a ilha da Sicília. Fato que podemos confirmar na carta 79:  

Aguardo uma carta em que me descrevas todas as novidades que encontraste 

durante o périplo da Sicília, incluindo informações exatas acerca de Caríbdis. 

Quanto a Cila, sei perfeitamente que não passa de um rochedo, e nem sequer 

muito perigoso para a navegação, mas de Caríbdis estou interessado em saber 

se corresponde à lenda. [...] Se me transmitires todos estes dados, então 

atrever-me-ei a pedir-te que, em minha honra, subas ao alto do Etna 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.79, 1-2).  

 

 A vida de Sêneca sempre foi marcada pelos reveses políticos, e em 65 d.C., envolvido 

em uma conspiração palaciana, seria condenado por Nero a se suicidar. Segundo William Li:  

Em 65 d.C., é acusado de estar implicado numa conspiração contra o 

imperador. Nero ordena que se suicide. Assim termina a carreira daquele que, 

por quase dez anos, governou de fato o Império Romano. Com Sêneca, pela 

primeira vez a filosofia estoica teve experiência do poder (LI, 2010: 13).  

 

 Sobre as obras de Sêneca, temos o conhecimento de que o filósofo produziu no 

decorrer de sua vida, vários tratados filosóficos, consolações, e tragédias. Dentre os mesmos 

citamos as consolações: Ad Helviam de Consolatione (Consolação a Hélvia), Ad Polybium de 

Consolatione (Consolação a Políbio) e Ad Marciam de Consolatione (Consolação a Márcia). 

Diversos tratados filosóficos: De Ira (Tratado sobre a Ira), De Tranquilitate Animi (Tratado 

sobre a Tranquilidade da Alma) e o De Brevitate Vitae (Sobre a Brevidade da Vida). Ainda 

escreveu uma sátira após a morte do Imperador Cláudio, em 54 d.C., intitulada 

Apokoloncyntosis (Apocoloquintose) e durante o governo de Nero, as obras De Constantia 

Sapientis (Sobre a Constância do Sábio), De Otio (Tratado sobre o Ócio), as Naturales 

Quaestiones (Questões Naturais), De Supertitione (Tratado sobre a Superstição) e o De 

Providentia (Tratado sobre a Providência Divina). Por fim, temos em 62 d.C., a escrita das 

Epístolas Morais a Lucílio (Ad Lucilium Epistulae Morales) e em 56 d.C. o De Clementia 

(Sobre a Clemência) (VIZENTIN, 2005: 23-24). Dessa forma passaremos então a analisar 

quais foram os principais aspectos que marcaram o gênero epistolar, seus principais conceitos 

e como Sêneca trabalhou os mesmos em suas cartas.  
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2.2 – O gênero epistolar: as características, os conceitos e as funções. 

 

 As epístolas apresentavam-se no Mundo Antigo como uma forma de comunicação 

literária ou veículo transmissor de ideias das mais variadas temáticas que envolviam a 

existência humana. Dentre as funções que caracterizavam uma epístola na Antiguidade 

Clássica é possível notar alguns elementos comuns que quase sempre apareciam neste tipo de 

narrativa: a função de exortar um amigo, consolar alguém sobre a morte de um ente querido, 

transmitir ensinamentos filosóficos, estabelecer contato entre pessoas distantes ou até mesmo 

promover uma discussão política. Como enfatiza Zilda A. L. dos Santos:  

É bem visível na história dos antigos gregos a prática do uso do gênero 

epistolográfico, tendo uma diversidade de características e objetivos. Na sua 

essência, as finalidades eram de manutenção do contato entre pessoas 

distantes, aconselhamento, advertência, exortação, sendo as epístolas 

portadoras de temas relevantes no campo da filosofia doutrinária, da política, 

da moral, da religião e como fonte documental nas transações de negócios 

(SANTOS,  2017: 102).  

 

 De acordo com Roy k. Gibson e A. D. Morrison, os inúmeros exemplos de cartas 

estão espalhados por períodos de tempo e culturas clássicas (ou pós-clássicas) possuindo 

características bastante diversificadas. Para estes autores, as cartas podiam assumir 

características funcionais, serem escritas em versos, possuir aspectos filosóficos, se apresentar 

como cartas abertas ou cartas a serem lidas por apenas um destinatário (GIBSON; 

MORRISON, 2007: 1). A arte epistolográfica senequiana não se afastou de tais funções, 

voltando-se principalmente para os aspectos inerentes à formação do caráter moral de seu 

discípulo, tomando por base os princípios éticos da stoa. Neste sentido, as cartas eram escritas 

por diversas personalidades do Mundo Antigo que procuravam divulgar suas ideias, criando 

assim uma espécie de rede de informações que permitia a troca de mensagens entre as 

inúmeras sociedades que faziam parte do Império Romano.  De fato:  

A epistolografia no mundo antigo era uma arte, uma técnica exercida pelo 

pequeno coeficiente de letrados, capazes de aplicar os elementos constituintes 

da retórica para transmitir mensagens e informações. As cartas convertiam-se 

em suportes fundamentais para a circulação de notícias em sociedades com 

uma mídia mais restrita que a desenvolvida pelo mundo atual. Sem meios de 

comunicação que chegassem a grandes grupos sociais, as missivas tornavam-

se locus primordial de informações e ideias entre particulares e destes com 

pequenos grupos aos quais as cartas eram remetidas (GONÇALVES; 

MESQUITA, 2009: 31). 

 

 Manuel A. M. Casquero (1983: 378) afirma que durante a Antiguidade Clássica não se 

falava especificamente de um gênero epistolar, pois tanto para os latinos quanto para os 
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gregos havia apenas três gêneros que formavam a Literatura: lírico, épico e drama, sendo os 

demais derivados destes enquanto gêneros secundários. Tais dificuldades em se perceber que 

os gêneros se mesclavam e davam origem a novas formas de escrita impediu por muito tempo 

o desenvolvimento de uma percepção mais eficaz que verificasse a complexidade do 

problema. Como afirma Santos (2017: 130), Horácio interligava o literário com o filosófico 

na criação de suas epístolas, escrevendo em versos e na sequência histórica, Ovídio adotou o 

gênero epistolar também em forma de verso, mas usou o mito e a ficção na condução literária 

de suas epístolas. Consequentemente, a constituição de uma epistolografia romana fundou-se 

em critérios específicos da própria Antiguidade Clássica, sendo necessário observar os 

mesmos na classificação deste tipo de produção literária. Para tanto, Casquero direcionou sua 

argumentação investigando dois tipos de documentos textuais.  

 O primeiro tipo estaria voltado para um estudo direto da epistolografia, caso da obra 

Perì hermēneías ou De elocutione em latim (Sobre o estilo) de Demétrio de Faleros. O 

segundo tipo, por sua vez, seria representado por comentários presentes em obras de autores 

como Sêneca, Cícero e Plínio, o jovem, que não tinham como objetivo estudar diretamente 

como se constituía uma produção epistolar, formulando assim uma teoria epistolográfica 

(CASQUERO, 1983: 379).  

 Tais argumentos coadunam-se diretamente com as ideias de Armando José Rios 

Sánchez, que afirma existir critérios que servem de base para classificar os textos a partir de 

suas próprias especificidades históricas (os gêneros se mesclam e formam novos gêneros), 

observando suas diferenciações e semelhanças de construção no tratamento e na produção 

textual. Tais critérios servem de modelo tanto para produtores quanto para os receptores de 

textos. Em suas palavras:  

a epistolografia conta com um modo prototípico de construção textual, 

representativo não somente por sua “forma artística ideal”, senão, ante tudo, 

por seu “estatuto pragmático” de comunicar uma mensagem em ausência da 

instância receptora, a qual a receberá tempo depois de haver sido emitida pela 

fonte (RÍOS SÁNCHEZ, 2011: 39).  

 

 Embora seja do conhecimento de boa parte dos estudiosos da epistolografia sobre a 

existência de um grande número de cartas e epístolas que circulavam no Mundo Antigo, 

podemos afirmar que não era uma preocupação corrente entre gregos e romanos constituir um 

campo específico de estudo voltado diretamente para a constituição de teorias que 

formulassem as regras de um gênero epistolar. Isso não significa que não houve a tentativa de 

se realizar tais estudos, mas que este número é escasso, como atesta Larissa de Souza L. Kerr:  
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Na Antiguidade Clássica até o século I d.C., é evidente a escassez de 

documentos que foram escritos e chegaram até nós sobre o ato de escrever 

cartas. Enquanto outros gêneros literários, as espécies poéticas, por exemplo, 

com a epopeia, a tragédia e a comédia foram analisados nas obras Perì 

poiētikē̂s (Poética) de Aristóteles e Epistula ad Pisones (Epístola aos Pisões 

mais conhecida como Arte Poética) de Horácio, o gênero epistolográfico foi 

apenas discutido brevemente por alguns teóricos (KERR, 2016: 1134).  

 

 Somente após o século I d.C. têm-se um conjunto mais organizado sobre o estudo e 

classificação das epístolas como: os Tipos epistolares (Typoi Epistolikoi) de Pseudo-Demétrio 

e os Estilos epistolares (Epistolimaioi Kharactêres) de Pseudo-Libânio, uma epístola de 

Gregório de Nazianzo a Nicóbulo e um apêndice “Sobre as epístolas” em Ars Rethorica 27 – 

De epistolis de Júlio Victor (KERR, 2016: 1134). A dificuldade em se definir um gênero para 

a produção epistolar no Mundo Antigo também é confirmada por Carmen Castillo García. 

Para esta pesquisadora, são escassas as indicações que os antigos nos proporcionaram a 

respeito da arte de escrever epístolas, de forma que não se pode falar de um corpo coerente de 

uma doutrina que se voltasse especificamente para esta esfera do fazer literário (CASTILLO 

GARCÍA, 1974: 428).   

 Embora a discussão sobre a existência ou não de um gênero epistolar seja polêmica 

entre os autores que citamos, é possível perceber elementos comuns presentes neste tipo de 

documentação textual. Parece-nos ingenuidade pensar que escritores com tamanha 

envergadura na tradição grega e romana ignorassem regras que forneciam instrumentos 

retóricos para a construção de suas argumentações. Sêneca, por exemplo, estudou gramática, 

retórica e filosofia (ULLMANN, 1996: 9) e sabia que suas cartas deveriam espelhar a força 

persuasiva que aprendera de seus mestres.  

 Além das cartas direcionadas a Lucílio (124 epístolas), Sêneca deixou para a 

posteridade três missivas classificadas pela historiografia (OLIVEIRA, 1998; VEYNE, 1995, 

VAN RAIJ, 1992) como cartas consolatórias: Consolatio ad Helviam, Consolatio ad 

Marciam e Consolatio ad Polybium. Destacamos também as cartas de Marco Túlio Cícero, 

um importante senador da época republicana de Roma, que deixou para a posteridade uma 

vasta produção epistolar, em especial a Carta do Bom Administrador Público endereçada a 

seu irmão Quinto Túlio Cícero, então governador e Procônsul na Ásia (GONÇALVES, 2007: 

2). Da mesma forma, damos ênfase às cartas de Plínio, o Jovem, endereçadas ao Imperador 

Trajano (séc. II d.C.), e não menos importante a existência de correspondências63 trocadas 
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 Castillo García ainda destaca que primeira carta encontrada na literatura grega encontra-se na Ilíada, na qual 

Proetos se queixa de sua esposa Antea para seu sogro Belerofonte, rei da Licia. Também destaca a carta de Davi 
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entre Zenão de Cício e o rei Antígonos Gonatas, assim como as cartas de Paulo direcionadas a 

comunidades antigas, disseminando os ensinamentos cristãos bem como as cartas dos bispos 

que fizeram parte da Antiguidade Tardia. Nas discussões que envolvem o estudo do gênero 

epistolar são apresentados alguns elementos que procuram caracterizar o conceito de epístola. 

Segundo Manuel Alexandre Júnior:  

O termo epistolē (epístola ou carta) referia-se originalmente a uma mensagem 

oral enviada por um arauto ou mensageiro. Mas acabou por se aplicar 

sobretudo aos documentos escritos enviados por alguma entidade ou 

instituição a um destinatário específico. O verbo epistellein significava 

simplesmente ‘transmitir ou enviar uma mensagem’, dar ou receber ordens 

por escrito. Como demonstrou Agostinho, carta era qualquer peça de escrita 

contendo uma saudação, o nome do emissor e receptor independentemente de 

ser ou não enviada. Com o tempo, as cartas vieram a revelar-se instrumentos 

privilegiados de comunicação mais ou menos literária. Escritas em tabuinhas, 

papiro ou pergaminho, elas circulavam por toda parte (ALEXANDRE 

JÚNIOR, 2015: 167).  

 

 Para Ingeborg Braren, Sêneca escolheria este estilo literário porque as epístolas 

ofereciam uma forma mais livre para expressar suas ideias. Diferentes assuntos poderiam ser 

tratados ao serem ligados a uma proposta pedagógica cujo objetivo era o de ensinar a Lucílio 

a agir conforme o lógos universal encontrando, assim, nos ensinos estoicos, o caminho da 

sabedoria. Neste sentido, toda a filosofia estoica senequiana buscou alicerçar a escrita 

epistolar numa estrutura narrativa simples e clara nos quais os princípios estoicos estariam 

voltados para o ensino da arte filosófica do bem viver. Conforme atesta Braren:  

Epístolas permitem oferecer doutrinação filosófica sem o necessário rigor de 

um plano de redação de um tratado filosófico. As epístolas sucedem ao sabor 

das reflexões do momento. O conteúdo não necessita seguir uma ordenação 

global única. Diferentes assuntos podem ser tratados topicamente, desde que 

obedeçam à proposta pedagógica de ensinar o caminho para a sabedoria 

segundo um propósito determinado à doutrinação segundo os moldes do 

estoicismo (BRAREN, 1999: 39). 

 

  Na Epístola 75, o filósofo romano afirmava ser sua escrita dotada de um estilo direto, 

coeso, e que simplificaria a transmissão do conhecimento filosófico sem perder a riqueza de 

seu conteúdo:  

Tens-te queixado de receberes cartas minhas escritas sem grandes pruridos de 

estilo. Mas quem é que escreve com pruridos se não aqueles cuja pretensão se 

limita a uma eloquência empolada? Se nós nos sentássemos a conversar, se 

discutíssemos passeando de um lado para o outro, o meu estilo seria coloquial 

                                                                                                                                                         
para Urias, as cartas de Pausânias endereçadas a Xerxes e relatadas por Tucídides, as cartas de Catão 

direcionadas a seu filho e ao cônsul Popílio cujo teor didático visava a educação moral e por fim as notícias 

dadas por Cícero e Plutarco sobre as cartas de Caio Graco para o amigo M. Pomponio (CASTILLO GARCÍA, 

1974: 429-431).  
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e pouco elaborado; pois é assim mesmo que eu pretendo sejam as minhas 

cartas, que nada tenham de artificial, de fingido (SÊNECA, Cartas a Lucílio, 

Ep.75. 1-2).  

 

 As cartas senequianas dedicadas a Lucílio assumiram desta forma, um caráter singelo 

e instrumental com bases filosóficas amparadas numa arte pedagógica, retórica, 

argumentativa e persuasiva cuja finalidade era a de instruir o destinatário de acordo com os 

princípios filosóficos da stoa. E ao darmos fluxo para a análise do gênero epistolar, 

observamos que os documentos textuais carta e epístola passaram pelo crivo de uma 

classificação histórica que as diferenciavam quanto à sua natureza nos espaços que envolviam 

o público e o privado. É o que destaca Braren quando se aproxima desta diferenciação, 

verificando que ainda hoje, nas pesquisas históricas sobre tal temática e em outras áreas das 

ciências humanas como a literatura e a linguística, o problema não deve ser ignorado ou 

deixado de lado. Assim:  

Epístolas ou cartas tem características particulares. Por força da natureza do 

gênero, é obrigatório haver um emissor e um destinatário, ambos explícitos, 

mesmo que sejam anônimos ou coletivos, estabelecendo a situação epistolar. 

[...] O autor, que é o sujeito empírico produtor do texto, pode ser único, 

impessoal, múltiplo ou anônimo. O missivista é o enunciador autorizado, 

explícito, que se materializa, cria tempo e espaço mediante um discurso. Do 

mesmo modo, o endereçado pode ser a figura explícita ou implícita do 

discurso. Quanto à distinção entre cartas e epístolas, desde longa data é um 

dos grandes problemas da Epistolografia. De maneira geral, convencionou-se 

considerar a carta como um escrito sem aspirações literárias, é consagrada ao 

destinatário em particular e, por isso mesmo, com a propriedade de aproximar 

pessoas distantes. A epístola, dirigida com intuitos literários, destina-se ao 

público em geral, ou pelo menos a um determinado público (BRAREN, 1999: 

40).  

 

 Porém, como atesta Castillo García, hoje está descartada a antiga divisão entre carta 

(documento privado) e epístola (texto literário destinado ao público), pois não se pode dizer 

que exista tal divisão na Antiguidade (CASTILLO GARCÍA, 1974: 436). Seguimos então 

adotando os dois termos (carta e epístola), pois compreendemos que Sêneca escreveu suas 

cartas ressaltando aspectos que englobavam tanto o universo íntimo, particularizado e 

autorreflexivo, quanto uma escrita que pudesse ser lembrada, rememorada e eternizasse seus 

ensinos a um público que pertencia aos grupos aristocráticos de Roma. Conforme atesta 

Carolline da Silva Soares: 

Ao estudioso da área, é importante, igualmente, evitar a “oposição de duas 

grandes categorias – como, por exemplo, entre cartas e epístolas – em favor 

de um espectro de possibilidades”. Os escritores antigos não estavam 

preocupados com esta questão e não faziam diferenciação entre cartas, 

epístolas, litterae e outras formas de correspondência. Tal inquietação, isto é, 
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distinguir o que era carta, epístola e litterae no mundo greco-romano, é muito 

mais um necessidade dos estudiosos do mundo atual do que dos indivíduos da 

Antiguidade (SOARES, 2013: 201).  

 

 Para Erick Otto Gomes as epístolas/cartas eram classificadas com características 

próprias e circulavam em diversas partes do Império Romano. Em suas palavras:  

As epístolas eram recursos essenciais para a comunicação na Roma antiga. E, 

para isso, tais textos se valiam de elementos oratórios e retóricos para a 

construção da mensagem a ser transmitida ao destinatário e ao público leitor-

ouvinte. Poderiam ser escritos em tabuinhas, papiros ou pergaminhos com o 

objetivo de transmitir ou enviar uma mensagem. Enviados pelos tabellarii, 

isto é, escravos, libertos ou cidadãos livres que serviam como mensageiros, as 

epístolas circulavam por diversas estadas do Império, interligando cidades e, 

desse modo, serviam a objetivos administrativos e/ou particulares (GOMES, 

2018: 64).  

 

  Dessa forma, podemos perceber que houve a tentativa de se criar uma tipologia de 

cartas (GOMES, 2018: 65) que circulavam entre os antigos: a carta-mensagem (geralmente 

lacônica), a carta-intercâmbio (dedicada entre amigos), a carta-tratado (exposição doutrinal) e 

a carta-proêmio dedicada a uma introdução de uma obra literária de maior envergadura 

(CASTILLO GARCÍA, 1974: 437). Classificação que ainda pode ser ampliada segundo Kerr:  

É evidente que há várias classificações de epístolas nos estudos 

epistolográficos [...], por exemplo, Pseudo-Demétrio enumera 21 tipos e 

Pseudo-Libânio enumera 41 tipos [...] tais como: epístola privada, 

informativa, jocosa, congratulatória, consolatória, erótica, sobre assuntos 

literários, de recomendação, e de recebimento, e epístola pública oficial, 

autobiográfica, política, erudita ou científica, jurídica, moral-filosófica, 

artística, poética, prefatória/dedicatória (KERR, 2016: 1141).  

 

 Convergindo para as ideias apresentadas acima, Paul Veyne (1995: 188) ressaltou, em 

sua obra Seneca y el Estoicismo, que as cartas senequianas, principalmente as de estilo 

consolatio, faziam parte de um gênero literário que não era dedicado apenas ao indivíduo a 

ser consolado, mas que o público esperava de um filósofo consolador enunciações que 

afirmassem sobre a necessidade de se submeter ao destino, sobre a insignificância da morte e 

uma posição de fortaleza perante os duelos da vida. 

   Segundo Veyne, o destinatário, por sua vez, esperava receber uma consolação que 

preservaria o seu nome e de um ente querido que houvesse falecido (VEYNE, 1995: 188).  

Aspecto que também é confirmado por Michael Trapp (2003: 24), no qual Sêneca tinha em 

mente publicar suas cartas não apenas para exortar Lucílio, mas para alcançar o público em 

geral.  Brad Inwood (2007: XV-XVII) também concorda com esta afirmação, pois em sua 

concepção Sêneca não adotou uma postura que se reduzia meramente a ser um guia moral ou 
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espiritual, já que suas ambições literárias sempre estariam vinculadas às suas pretensões 

políticas.  Verifica-se, neste sentido, uma preocupação de Sêneca em divulgar sua filosofia 

moral, mas também a de construir uma memória epistolar que eternizasse para a posteridade 

os nomes envolvidos nestas correspondências. Em suas palavras:  

São as cartas de Cícero que não deixam esquecer o nome de Ático. De nada 

lhe serviria ter tido como genro Agripa, como ‘genro-neto’ Tibério, como 

bisneto Druso César; no meio de tão ilustres nomes, o nome de Ático 

permaneceria esquecido se Cícero o não tivesse ligado para sempre ao seu. 

Um dia passará sobre nós toda a profundidade do tempo; apenas uns quantos 

gênios se elevarão de entre a massa e, antes de algum dia mergulharem 

também no mesmo silêncio, resistirão ao esquecimento e manterão vivo o seu 

nome! O mesmo que Epicuro prometeu ao seu amigo, eu to prometo a ti, 

Lucílio: a posteridade há de recordar-se de mim, hei de fazer com que alguns 

nomes perdurem por estarem ligados ao meu (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 

21, 4-5).  

 

 Consoante a isto, seguindo as definições de Veyne e Braren, o documento textual carta 

apresentava-se na esfera privada como um veículo difusor de topoi basilares da escrita 

senequiana, haja vista que contribuía diretamente no desenvolvimento da relação da amicitia 

estruturada pelo vínculo afetivo entre remetente e destinatário. Não somente na relação entre 

discípulo e mestre podemos perceber a ideia de lugares que reforçavam a escrita filosófica 

estoica de Sêneca. Suas cartas apresentavam diversos lugares de argumentos como forma 

pedagógica que reforçaria a memória do discípulo de acordo com os ensinos que deveriam ser 

assimilados e praticados no constante exercício de uma vida virtuosa. Sobre a escrita retórica, 

Chain Perelman e Lucie Obrechts-Tyteca (2002: 94) afirmam que os antigos compreendiam 

tópoi como lugares-comuns que funcionavam como verdadeiros depósitos de argumentos. 

Para estes autores:  

Os lugares-comuns de nossos dias se caracterizam por uma banalidade que 

não exclui de modo algum a especificidade. Tais lugares-comuns não são, a 

bem dizer, senão uma aplicação dos lugares-comuns, no sentido aristotélico, a 

temas particulares. [...] Os lugares formam um arsenal indispensável, do qual, 

de um modo ou de outro, quem quer persuadir outrem deverá lançar mão 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2002: 95).  

 

  No mesmo sentido, na esfera pública, as epístolas assumiam funções específicas de 

divulgação de ideias, entremeadas de uma força retórica persuasiva impulsionando a 

circulação de imagens que retratavam as sociedades antigas, os filósofos a serem imitados 

como modelos de virtudes e os ensinamentos necessários para se adquirir a sabedoria. Como 

enfatiza Alexandre Júnior, Sêneca se socorre dos recursos de toda uma tradição retórica e 

epistolográfica para nos apresentar uma estrutura coerente de argumentação que simultânea e 
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progressivamente consola, admoesta e exorta o seu amigo (ALEXANDRE JÚNIOR, 1992: 4). 

Além das cartas conterem em sua estrutura os lugares-comuns (topoi) para a apresentação de 

argumentos persuasivos que conduziriam seus leitores para uma transformação moral, uma 

vida virtuosa guiada pela ratio, podemos enumerar, segundo Alexandre Júnior, elementos 

narrativos que configuraram as cartas produzidas na época dos gregos e romanos. Para 

Alexandre Júnior, era comum aparecer características como a filofronese (a expressão de uma 

relação amigável entre emissor e receptor), parousia (o seu autor dirige-se ao receptor como 

se ele estivesse presente fisicamente) e homilia (o autor continua o diálogo quando reencontra 

o receptor) (ALEXANDRE JÚNIOR, 2015: 169). Também Larissa de Souza L. Kerr afirma 

que:  

Na literatura latina, é possível observar uma teoria imanente nos trechos 

esparsos das epístolas de Cícero, Sêneca e Plínio o Jovem em que ecoam 

características epistolares. Características como o estilo simples e breve, a 

seleção de temas adequados a epistola, comparando-a com uma espécie de 

conversa entre o remetente e o destinatário [...]. Ademais, também há várias 

observações comuns ressaltadas pelos epistológrafos latinos sobre a estrutura 

(inscriptio64, fórmulas, conteúdo, subscriptio65, tipos de cartas), além de ser 

possível observar algumas tópicas recorrentes como o lamento pela falta de 

notícia e o pedido para que o destinatário escreva e envie mais epístolas 

(KERR, 2016: 1144).  

 

 Ora, sabemos que Sêneca elabora suas cartas adotando um estilo simples, carregado de 

metáforas, influenciado pela diatribe cínica e que estrutura-se em sententiae, ou seja, máximas 

filosóficas que buscavam introduzir ou finalizar um problema a ser discutido com diversos 

exemplos morais, como é possível verificar na Epístola 4:  

Fica certo: caminhas para a morte desde que nasceste! Estas reflexões, ou 

outras similares devemos ter sempre no espírito, se queremos aguardar com 

serenidade aquela última hora, cujo temor enche todas as ouras de sobressalto. 

Para finalizar esta carta, aqui te deixo uma máxima que li hoje, e que também 

ela foi colhida num jardim alheio: uma verdadeira riqueza é a pobreza 

conforme à lei natural. Sabes quais limites que a lei natural nos impõe? Não 

passar fome, nem sede, nem dor (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 4, 9-10).  

 

 Sêneca usa dessa técnica persuasiva que apresenta os aspectos éticos estoicos para 

alcançar seu objetivo maior, ou seja, conduzir o leitor para uma reflexão sobre sua existência 

e levá-lo a uma transformação racional. Ricardo da Cunha Lima afirma que Sêneca consegue 

tornar o texto interessante graças ao seu estilo persuasivo e poético, recheado de figuras de 

                                                 
64 Ação de escrever ou inscrever. (GLARE, 2012: 1012)  
65 Algo escrito abaixo ou depois; uma inscrição na base de um estátua, o ato de assinar o nome. (GLARE, 2012: 

2037) 
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linguagem, exempla (exemplos) e anedotas edificantes e enfáticas (LIMA, 2000: 7). Para 

Lima:  

Sêneca recorre com frequência aos exempla, homens nováteis, cujos feitos 

virtuosos (lendários ou históricos) ilustram atitudes próprias de um sábio, 

indicando o caminho para quem quer guiar-se pela sabedoria estoica. Cabe ter 

em mente que os exempla não são exclusivos da composição senequiana, mas 

um recurso convencional da tradição retórica clássica e presente em diversos 

gêneros literários. Os exempla são personagens que compõem o imaginário 

mítico corrente da época e cuja referência é acessível e imediata para o leitor 

romano a quem Sêneca pretendia dirigir-se (LIMA, 2000: 131).  

 

 Assim, procuramos demonstrar nessa parte como a epistolografia romana foi marcada 

por uma tradição que mesclava os gêneros literários e que apesar de poucos teóricos gregos e 

romanos estruturarem algumas breves definições sobre a escrita de cartas, coube a grandes 

nomes da história romana como Cícero e o próprio Sêneca deixarem alguns dados a respeito 

da arte de escrever epístolas. Também discutimos brevemente sobre as possíveis diferenças 

entre cartas e epístolas, havendo uma tentativa de se criar uma tipologia das mesmas por parte 

de alguns teóricos. Adotamos os dois termos em nosso trabalho por entender que Sêneca 

transitou entre o público e o privado, ora escrevendo para seus leitores, ora reforçando seu 

laço afetivo e autorreflexivo com seu discípulo Lucílio. As cartas senequianas são marcadas 

pelo uso de tópoi, lugares-comuns da escrita, o que demonstra como a retórica persuasiva do 

filósofo cordobês estruturava-se nos exempla, ou seja, modelos de virtudes a serem seguidos. 

Tais características são de suma importância em nossa análise sobre o tempo em Sêneca, pois 

são nestes lugares de memória, nestes lugares-comuns, no uso dos exempla que buscaremos 

no próximo capítulo compreender como o nosso filósofo estruturou sua narrativa com o 

intuito de representar o tempo estoico romano em sua escrita.  

 

2.3 - Amicitia e Gaio Lucílio Júnior 

 

 O discípulo de Sêneca, para quem as cartas morais são endereçadas, pertencia à ordem 

dos cavaleiros de Roma (ordo equestre). Conforme informações que retiramos da própria obra 

senequiana escolhida para nossa análise, Lucílio provavelmente teria nascido em Pompeia em 

data desconhecida e desempenhava o cargo de procurator imperial na ilha da Sicília.  

 Na tradução da obra Cartas a Lucílio, realizada por J. A. Segurado e Campos, 

podemos destacar algumas observações sobre a vida de Gaio Lucílio Junior. Entre as 

diminutas e polêmicas informações sobre o discípulo senequiano, Segurado e Campos destaca 

que nada restou da obra luciliana, e que segundo Sêneca, na carta 79, haveria apenas alguns 
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fragmentos citados pelo filósofo cordobês acerca de um poema de seu discípulo escrito em 

homenagem ao vulcão Aetna (CAMPOS, 2014: IX). Como afirma o próprio Sêneca: 

Que presente queres tu que eu te ofereça para dissuadir de incluíres no seu 

poema a descrição do Etna, e renunciares a um motivo que tem atraído todos 

os poetas? Tema que nem de facto de Virgílio o ter desenvolvido, impediu 

Ovídio de também o tratar, tal como ambos estes poetas não dissuadiram 

Cornélio Severo de igualmente versar (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 79, 5).  

 

 Ademais, notam-se nas cartas algumas frases que Sêneca deixava a entender que 

seriam questionamentos feitos por Lucílio sobre as temáticas desenvolvidas, todavia, não foi 

possível em nossos estudos localizar com precisão se a escrita pertenceria ao discípulo. As 

observações que Sêneca atribuía a Lucílio provavelmente faziam parte da retórica que o 

filósofo usava para expor suas ideias. Sabemos que para a exposição de seus argumentos 

Sêneca muitas vezes se passava por uma segunda pessoa, dando fluxo ao discurso para 

defender desta maneira as observações sobre algum tema que havia proposto no início de suas 

cartas. Essa característica da escrita senequiana cria pontos de interrogações para o leitor das 

epístolas, pois deixa em suspenso se a frases e opiniões destacadas pertenceriam de fato a 

Lucílio. Característica esta que pode ser constatada nas cartas 75 e 56:  

Que estás dizendo? Abaixo do nível superior não existe qualquer gradação? 

Ou se atinge a sapiência ou se cai no abismo?  (SÊNECA, Cartas a Lucílio, 

Ep. 75. 8).  

 

Tens de ser de ferro – dirás tu – para manteres o cérebro a funcionar no meio 

de ruídos, tão diversos e contrastantes. O nosso amigo Crisipo sentia-se quase 

a morrer se encontrava muita gente a quem cumprimentar! (SÊNECA, Cartas 

a Lucílio, Ep. 56. 3).  

 

 A amizade, segundo Sêneca, era um vínculo indispensável para aqueles que se 

colocavam nos caminhos que conduziriam o indivíduo para uma vida sábia e virtuosa. Sêneca 

preocupava-se em apresentar a Lucílio um vasto discurso filosófico que conduziria não 

somente seu discípulo para a arte de bem viver, mas que contribuiria também para o seu 

próprio aperfeiçoamento moral. Conforme atestamos na Epístola 6: 

Desejaria compartilhar contigo esta súbita mudança operada em mim. 

Começaria então a ter uma mais segura confiança na nossa amizade que nem 

a esperança, ou o medo, ou a busca da utilidade, pode quebrar, numa amizade 

daquelas com a qual, e pela qual, os homens podem morrer. Posso citar-te 

muitos que, embora tendo amigos, careceram de amizade: ora tal caso não 

pode dar-se quando uma igual vontade de só desejar o bem liga dois espíritos 

em comunhão (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 6, 2).  
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 Conforme afirma Ariovaldo Augusto Peterlini (1999: 97-106), Sêneca percebia na 

amizade uma forma de relacionamento que ultrapassava as desigualdades sociais, podendo o 

sábio ser amigo de um senador, um estrangeiro ou até mesmo um escravo, e que mesmo com 

o ideal estoico de autárkeia (bastar-se a si mesmo) era necessário desenvolver os laços 

afetivos da amizade. A amicitia no Mundo Antigo também foi estudada por David Konstan, 

em sua obra A amizade no mundo clássico. Para Konstan, o conceito de amizade na 

Antiguidade Clássica diferenciava-se conforme as inúmeras culturas. Em suas palavras: 

Embora o conceito de amizade não seja uniforme nas várias culturas, ou 

mesmo dentro de uma única cultura em qualquer dado momento, a essência 

da relação que trataremos aqui pode ser caracterizada como um vínculo 

mutuamente íntimo, leal e amoroso entre duas ou algumas pessoas, que não se 

origina da associação a um grupo normalmente marcado pela solidariedade 

nativa, como a família, a tribo ou outros laços semelhantes. A amizade é, 

portanto, o que os antropólogos chamam de uma relação adquirida e não uma 

relação atribuída; a última é baseada em status, ao passo que a primeira é, em 

princípio, independente de uma conexão formal anterior, tal como parentesco 

ou a etnicidade (KONSTAN, 2005: 1).  

  

 No mesmo sentido, Gabriel Eleres de Aquino (2016: 8), afirma que é possível mapear 

a diversidade de significados que o conceito de amizade (philia/amicitia) assumiu durante a 

Antiguidade Clássica. O autor propõe uma análise que passa pelas obras de Empédocles de 

Agrigento, os diálogos platônicos, como o Líside, o Banquete e o Fedro, os livros VIII e IX 

da Ética a Nicômaco de Aristóteles, as Cartas de Epicuro e o diálogo Sobre a amizade de 

Cícero na Roma republicana. Nesta última obra, Cícero relata que a amizade é mais 

importante que o vínculo entre parentes, e que contribui diretamente para o bom 

funcionamento da sociedade romana. Para o famoso orador romano da res publica:  

Antes de mais nada, penso que só pode haver amizade entre pessoas de bem; 

eu não tomo a palavra amizade num sentido muito rigoroso [...]. Com efeito, 

eu creio ter muito claro que todos nós nascemos para viver em sociedade e 

que o vínculo social mais se estreita, quando estamos próximos uns dos 

outros. Assim, preferimos os concidadãos aos estrangeiros, os parentes aos 

estranhos; entre nós e nossos parentes a própria natureza criou laços de 

amizade, mas estes nem sempre são sólidos bastante. Assim é que a amizade 

vale mais que o parentesco: porque a afeição pode desaparecer do parentesco, 

mas, a amizade é impossível; como efeito, sem afeição, nada mais resta a que 

se possa chamar amizade, já o parentesco subsiste de qualquer modo 

(CÍCERO, Sobre a Amizade, V-VI) 

 

 Como apresentamos em nossa análise sobre o gênero epistolar e suas características, 

Sêneca adotaria as missivas para o desenvolvimento de suas ideias por se tratar de uma forma 

literária com maior liberdade para a exposição de sua narrativa. De acordo com Ângela de 

Castro Gomes (2004: 15-20), escrever cartas constitui uma espécie de pacto epistolar entre 
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quem escreve e quem lê. Para Gomes, a escrita epistolar apresenta-se como uma pratica 

relacional e cria espaços para a sociabilidade entre indivíduos e grupos. Quem escreve, 

escreve como ato terapêutico, pois transmite sentimentos, experiências e ideias, criando desta 

forma vínculos afetivos. Em nosso entendimento, Sêneca não apenas transmitia a filosofia 

estoica em suas cartas, mas trazia a existência, através dos laços de amizade com Lucílio, 

ricos espaços que apresentavam os seus sentimentos, as suas experiências enquanto filósofo e 

indivíduo. A relação constituída entre Sêneca e Lucílio não se reduzia às preocupações 

atreladas ao cenário do poder político em Roma. Os vínculos da amicitia eram estruturados 

em regras morais da filosofia estoica cuja máxima era viver de acordo com a natureza, ou 

seja, viver de acordo com os princípios da ratio universal. A ética existente entre o filósofo 

Sêneca e seu discípulo também passava pelo crivo da fidelidade, da lealdade na troca de 

correspondências que levaria mutuamente remetente e destinatário ao crescimento moral. 

Como afirma Renata Lopes Biazotto Venturini:  

A amicitia designa, de modo mais amplo, as relações favoráveis entre 

indivíduos ou entre grupos políticos. Ela pode estar associada ao parentesco, 

ao interesse entre ambas as partes, como também pode estar ligada à ideia de 

camaradagem, a ideia de dependência, medindo o grau de intimidade das 

relações estabelecidas (VENTURINI, 2011: 178).  

 

 Faz-se necessário também destacar que para Sêneca um sábio deveria ser amigo de si 

mesmo, compreendendo sua existência como parte do destino estabelecido no tempo pela 

providência divina. De acordo com Sêneca:  

O sábio basta-se a si mesmo. Amigo Lucílio, muita gente interpreta 

incorretamente esta máxima, afastando o sábio do mundo que o rodeia e 

reduzindo-o aos limites do seu corpo. Por conseguinte é imprescindível 

distinguir bem o que significa, e qual o alcance desta frase: o sábio basta-se a 

si mesmo para viver uma vida feliz, não simplesmente para viver, na medida 

em que para viver carece de muita coisa, mas para ter uma vida feliz basta-lhe 

possuir um espírito são, elevado e indiferente à fortuna (SÊNECA, Cartas a 

Lucílio, Ep. 9, 13-14).  

 

 Neste sentido, a amizade era ligada a ideia de amor a sabedoria, pois o objetivo maior 

de um estoico era viver conforme os desígnios da natureza cósmica colaborando assim para a 

harmonia da vida em sociedade. Como afirma Soledad Correa (2018: 47) as próprias 

Epístolas Morais de Sêneca apresentavam-se como uma narrativa de caráter ego epistolar, 

pois demonstrava na relação entre os amici uma escrita que se apropriava do discurso 

exemplar. É nesta própria exemplaridade das cartas, compreendidas como dispositivo cultural 

que temos a construção das formas de recordação (memória) em Roma. Com esta perspectiva, 
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buscamos no próximo capítulo apresentar como o tempo em Sêneca criou uma temporalidade 

específica do estoicismo romano representado por metáforas que buscavam orientar Lucílio a 

viver conforme os desígnios do destino e da razão estoica.  
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CAPÍTULO III 

A metáfora do teatro no tempo estoico de Sêneca 

 

 Prosseguimos neste capítulo para a análise das metáforas e imagens do tempo 

representadas na escrita epistolar de Sêneca a Lucílio. Como sabemos, o estoicismo organizou 

seu sistema filosófico tendo como eixo principal a máxima vivere secundum natura cabendo a 

seus adeptos adotar um comportamento correto perante os reveses do destino (fatum) 

superando as circunstâncias adversas e alcançando desta maneira a paz de espírito (ataraxia) e 

a felicidade (felicitas).  As cartas senequianas apresentaram a Gaio Lucílio Júnior diversas 

passagens sobre o tempo. Tais epístolas conferiram a este discípulo a oportunidade de 

perceber como o tempo deveria ser compreendido por meio da razão e da prática dos 

ensinamentos filosóficos da stoa.   

 Para Sêneca uma vida plenamente virtuosa e em harmonia com o cosmos não seria 

possível sem a mediação da filosofia. Como corolário desta afirmação é possível perceber em 

sua narrativa o desdobramento do entendimento sobre o tempo estoico em seu pensamento e 

como o mesmo deveria fundamentar-se na relação basilar construída na amicitia estabelecida 

com seu discípulo.  Relação complexa, pois o filósofo primeiramente buscaria no exercício 

filosófico ser amigo de si mesmo e da natureza para que assim pudesse agir em conformidade 

com as leis universais da phýsis.  

 Este fato desencadeou em nossa análise um breve olhar sobre o conceito de metáfora e 

sua aproximação com a História Comparada enquanto método selecionado em nossos estudos 

para a compreensão das epístolas senequianas. Para tanto, situaremos o conceito de metáfora 

em Sêneca e sua proximidade com outros pensadores da Antiguidade.  

 A comparação teórica sobre metáfora torna-se fértil no diálogo com as novas 

concepções contemporâneas respeitando as devidas especificidades de cada época histórica. 

Na sequência discutiremos como o tempo estoico foi problematizado na historiografia 

fornecendo desta forma o suporte teórico para nossa análise final de como o filósofo romano 

apresentou a Lucílio o tempo como uma metáfora teatral em suas cartas.  

 

3.1 - O que são metáforas?  

 

 O termo metáfora tem transitado entre diversas áreas do conhecimento humano. Seja 

na antropologia, na psicologia, na história ou em outras ciências humanas, a metáfora é um 
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dos recursos da linguagem que permite ao homem pensar sua existência como fruto da 

criatividade presente no ato de se comunicar com o outro. Como afirma Eloiza F. Marani 

(2018: 3296) o lócus da metáfora é a linguagem, sendo concebida como uma figura linguística 

que implica necessariamente transporte de sentidos. Confluindo nesta direção, testemunha 

Paula Mendes66:  

Etimologicamente, o termo metáfora deriva da palavra grega metaphorá 

através da junção de dois elementos que a compõem – meta que significa 

“sobre” e pherein com a significação de “transporte”. Neste sentido, metáfora 

surge enquanto sinônimo de “transporte”, “mudança”, “transferência” e em 

sentido mais específico, “transporte de sentido próprio em sentido figurado”. 

(MENDES, 2010).  

 

 Em The Cambridge Dictionary of Philosophy, Robert Audi (1999: 562) afirma que a 

metáfora tornou-se um dos tópicos mais discutidos pelos filósofos desde Aristóteles 

ampliando a discussão sobre o referido conceito no século XIX. Audi apresenta duas 

correntes teóricas sobre metáfora: a primeira classificaria a mesma como mera figura de 

linguagem (metáforas são adornos de palavras). Já a segunda compreenderia a metáfora como 

parte cognitiva do discurso que atua na construção de significados da linguagem cotidiana 

comum, bem como nas áreas religiosa, científica e poética. Outro interessante ponto de vista 

sobre metáfora é o de Simon Blackburn (2005: 231-232) que afirma ser possível encontrar na 

história das disputas filosóficas uma reflexão acerca de frases metafóricas.  

 Durante a Antiguidade vários foram os filósofos e retóricos que se debruçaram na 

análise deste termo linguístico. Aristóteles conceituou o termo metáfora em suas obras 

Retórica e Poética e o próprio Sêneca tratou sobre o assunto em suas epístolas. Segundo 

Sêneca, as metáforas eram instrumentos necessários para a análise de assuntos diversos, 

dentre os quais a filosofia, conforme é possível verificar na seguinte passagem: 

Encontro em ti, contudo, algumas metáforas que, sem serem audaciosas, são 

de certo modo atrevidas; encontro símiles – mas proibirem-nos  o uso destas 

figuras a pretexto de só nos poetas elas são legítimas, significa que se não 

leram os autores antigos, de uma época ainda não deformada pela obsessão da 

eloquência. Tais autores, embora falando com simplicidade e com a única 

preocupação de se fazerem entender, têm um estilo repleto de comparações, 

que, aliás, reputo necessárias aos filósofos, não pela mesma razão que aos 

poetas, mas como meio de superar as limitações da linguagem e de permitir, 

quer ao orador quer ao auditório, a apreensão direta da matéria em causa. 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 59, 6) 

 

                                                 
66

 Paula Mendes: Metáforas, E-Dicionário de Termos Literários (EDTL), coord. Carlos Ceia, ISBN: 989-20-

0088-9, <http://www.edtl.com.pt>, consultado em 11-11-2020.  

https://edtl.fcsh.unl.pt/
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 Conforme Zilda dos Santos (2017, p. 259) a passagem acima demonstra que Sêneca 

defendia o uso de metáforas por sua praticidade em fornecer comparações e superar os limites 

da linguagem sobre diversos temas que eram apresentados como lugares comuns em tópicos 

acessíveis tanto a poetas como para filósofos. Neste sentido, Sêneca não visava construir em 

sua escrita metáforas distanciadas do contexto que herdara da tradição filosófica grega e 

romana.  O filósofo cordobês não estaria preocupado em usar as figuras de estilo da retórica, 

incluindo as metáforas, para produzir uma ornamentação em seus textos. Sua principal 

intenção vinculava-se a um projeto de persuasão moral conduzindo o destinatário das cartas a 

uma transformação ética (ARMISEN-MARCHETTI, 2015: 157). Preocupação esta que 

também pode ser verificada na obra a Retórica de Aristóteles. Segundo Aldo de Lima (2005: 

16), o estagirita destacou nesta obra que a metáfora não deveria ser tomada de longe. 

Aristóteles atribui aos contextos histórico e social elementos essenciais para a formação e 

compreensão das metáforas.  

 Outro romano que se preocupou com a definição da metáfora na Antiguidade Clássica 

foi Quintiliano. É possível perceber em sua obra Intitutio Oratoria como as metáforas eram 

usadas na ars rhetorica para além da ideia de ornamentação dos discursos. Para Quintiliano:  

Começamos, então, com os tropos mais comuns e de longe o mais bonito, a 

saber, metáfora, termo grego que para nós é translatio. Nâo é apenas uma 

mudança de linguagem tão natural que muitas vezes é empregada 

inconscientemente ou por pessoas sem instrução, mas é em si tão atraente e 

elegante que, por mais distinta que seja a linguagem na qual está inserida, 

brilha com uma luz que é somente sua. Pois, se for aplicada correta e 

adequadamente, é completamente impossível que seu efeito seja comum, 

mesquinho ou desagradável. Acrescenta à cópia da linguagem o intercâmbio 

de palavras e empréstimo, e finalmente consegue realizar a tarefa 

extremamente difícil de fornecer um nome para tudo (QUINTILIANO, 

Institutio Oratoria, livro VIII, cap. VI) 

  

 Se para Sêneca e Quintiliano as metáforas transcendiam o sentido de meros 

ornamentos do discurso, os estudos de G. Lakoff e M. Johnson (2003) em Metaphors we live 

by, atestam que as metáforas fazem parte da vida cotidiana, não apenas na linguagem, mas 

também no pensamento e na ação realizados nas atividades humanas. Para estes autores, 

nosso sistema conceitual comum, em termos dos quais pensamos e agimos, é de natureza 

fundamentalmente metafórica. Segundo Lakoff e Johnson:  

Os conceitos que governam nossos pensamentos não são apenas questões do 

intelecto. Eles também governam nosso funcionamento diário, até os detalhes 

mais mundanos. Nossos conceitos estruturam o que percebemos, como 

contornamos o mundo e como nos relacionamos com outras pessoas. (...) Se 

estivermos certos ao sugerir que nosso sistema conceitual é amplamente 

metafórico, a maneira como pensamos, o que experimentamos e o que 
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fazemos todos os dias é uma questão de metáfora (LAKOFF; JOHNSON, 

2003: 04)  

 

 Essa linha teórica que visa pensar metáforas como parte da linguagem cotidiana e que 

estrutura o pensamento humano, mesmo que de forma inconsciente, também é defendida por 

Zoltan Kovecses. Para sua compreensão acerca do tema, Kovecses elaborou o termo metáfora 

conceitual que na visão linguística e cognitiva é definida como a compreensão de um domínio 

conceitual sobre outro domínio conceitual (KOVECSES, 2002: 04)  

 Estes autores (LAKOFF; JOHNSON, 2003, KOVECSES, 2002) buscaram enquadrar 

o conceito de metáfora não apenas como um deslocamento de significados de expressões, mas 

como formas conceituais que se interligam e criam estruturas de significados na linguagem 

comum e nas diversas culturas contemporâneas. Nosso interesse no conceito de metáfora 

presente nas cartas senequianas está atrelado a necessidade de se compreender o significado 

que o próprio filósofo cordobês atribuiu a este conceito. Acreditamos que a definição de 

metáfora dada por Aristóteles proporcionou uma maior proximidade do universo cultural 

romano no primeiro século da era cristã ao qual Sêneca pertenceu. Apesar da distância 

temporal que separou historicamente os dois pensadores, é notório lembrar que tanto o 

estoicismo antigo de Zenão, Cleantes e Crisipo, quanto o período republicano de Roma no 

médio estoicismo de Panécio e Possidônio, foram respectivamente influenciados pelas ideias 

platônicas e aristotélicas. Mediante essa grande influência exercida pelo estagirita, faz-se 

necessário apresentar a definição aristotélica sobre metáfora. Aristóteles tratou do assunto nas 

obras Poética (capítulos IX, XVI, XXII) e Arte Retórica (livro III, capítulos I, III, VI, X, XI) 

(LIMA, 2005: 10). De acordo com o estagirita:  

A metáfora é a transferência de uma palavra que pertence a outra coisa, ou do 

gênero para a espécie ou da espécie para o gênero ou de uma espécie para outra 

ou por analogia. Considero do gênero para a espécie o caso de “o meu barco 

parou”; na verdade, estar ancorado é uma forma de estar parado 

(ARISTÓTELES, Poética, cap. XXI, 1457b, 10) 

 

 Aristóteles trabalhou em sua filosofia o estudo das caterogrias. As categorias67 em sua 

filosofia eram gêneros supremos que classificavam todas as coisas e as diferenciavam umas 

das outras, com base no estudo das definições de gênero, espécie, diferença, próprio e 

acidente. A aplicação destes conceitos tornou-se a base do estudo da lógica aristotélica. 

(XAVIER, 2008: 57). A passagem aristotélica que enfatizamos acima demonstra como o 

filósofo grego classificou a metáfora de acordo com a ideia de analogia entre palavras e 

                                                 
67 Sobre este conceito consultar o livro Categorias de Aristóteles.  
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expressões linguísticas. Deduzimos então que, para Aristóteles o ser humano poderia construir 

o conhecimento a partir de comparações. Conforme o trecho destacado na Poétíca havia 

quatro espécies de metáforas (de gênero para gênero, de gênero para espécie, de espécie para 

espécie e por analogia) (LIMA, 2005: 10-11). Essas definições incluindo o que seria metáfora 

foram amplamente discutidas na obra a Metáfora Viva (2000) de Paul Ricoeur. O filósofo 

francês relata-nos que um dos grandes embates da história do discurso humano passou pelas 

críticas que Platão efetuou aos sofistas, acusados por ele de utilizar a eloquência para simular 

a verdade. Para Ricoeur foi a partir de Aristóteles que a retórica conciliaria a arte de persuasão 

no discurso e no uso de metáforas com a mediação das reflexões filosóficas. Em suas 

palavras:  

Antes portanto de denunciar a dóxa – a opinião – como inferior à epistéme – à 

ciência - , a filosofia pôde propor-se a elaborar uma teoria do verossímil que 

fornecia as armas para a retórica contra seus próprios abusos, dissociando-a 

da sofística e da erística. O grande mérito de Aristóteles foi elaborar esse 

vínculo entre o conceito retórico de persuasão e o conceito lógico de 

verossímil, e construir sobre essa relação todo o edifício de uma retórica 

filosófica (RICOEUR, 2000: 22).  

 

 É neste contexto de aproximação da arte retórica com a filosofia que o conceito de 

metáfora ganhou espaços significativos nas teorias aristotélicas. Ricoeur enfatiza que a 

metáfora estaria com um pé na retórica e o outro na poética (RICOEUR, 2002: 23). Na 

poética o conceito de mimese (representação, imitação) estaria ao lado do conceito de 

metáfora (transporte, semelhança, ou interação/ fusão). Aristóteles compreendeu que estes 

conceitos eram processos de suma importância para se atingir a construção do conhecimento 

(LIMA, 2005: 16).  

 Apesar de Sêneca não estar preocupado exclusivamente com a ornamentação de seus 

textos, sua educação foi marcada pelos elementos constitutivos da retórica, da filosofia e da 

gramática. Esse fato demonstra que o filósofo de Córdoba não estaria desvinculado da 

retórica, mas não a transformaria num instrumento persuasivo sem o propósito maior de se 

atingir uma vida sábia. Conforme testemunhou Marcus Wilson (2007; 245) em A Companion 

to Roman Rethoric, Sêneca, assim como outros romanos de sua geração, foi treinado em 

retórica e em declamação. De fato, ele foi um dos destinatários das Controversiae e Suasoriae 

de seu pai, indicando assim que em sua juventude teria sido um estudante das técnicas 

retóricas.  

 Sua bagagem educacional proporcionou o desenvolvimento de um estilo literário 

filosófico que em suas epístolas apresentariam ao público romano diversos exempla para se 
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viver uma vida virtuosa. Destarte, os elementos da retórica faziam parte da arte persuasiva 

que Sêneca desenvolveu em suas cartas e como observamos na epístola 59 o uso de metáforas 

vinculava-se diretamente a seus objetivos morais de transmitir os ensinos estoicos sem os 

entraves e limitações da linguagem. Mediante os aspectos da analogia presentes na ideia de 

metáfora entre os antigos, ou seja, do transporte de sentidos entre palavras e sentenças 

filosóficas, aproximamo-nos aqui das definições de Mireille Armisen-Marchetti, Chaim 

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca com o intuito de perceber melhor a concepção senequiana 

sobre suas metáforas e imagens do tempo. Para Marchetti diante das inúmeras investigações 

lexicológicas que envolveram imagens literárias, metáforas e comparações:  

Se não for uma definição verdadeira, pelo menos temos a ideia de que o 

campo da imagem coincide aproximadamente com o da metáfora e da 

comparação. Metáfora e comparação são bons conceitos técnicos de ars 

rethorica. A adesão a essa equivalência nos permitirá, por um lado, ter 

conceitos gerenciáveis, graças aos quais identificaremos inequivocamente as 

imagens dentro do texto, e por outro lado, para saber o que representa uma 

imagem literária para o próprio Sêneca (ARMISEN-MARCHETTI, 1989: 

22).  

 

 Apesar de citar a ideia de equivalência entre imagem, metáfora e comparação, 

Marchetti destaca que Sêneca era um conhecedor dos princípios de ars, aplicando uma 

terminologia bastante regular para metáfora (imago) e comparação (similitudo). A 

equivalência entre os termos estaria no fato de que a retórica não era um fim em si mesma 

para Sêneca, levando o mesmo a buscar neste instrumento de argumentação uma construção 

de sua filosofia voltada para o design moral e paranético (ARMISEN-MARCHETTI, 1989: 

23).  

 Convergindo com a equivalência proposta por Marchetti, Chaim Perelman e Obrechts-

Tyteca destacaram que apesar dos mestres da tradição retórica definir a metáfora como um 

tropo, ou seja, “uma mudança bem-sucedida de significação de uma palavra ou de uma 

locução”, foi possível perceber nesta mesma tradição um vínculo maior entre metáfora e 

analogia. Segundo Perelman e Obrechts-Tyteca:  

[...] acreditamos que é em função da teoria argumentativa da analogia que o 

papel da metáfora ficará mais claro. Afirmar o vínculo entre metáfora e analogia 

significa, aliás, retomar uma tradição antiga, a dos filósofos e, em especial, dos 

lógicos, de Aristóteles a John Stuart Mill. (...) Não poderíamos neste momento, 

descrever melhor a metáfora do que a concebendo, pelo menos no que tange a 

argumentação, como uma analogia condensada, resultante da fusão de um 

elemento do foro com um elemento do tema (PERELMAN; OBRECHTS-

TYTECA, 2002: 453) 
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 Essa fusão dos elementos presentes na teoria da argumentação gerando uma analogia 

condensada de Perelman e Obrechts-Tyteca e a equivalência entre imagens, comparação e 

metáforas de Marchetti conduziu nosso olhar investigativo para a metodologia da História 

Comparada, campo histórico que iremos abordar a seguir.  

 

3.2 - O método da História Comparada e as cartas senequianas 

 

 Quando entramos em contato com a definição de Marc Bloch sobre o que seria a 

ciência histórica tivemos a certeza de estar diante de um grande problema a ser investigado 

pelos historiadores. Segundo o pesquisador francês a História deveria ser compreendida como 

a ciência dos homens no tempo. (BLOCH, 2001: 55) Essa definição desencadeou em nossa 

mente diversas cenas68 históricas que marcaram a humanidade. Quase que de “forma teatral”, 

as cenas representavam alguns fatos históricos cujo teor comparativo projetava imagens de 

guerras (Guerra do Peloponeso e Franco-Prussiana), teorias da filosofia da história (o 

idealismo hegeliano e o materialismo histórico marxista) e as formas de colonizações 

adotadas pelos europeus na América e na África. 

 Dessa forma, a ciência histórica leva o historiador a comparar os fatos e a promover a 

heurística e a hermenêutica em seu trabalho. Essa sequência operacional executada no ofício 

do historiador vincula-se a uma intenção científica de organizar narrativas históricas que 

visam dar inteligibilidade ao passado e ao presente. Foi a partir da comparação de imagens da 

História que começamos a pensar sobre as representações do tempo em diversas culturas, mas 

principalmente em filósofos da Antiguidade Clássica privilegiando na temática o tempo 

estoico. Este exercício direcionou nossa atenção para a História Comparada enquanto método 

histórico. Tal fato insere-se aqui por lembrarmos que o próprio estoicismo havia estruturado 

sua teoria do conhecimento imaginando a filosofia com bases comparativas e metafóricas. 

Zenão de Cício, por exemplo, comparava a ética, a física e a lógica às partes de um corpo ou 

de um pomar.  O método da história comparada permite aos historiadores confrontar 

sociedades próximas ou distanciadas no tempo e espaços diversificados. 

  Marc Bloch, por exemplo, procurou aplicar a metodologia da história comparada em 

sociedades próximas em seus recortes-temporais e com sistemas políticos semelhantes em sua 

                                                 
68

 Marc Bloch defende em Apologia da História uma investigação histórica “às avessas” no qual o presente deve 

ser observado inicialmente, como no desenrolar de uma bobina de um filme, para se chegar ao passado. Com 

isso, o historiador francês coloca em pauta a importância de se realizar o diálogo entre os fatos passados e os 

fatos presentes, comparando assim o homem suas ações no tempo histórico. (BLOCH, 2001: 67) 
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obra Os Reis Taumaturgos. Seu objetivo visava perceber como em sociedades diferentes 

(inglesa e francesa), mas próximas temporalmente, os reis se comportavam como sacerdotes 

em seus reinos favorecendo assim a consolidação de um imaginário social associado aos 

símbolos do poder monárquico e da religião. Nas opiniões de Neyde Thelm e Regina 

Bustamante, o método comparativo desenvolvido Bloch tinha o mérito de possibilitar ao 

observador afastar-se de seu próprio ponto de observação e, ao ultrapassar o caráter individual 

e único de cada sociedade observada, permitir a passagem da descrição para a explicação de 

processos históricos, sistematizando assim conhecimentos (BUSTAMANTE; THELM, 2007: 

4) E de acordo com José D’Assunção Barros:  

O que se havia realizado em Os reis taumaturgos senão este modelo? 

Teremos aqui duas sociedades medievais vizinhas – a francesa e a inglesa -, 

ambas com um imaginário em comum e com repertórios de representações 

similares, que serão investigados pelo historiador à luz de um mesmo 

problema comum que os atravessa: o da crença popular no poder 

taumatúrgico de seus reis. As duas sociedades se interinfluenciam; as duas 

cortes que se beneficiam das representações taumatúrgicas - a capetíngia na 

França e a plantageneta na Inglaterra – rivalizam uma com a outra, 

movimentam-se, mesmo, no contexto dessa iluminação e rivalidade 

recíprocas (BARROS, 2014: 50-51).  

 

 Um outro estudo interessante que utilizou o método da comparação para compreender 

as semelhanças e as diferenças entre as éticas do estoicismo e do cristianismo foi proposto por 

Runar M. Thorsteinsson em Roman Christianity and Roman Stoicism. Em sua análise, os 

estudos comparados de fontes históricas estoicas e cristãs devem considerar suas 

especificidades e os públicos a que serão destinados. Thorsteinsson também verificou que 

nem todas as epístolas paulinas e senequianas eram iguais em suas formas e conteúdos, sendo 

necessário considerar que algumas cartas são mais lineares (com temas mais contínuos) 

enquanto outras possuem temáticas mais diversificadas. (THORSTEINSSON, 2010: 08)  

 Assim, a história comparada permite ao historiador comparar objetos múltiplos que 

tradicionalmente foram considerados incomparáveis. Marcel Detienne, em seu livro 

Comparar o incomparável, propôs construir pesquisas aproximando os objetos da história e 

da antropologia sem limitá-los a esquemas temporais e espaciais determinados por uma 

história tradicional fechada em si mesma. Nas palavras de Detienne:  

Sim, comparamos. Não para encontrar ou impor leis gerais que nos 

explicariam finalmente a variabilidade das invenções culturais da espécie 

humana, o como e o porquê das variáveis e das constantes. Comparamos entre 

historiadores e antropólogos para construir comparáveis, analisar 

microssistemas de pensamentos, esses encadeamentos que decorrem de uma 

escolha inicial, uma escolha que temos a liberdade de apresentar ao olhar dos 
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outros, escolhas exercidas por sociedades que, no mais das vezes, não se 

conhecem entre si. (DETIENNE, 2004: 65) 

 

 

 A comparação convida os pesquisadores a colocar em múltiplas perspectivas as 

sociedades, os contrastes, os excessos e o não dito, inicialmente, sem fronteiras de tempo ou 

espaço. Isto porque, ao colocar em comparação várias experiências, produzem-se 

frequentemente espaços de inteligibilidade e de reflexão nova. (BUSTAMANTE; THELM, 

2007: 11) Método comparativo, história comparada, comparativismo histórico ou método 

comparado na História são expressões que definem a possibilidade de duas ou mais realidades 

histórico-sociais diferentes, contíguas e/ou separadas no espaço e/ou tempo, serem 

comparadas sistematicamente (LAGE, 2018: 64) Nesse sentido, compreendemos que o 

método da história comparada irá nos permitir estabelecer espaços de comparação articulando 

temas semelhantes e diferenciados que foram descritos nas epístolas de Sêneca a Lucílio. 

Conforme Thelm e Bustamante:  

O “fazer histórico” corresponde a uma operação concreta de captura e de 

redefinição do mundo e é historicamente construído. Desta maneira, viabilizar 

ou não uma abordagem comparada não é uma ação que advenha de valores 

absolutos do mesmo e do outro. A viabilidade decorre das condições 

históricas da produção do saber no momento em que os pesquisadores irão 

construir os conjuntos de problemas a serem observados por todos, criando o 

encontro, uma espécie de ponte entre olhares plurais, pois é precisamente a 

partir disto que se apreendem as variáveis que explicitam as diferenças. Neste 

sentido, incentiva-se o estabelecimento do diálogo entre os vários saberes, 

enquanto suportes e práticas de conhecimento capazes de melhor explicar as 

escolhas e as trajetórias das diversas sociedades. (BUSTAMANTE; THELM, 

2007: 15-16)  

 

 Seguindo esse raciocínio, Otília Lage afirma ainda que além da perspectiva plural no 

método comparativo, é possível estabelecer a iluminação recíproca de objetos confrontando 

duas realidades ainda não conhecidas de modo que os traços fundamentais de uma ponham 

em relevo os aspectos da outra. (LAGE, 2018: 67) Foi nesse sentido que Thomas Habinek, 

estudioso da vida e obra senequiana propôs recentemente um estudo sobre a Imago Suae Vitae 

de Sêneca. De acordo com o referido historiador, os estudos sobre a vida e obra de Sêneca não 

podem ser limitados por uma narrativa descritiva e biográfica. É preciso articular os vários 

aspectos sociais que fizeram parte da vida do filósofo. (HABINEK, 2013: 18) Assim, a 

história comparada nos torna mais conscientes de nossas seleções e de nossas escolhas frente 

aos objetos de pesquisas (HAUPT; KOCKA, 2004: 26)  
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 Nossa proposta ao utilizarmos o método da História Comparada vincula-se a ideia de 

se pensar como Sêneca apresentou a Lucílio as imagens e metáforas sobre o tempo estoico 

associadas a metáfora do teatro. Neste sentido, propomos localizar as mesmas em sua escrita 

comparando algumas epístolas que selecionamos e outras passagens presentes em obras que 

também pertencem ao leque de produção do filósofo cordobês, tais como suas Consolatio ad 

Marciam, ad Helviam, ad Polybium, o De Prouidentia, De Vita Beata e De Breuitate Vitae.  

 

3.3 – Os quatro níveis de observação e comparação nas cartas de Sêneca a Lucílio: 
 

 

 A palavra observação parece realmente carregar em seus múltiplos usos diversos 

sentidos e curiosidades. Perseu, filho de Zeus com Dânae, aprenderia a valorizar rapidamente 

seus olhares. A mitologia grega apresenta-se na história da humanidade como um destes 

lugares que provocam constantemente os olhares curiosos, desnudando a imaginação. Para 

cumprir sua promessa frente ao rei Polidectes, a de entregar-lhe a cabeça da temível górgona 

Medusa, Perseu sabia que não conseguiria seu intento sem a ajuda dos deuses. Assim, Atena e 

Hermes se dispuseram a instruir Perseu. Sua promessa sem demora encontraria dificuldades, e 

como primeiro desafio, caberia ao jovem herói enfrentar as três irmãs de Medusa. 

  As Graias, como eram conhecidas, eram jovens velhas, de pele acinzentada e 

enrugada pelo tempo. Jean-Pierre Vernant (2000) destaca que as Graias eram as únicas 

criaturas que sabiam localizar o esconderijo de Medusa. Teriam nascido jovens e velhas, eram 

cegas, mas compartilhavam entre elas apenas um olho, que por ironia do destino, seria 

diretamente responsável pelo fim de Medusa.  O olho, sempre atento e vigilante, transitava 

entre as mãos das jovens idosas. Perseu, representando a astúcia grega, sabia que no instante 

da troca constituir-se-ia uma minúscula lacuna na continuidade temporal interrompendo a 

visão das criaturas. (VERNANT, 2000: 199-200) Foi a posse do olho das Graias que deu a 

Perseu as informações de que tanto necessitava para encontrar Medusa.  

 No mundo da Antiguidade Clássica a observação era parte da vida social que 

permeava tantos os romanos quantos os gregos. Sócrates, a exemplo de seus seguidores, 

cultivava a ideia da auto-observação (conhece-te a ti mesmo). Esse exemplo não foi 

selecionado sem o propósito de verificar como o fator observação foi trabalhado por Sêneca 

em suas obras. Em Roma, os estoicos e outros filósofos de escolas contemporâneas também 

buscavam observar seus comportamentos nas diversas áreas das relações sociais.  Roma 

constituiu-se em uma sociedade que exercia um forte controle social sobre a vida dos 
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indivíduos através da opinião pública (vox populi). Sêneca, sabedor da existência dos olhares 

investigativos sobre aqueles que se dedicavam aos assuntos públicos trataria então de 

demonstrar a Lucílio os perigos de se retirar rapidamente da vida social. De fato, as 

afirmações acima corroboram com os estudos de Alice de Mingo (2011) que percebe como 

Sêneca trataria do assunto ócio sem gerar na sociedade um mal estar pelo seu distanciamento 

da vida pública. Conforme Alice de Mingo: 

[...] na época em que escreveu suas cartas, ele sabia que estava sendo vigiado. 

Foi para ele peremptório que a retirada da vida pública não aparecesse como 

tal, pois se entendia que sua retirada implicava o desprezo do povo e, o que 

seria mais grave, uma inimizade ou forte distanciamento crítico do poder 

Imperial. É acima de tudo o político Sêneca quem relaciona felicidade e vida 

à vista de todos. Quase não há questionamento moral aqui. Quem vive à vista 

de todos será feliz porque viverá sendo capaz de sobrepujar o julgamento do 

público. (MINGO, 2011: 283)  

 

 As ideias que caracterizavam uma cultura da visualidade, a propaganda política, a 

opinião pública e as imagens criadas nos cortejos fúnebres de grandes aristocratas romanos 

envolvendo a religiosidade indicavam como a sociedade romana era estruturada na 

observação. Espetáculos de jogos de gladiadores, triunfos comemorados por generais, 

monumentos arquitetônicos erguidos para honrar os deuses e suas benesses nas guerras 

provinciais, discursos proferidos no Senado, o momento de exílio, os adultérios cometidos, os 

julgamentos nos tribunais, Roma se mostrava e observava sua grandeza no mundo antigo por 

todos os lados. Conforme Ana Teresa M. Gonçalves, a realização de cerimônias públicas era 

uma forma sofisticada muito antiga de comunicação com o objetivo político, pois as festas 

ajudavam a manipular a opinião pública, a persuadir através de imagens e a legitimar o 

mando, sendo, deste modo, um dos vários instrumentos de poder. (GONÇALVES, 2009: 8) 

De fato, como afirma Harriet I. Flower:  

A cultura romana era, sob muitos aspectos, uma cultura do espetáculo: o 

espetáculo estava no centro da política e da compreensão dos romanos sobre a 

identidade de sua comunidade. A deles era, acima de tudo, uma cultura visual, 

uma cultura de ver e ser visto, tanto em ocasiões especiais quanto na vida 

cotidiana. Consequentemente, muitas ações eram essencialmente teatrais e 

havia relativamente menos do que uma pessoa moderna chamaria de 

privacidade. De fato, a identidade e o status de uma pessoa adquiriram todo o 

seu significado apenas aos olhos de seus concidadãos. Os espetáculos 

repetidos, que em sua maioria pertenciam a tipos reconhecíveis, reforçavam 

os modos de pensar romanos, principalmente pelo poder do exemplo 

(exemplum) e pela relação do indivíduo com os precedentes estabelecidos 

pelas normas tradicionais (mos maiorum). Essa cultura do espetáculo 

expressava os valores da elite política, mas também servia como veículo de 

comunicação entre todos os cidadãos, pois todos participavam juntos da 
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celebração e reafirmação dos valores comuns, objetivos compartilhados e 

instituições políticas da comunidade. (FLOWER, 2006: 322)  

 

 Os relatos sobre a vida aristocrática circulavam entre os romanos. Greg Woolf (2017) 

cita, por exemplo, como os balneários eram formas de expressar a riqueza da aristocracia e as 

benfeitorias promovidas pelos Imperadores. Para Woolf:  

Durante o reinado de Augusto, Agripa incorporou grandes balneários a seu 

parque no Campo de Marte. Complexos ainda mais espetaculares, em geral 

chamados thermae, foram construídos em Roma pelos imperadores Tito, 

Trajano, Caracala e Diocleciano: incluíam áreas para exercícios, piscinas, 

saunas e requintadas exibições do tipo de escultura que Pompeia havia 

colocado nos pórticos de seu teatro. (WOOLF, 2017: 289)  

 

 E de acordo com Mary Beard, as termas faziam parte da cultura romana. Os banhos 

eram, ao mesmo tempo, um nivelador social e um espaço onde as desigualdades sociais eram 

mais flagrantemente expostas. À exceção dos muito pobres, todos iam aos banhos, inclusive 

alguns escravos. (BEARD, 2016: 282) 

 Essas imagens dos diversos ambientes públicos romanos também apareciam na escrita 

do filósofo de Córdoba. Na Consolatio destinada a sua mãe Hélvia, quando o mesmo havia 

sido exilado no governo de Cláudio, presenciamos a preocupação de Sêneca em fortalecer a 

mãe que sofria por sua ausência em Roma. Sêneca consola a mãe retomando a educação 

tradicional que havia recebido de seu pai, Sêneca o Rétor.  

 Rita Degl’Innocenti Pierini (2003) demonstra como Sêneca, preocupado com a 

imagem da mãe, enaltece-a em sua consolação, passando a ser uma espécie de laudatio69. O 

retrato da família Annei deveria colocar sua principal matrona (mater optima) como um 

modelo a ser seguido pelas demais mulheres da aristocracia romana.  

 Segundo Pierini a mater optima, a mater caríssima era a imagem perfeita para uma 

mulher aristocrática. Em contraposição, Perini ainda destaca que Sêneca criticava as mulheres 

ambiciosas (muliebris ambitio) que usavam seus filhos para obter sucesso na política. 

(PIERINI, 2003: 345)  

 Nesse sentido, havia entre os romanos uma grande preocupação de como se apresentar 

perante a sociedade em que viviam. De fato, conforme enfatiza Flower, a elite política romana 

era definida não apenas em termos de riqueza, nascimento, educação ou virtude, mas em 

termos de publicidade ou perfil. (FLOWER, 2006: 324) 

                                                 
69 A ação de elogiar. Um discurso ou documento laudatório, elogio, panegírico. Um elogio fúnebre, um 

testemunho em um tribunal. (GLARE,  2012: 1110-1111) 
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 Ao buscar a sabedoria um discípulo estoico deveria observar os princípios filosóficos 

que serviriam como diretrizes para a execução de atitudes virtuosas e condizentes com os 

ditames da razão. O estoicismo como vimos anteriormente, não era uma filosofia que se 

limitava a compreender a ordenação do universo em teorias abstratas e desprendidas da ética 

prática. (ASMIS, 2015: 225) 

  Conforme Cary Seal, a filosofia senequiana seria estruturada na ideia da relação entre 

a teoria e a prática de “exercícios espirituais” no interesse de se progredir moralmente. Isso 

incluiria exercitar a própria voz, imaginar a morte, remover o medo da pobreza ou perceber 

que alguém sempre é observado em tudo que faz. (SEAL, 2015: 214-215) 

  Na epístola 83, Sêneca indica a Lucílio um desses exercícios espirituais: deve-se 

observar as atitudes diárias, pois a própria divindade nos observa:  

Queres que eu te descreva integralmente tudo quanto faço em cada dia, de 

manhã à noite. Quer isto dizer que fazes um bom juízo a meu respeito, pois 

não imaginas que eu possa ter algo a esconder-te. É assim mesmo que nós 

devemos viver: como se nossa vida decorresse à vista de todos. É assim 

mesmo que nós devemos pensar; como se alguém pudesse surpreender o 

nosso mais íntimo pensamento. E alguém pode fazê-lo. De que nos vale 

esconder dos outros alguma coisa se à divindade nada permanece oculto? 

Ela existe dentro de nossa alma, toma parte ativa de nossas reflexões. 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.83, 1) 

 

 Caberia ao indivíduo exercitar desta maneira a sua racionalidade comprovando as 

palavras com os atos. “Vou, portanto, fazer o que me pedes: descrever-te com todo o gosto 

cada ato que pratico, e por que ordem o faço. Vou observar-me com toda a atenção, vou fazer 

uma coisa da maior utilidade: avaliar com cuidado cada um dos meus dias.” (SÊNECA, 

Cartas a Lucílio, Ep.83, 2) Esse ideal de vida conformada aos princípios da ética estoica 

circulavam entre seus pensadores: “Compara o pensamento com as palavras que o expressam. 

Infiltra-te mentalmente nos efeitos e nas causas.” (MARCO AURÉLIO, Meditações, VII, 30) 

“Há, porém, uma coisa que te peço, caro Lucílio, com todo empenho: interioriza a filosofia no 

mais íntimo de ti e [...] comprova as palavras com os atos!” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 

20, 1-2)  

 Destarte, o conceito de amicitia utilizado por diversos pensadores romanos 

(Possidônio, Epicteto, Marco Aurélio) assentava-se numa relação prática de observância dos 

valores éticos da stoa estabelecidos entre os pares que compartilhavam entre si sentimentos de 

afeto, confiança, experiências pessoais e o conhecimento filosófico. Os discípulos (proficiens) 

eram aconselhados com o intuito de buscarem na filosofia os modelos de mestres que 

demonstrariam com a própria vida a praticidade ética.  Esse quadro representativo da amizade 
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constituída entre mestre e discípulo levou-nos a perceber que os exempla utilizados por 

Sêneca invocavam imagens de homens virtuosos cujo saber os revestiam de autoridade moral 

para exercerem o papel de modelos éticos a serem seguidos. Citam-se os casos de Catão, 

Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros que na história antiga foram representados com os 

selos da moralidade a serem imitados.  

 Compreendemos que a vida (enquanto espaço de duração existencial) foi observada 

por Sêneca em quatro grandes níveis. O primeiro seria o da Providência Divina (pronóia), 

representado pela razão cósmica ordenadora de todo o universo. O segundo seria o da relação 

do discípulo com a sociedade que o cercava. O terceiro, por sua vez, dar-se-ia na relação de 

amicitia constituída entre o filósofo de Córdoba e seu pupilo aprendiz. E por fim, mas não o 

menos importante, o nível existencial referente aos exercícios filosóficos de auto-observação 

para a obtenção de uma vida equilibrada e sábia.  

 Ao lermos as cartas, percebemos que esses níveis são constantemente relacionados na  

escrita de Sêneca transitando entre sistemas éticos diferentes: de um lado a ética estoica e do 

outro os valores tradicionais do mos maiorum defendidos por uma parte da aristocracia 

romana. (ROLLER, 2001: 273)  

 Entretanto é preciso enfatizar que o que chamamos aqui de níveis existenciais da vida 

ampara-se numa escolha metodológica que pretende comparar as cartas destinadas a Lucílio e 

a ideia de representação do tempo estoico senequiano como uma metáfora de teatro. Essa 

comparação epistolar não tem por finalidade criar uma hierarquia entre os níveis forçando 

uma definição que não foi anunciada pelo filósofo romano. O que desejamos é criar um 

quadro comparativo que nos permitirá realizar uma melhor compreensão das ideias de Sêneca 

sobre o tempo representado em suas epístolas enquanto metáfora do teatro.   

 Lembramos ainda que as partes do sistema estoico (a física, a ética e a lógica) não se 

excluíam da unidade promovida pelo cosmos, mas obedeciam à lei natural da simpatia 

universal (a harmonia das diferentes partes pela razão).  Por conseguinte, nosso propósito 

caminhará dentro de uma análise comparativa que busca verificar como estes campos se 

comunicaram no pensamento de Sêneca. Se assim considerarmos, não estaremos realizando 

uma interpretação desligada do que o filósofo pensou em suas cartas. Na epistola 10, Sêneca 

chama a atenção do destinatário de suas missivas para que o mesmo percebesse como a vida 

de um filósofo estaria sob o crivo da observação da divindade e da sociedade ao qual 

pertencia. Há, nesta epístola, uma aproximação dialógica entre o divino e o social que são 

condensados em sua análise. Tais características aparecem e reaparecem nas cartas tornando-
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se quase uma constante em sua filosofia. O excerto seguinte testemunha essa ideia: “Repara, 

portanto, se não será salutar este preceito: vive com os homens como se a divindade te 

observasse; fala com a divindade como se os homens te escutassem.” (SÊNECA, Cartas a 

Lucílio, Ep.10, 5)  

 Na obra Sobre a Vida Feliz, por exemplo, Sêneca promove a justaposição dos níveis 

individual e social: “Nada farei por minha opinião, tudo pela minha consciência. Eu pensarei 

que todo o mundo está me olhando, ainda que só eu seja testemunha do que estou fazendo”. 

(SÊNECA, Sobre a vida feliz, XX, 4) Similarmente, Sêneca destaca em seu tratado Sobre a 

Ira como os olhos da razão observam as circunstâncias que os indivíduos vivenciam: “A 

razão quer proclamar o que é justo; a ira quer que pareça justo aquilo que ela proclamou. A 

razão não olha nada além do próprio caso que é tratado; a ira é abalada por fatores sem 

importância e que se apresentam fora de causa.” (SÊNECA, Sobre a Ira, 18, 2)  

 Da mesma forma, a ideia de observação dos próprios atos diante de um público 

observador foi amplamente trabalhada por Sêneca em suas cartas consolatórias. Na consolatio 

atribuída ao liberto Políbio temos o exemplo de como o público romano observava o 

procedimento adotado por aqueles que perdiam seus entes queridos. Nas palavras do filósofo:  

A opinião pública confiou a ti um grande papel: deste deves cuidar. Toda essa 

multidão de ‘consoladores’ te cerca, investiga atentamente teu espírito, sonda 

quanta força ele tem em face da tua dor e se tu sabes tão habilmente usar das 

coisas prósperas, e se também podes suportar, com coragem, as adversas: os 

teus olhos são observados. [...] Tu não és livre para nenhuma privacidade: a 

Sorte te colocou em plena luz! (SÊNECA, Consolação a Políbio, VI, 1-2) 

 

 Apesar de cada uma das passagens citadas anteriormente possuírem um contexto 

histórico específico acreditamos não ser necessário trazê-los para o presente debate já que, 

nossa intenção é voltar nosso olhar para a percepção de como Sêneca utilizava, em sua escrita, 

o fator observação. Compreendemos que as formas assumidas pela observação e que foram 

descritas pelo estoico constituíram-se como instrumentos pedagógicos para demonstrar a 

Lucílio como se comportar perante tantos olhares.    

 Essa ideia de observação entre os romanos corrobora com o método da comparação do 

que chamados aqui de níveis existenciais que aparecem e reaparecem nas cartas de Sêneca. 

Como destacado anteriormente, caberia ao estoico senequiano observar suas ações frente aos 

atentos olhares da Providência Divina, da sociedade romana, do mestre escolhido como 

modelo de virtude e do próprio discípulo que se propunha a viver uma vida virtuosa. Sêneca 

enfatiza a Lucílio, na obra Sobre a Providência Divina, como os deuses eram verdadeiros 
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fiscais do comportamento humano. Atuavam como um pai que observa o filho para educá-lo 

com rigor:  

Vou reconciliar-te com os deuses, que são muito bons com quem é bom. De 

fato, a natureza nunca tolera que o bem prejudique os bons; entre os homens 

de bem e os deuses há uma amizade selada pela virtude. Amizade? Eu disse 

amizade? É muito mais que isso, é uma relação de necessidade e semelhança, 

pois na verdade o bom apenas quanto ao tempo de vida difere de um deus, 

sendo seu discípulo, imitador e verdadeiro descendente, a quem aquele 

magnífico pai, exigentíssimo fiscal das virtudes, como fazem os pais severos, 

educa com extremo rigor. (SÊNECA, Sobre a Providência Divina, 1.5) 

 

 Nesse sentido, a observação filosófica senequiana, interagindo entre estes quatro 

níveis da existência exigiria do discípulo e não menos do próprio preceptor colocar em prática 

os princípios éticos da stoa. A prática dos ensinos filosóficos seria uma forma de atuar frente 

aos desígnios estabelecidos pelo destino estoico. Os roteiros temáticos mesmo que aleatórios 

e presentes em suas cartas, apresentariam espécies de enredos éticos a serem representados na 

vida do discípulo. Poderíamos pensar que Lucílio foi criado por Sêneca como um personagem 

fictício em suas cartas para expor sua filosofia ao público romano? Haveria um personagem 

ou vários personagens nas epístolas? Qual o sentido do conceito de personagem nas epistolas 

morais dedicadas a Lucílio? Propomos em nossa análise nos aproximar de possíveis respostas 

para essas questões relacionando as metáforas do tempo e do teatro com os quatro níveis 

existenciais estruturados em nosso método de comparação das epístolas.  

 

3.4 – Sêneca como o autor-personagem das cartas e o personagem Lucílio 

 

 A filosofia antiga deixou para a posteridade um conjunto de personagens que foram 

eleitos na história como modelos de virtude. Conforme Pierre Hadot, desde o início do 

pensamento grego, o sábio funcionou como um modelo vivo e concreto. Aristóteles 

testemunha isso em uma passagem de seu Protrepticus: “Que padrão mais preciso ou medida 

de coisas boas nós temos do que o Sábio?” (HADOT, 1995: 147)  Sêneca soube em suas 

epístolas representar tais modelos de sabedoria associando seu nome ao de grandes filósofos 

gregos e romanos que possuíam na história uma notória reputação. Os modelos de sabedoria, 

do bom exercício filosófico, das escolhas racionais frente aos percalços da vida foram 

estruturados na narrativa senequiana como exempla a serem imitados. De acordo com John 

Schafer, grande parte das cartas senequianas são uma espécie de dramatização de uma 

educação que ao mesmo tempo em que apresenta as táticas e estratégias de persuasão moral 
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para seu discípulo, servem também para uma auto-aplicação de seus ensinos ao seu próprio 

personagem. (SCHAFER, 2011: 32) E segundo Catharine Edwards as cartas de Sêneca podem 

ser vistas como oferecendo uma imagem detalhada do eu autoral. O próprio Sêneca apresenta 

a escrita das cartas como uma atividade autorreveladora. (EDWARDS, 2008: 85)  

 Vários pesquisadores (ARMISEN-MARCHETTI, 1989; EDWARDS, 2007; 

GAZOLLA, 1999; GOLDSCHMIDT, 1998; GUNDERSON, 2015; HABINEK, 2000; 

LITTLEWOOD, 2015; SCHAFER, 2011; WILSON, 2014 entre outros) do estoicismo antigo 

ao romano se colocaram na linha de frente para se pensar como Sêneca percebia a vida como 

uma metáfora teatral do tempo, um espaço de observação dos jogos de poder, um lugar-

comum para a teatralização da morte ou dos exercícios de sabedoria. Para Rachel Gazolla, os 

estoicos adotaram desde Zenão, a metáfora do ator ou do sábio como personagem de uma 

peça teatral. As ações humanas deveriam ser comparadas à ação do ator no palco teatral. 

Seríamos personagens de uma peça universal, e ser personagem é sempre cuidar do modo 

como aparecemos aos outros (GAZOLLA, 1999: 200-201) Sobre o conceito de personagem 

entre os romanos, a definição parece ter sua origem etimológica derivada do vocábulo pessoa 

que vem do termo latino persona:  

O vocábulo pessoa vem do latim persona, cujo significado original seria 

máscara, e, mais tarde pessoa. Persona deriva de personare, justaposição de 

per (por, através de) e sonare (soar, de som, sonus), ou seja, “soar através de”, 

o que reforça a ideia de máscara, usada nas apresentações teatrais para 

identificação da personagem e a amplificação da voz dos atores, haja vista sua 

concavidade servir de caixa de ressonância. Para outros, o étimo de pessoa 

está no etrusco persu, que também significava máscara, ator. Esta palavra, por 

sua vez, teria correlação com o grego prósopon, em razão da cultura teatral 

grega levada à península itálica. [...] Pessoa vem de persona, significando na 

antiguidade clássica a máscara (larva histrionalis) com que os atores 

participavam dos espetáculos teatrais e religiosos, para tornarem mais forte a 

sua voz. A palavra passou a ser usada como sinônimo de personagem. E como 

na vida real os indivíduos desempenham papéis, à semelhança dos atores no 

palco, o termo passou a significar o ser humano nas suas relações sociais e 

jurídicas. (SILVA, 2014: 198-199)  

  

 Para Michael Trapp havia uma base filosófica comum entre as escolas do pensamento 

antigo (excetuando-se a escola pirrônica) que se vinculava a ideia de persona (o self). O corpo 

físico não representava a pessoal real, mas sim a alma (TRAPP, 2007: 99) Entretanto, cada 

escola filosófica formularia sua própria definição sobre a alma. Para os platônicos, ao 

contrário dos peripatéticos, a alma se separava do corpo; para os epicuristas havia uma divisão 

entre a parte racional da alma (logikon meros; animus) e o espírito irracional (alogon meros; 

anima) e com os primeiros estoicos a alma seria dividida em oito partes com a prevalência do 
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hegemônico. (TRAPP, 2007: 100) Segundo Amélie Oksenberg Rorty o conceito de pessoa 

sofreu diversas mudanças ao longo da história. Entre os helenos, o contraste para essa noção 

envolvia os escravos e bárbaros. Entre os cristãos, a classe de contraste ligava-se aos seres 

sem alma. E para os Kantianos a diferença estava entre os seres racionais e os não racionais. 

(RORTY, 2001: 22)  

 Para Sêneca, a alma identificaria sua forma natural nos estudos da filosofia. Na 

Epistola 16 o filósofo afirma: “O objetivo da filosofia consiste em dar forma e estrutura à 

nossa alma, em ensinar-nos um rumo na vida, em orientar nossos atos, em apontar-nos o que 

devemos fazer ou pôr de lado”. (SÊNECA, Cartas Lucílio, Ep.16, 3) Dessa maneira, a ideia 

de se tornar uma pessoa sábia passava por uma vida dedicada aos estudos filosóficos e a 

relação com a razão universal.  

 Um dos problemas levantado nas pesquisas de Miriam Griffin (1992: 416-419) e de 

Brad Inwood (2005: 347) estaria na veracidade ou não da existência de Lucílio. Para estes 

autores, Sêneca utilizou-se dos recursos fictícios da literatura para criar um discípulo 

personagem que transmitisse para a aristocracia de sua época e para a posteridade seus 

ensinamentos éticos.  Segundo Inwood:  

É amplamente aceito, como não era quando Foucault escreveu Le Souci de soi 

em aparente ignorância da obra de Miriam Griffin e na previsível confiança 

no estudo de Pierre Grimal, que a correspondência de Sêneca com Lucílio é 

em grande parte fictícia. Como nos diálogos de Platão, as cartas de Sêneca são 

uma representação literária de uma troca filosófica que é até certo ponto 

imaginária. Não podemos, é claro, ter certeza de que Lucílio e Sêneca não 

tiveram uma relação filosófica na vida real mais do que podemos saber o que 

Alcibíades diz em seu maravilhoso tributo biográfico a Sócrates perto do final 

de o Symposium não é verdade. (INWOOD, 2005: 346) 

 

 John Schafer parece seguir as ideias de Brad Inwood ao considerar que as epístolas de 

Sêneca eram portadoras de um eu autoral com aspectos literários. Schafer não nega a 

existência de Lucílio e de possíveis trocas epistolares entre os amici, mas verifica, tal como 

Inwood, elementos fictícios que foram usados por Sêneca na produção de suas cartas. 

Devemos perceber nas epístolas como Sêneca se apresentava ao público romano como o autor 

das missivas, e como o filósofo assumia um papel auto-aplicável dos ensinamentos 

transmitidos a Lucílio. Dessa forma, haviam dois Sênecas a serem observados na sociedade 

romana: o Sêneca personagem (o que ensina o discípulo) e o Sêneca autor (preocupado em 

demonstrar aos leitores seus métodos e técnicas de ensino). (SCHAFER, 2011: 34)  

 Essa leitura dramática das cartas que para Schafer remetia o filósofo para a prática de 

seus ensinos também conduzia sua escrita para uma necessidade de parecer uma 
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correspondência real. Entretanto Inwood percebe que Sêneca, carta após carta, como Platão 

nos diálogos socráticos mais vívidos, criaria na mente de seus leitores uma ilusão de realidade 

ao gerar personas fortemente definidas em conversas entre si. (INWOOD, 2005: 347) Esse 

estratégia filosófica de se criar personas para se representar ideias não era algo desconhecido 

entre os pensadores gregos e romanos. Conforme Pierre Hadot, Sócrates, por exemplo, 

sempre foi usado como máscara por aqueles que falaram dele. Por estar ele mesmo 

mascarado, Sócrates tornou-se um prósopon, ou máscara, de personalidades que sentiram a 

necessidade de se abrigar atrás dele. (HADOT, 1995: 148-149) 

 Sêneca preocupou-se, ao longo de suas epístolas, em fornecer exemplos morais que 

levassem a Lucílio a praticar uma vida sábia observando o mundo que o cercava, mas que 

também proporcionasse espaços em sua escrita para se observar. Essa atitude socrática do 

“conhece-te a ti mesmo” era parte do processo educacional no qual Lucílio passaria da 

condição de um stulti para um proficiens, já que para os estoicos era quase impossível tornar-

se um sábio na acepção plena desta palavra. De fato, pode-se observar que Sêneca escrevia 

para Lucílio, mas projetava sua própria vida em suas epístolas para que assim pudesse realizar 

um exercício de autorreflexão. Teria Sêneca usado Lucílio como uma máscara epistolar para 

falar de si mesmo? Ressaltamos que não compartilhamos da visão de Miriam T. Griffin que 

afirma ser Lucílio uma mera invenção literária senequiana. Como afirma Schafer e Inwood, as 

trocas de cartas entre os dois amigos nada indicam que o discípulo não existiu. O que John 

Schafer quer destacar é que:  

[...] as interpretações literárias das Cartas também são compatíveis com 

algum grau de originalidade. As Cartas podem, de fato, ter sido enviadas a 

Lucílio e Sêneca pode realmente ter feito as várias viagens que descreve ao 

discípulo. [...] A suposição metodológica crucial para a minha leitura não é 

que a correspondência seja inteiramente fictícia, mas que seja inteiramente 

governada pelo controle autoral de Sêneca. Não são as cartas individuais 

destinadas à publicação, mas a história como um todo e todos os seus detalhes 

inferíveis servem a Sêneca em sua ambição de escrevê-los. Muitos desses 

detalhes, incluindo aqueles sobre Lucílio, podem muito bem ser 

historicamente verídicos (como é o incêndio em Lugdunuum mencionado na 

carta 91), mas a escolha de quais detalhes incluir, bem como a escolha de 

Lucílio como  o próprio destinatário coube a Sêneca. (SCHAFER, 2011: 35)  

 

 Diante da definição dada por Schafer, não há um esvaziamento da existência ou 

autenticidade de Lucílio nas cartas senequianas. Acreditamos que a escolha de Sêneca, em 

adotar elementos literários na composição de suas cartas colaboraria com a construção de sua 

narrativa ética. Nesse sentido, o Sêneca autor tinha como maior preocupação a direção 
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espiritual de seu discípulo, mas também queria examinar o seu próprio progresso moral 

enquanto personagem de sua própria vida.  

 Nas palavras do filósofo: “Verifico, Lucílio, que não apenas me estou corrigindo, 

antes me estou transfigurando. Não garanto, nem sequer espero, que nada já reste em mim 

sem necessitar de mudança!” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 6, 1)  Esse autoescrutínio 

promovido por Sêneca representaria em suas cartas as várias facetas de sua vida, suas 

mudanças, seu progresso moral. Podemos dizer que as cartas de Sêneca representaram 

espaços de auto-observação ou espaços de vários “eus senequianos”, encenados para públicos 

que o acompanhavam. Conforme atesta Shadi Bartsch:  

 

[...] não há dúvida que, ao longo de sua vida, Sêneca apresentou-se para dois 

públicos muito diferentes. Um Sêneca estava em exibição para a corte 

imperial, em particular para seu antigo aluno e eventual Imperador, Nero, e 

também, nos dias anteriores, para Calígula, Cláudio, Agripina e outros. O 

outro “eu” senequiano era para um público de leitores que ele cultivava ao 

longo de seus escritos, mas especialmente com suas obras do início dos anos 

60 d.C.: ou seja, os leitores de suas epístolas e seus leitores na posteridade: 

nós. (BARTSCH, 2015: 187)  

 

 A análise de Bartsch sobre os papéis desempenhados por Sêneca em suas cartas 

reforça nossa percepção sobre os níveis existenciais componentes da vida estoica. Sua 

narrativa epistolar circulava entre o que Bartsch denominou de “eus senequianos” e o público 

romano que o acompanhava. Apesar disso, é possível perceber em algumas de suas epístolas 

como o filósofo romano buscava transmitir aos seus leitores uma versão diferente da análise 

de Bartsch. Na carta 7, Sêneca procura demonstrar que a vida de um sábio não dependia da 

multidão de observadores: “... há este dito notável de Epicuro, em carta dirigida a um dos seus 

companheiros de estudos: eu não escrevi isto para muitos, mas sim para ti; contemplarmo-nos 

um ao outro é espetáculo suficiente.” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 7, 11) 

  Percebe-se em um primeiro momento que o filósofo tentaria passar uma imagem 

desprendida da fama e do reconhecimento público, pois para se alcançar a sabedoria nada 

seria mais importante do que uma vida dedicada a filosofia. Entretanto, esta visão novamente 

pode ser ofuscada quando Sêneca promete em sua epístola 21 a fama (claritudo) eterna a 

Lucílio por ligar-se ao seu nome, por fazer parte da descendência de filósofos que também 

atuaram em tempos remotos como representantes da sabedoria. O que Sêneca deseja 

transmitir a Lucílio não era o desprezo pela opinião pública, sua preocupação estava em não 

ser influenciado pelos valores que circulavam entre os desprovidos de uma vida sábia, a 

multidão. O retiro da vida pública (o ócio) não poderia despertar entre os olhares alheios a 
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desconfiança e a aversão. Deveria-se passar despercebido, considerar o público, mas não ser 

dominado por seus valores. Alice de Mingo retrata essa dicotomia de se viver entre o público 

e o privado como uma estratégia de conservação de vida adotada por Sêneca. Transitar entre a 

opinião pública e a paideia privada constituía-se como uma necessidade para aqueles que 

viviam entre os olhares da sociedade romana. (MINGO, 2011: 285) O personagem da 

filosofia senequiana deveria ter uma boa consciência e saber atuar em todos os espaços da 

vida. “Se os teus atos são honestos, deixa que todos os conheçam; se são vergonhosos, para 

que serve ocultá-los dos outros quando tu próprio os conheces? Desgraçado serás tu se 

desprezares o teu próprio testemunho.” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.43, 5) 

 

3.5 – Vindica te tibi: a apropriação do tempo e o valor do tempo senequiano 

 

 A filosofia senequiana preocupou-se com o tempo existencial dos homens ao seguir 

uma visão fundamentada na ética. Algumas obras de Sêneca parecem transmitir uma reflexão 

sobre essa preocupação quando analisamos mais de perto seus títulos: Da brevidade da vida, 

Do ócio, Da Vida Feliz e Da constância do sábio. Nas cartas que foram direcionadas a 

Lucílio, Sêneca não ignorou essa questão demonstrando ao discípulo o justo valor do tempo 

na vida: “Prossegue a vida que encetaste, apressa-te quando puderes, para mais tempo te ser 

dado usufruir de um espírito correto e equilibrado.” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.4, 1) Um 

dos temas que se relaciona com o valor atribuído ao tempo é a morte. Sêneca sabia que a 

morte aterrorizava os homens ao longo do tempo de vida dado pela Providência Divina. O 

problema seria estabelecido na primeira carta com a seguinte pergunta: “Podes indicar-me 

alguém que dê o justo valor ao tempo aproveite bem o seu dia e pense que diariamente morre 

um pouco? É um erro imaginar que a morte está à nossa frente: grande parte dela já pertence 

ao passado, toda nossa vida pretérita é já do domínio da morte!” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, 

Ep.1, 2)   

 Além da finitude da vida, outros fatores influenciaram a definição de tempo em 

Sêneca. Para ele os sentidos atribuídos ao tempo estariam de acordo com os preceitos éticos 

do estoicismo. Usar corretamente o tempo tornou-se um dos objetivos apresentados nas cartas 

a Lucílio. Dessa maneira, Sêneca estruturaria uma narrativa de caráter persuasivo que 

descortinaria aos olhos de seu destinatário a adoção de metáforas que apresentariam os usos 

da memória e do passado, a importância de se viver sabiamente no presente e a coragem para 

enfrentar o futuro desconhecido. A escrita epistolar senequiana apresentou temas variados não 
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se furtando assim da missão estoica de tranquilizar a alma do indivíduo perante os reveses do 

destino. O tempo para Sêneca deveria ser controlado pela razão, submeter-se à vontade divina 

e ser representado na alma para que assim, as virtudes fossem praticadas. Na concepção 

senequiana, o controle do tempo pela razão filosófica livraria o homem de emoções negativas 

geradas na alma por falsas interpretações da realidade. De fato, na primeira epístola a 

problemática é anunciada ao discípulo para que o mesmo aprenda a lidar com o justo valor do 

tempo:  

Procede deste modo, caro Lucílio: reclama o direito de dispores de ti, 

concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado, que te fugia 

das mãos. Convence-te de que as coisas são tal como as descrevo: uma parte 

do tempo é-nos tomada, outra parte vai-se sem darmos por isso, outra 

deixamo-la escapar. Mas o pior de tudo é o tempo desperdiçado por 

negligência. Se bem reparares, durante toda a vida agimos inutilmente. 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.1, 1) 

 

 O tempo, segundo os antigos estoicos (Zenão, Crisipo e Cleanto) era um indiferente, 

um incorpóreo, não agia e nem padecia. É preciso lembrar que os estoicos classificaram os 

bens verdadeiros pertencendo ao campo da ética, das escolhas corretas e que levariam o 

homem a viver de forma natural praticando ações virtuosas. No entanto, Sêneca demonstraria 

em suas cartas destinadas a Lucílio que o uso correto do tempo era lastreado e respaldado 

pelos estudos filosóficos. O tempo não deveria ser roubado por atividades desprovidas de 

valor ético. Nas palavras de Armisen-Marchetti:  

[...] Sêneca não insiste na natureza incorpórea do tempo. O que ele quer 

pregar de fato? Que esse tempo é a coisa mais preciosa do mundo, que é um 

bem essencial saber usá-lo. A definição de tempo como incorpóreo, ou seja, 

quase inexistente, só pode confundir sua legião. Isso aparece bem no De 

breuitate uitae: “Estamos brincando com a coisa mais preciosa de todas; 

escapa dos homens porque é incorpóreo, porque não cai sob o olhar, e é por 

isso que é julgado completamente vil, quase não recebe preço”. Se os homens 

permitem que o tempo escape tão facilmente, e perdem alegremente seus 

anos, é porque, sendo incapazes de perceber o tempo como fariam com objeto 

tangível, estão enganados ao seu valor.” (ARMISEN-MARCHETTI, 1995: 

547) 

 

 Se o tempo não era algo tangível e perceptível como objetos materiais, era preciso 

enxergar sua influência por outras vias com o olhar minucioso da razão. Há na primeira 

epístola a instalação de uma cenografia discursiva que norteia toda a produção das cartas. O 

valor do tempo se torna em Sêneca um lugar-comum (tópos). O tema “o tempo” é 

desenvolvido com recursos fornecidos por metáforas70, enfatizando seu aspecto de bem 
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 Para Zilda A. L dos Santos, a epístola 1 abre o cenário das representações metafóricas do tempo em Sêneca. 

Ao se falar em tempo roubado, tempo desperdiçado, tempo subtraído, perder tempo funcionam como marcas que 
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valioso na escrita senequiana. (SANTOS, 2017: 271) O estoicismo senequiano não objetivava 

outro fim que não estivesse ligado a uma vida equilibrada, ética e feliz. A felicidade (felicitas) 

estoica não dependia de bens materiais ou de quaisquer outros fatores externos a sabedoria. “É 

feliz, portanto, quem tem um juízo reto: é feliz quem está contente com sua sorte atual, seja 

ela qual for, e ama o que tem; é feliz aquele para quem a razão faz valer todas as coisas de sua 

vida.” (SÊNECA, Da Vida Feliz, VI, 2) “Tenho a certeza, Lucílio, que é para ti uma verdade 

evidente que ninguém pode alcançar uma vida, já não digo feliz, mas nem sequer aceitável 

sem praticar o estudo da filosofia, além disso, uma vida feliz é produto de uma sabedoria 

totalmente realizada.” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.16, 1) A constância de vida de um 

sábio ancorava-se na tranquilidade da alma (tranquilitas animi) guiada pela sabedoria. O 

filósofo cordobês sabia que o tempo em si era fundamentado na transitoriedade, nas mudanças 

diárias e que sem a mediação da razão filosófica o homem tornava-se uma vítima do acaso ou 

do destino. Entretanto, o tempo senequiano deveria se apresentar como o tempo da sabedoria, 

o tempo das virtudes, o tempo da razão. A alma deveria buscar o equilíbrio livre dos assédios 

das riquezas, dos prazeres e das emoções negativas.  

 Consoante a esse fato, Sêneca destaca a Lucílio que o termo apatheia não significaria 

impaciência, mas a capacidade de repelir o sentimento da dor, de se manter firme diante dos 

obstáculos, de possuir um “ânimo para lá de todo o sofrimento” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, 

Ep.9, 2) Essa disposição de espírito inabalável tornou-se na história da filosofia uma das 

marcas do estoicismo. A semelhança do que ocorre na linguagem cotidiana com a ideia de 

“amor platônico”, “sujeito cartesiano” ou “cético”, e ainda “cínico”, o adjetivo estoico aponta 

para a sua firmeza moral diante dos reveses da vida. (GAZOLLA, 1999: 11-12)  

 É sobre essa firmeza moral presente nas cartas senequianas que precisamos 

compreender o justo valor do tempo atribuído em sua filosofia. Sua mente não estava 

preocupada com as especulações filosóficas dos antigos pensadores da stoa. Entretanto, isso 

não significaria que seu conhecimento sobre os princípios físicos do pórtico se tornasse 

diminuto. A própria composição da obra Quaestiones Naturales indica que o filósofo 

desejava conhecer mais sobre os elementos físicos da natureza. Contudo, o olhar de Sêneca 

sempre estaria direcionado para a ética. Sua intenção, mesmo nos estudos da física, era 

alcançar a sabedoria praticando os ensinos filosóficos da stoa. A felicidade da alma, a paz 

diante dos problemas diários e a arte de se viver bem seriam atingidos se o indivíduo, no 

                                                                                                                                                         
revelam o conceito metafórico tempo é um bem valioso, como pano de fundo na concepção filosófica estoica. 

(SANTOS, 2017: 271) 
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exercício pleno da ratio estoica, evitasse o desperdício de tempo vivendo assim de maneira 

sábia e virtuosa.  

 Essa arte, filosófica por excelência da razão, indicaria os trâmites necessários para se 

dominar o tempo de vida. Nesse sentido, Sêneca ensinaria seu discípulo a atuar sabiamente 

diante dos infortúnios da vida. O mundo seria como uma espécie de palco para a atuação do 

sábio, que por sua vez, não se abateria com os sofrimentos da vida, as perdas afetivas ou 

materiais e demais incertezas sobre o amanhã. Essa postura levou-nos a visualizar nas cartas 

de Sêneca o uso de imagens e metáforas sobre o tempo e o teatro da vida que se relacionaram 

em sua narrativa epistolar como instrumentos pedagógicos de controle das emoções para se 

manter a tranquilidade da alma. As metáforas do teatro e do tempo apresentavam a Lucílio os 

ensinamentos indispensáveis para se vencer as falsas interpretações e representações de 

valores existenciais que não contribuíam para uma vida tranquila.  

 A sabedoria perante o tempo seria encontrada na interpretação correta que o indivíduo 

faria do passado, do presente e do futuro. O tempo sem a presença racional produziria 

emoções negativas na alma do indivíduo. Como veremos não era possível eliminar totalmente 

as emoções com a prática filosófica, porém com a sabedoria haveria um esforço de se manter 

através dos exercícios filosóficos a sobriedade racional. Nesse sentido, Sêneca apresentaria o 

tempo de vida a Lucílio utilizando diversas metáforas como instrumentos pedagógicos 

objetivando alcançar uma vida constante e virtuosa. É dentro desse contexto filosófico que 

propomos então pensar como Sêneca apresentou suas metáforas a Lucílio ensinando o mesmo 

a representar em seu dia a dia a arte de bem viver.  

 

3.6 – As metáforas do teatro e do tempo nas Cartas de Sêneca a Lucílio 

 

 A palavra teatro demonstra em sua origem certa ambiguidade. Etimologicamente a 

origem vem do verbo grego theastai (ver, contemplar, olhar). Inicialmente designava o local 

onde aconteciam espetáculos. Posteriormente significaria qualquer tipo de espetáculo, desde 

danças selvagens, festas públicas, cerimônias populares, funerais solenes, desfiles militares, 

etc (PEIXOTO, 2010: 12) É possível ainda que, desde os tempos da civilização cretense, 

tenha existido “locais de espetáculos”, a que os gregos chamaram theatron (de thean, ver), e 

os romanos theatrum, local em que as pessoas se distraíam vendo as evoluções de coros que 

dançavam verdadeiros bailados, cujo significado era religioso, simbólico ou mimético. 

(GRIMAL, 2002: 13) Conforme Margot Berthold:  
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O teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas primitivas desde 

os primórdios do homem. A transformação numa outra pessoa é uma das 

formas arquetípicas da expressão humana. O raio de ação do teatro, portanto, 

inclui a pantomima de caça dos povos da idade do gelo e as categorias 

dramáticas diferenciadas dos tempos modernos. O encanto do teatro, num 

sentido mais amplo, está na capacidade inexaurível de apresentar-se aos olhos 

do público sem revelar seu segredo pessoal. (BERTHOLD, 2010: 1) 

 

 O teatro há muito oferece um modelo para descrever a realidade, desde os papéis que 

nos definem como pessoas até a dinâmica da performance pública e do espetáculo social. A 

erosão da fronteira entre o real e o fictício ou entre construções mais o menos autênticas há 

muito tempo também é fonte de ansiedade moral e existencial. (LITTLEWOOD, 2015: 161) 

 Sêneca construiria em suas cartas a Lucílio uma metáfora do teatro da virtude com 

enredos e personagens que concorrem para seu objetivo, o de instruir seu discípulo para uma 

vida sábia e tranquila. O pensamento senequiano se desenrola ao longo de um tempo 

narrativo, sendo a história uma espécie de encenação. O leitor das cartas passa a “ver” a 

história da sabedoria. (GUNDERSON, 2015: 75-76)  

 Nas noções estoicas de caráter individual, à medida que se desenvolvem na República 

posterior e sob o Principado, as metáforas e as imagens extraídas do teatro desempenham um 

papel significativo. (EDWARDS, 2007: 147) Desde Panécio, no século II a.C, principalmente 

com sua teoria das quatro personas, a influência estoica sobre um teatro ético entre os 

romanos ganharia força. Sabemos, porém que a ideia da metáfora do teatro entre os estoicos já 

existia entre os fundadores do pórtico. O bom ator (discípulo) cooperaria sempre com o 

destino. (GOLDSCHMIDT, 1998: 183) 

 Uma das grandes preocupações veiculadas na filosofia estoica era a de garantir ao 

indivíduo a paz de espírito diante das mais diversas circunstâncias da vida. Essa tranquilidade 

da alma poderia ser alcançada desde que fundamentada em uma firmeza moral adquirida nos 

estudos filosóficos e na prática cotidiana dos preceitos estoicos. Dessa forma, os atos de um 

estoico deveriam estar alinhados com a filosofia, a sabedoria e a razão. Conforme percebemos 

na epistola 92:  

Se estamos de acordo neste ponto, estaremos necessariamente também de 

acordo em que a nossa felicidade depende exclusivamente de termos em nós 

uma razão perfeita, pois apenas esta impede em nós o abatimento e resiste à 

fortuna; seja qual for a sua situação, ela manter-se-á imperturbável. O único 

bem autêntico é aquele que nunca se deteriora. O homem feliz, insisto, é 

aquele que nenhuma circunstância inferioriza; que permanece no cume sem 

outro apoio além de si mesmo, pois quem se sustenta com o auxílio dos outros 

está sujeito a cair. Se assim não fosse começariam a ter ascendente sobre nós 

coisas que nos são exteriores. Haverá alguém que deseje estar na dependência 

da fortuna? Qual o homem de bom senso que se envaidece do que lhe não 
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pertence? A felicidade não é mais do que a segurança e a tranquilidade 

permanentes. (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.92, 2-3) 

 

 Buscar a felicidade, a constância da sabedoria e a tranquilidade da alma. Foi com esse 

intuito que Sêneca criaria uma série de metáforas em suas epístolas apresentando a Lucílio o 

valor do tempo. Lembramos que o tempo inseria-se na teoria do conhecimento estoico entre 

os chamados indiferentes (adiaphoroí). De fato, para Armisen-Marchetti:  

Zenão define o tempo como “o intervalo de movimento”. Crisipo, com uma 

nuance adicional, define o tempo como “o intervalo de movimento do 

mundo”. Essas fórmulas não são triviais. Elas implicam, uma vez que o tempo 

é apenas um intervalo, que ele não age sobre eventos, mas estes são 

governados pelas causas providenciais. Essa concepção desvaloriza o tempo. 

(ARMISEN-MARCHETTI, 1995: 547) 

 

 Os primeiros escolarcas do estoicismo compreendiam o tempo como um incorpóreo, 

pois o tempo não agia e nem padecia. Entretanto, Sêneca atribuiu ao tempo um valor 

diferente. É importante perceber que esse valor não estava na duração de vida e nem no tempo 

em si, mas na qualidade das atitudes representadas no presente por aqueles que se engajavam 

nos caminhos da filosofia. Nesse sentido, Sêneca apresentaria a Lucílio exemplos virtuosos de 

personagens que triunfaram sobre as incertezas e dificuldades da vida incentivando assim o 

discípulo a controlar os pensamentos no tempo conforme os ensinos estoicos. Representar o 

tempo na alma significava controlar as emoções, adequar-se às circunstâncias impostas pelo 

destino e viver sabiamente o momento presente. Feita as observações sobre o valor do tempo 

em Sêneca permitimo-nos destacar a seguir alguns excertos que em suas cartas corroboram 

com o problema que delimitamos em nossa análise. Segundo o filósofo de Córdoba:  

Os destinos estão determinados de uma vez por todas, e prosseguem a sua 

marcha em obediência à lei eterna do universo: tu irás para onde vai tudo o 

mais! Nasceste já sujeito a esta lei: o mesmo já sucedeu ao teu pai, à tua mãe, 

a todos os teus avós, a todos os homens que viveram antes de ti e a todos os 

que viverão depois de ti! [...] Podes ver pessoas que se gabam de uma idade 

provecta: mas quem as suportaria se durassem até aos cem anos? Na vida é 

como no teatro: não interessa a duração da peça, mas a qualidade da 

representação. Em que ponto tu vais parar, é questão sem a mínima 

importância. Pára onde quiseres, mas dá à tua vida um fecho condigno! 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.77, 13-20)  

 

Representa no teu espírito toda a vastidão das profundezas do tempo até 

atingires a dimensão do universo, compara depois a essa imensidão aquilo a 

que nós chamamos tempo de uma vida humana e verás até que ponto é 

diminuta essa extensão por que nós ansiamos e que fazemos prolongar. E 

desse breve espaço quanto não cabe as lágrimas e angústias? Quanto, ao 

desejo da morte prematura, à doença, ao medo? Que espaço não ocupam os 

anos inúteis da inexperiência? Metade da vida passamo-la a dormir. Junta a 

isso os sofrimentos, as dores, os perigos e verás como, mesmo numa vida 
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assaz longa, é muito pouco aquilo que vivemos. (SÊNECA, Cartas a Lucílio, 

Ep.99, 10-11)  

 

À esperança segue-se sempre o medo. Nem é de admirar que assim seja: 

ambos caracterizam um espírito hesitante, preocupado na expectativa do 

futuro. A causa principal de ambos é que não nos ligamos ao momento 

presente antes dirigimos o nosso pensamento para um momento distante e 

assim é que a capacidade de prever, o melhor bem da condição humana, se 

vem a transformar num mal. As feras fogem aos perigos que veem, mas assim 

que fugiram recobram a segurança. Nós tanto nos torturamos com o futuro 

como com o passado. Muitos de nossos bens acabam por ser nocivos: a 

memória reatualiza a tortura do medo, a previsão antecipa-a, apenas com o 

presente ninguém pode ser infeliz! (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.5, 8-9)  

 

 

 Na leitura das referidas passagens é possível perceber como Sêneca queria chamar a 

atenção de seu discípulo para a importância do tempo de vida. Sua análise permite-nos 

perceber a introdução de conceitos como a memória, o medo, a tortura e as expectativas que 

angustiavam os indivíduos pelo amanhã. Nota-se que o mau uso da memória levaria o homem 

ao sofrimento. O passado e o futuro, sem a mediação filosófica, tornavam-se instrumentos que 

geravam no homem o desequilíbrio espiritual. Foi nesse sentido que Sêneca assumiria o papel 

de um diretor da consciência humana conduzindo Lucílio para uma vida equilibrada e 

alicerçada segundo os princípios éticos da stoa. Os exercícios filosóficos da ética estoica 

agiriam como instrumentos diretivos indicando ao amicus como interpretar corretamente o 

passado, o presente e o futuro para se alcançar desta forma uma vida sábia e tranquila. Na 

carta 77, por exemplo, percebemos como o filósofo cordobês compara a vida a um grande 

teatro. Essa metáfora não seria usada de forma aleatória, pois como no teatro, a vida também 

apresenta um começo, um meio e um fim. Em uma peça teatral a ser representada, os 

personagens já conhecem de antemão o papel que cabe a cada um desempenhar. O 

personagem é determinado por seu autor. Sêneca procuraria demonstrar com essa metáfora 

que o que estava em jogo não era a duração da peça, mas como seus personagens 

representariam seus papéis. Nesse ponto, o filósofo de Córdoba acrescentaria a sua metáfora 

teatral o tempo da representação. Há uma fusão de metáforas criando assim um sentido novo 

como um teatro do tempo ou um tempo teatral. Embora o filósofo não formulasse essa ideia 

conscientemente, suas cartas demonstram que as metáforas são unificadas em sua escrita com 

o intuito de direcionar a vida de Lucílio para o bom uso do tempo. E se o homem é um 

personagem da vida determinado pelo autor que o criou, cabe ao mesmo representar bem seu 

papel, aceitando seu destino e agindo de forma correta diante dos fatos cotidianos. A 
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qualidade da representação citada por Sêneca estava em se viver conforme os desígnios 

racionais da natureza sem se perturbar com os acontecimentos exteriores. No entanto, essa 

qualidade da representação não seria apenas observada pelo discípulo e o mestre em suas 

relações de amizade (amicitia). Espectadores como a Divina Providência e a sociedade 

romana observavam as ações praticadas pelos indivíduos em seus cotidianos.  

  Dessa forma, Sêneca apresentaria em sua análise a necessidade de relacionar a 

memória e a representação dos acontecimentos da vida para se alcançar a sabedoria e a 

tranquilidade da alma. Sua intenção era demonstrar a Lucílio como as emoções estavam 

diretamente associadas ao passado, ao presente e ao futuro. Essas observações são de suma 

importância para que possamos dar continuidade em nossa análise das cartas escritas por 

Sêneca e que foram destinadas a seu amigo Lucílio. Prosseguiremos assim observando como 

as imagens e as metáforas do tempo e do teatro foram relacionadas pelo filósofo romano em 

suas epístolas. Tentaremos assim demonstrar como os níveis existenciais citados no início 

deste capítulo apresentam-se na escrita senequiana com o intuito de ensinar Lucílio a 

interpretar corretamente o passado, o presente e o futuro. Para tanto, utilizaremos o método da 

comparação promovendo assim nossa análise.  

 

3.6.1 – As metáforas do tempo senequiano 

 

 As metáforas do tempo elaboradas por Sêneca em suas cartas visavam demonstrar a 

Lucílio como a vida era marcada por diferentes etapas. Não apenas as fases da existência 

seriam apresentadas pelo filósofo romano em suas epístolas, mas também as características do 

tempo estoico. O tempo da sabedoria não se desvincularia da memória, da expectativa do 

futuro e dos acontecimentos diários. Lembramos que a finalidade dos escritos epistolares de 

Sêneca ligava-se a condução do discípulo na direção de uma vida tranquila e feliz. A força 

persuasiva presente em seus escritos tinha por objetivo indicar ao amicus a oportunidade de se 

refletir sobre sua existência e de se colocar em prática os ensinos éticos da stoa. Para Sêneca, 

o homem era capaz de aprender a viver corretamente desde que sua razão fosse exercitada 

segundo a ética estoica: “a natureza dotou-nos com aptidão para aprender, deu-nos uma razão, 

imperfeita, mas capaz de aperfeiçoamento.” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.49, 11)  

 As metáforas e imagens do tempo representariam na narrativa epistolar uma 

configuração persuasiva indicando ao aprendiz como usar o conhecimento filosófico 

dominando os pensamentos em todas as circunstâncias da vida. Nesse sentido, Sêneca 
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revestiu-se do importante papel de ensinar seu discípulo a atuar corretamente perante os 

reveses do destino. Foi consoante esse papel que selecionamos em nossa análise algumas 

metáforas e imagens do tempo presentes em suas cartas. É preciso enfatizar que Sêneca 

utilizou em suas epístolas algumas dimensões temporais. Essas dimensões são caracterizadas 

pelo tempo cósmico e o tempo humano. As primeiras metáforas que iremos apresentar 

envolvem a percepção de Sêneca segundo o curso do tempo. Para essa análise, Sêneca 

apresenta-nos o tempo como um círculo. Essa imagem geométrica é destacada na epístola a 

seguir:  

Bom, ter a morte diante dos olhos é coisa que tanto deve fazer um velho como 

um jovem (já que ela nos não chama por ordem de idades); além disso, não há 

ninguém tão velho que não tenha direito a esperar um dia mais. Aliás, um dia 

é um degrau na vida. Toda nossa existência consta de partes, de círculos 

concêntricos em que os maiores abarcam os menores: há um círculo que 

abarca e rodeia a todos (este é o que contém todo o tempo do nascimento à 

morte); há outro que delimita os anos da adolescência; outro que dentro da sua 

órbita rodeia os anos da infância; além disso, cada ano de per si contém as 

subdivisões do tempo, de cuja combinação resulta a nossa vida; um mês está 

contido num círculo menor; um dia tem um perímetro ainda mais curto, mas 

mesmo ele tem um princípio e um fim, uma origem e um termo. (SÊNECA, 

Cartas a Lucílio, Ep.12, 6) 

 

 Na epístola 12, Sêneca introduz o debate sobre as fases da vida. O tempo foi 

representado adotando metáforas geométricas (círculos, degraus, perímetro) que indicariam a 

Lucílio como medir sua existência. Outro fator a ser destacado é que as imagens circulares do 

tempo estariam de acordo com a ideia do eterno retorno estoico. A ekpyrósis (conflagração 

universal) era um dos princípios do pórtico que representavam o tempo em seu aspecto 

circular. Essa imagem do fogo consumidor no tempo também aparece em uma de suas cartas 

consolatórias que foram destinadas a Márcia, uma nobre dama da sociedade romana. Nas 

palavras do filósofo: “E, quando chegar o tempo em que o mundo perecerá para se renovar, 

essas coisas se destruirão com suas próprias forças, e os astros se chocarão com os astros e, 

inflamada toda a matéria, tudo que agora brilha com tanta ordem se abrasará em um só fogo.” 

(SÊNECA, Consolação a Márcia, XXVI, 6) Consequentemente Sêneca avalia que a morte 

não estava limitada aos últimos anos de vida. A finitude do ser humano circulava entre todas 

as idades podendo ocorrer em qualquer etapa da existência. O fato de Sêneca utilizar 

metáforas geométricas para expressar a Lucílio como aferir sua vida demonstraria também 

que caberia ao discípulo medir sua existência adotando parâmetros precisos e estruturados na 

razão. O círculo é uma das figuras perfeitas da matemática indicando a Lucílio como o tempo 

cíclico sempre retornaria ao mesmo ponto em que foi iniciado. Essa metáfora indica-nos 
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como o aprendiz deveria  sempre retornar aos estudos filosóficos e ao uso da razão para se 

alcançar a uma vida feliz, constante e sábia. A mesma metáfora seria descrita por Sêneca em 

sua carta 74: 

Repara que o sumo bem não padece diminuição ou acréscimo; mantém a sua 

própria grandeza seja qual for o comportamento da fortuna. Quer um homem 

atinja uma extrema velhice quer se extinga antes de chegar a ela, a grandeza 

do sumo bem é a mesma, embora a duração da vida seja diversa. Podes 

desenhar um círculo maior ou menor, a diferença entre eles está na área, mas 

não na forma; e mesmo que conserves algum tempo um dos desenhos e 

apagues imediatamente o outro alisando a areia em que o traçaste, ambos 

tiveram precisamente a mesma forma. Uma linha reta não se avalia em termos 

de comprimento, de quantidade, de duração, porquanto é impossível fazê-la 

encolher ou distender-se. Abrevia quanto quiseres uma vida regida pela moral 

e, em vez de durar um século, faz com que se limite a um único dia que nem 

por isso ela será menos moral. (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.74, 26-27)  

 

 As formas geométricas foram amplamente utilizadas por Sêneca, que também 

procurou demonstrar o tempo de vida como um breve ponto diante da infinita grandeza do 

universo. Sêneca ainda destacaria a Lucílio que a vida poderia ser entendida como o curso de 

um rio que passa velozmente em direção a um abismo. (BREGALDA, 2004: 40-41) Essa 

metáfora também foi usada por Heráclito de Éfeso no século VI a.C. Segundo o filósofo de 

Córdoba:  

Ainda há pouco era eu um adolescente que assistia às aulas de Socião, o 

filósofo; foi ainda há pouco que comecei a minha carreira de advogado; foi 

ainda há pouco que perdi, primeiro a vontade, depois a possibilidade de 

prossegui-la. A velocidade do tempo é infinita, e só quando olhamos para o 

passado, é que temos consciência disso. O tempo ilude quem se aplica ao 

momento presente, de tal modo é insensível a passagem do seu curso 

vertiginoso. Queres saber porquê? Porque todo o tempo passado se precipita 

no mesmo abismo. De resto, não é possível delimitar grandes intervalos nesta 

nossa vida tão breve. A existência humana é um ponto, é menos que um 

ponto. Só por troça é que a natureza deu a tão diminuta existência a aparência 

de uma grande duração, dividindo-a em infância, em adolescência, em 

juventude, em período de transição da juventude à velhice, finalmente em 

velhice. Tantos períodos num tão exíguo espaço de tempo! (SÊNECA, Cartas 

a Lucílio, Ep.49, 2-3)  

 

 O tempo ainda seria representando por Sêneca como obra de um grande artista. Aqui, 

temos a personificação da Divina Providência como um grande artífice que tudo criou e com 

sua majestosa presença tudo dirige com perfeição. Sêneca aproximaria suas metáforas com 

outras imagens, ilustrando dessa maneira o controle exercido pelo cosmos na vida dos 

homens. Essa técnica persuasiva passa ao leitor das cartas a necessidade de se obedecer ao 

destino sem questionamentos. Temos dessa maneira uma aproximação entre os níveis 
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existenciais da Divina Providência, do mestre estoico e de seu discípulo. Voltemos às cartas e 

a uma bela passagem da obra Sobre a Providência Divina:  

Dirige todo o seu espírito para a filosofia, acompanha-a sempre, pratica-a 

sempre: uma enorme distância te separará dos demais homens; ficarás muito à 

frente do resto da humanidade e os deuses pouco se distanciarão de ti. E se me 

perguntas qual a diferença te separará dos deuses, a resposta é: eles durarão 

mais tempo. Encerrar em tão exíguo espaço a totalidade, é obra de grande 

artista, essa é a verdade! O espaço da sua existência tem para o sábio tão 

poucos segredos como a eternidade os tem para divindade: esta está liberta do 

medo graças à sua natureza, o sábio, graças a si mesmo. Aí tens esta 

admirável situação: possuir a um tempo a fragilidade do homem e a segurança 

do deus! (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.53, 11-12) 

 

Pretendes proibir-me a contemplação da natureza e afastar-me do todo para 

me limitares a uma parte? Então eu não hei-de querer saber como começou 

todo o universo, quem deu forma a cada coisa, quem separou todos os seres 

antes misturados indistintamente no meio da matéria inerte? Não hei-de 

querer saber quem foi o artífice deste mundo, qual o processo por que 

tamanha magnitude chegou a ser regulada pelas leis do cosmos? Quem reuniu 

o que estava disperso e distinguiu o que estava amalgamado, quem deu rosto à 

matéria inerte que jazia informe? Donde vem toda esta luz? É fogo, ou algo 

mais luminoso do que o fogo? Eu não hei-de investigar estas questões? Hei-de 

ignorar donde provim, se o mundo apenas uma vez o vejo ou se nascerei mais 

vezes? E para onde irei depois? Qual o lugar que acolherá a minha alma 

liberta das leis da humana servidão? Queres proibir-me o acesso ao 

firmamento, por outras palavras, pretendes que eu viva com os olhos no chão? 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.65, 19-20) 

 

No momento, é supérfluo mostrar que o universo, obra tão colossal, não se 

manteria de pé sem algum guardião, que o reunir e dispersar das estrelas não 

resulta de um movimento fortuito, e que os objetos lançados a esmo com 

frequência se desordenam e colidem bruscamente, enquanto o veloz 

movimento ininterrupto dos astros, sob o comando de uma lei eterna, 

transporta tantas e tantas coisas em terra e em mar, e tantas luzes claríssimas 

que cintilam segundo uma determinada disposição; que esta ordem não é 

própria de uma matéria errante, e que elementos reunidos ao acaso não se 

arranjam com tal arte que a pesadíssima massa da Terra paire imóvel e 

contemple o apressado céu girando em torno de si. (SÊNECA, Sobre a 

Providência Divina, 1.2) 

  

 Essas imagens, de uma divindade que tudo governava e que guiava a vida humana 

para o bem supremo (Summum Bonum) foram repetidas constantemente nas epístolas 

senequianas. O tempo de vida dos homens dimensionava-se como um intervalo existencial 

muito breve se comparado com a eternidade cósmica. Essa brevidade da vida, entretanto, não 

retiraria do homem o dever de se buscar a paz de espírito (ataraxia) entre os desígnios diários 

estabelecidos pela Natureza. Destarte, um dos recursos persuasivos utilizados por Sêneca para 

convencer o discípulo sobre a ação do destino na vida dos homens estaria no uso de entidades 

abstratas em suas epistolas. A ideia de fictio personae era uma categoria da metáfora que 
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personifica entidades abstratas no discurso filosófico. Essa técnica usada por Sêneca atribuía 

características próprias a seres animados a outros, inanimados, como o Tempo, a Fortuna, a 

Natureza e a Velhice. (BREGALDA, 2004: 43)  

 Nesse sentido, a própria divindade poderia atuar diante de quaisquer circunstâncias da 

existência humana. A própria virtude ganharia voz nas epístolas para anunciar ao discípulo 

como proceder a todo instante. Constituía-se dessa maneira uma arte de se viver bem 

aceitando o determinismo da razão universal e a liberdade de se escolher em cada situação a 

vontade do bem supremo. Em várias cartas, Sêneca demonstraria como o tempo, sem a 

mediação filosófica, poderia se transformar em um grande malefício para os homens. 

Segundo Sêneca, uma memória que não estivesse sob o jugo racional poderia trazer a mente 

uma tortura gerada por um medo excessivo. Buscaremos a seguir verificar como o tempo foi 

relacionado com as paixões humanas, ou como alguns pesquisadores (BRENNAN, 2005; 

GRAVER, 2013; KONSTAN, 2015) preferem chamar, as emoções humanas. Foi na esfera 

afetiva que Sêneca desenvolveria sua técnica persuasiva para ensinar a Lucílio controlar suas 

emoções no tempo. O controle das emoções estava diretamente ligado aos conceitos de 

memória e de representação dos acontecimentos na alma do indivíduo. Dessa forma, 

passamos para a análise da relação destes conceitos com a ideia de tempo desenvolvida por 

Sêneca em suas epístolas.  

 

3.6.2 – O controle das emoções no estoicismo e em Sêneca 

 

 Para David Konstan, Sêneca nem sempre esteve de acordo com os fundadores do 

pórtico. Nota-se, por exemplo, sua preocupação com as paixões existentes entre os membros 

da nobreza romana e que foram indicadas em suas obras. Sêneca compreendia que o sábio 

estoico não era totalmente desprovido de emoções, mas carecia de certos tipos de paixões. 

(KONSTAN, 2015: 174) Essa questão levou-nos a pensar como Sêneca definiu em suas 

epístolas o conceito de emoção. Há um debate entre os pesquisadores do tema (BRUN, 1986; 

BRENNAN, 2005 ILDEFONSE, 2007; OLIVERIA, 2010; entre outros) sobre as 

características dos termos paixão (pathós) e emoção (adfectus) no estoicismo. Adiantamos 

desde já que seguiremos aqui o debate historiográfico proposto por David Konstan, Margaret 

R. Graver e Tad Brennan sobre a acepção da palavra emoção em Sêneca. Para esses autores a 

emoção não se apresentava como algo totalmente negativo nas epístolas do filósofo de 

Córdoba. Segundo Graver:  
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Sêneca não acredita que a condição ideal para os seres humanos seja 

desprovida de toda resposta afetiva. Em várias de suas obras, ele fala 

enfaticamente dos sentimentos de alegria experimentados pelo sábio estoico. 

Essa alegria é fenomenologicamente semelhante ao deleite da pessoa comum 

no nascimento de uma criança ou ao vencer uma eleição. Sêneca fala de 

‘alegria’ (hilaritas) e de ‘elevação da mente’ (elatio animi). A verdadeira 

alegria, no entanto, é constante e confiável, porque seu objeto não é um 

evento casual, mas bens que vêm de dentro, que estão sob o controle de 

alguém e têm estabilidade inerente. (GRAVER, 2013: 272-273) 
 

 De fato, Sêneca não tinha a intenção de retirar dos indivíduos todas as emoções 

acusando as mesmas de trazer ao ser humano somente os malefícios do sofrimento. Sua 

intenção era demonstrar para seus leitores como uma vida distanciada da prática filosófica 

levaria o homem a escolher emoções ruins e assim tornar-se infeliz: “Quanto a nós teremos 

antes razões para dizer: se te aplicas à filosofia, tanto melhor! De fato é na filosofia que reside 

a saúde verdadeira.” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.15, 1) Sêneca não descartava em seus 

escritos a existência de emoções que traziam para alma benefícios espirituais. Nas cartas 

consolatórias dedicadas a sua mãe Hélvia, Sêneca afirmaria, por exemplo, que “sentir 

saudades dos entes queridos é algo natural, desde que moderada.” (SÊNECA, Consolação a 

Hélvia, VII, 1)  A alegria de se receber uma carta de um amigo distante, a felicidade em viver 

os benefícios dos estudos filosóficos, o prazer em passar uma tarde ao lado da mulher amada, 

as memórias de entes queridos que partissem cedo demais, são exemplos de passagens nas 

cartas que indicam como Sêneca não estaria disposto a eliminar todas as emoções de sua 

filosofia. Os sábios valorizam seus amigos porque valorizam a oportunidade de exercitar as 

virtudes em benefícios deles, por exemplo, sentando-se ao lado de alguém que está doente. O 

carinho deles é profundo: perder um amigo é como ter uma mão cortada ou os dois olhos 

cegos. (GRAVER, 2013: 274) “Fico sempre muito alegre quando recebo cartas tuas”. 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.19, 1)  

 A alegria (hilaritas) era uma emoção benéfica que conduzida pela razão harmonizava 

o homem com a divindade: “Se a divindade nos conceder o novo dia, aceitemo-lo com 

alegria. O mais feliz dos homens, o dono seguro de si próprio é aquele que aguarda sem 

ansiedade o dia seguinte. Quem quotidianamente diz ‘vivi’, quotidianamente ficará a lucrar.” 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.12, 9) O que sua arte de bem viver (ars uitae) combatia eram 

os vícios dos prazeres que afastava o indivíduo de se viver de forma sábia e constante: 

“Destes insuportáveis tiranos que são as paixões – e que ora nos governam alternadamente, 

ora em conjunto – te libertará a sabedoria, a única liberdade autêntica. Para chegar à 
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sabedoria, um só caminho e em linha reta; não há que errar; avança em passo firme e 

constante.” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.37, 4) 

 Dessa forma, o estoicismo de Sêneca perceberia nas emoções um forte elo com o 

tempo de vida. As cartas destinadas a Lucílio concorrem nesse sentido ao relacionar o bom 

uso do tempo com o controle das emoções geradas pelas memórias do passado, as 

experiências do presente e as expectativas voltadas para o futuro. Conforme Lawrence C. 

Becker, a ética estoica buscou indicar as emoções apropriadas aos indivíduos, assegurando 

que as crenças nelas implícitas fossem avaliadas como verdadeiras e tornando-as boas para o 

desenvolvimento e exercício da virtude. Nesse sentido, as emoções eram elementos 

necessários para a saúde psicológica e prática das virtudes. (BECKER, 2004: 251)  

 Sêneca distinguiria as emoções (adfectus) e os sentimentos. Os sentimentos (principia 

proludentia adfectibus) eram definidos como movimentos impulsivos da alma não mediados 

pela razão. Eram proto-emoções não sujeitas a nossa vontade (voluntas). As emoções, ao 

contrário, necessitavam do consentimento voluntário do indivíduo para ocorrer. (KONSTAN, 

2015: 174-176) Consequentemente, o termo emoção estaria mais próximo do latim adfectus 

enquanto a palavra paixão ligava-se a emoções intensas e prejudiciais. É preciso considerar 

ainda que os estoicos observariam todos os níveis de comportamentos emocionais, incluindo 

sentimentos involuntários (GRAVER, 2013: 258) 

 David Konstan (2015: 175) e Margaret R. Graver (2013: 270) afirmam que os 

sentimentos involuntários foram classificados por Sêneca como pré-emoções. Esses 

sentimentos eram movimentos que ocorriam no corpo e não possuíam o assentimento 

(sinkatathesis, adensio). Sentimentos como arrepios, tontura devido a altura de algum local, o 

ato de ruborizar por uso de linguagem obscena, etc. Os sentimentos, ou as preliminares 

iniciais das emoções, eram irresistíveis porque não surgiam segundo nossa vontade. Os gregos 

aplicavam o termo propatheia a esses movimentos. (KONSTAN, 2015: 174) As emoções 

(adfectus), ao contrário, eram respostas afetivas que eram formadas após um julgamento dos 

impulsos na alma. Segundo Konstan (2015: 174) e Graver (2013: 270), Sêneca faria uma clara 

distinção entre os sentimentos involuntários e as emoções na obra Sobre a Ira. Nas palavras 

do filósofo:  

‘Qual é a pertinência dessa questão?’, perguntas. É para que saibamos o que é 

a ira, pois ela nasce contra nossa vontade, nunca irá se curvar à razão. Todos 

os movimentos que não são feitos por nossa vontade são invencíveis e 

inevitáveis, como o arrepio ao sermos aspergidos de água fria, o asco a certos 

contatos; diante de notícias muito ruins, eriçam-se nossos pelos, alastra-se um 

rubor diante de palavras insolentes e segue-se uma vertigem quando se olha 

para precipícios. Posto que nenhuma dessas sensações esteja em nosso poder, 
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a razão não tem como persuadir a que não sejam produzidas. A ira é evitada 

por preceitos. (SÊNECA, Sobre a Ira, livro II, 2.1) 

 

 A relação das emoções com o tempo acabou levando os primeiros estoicos a criarem 

um tipo de classificação para as mesmas. (BRENNAN, 2005; GRAVER, 2013; KONSTAN, 

2015) De acordo com os estudos realizados por tais autores as emoções atuariam na mente do 

aspirante a sabedoria de forma a conduzir seus pensamentos para o presente ou o futuro. Na 

opinião de David Konstan, os estoicos reuniram todas as emoções em quatro grandes 

categorias: prazer, dor, desejo e medo. O primeiro par de emoções estaria orientado para o 

presente (positiva e negativamente), enquanto o segundo par estaria voltado para o futuro 

(KONSTAN, 2015: 182) Tad Brennan também observou, segundo sua análise, que os 

estoicos criariam subespécies de emoções a partir das quatro categorias, tais como os tipos de 

medo que podiam acometer uma pessoa: hesitação, superstição, timidez, pânico, entre outros. 

(BRENNAN, 2005: 97). E para Margaret R. Graver, no lugar de dor (dolor), os estoicos 

classificaram entre as quatro grandes emoções, a angústia. (GRAVER, 2013: 262) Torna-se 

interessante apresentar aqui um quadro elaborado por Tad Brennan que esboça a relação das 

emoções estoicas com o presente e o futuro:  

 

 Essa comparação entre as emoções permite-nos observar como o presente e o futuro 

eram influenciados pelas quatro grandes categorias definidas na teoria do conhecimento 

estoico. Como vimos no capítulo 2, os estoicos acreditavam que todo conhecimento era 

proveniente de impressões que afetavam a alma com imagens a serem julgadas pelo 

hegemônico (a parte principal da razão). Era o assentimento (sinkatathesis em grego, adensio 

em latim) dado a essas impressões, ou seja, os impulsos (hormê, impetus), que levariam o 

indivíduo a formar a representação da realidade em sua mente. Essa representação seria 
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correta se não produzisse no homem um movimento contrário à razão. Brennan ainda 

apresenta em sua análise as definições das quatro categorias de emoções presentes na filosofia 

estoica:  

Desejo é a opinião de que alguma coisa futura é um bem de tal ordem que 

devemos buscá-la. Medo é a opinião de que alguma coisa futura é um mal de 

tal ordem que devemos evitá-la. Prazer é a opinião de que alguma coisa 

presente é um bem de tal ordem que devemos nos exaltar diante dela. Dor é a 

opinião de que alguma coisa presente é um mal de tal ordem que devemos nos 

deprimir diante dela. (BRENNAN, 2005: 100)  

 

 Uma das críticas realizadas por Sêneca ao modelo de representação da realidade 

construída por Zenão e Crisipo estava na ideia de que todo conhecimento voltava-se 

exclusivamente para as impressões geradas na alma pelos objetos externos a mente humana. 

Para o filósofo romano a representação correta da realidade deveria ser compreendida com 

base na praticidade que a razão filosófica levaria o homem a adotar. A ênfase senequiana 

recaía no papel da impressão como um estímulo à ação, mais do que nas distinções 

epistemológicas que interessaram a Crisipo. (BRENNAN, 2005: 264) Com isso, Sêneca 

perceberia que as emoções poderiam ser corrigidas pela razão. Para isso, ele não rompe com a 

ideia de escolha das emoções pregadas pelos escolarcas estoicos, mas acrescentaria o conceito 

de voluntas ou velle (vontade) como forma de progredir das más emoções para as boas 

emoções (boas escolhas). Deve-se lembrar ainda que o ideal de sábio apresentava-se como um 

estado de existência inatingível, pois o sábio, se existisse, viveria de forma perfeita e não 

precisaria mais escolher nada além da virtude. O campo das escolhas propostas pelos 

primeiros estoicos e o da vontade senequiana (voluntas) de se combater os vícios (as emoções 

ruins) ficaria a cargo dos aspirantes a sabedoria. O pensamento de Sêneca não se afastou das 

emoções. Seu desejo era controlar as más condutas geradas por respostas afetivas 

desproporcionais à razão. Como atesta Margaret R. Graver:  

O ponto central para Sêneca é a noção de que os seres humanos são criaturas 

racionais e que a racionalidade é perfeita: nossas ações são guiadas pela 

crença, não por forças fora do nosso controle, e as crenças podem ser 

corrigidas. No entanto, não é contraditório dizer que também somos criaturas 

emocionais, equipadas pela natureza para responder afetivamente ao que 

consideramos bom ou mau. O objetivo do progresso moral não é tentar 

eliminar todas as respostas afetivas, mas entender em um nível profundo o 

que as coisas realmente são boas ou ruins para nós. (GRAVER, 2013: 275) 

 

  Nesse sentido, Sêneca propôs transmitir em suas epístolas os ensinos éticos que 

auxiliariam Lucílio a vencer as emoções consideradas ruins e que perturbavam a alma. Entre 

as emoções ruins combatidas em suas epístolas destacam-se o medo (ou angústia) e a 

esperança. Sêneca considerou o medo uma espécie de emoção reatualizada pelo mau uso da 
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memória. “A memória reatualiza a tortura do medo, a previsão antecipa-a, apenas com o 

presente ninguém pode ser infeliz!” (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.5, 9)  Portanto, é 

possível que Sêneca utilizasse a memória como um elemento fundamental no processo de 

combate aos maus pensamentos. Entretanto, é possível também verificar que Sêneca usaria 

dois tipos de memórias para ilustrar os exemplos de homens e mulheres virtuosos como forma 

de se combater os males da alma. Os usos das memórias (boas ou ruins) estariam diretamente 

ligados aos exempla de circunstâncias, homens sábios e mulheres virtuosas, ensinamentos 

éticos e tudo o que colaborasse para que o indivíduo retornasse a um estado tranquilo de alma 

após ser perturbado por situações externas. Nesse sentido, iremos analisar a seguir como 

Sêneca criaria um método de combate às dores e preocupações da alma utilizando as 

memórias ilustradas por diversos exempla. Pretendemos com isso demonstrar também como o 

medo, a angústia e a esperança precisariam ser interpretados à luz do conhecimento estoico 

para que a alma não sucumbisse às falsas representações distorcidas por emoções que seriam 

geradas no cotidiano.  

 

3.6.3 – Os usos da memória nas cartas a Lucílio, os exempla, as representações do medo, 

da angústia, da tortura e da morte. 

 

 Iniciaremos nossa análise sobre os usos da memória por Sêneca evocando aqui dois 

mitos. O primeiro apresenta-se com Prometeu71, que realizaria o roubo do fogo sagrado 

localizado no Monte Olimpo despertando assim a ira de Zeus. O segundo, refere-se à 

Simônides de Keos (557-467 a.C.), um poeta grego que segundo Cícero, o grande orador 

romano, seria o criador da mnemotécnica. De acordo com o mito, Zeus teria se enfurecido ao 

saber que Prometeu havia realizado o roubo do fogo sagrado no Monte Olimpo para entregar 

aos homens. O mito caminharia para uma vingança elaborada pelo pai dos deuses gregos que 

ordenaria a Hefesto72 que criasse uma mulher portadora de todos os males da humanidade 

para que fosse destinada aos homens. Prometeu, exercendo a astúcia grega alertaria então a 

                                                 
71

 Prometeu, que, consoante a “etimologia popular” proviria de pró, antes, e manthánein, aprender, saber, 

perceber, “ver”, significa exatamente o que o latim denomina de prudens, de prouidens, o prudente, o “pre-

vidente”, o que percebe de antemão. Filho do Titã Jápeto e da Oceânida Clímene, teve como irmãos a Epimeteu, 

Atlas e Menécio. Foi pelos homens que Prometeu enganou a seu primo Zeus por duas vezes. (BRANDÃO, 1986: 

166) 
72

 Hefesto é o deus coxo. Por tentar socorrer sua mãe Hera, que brigava com Zeus, foi por este lançado do 

Olimpo no espaço vazio. O deus caiu na ilha de Lemnos e ficou aleijado. Foi Tétis quem o recolheu e levou para 

sua gruta submarina. Hefesto sofre limitações de seu próprio físico e serve comumente de alvo de chacota para 

seus irmãos imortais. (BRANDÃO, 1986: 138) 
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Epimeteu, seu irmão, que não aceitasse nenhum presente vindo de Zeus, pois pressentia que 

algo de ruim iria acontecer.  Segundo Brandão:  

Para perder o homem, Zeus ordenou a seu filho Hefesto que modelasse uma 

mulher ideal, fascinante, semelhante às deusas imortais. Pandora é, no mito 

hesiódico, a primeira mulher modelada em argila e animada por Hefesto, que, 

para torná-la irresistível, teve a cooperação preciosa de todos os imortais. 

Atena ensinou-lhe a arte da tecelagem, adornou-a com a mais bela 

indumentária e ofereceu-lhe seu próprio culto; Afrodite deu-lhe beleza e 

insuflou-lhe o desejo indomável que atormenta os membros e os sentidos; 

Hermes, o Mensageiro, encheu-lhe o coração de artimanhas, imprudência, 

astúcia, ardis, fingimento e cinismo; as Graças divinas e a augusta Persuasão 

embelezaram-na com lindíssimos colares de ouro e as Horas coroaram-na de 

flores primaveris... Por fim, o Mensageiro dos deuses concedeu-lhe o dom da 

palavra e chamou-a Pandora, porque são todos os habitantes do Olimpo, com 

este presente, “presenteiam” os homens com a desgraça! Satisfeito com a 

cilada que armara contra os mortais, o pai dos deuses enviou Hermes com o 

“presente” a Epimeteu. Este se esquecera da recomendação de Prometeu de 

jamais receber um presente de Zeus, se desejasse livrar os homens de uma 

desgraça. (BRANDÃO, 1986: 168)  

  

 Esquecendo-se do alerta de seu irmão, Epimeteu receberia de Pandora o presente que 

carregaria todas as calamidades do universo. Após abrir o presente (a caixa de Pandora), 

Epimeteu então despertaria de seu erro e sua memória finalmente lhe faria lembrar do alerta 

dado por seu irmão. Esse mito não foi escolhido por acaso em nosso trabalho, já que 

Prometeu representa segundo a mitologia grega a prudência e o fogo sagrado simbolizaria a 

inteligência divina. Gostaríamos de trazer para a discussão, antes de comentarmos sobre a 

relação da memória com a razão (inteligência divina), outro mito que também ilustra a 

importância do uso da memória entre os povos da Antiguidade. Para a descrição do mito do 

poeta grego Simônides de Keos convidamos a historiadora Aleida Asmann para apresentar o 

mesmo. Segundo Assmann:  

Sobre esse Simônides conta-se que o boxeador Skopas lhe destinou a tarefa de 

honrá-lo com um poema durante uma festa em sua casa. O poema que 

Simônides apresentou aos convidados em honra de Skopas, porém, não foi 

bem aceito pelo mecenas, pois continha, como é de praxe na tradição lírica, 

além do louvor ao destinatário, uma longa passagem sobre os deuses, neste 

caso os dois dióscuros Castor e Polideuco. Skopas reagiu sarcasticamente, 

dizendo que Simônides só receberia metade do combinado pelo poema, e que 

deveria buscar a outra metade, se quisesse, junto aos deuses cantados com 

tanta eloquência. Nesse momento, o poeta grego é chamado para fora da casa, 

pois dois desconhecidos perguntaram por ele à porta. Simônides se dirige ao 

exterior da casa, mas não encontra rastro das ditas pessoas. Nisso, ocorre um 

desastre: o salão de festas de Skopas desaba e sepulta o anfitrião e seus 

convidados em suas ruínas. Simônides recebeu, então, o pagamento dos 

deuses por ser o único sobrevivente da catástrofe. (ASSMANN, 2011: 39-40) 
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 Esses mitos exemplificam como os homens da Antiguidade valorizavam os usos de 

suas memórias e que, se mal administradas, poderiam levar a uma catástrofe. Os 

ensinamentos gregos e romanos eram dados por técnicas de memorização de preceitos que 

levaria o homem a viver segundo uma determinada ética. Outro fator a ser observado é que 

nota-se, sem embargo, uma preocupação nesses mitos de demonstrar como o homem antigo 

deveria se submeter à vontade divina, incluindo também os usos de suas memórias. Vimos 

anteriormente no estoicismo que toda a realidade humana e cósmica era fruto da ação de uma 

Providência Divina. Assim, poderíamos imaginar que o uso da memória, segundo Sêneca, 

também estaria diretamente ligado a ideia de submissão à vontade divina da razão cósmica 

para se obter uma vida virtuosa. Sêneca buscaria em suas cartas fornecer ensinos éticos que 

conduzissem Lucílio a viver corretamente, seguindo os preceitos estabelecidos pela razão 

estoica. Nesse sentido, ele trataria as emoções de seus discípulos apresentando imagens de 

grandes personalidades da história romana e grega. Não apenas os feitos de grandes 

personalidades, mas também de homens simples ou meros escravos que eram maltratados por 

seus senhores, mas que resistiam corajosamente contra as vicissitudes do destino. Segundo 

Silvia Montiglio (2008: 169) a concepção de memória em Sêneca pode ser denominada 

“voluntarista”, pois esta era alicerçada em uma convicção de que as memórias, seus usos e 

efeitos eram governados pela vontade (voluntas). Sêneca perceberia a existência de memórias 

voluntárias e memórias involuntárias. Silvia Montiglio ainda afirma que Sêneca tinha como 

objetivo levar Lucílio a refletir sobre os usos de suas memórias e retirá-lo de uma angústia 

emocional. Em suas palavras:  

O latim não distingue com tanta nitidez os termos memoria e recordatio. 

Sêneca destacaria o caráter voluntarístico da memória ao descrever o ato de 

lembrar com as frases se convertere, repetere, in praeteritum tempus animum 

mittere, ou com o verbo simples respicere, bem como ao afirmar que todo o 

nosso passado vem a nós quando convocado e se deixa olhar e reter à nossa 

vontade. (MONTIGLIO, 2008: 170)  

 

 Com isso, apesar de estar submetido a uma vontade divina, Sêneca não retiraria do 

discípulo a responsabilidade em escolher suas memórias e rejeitar aquelas que causassem um 

desequilíbrio espiritual. A memória do discípulo deveria conformar-se com a vontade do 

destino. Para isso, Sêneca promoveria em suas cartas uma memória seletiva que 

proporcionasse a Lucílio vencer as influências exteriores, amoldando-se assim aos desígnios 

cósmicos. Na carta 94, Sêneca enfatiza a Lucílio a importância de se manter a memória ativa 

para que os ensinos estoicos fossem praticados:  

Quantas vezes passamos sem dar por coisas que temos diante dos olhos: fazer 

uma advertência é como fazer uma exortação. Frequentemente, o nosso 
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espírito finge não ver o que é evidente; há por isso que obrigá-lo a reparar 

mesmo nas coisas mais banais. [...] Por isso mesmo, a tua memória deve ser 

avivada; não interessa que estes princípios lá estejam guardados, mas que 

estejam ativos. Todas as ideias salutares devem estar em movimento, em 

permanente atuação, de modo a serem para nós não só objeto de 

conhecimento, mas também de prática. Acrescenta a isso que, assim, as 

verdades evidentes se tornam ainda mais evidentes. (SÊNECA, Cartas a 

Lucílio, Ep.94, 25-26)  

 

 É importante destacar que para Sêneca essas memórias seriam salutares se as mesmas 

fossem guiadas pelos preceitos estoicos. De nada serviria ativar as memórias, as lembranças, 

se as recordações não fossem iluminadas pelos ensinos racionais da filosofia estoica. Ainda na 

carta 94:  

Eu até admito que, por si só, os preceitos não sejam eficazes para corrigir as 

convicções falsas do nosso espírito; são, todavia, úteis, desde que aliados a 

outros métodos. Por um lado, avivam a memória; por outro, questões que, 

vistas na globalidade, podiam parecer confusas são entendidas com maior 

clareza quando encaradas separadamente. Se assim não fosse teríamos de 

considerar supérfluas as consolações e as exortações; ora nem umas nem 

outras são supérfluas; logo, os conselhos também o não são. (SÊNECA, 

Cartas a Lucílio, Ep.94, 21) 

 

 Dessa forma, Sêneca elaboraria diversos exemplos morais através do uso das 

memórias registradas em suas epístolas. Essas memórias estariam diretamente relacionadas a 

construção de imagens que ilustravam ensinos éticos nos textos presentes nas cartas 

demonstrando a Lucílio como controlar suas emoções no tempo. Como atesta Aleida 

Assmann, os locais de imagens eram usados na mnemotécnica romana como formas de se 

fixar na mente o conhecimento e os textos utilizando imagens distintas e marcantes. Era um 

procedimento que objetivava não apenas armazenar as informações, mas também recuperar 

quando necessário. (ASSMANN, 2011: 31)  

 Retornando a nossa ideia de que Sêneca desejava ensinar a Lucílio controlar suas 

emoções vencendo o medo gerado pelo passado e por suas expectativas em relação ao futuro, 

apresentaremos várias citações que demonstram como o filósofo combateu o medo gerado 

pelo passado e as angústias de se obter no futuro uma morte catastrófica.  Perceberemos nesta 

leitura como Sêneca indicou ao discípulo diversas formas de se controlar essas emoções 

representando corretamente o papel de um homem sábio e virtuoso perante acontecimentos 

inesperados da vida. Sêneca chama a atenção de Lucílio para que o mesmo não viesse a sofrer 

antecipadamente por acontecimentos que nem sequer ocorreram, ou poderia até mesmo não 

ocorrer. Na carta 13, Sêneca descreve a Lucílio como a imaginação poderia ampliar os medos 

e a angústia na alma. Segundo o filósofo:  
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Mais numerosos são, Lucílio, os nossos temores que as nossas verdadeiras 

aflições; e mais frequentemente nos angustia a nossa imaginação do que a 

realidade. Não te estou falando em linguagem de estoico, mas sim em 

linguagem  menos rigorosa. O que nós, estoicos, de fato afirmamos é que tudo 

o que nos suscita murmúrios e suspiros não tem a mínima importância e só 

merece desprezo. Deixemos, portanto, as grandes frases, que, todavia, - ó 

deuses! – são bem verdadeiras. Dar-te-ei somente este preceito: não sejas 

desgraçado antes de tempo, pois o que tu temes como coisa iminente talvez 

nunca venha suceder; peno menos, é certo que ainda não sucedeu! Certas 

coisas angustiam-nos antes que haja razão; outras angustiam-nos sem a 

mínima razão. Isto é, ou exageramos o nosso sofrimento, ou o sentimos por 

antecipação, ou apenas o imaginamos! (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.13, 4-

5)  

 

 Essa passagem reforça a ideia de que todo sofrimento da alma era interpretado por 

Sêneca como algo que poderia ser controlado pela razão. Sêneca destaca ainda que não se 

poderia ser infeliz antes de um fato acontecer. Destacamos aqui que mesmo combatendo o 

medo gerado na alma por lembranças ruins ou por temer um fim catastrófico no futuro, 

Sêneca ainda reforçaria que muitos de nossos temores eram despertados pela opinião vulgar. 

Aqui percebemos como Sêneca alertaria seu discípulo a não se guiar pelas opiniões sociais 

distantes da razão estoica. Ainda na carta 13, Sêneca afirma:  

Ora repara se podemos tomar como argumentos válidos os males futuros! O 

pânico que nos toma apenas provém de suspeitas, de ilusões. É como na 

guerra: um boato basta para dar como perdida a batalha; um mero boato faz 

dum homem um vencido! É assim mesmo, amigo Lucílio: aceitamos de 

chofre a opinião vulgar. Não observamos nem analisamos criticamente as 

causas dos nossos temores; enchemo-nos de medo e largamos a fugir como 

aqueles soldados que saem do acampamento por verem ao longe a poeira 

levantada por um rebanho, como aqueles a quem um boato anônimo enche de 

pânico. As angústias ilusórias são mesmo mais perturbadoras, não sei porquê! 

As autênticas ainda mantêm certos limites; as incertas, porém, dão toda a 

margem às conjecturas e fazem perder o norte aos ânimos medrosos. Não há 

tipo de terror tão funesto, tão incontrolável como o pânico; se o medo faz 

perder a razão, o pânico gera a completa loucura. Analisemos, portanto, a 

situação com o máximo cuidado. É natural que no futuro nos suceda um mal 

qualquer: o fato é que de momento ainda não existe. E quanta coisa não 

sucede sem nós esperarmos! Quanta coisa nós esperamos que nunca sucede! 

Mesmo que seja um mal futuro, para quê começar a sofrer antecipadamente? 

Logo sofrerás quando ele chegar; por agora, pensa em coisas mais agradáveis. 

Assim irás aproveitando o teu tempo: já é uma vantagem! Muitas 

circunstâncias podem surgir que suspendam, eliminem ou desviem sobre 

outro um perigo próximo, ou mesmo já eminente. Um incêndio pode permitir-

nos a fuga; um edifício que tomba em ruínas pode depositar-nos no chão, 

ilesos; uma espada prestes a degolar-nos pode ser desviada; e há quem tenha 

sobrevivido ao carrasco que lhe fora designado. A adversidade também tem a 

sua inconstância. Talvez nos atinja, ou talvez não; entretanto, pensemos em 

coisas mais alegres! (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.13, 8-11) 
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 Embora o filósofo alertasse Lucílio sobre os perigos de se viver preocupado com os 

acontecimentos futuros, muitas cartas apresentariam ao discípulo imagens de torturas e dos 

violentos tipos de mortes que geravam no imaginário romano um medo constante conforme é 

possível verificar na carta 14:  

podemos temer a indigência, ou as doenças, ou as violências perpetradas pelos 

poderosos. De todos eles nada nos abala mais do que os males ocasionados 

pela prepotência alheia, já que ocorrem acompanhados de imenso estrépito e 

agitação. As calamidades naturais que referi, indigência e doença, surgem 

silenciosamente e não incutem terror através da vista ou do ouvido; o terceiro 

tipo de desgraça ocorre entre grande alarido, faz a sua aparição entre armas, 

chamas, cadeias e bandos de feras treinadas para rasgar aos homens as 

entranhas. Imagina, neste momento, o cárcere, as cruzes, os cavaletes, os 

ganchos, o pau que atravessa todo o corpo e acaba por sair pela boca, os 

carros lançados em direções opostas que despedaçam os membros, a célebre 

túnica revestida e entretecida de matérias inflamáveis e tudo o mais que a 

crueldade foi ainda capaz de inventar. [...] Tal qual como a tortura é tanto 

mais eficaz quanto mais instrumentos dolorosos exibir (e assim vence pela 

vista homens que resistiram ao sofrimento), também daqueles receios que nos 

afligem e abatem o ânimo, os mais eficazes são aqueles que se fazem ver. 

(SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep. 14, 3-6) 

 

 Na carta 78, Sêneca ressaltaria uma metáfora em que o filósofo seria como um 

médico. Caberia ao filósofo prescrever os remédios que combateriam as dores da alma 

produzidas pelos enganos do destino:  

O remédio que eu, por minha parte, te receito é válido não apenas para a tua 

doença, mas para toda a tua vida: despreza a morte. [...] Em meu entender, há 

que por termo às lamentações por dores passadas. [...] O que é que se ganha 

em ressentir os sofrimentos passados [...]. Há portanto, dois sentimentos que 

devemos eliminar decididamente: o medo do futuro e a recordação da 

desgraça já passada. (SÊNECA, Cartas a Lucílio, Ep.78, 5-15) 

  

 Lucílio deveria representar a realidade da alma para se vencer qualquer medo 

desencadeado pelo passado e o futuro. Somente como tempo presente é que se poderia viver 

uma vida harmoniosa com as leis universais e em seu próprio espírito. A sabedoria afastaria 

da alma os sentimentos irracionais que eram despertados pela memória de exemplos de tortura 

ou de mortes trágicas. Sêneca buscava inspirar Lucílio com exemplos de homens sábios que 

venceram a morte, pois como vimos na teoria estoica a morte era representada como um 

indiferente. Sêneca sempre utilizava as imagens de Catão, o jovem e de Sócrates, como 

exemplos máximos de homens que venceram a morte. Triunfar sobre a morte significava 

representar bem o papel de um sábio frente a finitude da vida. Conforme é possível verificar 

em sua carta 13:  
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Até sinto vergonha de usar contigo esta linguagem e de te confortar com 

conselhos tão banais. Um homem vulgar dirá: Talvez este mal não ocorra! Tu, 

porém, deve dizer: E se ocorrer, qual é o problema? Veremos qual de nós se 

deixará vencer! Talvez um mal venha em meu benefício, talvez uma morte 

assim enobreça a minha vida. Foi a cicuta que deu grandeza a Sócrates! Tira a 

Catão o gládio com que assegurou a sua liberdade, e tirar-lhe-ás grande parte 

da sua glória! Já estou, porém, a exortar-te há demasiado tempo, quando tu 

necessitas mais de conselhos práticos que de exortações. (SÊNECA, Cartas a 

Lucílio, Ep.13, 14-15) 

 

 As imagens sobre a morte eram formas de realçar a importância de se obter com os 

estudos filosóficos uma resistência plena e constante, mesmo diante do maior golpe que o 

destino pudesse desferir contra qualquer indivíduo. A cortina final da metáfora do teatro como 

espaço de vida seria fechada com êxito se os personagens controlassem suas emoções durante 

o tempo de suas existências. Conforme Edwards, enquanto Sêneca e outros usam a metáfora do 

teatro em relação ao personagem em geral, é, sobretudo em relação à morte que a metáfora do ator era 

invocada. Para Edwards:  

na vida real, para os pensadores estoicos, o que acontecerá com o indivíduo já 

estava determinado pelo Destino. O bom ator aceita o papel que lhe foi dado e 

o desempenha bem: da mesma forma, o bom estoico aceitará de bom grado o 

que o destino determinou para ele. Aqui a analogia do teatro destaca não a 

disposição específica de um indivíduo como adequada a um papel específico, 

mas o próprio papel como algo já determinado pelo Destino. (EDWARDS, 

2007: 152-153)  

 

 Assim, vimos que a metáfora do teatro em Sêneca estava diretamente associada às metáforas 

do tempo. Representar bem o papel na vida era representar bem as virtudes estoicas que garantiriam ao 

discípulo viver conforme a natureza. E mesmo que o destino já determinado pela Providência Divina 

colocasse para o homem diversos acontecimentos inevitáveis como as dores de emoções errôneas 

como o medo e a angústia, caberia ao aspirante a filosofia triunfar sobre tais impressões. Pois como o 

mesmo filósofo diria em sua carta 77, na vida não importa a duração da peça, mas a qualidade da 

representação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O estoicismo de Sêneca voltou-se no decorrer de sua história para a compreensão das 

emoções (adfectus). Sêneca procurou em suas epístolas exortar seu disícpulo Lucílio, consolar 

seus amigos e ensinar que a vida era mais do que uma simples busca pelas riquezas e 

honrarias deste mundo. Em suas Cartas dedicadas a Lucílio, Sêneca, após retirar-se da vida 

política romana em 62 d.C., procurou viver o que ensinou, ou seja, a tranquilidade da alma 

(tranquilitate animi) que tanto pregou em suas obras. Algumas de suas cartas apresentaram a 

nós uma constante preocupação do filósofo de ensinar como devemos administrar 

corretamente o tempo de vida, pois comparado ao tempo cósmico a vida seria apenas um 

ponto, uma breve existência.  

 Entre as metáforas que o filósofo utilizaria para indicar a Lucílio como viver 

corretamente chamou-nos a atenção um excerto de sua carta 77 em que a vida é representada 

como um grande teatro. Para Sêneca a duração da existência humana não assumiria o papel 

mais importante da vida, mas sim como um discípulo deveria aproveitar o tempo sabiamente 

seguindo irrepreensívelmente os princípios éticos da filosofia estoica.  As diretrizes éticas 

adotadas em sua escrita epistolar estavam amparadas na ideia determinista de um tempo 

cósmico controlado pela Providência Divina. Para Sêneca, a verdadeira libertas estava em se 

obedecer as leis naturais cósmicas e viver em conformidade com suas regras. O tempo de vida 

dos homens estaria fadado a um ponto final “escrito” pela vontade divina. Os vícios (atitudes 

errôneas e voltadas para a satisfação do prazer) eram entraves que marcavam as paixões 

humanas e levavam o homem a viver de forma irracional.   

 Nesse sentido, Sêneca compreendia que o tempo de vida deveria ser controlado com 

os exercícios filosóficos que garantiríam o bem viver. Essa postura filosófica não visava outro 

objetivo que não a de se reivindicar o tempo existencial da vida. Vidica te tibi! Essa 

reivindicação representaria a ação correta de se usar cada momento da vida conforme os 

ensinos éticos do estoicismo. Vimos que o sentido de se reivindicar o tempo de vida não 

estaria vinculado a uma ideia abstrata desconectada de uma vida prática. Os ensinos de 

Sêneca carregavam o peso estoico do pragmatismo romano para se viver de forma virtuosa. A 

prática filosófica descrita nas epístolas senequianas indicaria a Lucílio como o mesmo poderia 

controlar o uso de suas memórias, suas expectativas pelo futuro, os medos e as incertezas 

sobre a vida e suas diversas emoções.  
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 Como vimos, desde os primeiros filósofos estoicos, a ideia de se comparar a vida a um 

grande teatro tornou-se prática corrente entre os gregos e os romanos. Essa metáfora 

transmitiria uma ideia de que todos seriam personagens de uma grande peça existencial 

constituída pelo autor da vida: Deus, Providência Divina ou o Lógos Universal. Nesse sentido, 

Sêneca convidaria Lucílio a representar bem seu papel de discípulo aceitando os desígnios 

divinos e exercitando a razão para se vencer qualquer sentimento ou emoção que produzisse 

um desequilíbrio espiritual. A razão, em sua luta incessante contra as paixões humanas, seria 

usada como instrumento para se viver virtuosamente e em equilíbrio com o cosmos.  

 Para se compreender o pensamento de Sêneca percebemos que foi necessário 

contextualizar historicamente o surgimento da escola estoica em suas diversas fases. 

Procuramos verificar como os primeiros escolarcas do pórtico organizaram os seus 

fundamentos filosóficos. Vimos que Zenão de Cício, Crisipo e Cleanto foram os responsáveis 

em consolidar durante o período helenístico a filosofia do pórtico. É notório também que o 

estoicismo desde sua origem buscaria exaltar o uso da razão para se controlar as emoções. Um 

dos fatores que deram ao estoicismo a fama de resistir a qualquer dificuldade foi exatamente a 

ideia presente entre seus primeiros filósofos em se desenvolver uma vida indiferente a 

qualquer sofrimento (apatheia). Zenão organizaria sua filosofia em três grandes áreas do 

conhecimento (física, lógica e ética), embora o mesmo não esboçasse qualquer tentativa de 

promover qualquer dessas áreas como a mais importante em seu sistema filosófico. A ética, a 

física e a lógica eram partes de um todo filosófico, um corpo inseparável que garantiria aos 

homens o conhecimento necessário para se alcançar a sabedoria. Assim, o sistema filosófico 

estoico desde sua origem não se furtaria, conforme ocorreria com outras filosofias da 

Antiguidade, de buscar um fundamento racional para a felicidade humana. Sêneca seguiu 

estes ensinamentos elaborando desta forma uma filosofia voltada para os princípios éticos do 

estoicismo. Seu desejo era vencer o tempo irracional, ou seja, o desperdício de tempo com 

coisas banais e que distanciavam o homem da sabedoria.  

 Observamos também que os estoicos adotaram metáforas para representar a 

organização de seu sistema filosófico. As partes da filosofia estoica eram comparadas às 

partes de uma árvore ou de um corpo, mas que eram unificadas pela razão cósmica. Outro 

ponto que destacamos foi a falsa ideia de que o homem helenístico teria se voltado única e 

exclusivamente para a vida reflexiva interior buscando uma felicidade desvinculada da vida 

social, uma vez que a cidade-estado grega deixaria de ser o referencial maior para o cidadão 

grego após as invasões Alexandrinas. Essa ideia não foi defendida por Pierre Hadot e Robert 
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W. Sharples, uma vez que para esses autores a política continuaria a fazer parte da vida dos 

homens no período denominado helenístico. A crença do afastamento do homem grego após 

Alexandre da Macedônia invadir a Península Balcânica seria fruto de uma visão construída 

por pensadores do século XX d.C.. Sharples afirma que desde a Antiguidade Tardia houve um 

acentuado estudo voltado para as obras de Platão e Aristóteles, o que levou as demais 

filosofias helenísticas, como o estoicismo, a serem consideradas inferiores ou sem 

importância nos estudos filosóficos. (SHARPLES, 2007: 223) 

 Além de contextualizar os primeiros estoicos na era helenística procuramos 

demonstrar que durante o chamado estoicismo médio (II-I a.C.), importantes filósofos 

estoicos entrariam em contato com a aristocracia romana. O contato de Panécio de Rodes e 

Possidônio de Apameia com o círculo dos Cipiões foi fundamental para que a filosofia do 

pórtico adentrasse no mundo romano.  

 Outro aspecto que enfatizamos em nossa pesquisa foi como a filosofia estoica 

desenvolveu conceitos fundamentais para a compreensão do tempo enquanto conceito 

histórico e filosófico. Aqui, a discussão procurou caracterizar como o tempo foi 

compreendido segundo a teoria estoica. O tempo estoico era considerado um incorpóreo 

(asómatos) e indiferente (adiaphoroí), pois somente os corpos possuíam um estatuto que 

lastreava a verdade para a compreensão da realidade racional estoica. Os corpos não eram 

compreendidos segundo a perspectiva newtoniana moderna. Para os estoicos, tudo que agia e 

padecia era classificado em sua filosofia como corpóreo. Os corpos estoicos envolviam as 

virtudes (ações éticas e racionais) enquanto os incorpóreos não agiam sobre a vida dos 

homens. Além disso, por ser uma filosofia que não separava o mundo dos homens e o 

cosmos, os estoicos acreditavam que toda realidade poderia ser representada na alma ao se 

consentir, usando a parte principal da razão (hegemônico), com as impressões advindas do 

mundo exterior. Diante de tal fato, o exercício da representação efetuada pela razão na alma 

humana sempre esteve presente entre os estoicos, pois representar a realidade na alma 

significava viver de forma virtuosa, escolher racionalmente os acontecimentos ditados pelo 

destino e exercer a liberdade aceitando a vontade da Providência Divina.  

 Sêneca compreendeu essa questão apresentando aos leitores de suas Cartas a Lucílio 

que a vida poderia ser representada (compreendida na alma) ao se usar os princípios éticos do 

estoicismo. A ética estoica indicaria aos homens como renunciar os prazeres e tudo que 

produzisse na mente humana falsas impressões advindas da irracionalidade. Os 

acontecimentos deveriam ser representados de forma a produzir no espírito humano uma vida 
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tranquila, feliz e conformada com os princípios da razão cósmica. Sendo assim, Sêneca 

escreveu suas cartas com o intuito de fornecer os exempla (exemplos morais) que auxiliariam 

o amicus Lucílio a viver de forma sábia.  

 As metáforas do teatro e do tempo usadas por Sêneca associavam a vida representada 

como em uma peça teatral. Cada um receberia um papel a ser desempenhado no palco da 

existência. Esse papel era dado pelo destino (fatum) e guiado pela Providência Divina. 

Caberia ao homem atuar eticamente obedecendo os príncipios filosóficos encontrados no 

exercício diário da razão. Ser personagem da vida era viver conforme a natureza e os 

desígnios racionais estabelecidos pelo destino. Não haveria espaço para as dores no presente, 

nem para o medo do futuro ou para as lembranças ruins do passado. Foi com esse fundo moral 

que Sêneca habilmente desenvolveria em suas epístolas diversos preceitos que visavam 

vencer as dores espirituais geradas por tudo o que não estivesse de acordo com a razão 

filósofica estoica.  

 Além de considerarmos os fatores filosóficos e a origem da escola estoica buscamos 

verificar qual foi o tipo de documento escolhido por Sêneca para desenvolver suas ideias e 

registrar seus ensinamentos. Por apresentar-se como um tipo de escrita mais livre e sem os 

rigores dos tratados filosóficos, Sêneca escolheria para seus ensinos morais o chamado gênero 

epistolar. A partir desssa constatação realizamos então um breve estudo sobre a arte 

epistolográfica no Mundo Antigo. A carta constituiria-se como um veículo transmissor de 

ideias com diversas temáticas. Segundo Zilda Andrade L. dos Santos as epístolas assumiram 

na Antiguidade diversas funções, tais como as de exortar um amigo, consolar alguém sobre a 

morte de um ente querido, transmitir ensinos filosóficos ou promover uma discussão política 

(SANTOS, 2017: 102).  

 Segundo Manuel Casquero e Larissa de Souza L. Kerr não houve uma preocupação 

efetiva por parte dos gregos e romanos em se constituir notoriamente uma área de estudo 

sobre as cartas. Vimos que o gênero epistolar acabou se formando gradativamente pela fusão 

de vários outros gêneros literários, tais como o lírico, o épico e o drama. Apesar disso, foi de 

suma importância perceber como alguns autores da Antiguidade iniciaram o processo de 

constituição de algumas obras sobre a epistolografia.  Caso da obra Perì hermēneías ou De 

elocutione em latim (Sobre o estilo) de Demétrio de Faleros. Somente no século I d.C. têm-se 

um conunto mais organizado sobre as epístolas como: os Tipos epistolares (Typoi Epistolikoi) 

de Pseudo-Demétrio; os Estilos epistolares (Epistolimaioi Kharactêres) de Pseudo-Libânio e 

outros estudos como o De epístolis de Júlio Victor (KERR, 2016: 1134).  
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 Sêneca não se preocupou em estudar efetivamente as regras constitutivas das cartas, 

mas era um profundo conhecedor da Gramática, da Lógica e da Filosofia. Sua escolha levou-

nos a identificar que para o filófoso não havia uma clara distinção entre os conceitos de carta 

e epístola. Porém, notamos como afirmou Ingeborg Braren, que as epístolas eram mais 

voltadas para a divulgação de ideas para um público leitor que acompanhava a produção 

senequiana em Roma. As cartas, por sua vez, tinham um aspecto mais íntimo, mais particular 

e voltava-se para a consituição de laços afetivos entre parentes ou amigos. Como as ideias de 

Sêneca transitavam entre o público e o privado, assumimos em nosso trabalho ambos os 

conceitos de carta e epístola. (BRAREN, 1999: 40) 

 No último capítulo buscamos concluir nossos estudos utilizando o método da 

comparação histórica em nossa análise sobre as Cartas direcionadas por Sêneca a seu 

discípulo Lucílio. Assim como afirma Marcel Detienne, a História, enquanto ciência, permite-

nos confrontar dados, contextos históricos, culturas, sociedades e valores. Procuramos nesse 

sentido comparar as cartas senequianas com outras obras que também retrataram como o 

filósofo romano se preocupou com a administração das emoções no tempo utilizando diversas 

metáforas. Assim, buscamos perceber semelhanças e diferenças entre ideias que foram 

apreogadas por Sêneca em suas diversas fases de vida e não somente no período conhecido 

como Neroniano. Aproximamos as ideias sobre o tempo existencial senequiano presente em 

obras de sua autoria como o De Ira, Sobre a brevidade da vida, Sobre a Providência Divina, 

as Cartas Consolatórias e Sobre a Vida Feliz.  

 Por fim, concluímos que o tempo existencial para Sêneca não era desprovido de valor, 

assim como os primeiros estoicos pensaram. Sêneca soube valorizar a vida e ensinar que a 

sabedoria não depende do tempo que vivemos, mas a forma como vivemos. Como representar 

a vida corretamente tornaria-se uma de suas metáforas que relacionaria o tempo com o teatro, 

o sábio com o ator, o homem com o divino. A qualidade da representação estava associada a 

uma vida virtuosa, sábia, fundamentada na filosofia estoica. O tempo de Sêneca foi pensado, 

analisado e vivenciado em seus ensinamentos. Se a vida era como um teatro do tempo caberia 

então a Lucílio viver ou representar bem sua vida na grande peça universal da existência. 

Existência que não se apartaria do passado ou do futuro, mas aprenderia a controlar as 

emoções no tempo presente.  
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