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RESUMO 

Investigamos, nesta tese, como Sêneca, nos seus textos consolatórios, exortava os 

destinatários a controlar a emoção da aegritudo por meio da razão. A aegritudo, isto é, o 

sofrimento, era uma emoção que afastava o indivíduo das suas relações com a família e 

amigos. Em nossa pesquisa, elencamos as circunstâncias em que esse sofrimento surgia a 

partir da morte de entes queridos, o luto. O sofrimento excessivo ou o luto prolongado eram 

os motivos pelos quais o filósofo escrevia suas consolatórias para suprimir a dor dos 

destinatários. Nesse sentido, Sêneca se valia da argumentação filosófica, elaborada por meio 

de preceitos e exemplos, e recomendava remédios para eliminar a raiz do sofrimento, ou 

seja, a dor pela perda dos entes queridos. Para tanto, selecionamos um corpus documental 

composto por seis consolatórias, destinadas à Márcia, Hélvia, Políbio, Marulo e duas à 

Lucílio. As consolatórias selecionadas foram escritas na forma de tratados e epístolas, haja 

vista que essa tipologia textual não era definida por sua forma, mas pelo conteúdo. Nesses 

textos, o autor pontua que os males que afligem os destinatários não existem, pois são 

indiferentes, conformes à natureza; após isso, aborda as condições específicas do destinatário 

para que o remédio possa servir-lhe melhor; e, por fim, exorta o consolado a eliminar a dor 

que o aflige e propõe remédios a partir da filosofia estoica. Com isso, desenvolvemos nossa 

tese em três capítulos: no primeiro, abordamos Sêneca no seu contexto familiar e político, 

bem como refletimos sobre o desenvolvimento da consolatória em Roma, sua tipologia em 

epístolas e tratados e como tais textos nos foram legados, dos manuscritos às edições 

modernas. No segundo capítulo, aprofundamos nossa análise sobre a morte e o morrer na 

Roma do século I d.C., o estoicismo e a percepção da morte nos textos de Sêneca, bem como 

o modo como o autor constrói sua argumentação a partir de preceitos e exemplos. No último 

capítulo, analisamos a filosofia como remedium contra o sofrimento, os exemplos de bons e 

maus comportamentos no contexto do luto e a necessidade das redes de apoio ao enlutado, 

compostas por amigos e familiares. Assim, veremos como Sêneca, em suas consolatórias, 

desenvolve uma argumentação filosófica que pretende eliminar a dor pela perda dos entes 

queridos e, por meio da razão, reinserir o indivíduo na sociedade romana. 

 

Palavras chave: Morte, Luto, Aegritudo, Sêneca e Consolatio. 
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ABSTRACT 

In this thesis, we investigated how Seneca, in his consolatory texts, exhorted the recipients 

to control the emotion of aegritudo through reason. The aegritudo, that is, suffering, was an 

emotion that took the individual away from his relationships with family and friends. In our 

research, we list the circumstances in which this suffering arose from the death of loved 

ones, mourning. Excessive suffering or prolonged mourning was the reason why the 

philosopher wrote his consolations to suppress the pain of the recipients. In this sense, 

Seneca used philosophical arguments, elaborated through precepts and examples, and 

recommended remedies to eliminate the root of suffering, that is, the pain of the loss of loved 

ones. For that, we selected a documentary corpus composed of six consolations, destined to 

Marciam, Helviam, Polybium, Marullus, and two to Lucilius. The selected consolations were 

written as treatises and epistles since this textual typology was not defined by its form, but 

by its content. In these texts the author points out that the evils that afflict the recipients do 

not exist, but are indifferent, according to nature; after that, it addresses the specific 

conditions of the recipient so that the remedy can serve him better; and, finally, he urges the 

consoled to eliminate the pain that afflicts him and proposes remedies based on stoic 

philosophy. With that, we developed our thesis in three chapters: in the first, we approached 

Seneca in its family and political context, as well as reflected on the development of the 

consolatory in Rome, its typology in epistles and treatises and how such texts were left to 

us, from the manuscripts to modern editions. In the second chapter, we deepen our analysis 

of death and dying in Rome in the first century, stoicism, and the perception of death in the 

texts of Seneca, as well as the way the author builds his argument based on precepts and 

examples. In the last chapter, we analyzed philosophy as a remedium against suffering, 

examples of good and bad behavior in the context of mourning, and the need for support 

networks for mourners, composed of friends and family. Thus, we will see how Seneca, in 

his consolations, develops a philosophical argument that aims to eliminate the pain of the 

loss of loved ones and, through reason, to reinsert the individual in Roman society. 

 

Keywords: Death, Mourning, Aegritudo, Seneca, Consolatio. 
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RESUMÉ 

Dans cette thèse, nous avons étudié comment Sénèque, dans ses textes de consolation, 

exhortait les destinataires à contrôler l'émotion de l’aegritudo par la raison. L’aegritudo, 

c'est-à-dire la souffrance, était une émotion qui éloignait l'individu de ses relations avec sa 

famille et ses amis. Dans notre recherche, nous énumérons les circonstances dans lesquelles 

cette souffrance est née de la mort d'êtres chers, du deuil. Des souffrances excessives ou un 

deuil prolongé étaient la raison pour laquelle le philosophe écrivait ses consolations pour 

supprimer la douleur des destinataires. En ce sens, Sénèque a utilisé des arguments 

philosophiques, élaborés à travers des préceptes et des exemples, et a recommandé des 

remèdes pour éliminer la racine de la souffrance, c'est-à-dire la douleur de la perte d'êtres 

chers. Pour cela, nous avons sélectionné un corpus documentaire composé de six 

consolations, destinées à Marciam, Helviam, Polybium, Marullus, et deux à Lucilius. Les 

consolations sélectionnées étaient écrites sous forme de traités et d'épîtres puisque cette 

typologie textuelle n'était pas définie par sa forme, mais par son contenu. Dans ces textes, 

l'auteur souligne que les maux qui affligent les destinataires n'existent pas, mais sont 

indifférents, conformément à la nature; après cela, il aborde les conditions spécifiques du 

destinataire afin que le recours puisse mieux le servir; et enfin il exhorte le consolé à éliminer 

la douleur qui l'afflige et propose des remèdes basés sur la philosophie stoïcienne. Avec cela, 

nous avons développé notre thèse en trois chapitres : dans le premier, nous avons abordé 

Sénèque dans son contexte familial et politique, ainsi que sur le développement du 

consolateur à Rome, sa typologie en épîtres et traités et comment de tels textes ont été laissés 

pour nous, des manuscrits aux éditions modernes. Dans le deuxième chapitre, nous 

approfondissons notre analyse de la mort et du mourir à Rome au premier siècle, du stoïcisme 

et de la perception de la mort dans les textes de Sénèque, ainsi que de la manière dont l'auteur 

construit son argumentation à partir de préceptes et d'exemples. Dans le dernier chapitre, 

nous avons analysé la philosophie comme remède contre la souffrance, des exemples de 

bons et mauvais comportements dans le contexte du deuil, et la nécessité de réseaux de 

soutien pour les personnes en deuil, composés d'amis et de membres de la famille. Ainsi, 

nous verrons comment Sénèque, dans ses consolations, développe une argumentation 

philosophique qui vise à éliminer la douleur de la perte d'êtres chers et, par la raison, à 

réinsérer l'individu dans la société romaine. 

 

Mots clés : Mort, Deuil, Aegritudo, Sénèque, Consolatio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nossa pesquisa aborda a argumentação filosófica de Sêneca a respeito dos 

comportamentos no contexto do sofrimento diante da morte de um ente querido. Debruçamo-

nos sobre a argumentação senequiana contida nas consolatórias: textos escritos e 

direcionados a destinatários específicos que estendiam seu sofrimento e luto além do 

socialmente aceito pela comunidade romana no contexto do século I d.C. Com tais textos, 

escritos em forma de epístolas ou tratados, o filósofo difundia um discurso pautado em 

preceitos morais e, por meio da argumentação retórica, incitava o leitor-ouvinte às mudanças 

de comportamento, seja no nível pessoal, controlando as emoções, seja em um nível social, 

haja vista que, no pensamento do filósofo, comportamentos individuais se refletiam em toda 

sociedade. 

Sêneca passou grande parte da sua vida em Roma e, com isso, viu-se em um 

ambiente de relações familiares e de amizade que, conforme veremos, se constituíram como 

parte importante de sua argumentação filosófica. Devido à sua formação estoica, Sêneca se 

valeu da filosofia da Stoa para fazer uma leitura dos comportamentos sociais dos enlutados; 

logo, propôs ações que visavam reinserir o indivíduo nas relações sociais. 

Nosso trabalho se fundamenta na ideia de que Sêneca, estando inserido em um 

meio social, político e cultural complexo, utilizava seus textos para se comunicar e se 

relacionar com a comunidade, sobretudo ao se valer da moral estoica para, assim, exortar 

determinados comportamentos, tais como se manter na companhia dos amigos vivos (Marc. 

5.1; Ep. 64.8; 78.4) ou encontrar novos (Ep. 63.11), manter-se nas obrigações públicas (Pol. 

18.1; Ep. 99.6), conservar os vínculos com os familiares (Marc. 10.4-5; Helu. 18-19), 

ocupar-se com os estudos (Helu. 17.3-5), não chorar em público (Pol. 6.4), agir conforme a 

natureza (Ep. 93.1), em vez de criticar o destino pelo tempo de vida daqueles que perdeu 

(Marc. 22.1; Ep. 93.1-4). A partir de sua visão filosófica enquanto prática (cf. Ep. 5.4; 48.4; 

75.4), no decorrer de suas vastas obras ( De Vita Beata; De Beneficiis; Epistulae ad 

Lucilium) Sêneca se valeu dos argumentos retóricos para incitar tais mudanças. Apesar disso, 

nossa pesquisa se centra em uma tipologia de texto particular, isto é, as consolatórias 

senequianas. 

Dito isso, devemos questionar: o que define um texto como consolatória? 

Utilizando a terminologia senequiana, uma consolatória era um gênero textual com uma 
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tradição própria (clarissimorum ingeniorum monumento) (Helu. I.2), escrita para conter e 

aliviar o luto (compescendos moderandosque luctus) (Helu. I.2), cuja função é exortar, 

aconselhar ou admoestar (moneo) o leitor ouvinte (Marc. 2.1). Desse modo, as consolatórias 

de Sêneca são uma configuração de parênese, isto é, uma exortação moral, a qual é o 

denominador comum de todos os seus diálogos e obras em prosa (CID LUNA, 1999, p. 118). 

A consolatória foi um gênero criado pelos filósofos gregos e a posteriori 

adaptado pelos romanos. O objetivo do consolador era transformar o estado interior de 

sofrimento das pessoas que tinham sido abaladas pela adversidade e era composta de uma 

escrita persuasiva, contendo exposições reflexivas, exemplos moralizantes, padrões de 

conduta e princípios morais que serviriam como remédios (Helu. 1.2; Ep. 63.8; Marc. 19.1) 

para curar a aflição. 

A partir dessa definição de consolatória como sendo um texto que pretende 

exortar o leitor-ouvinte a eliminar suas dores e, desse modo, extirpar o sofrimento, podemos 

estabelecer um recorte nas obras do filósofo que serão objeto de nossa pesquisa, a saber: a 

Ad Marciam de consolatione, a qual Sêneca escreve para aconselhar a aristocrata Márcia a 

deixar o luto de três anos pela morte do filho;  a Ad Helviam de consolatione, que Sêneca 

escreve à sua mãe para reconfortá-la devido a seu desterro; bem como a Ad Polybium de 

consolatione, texto no qual o filósofo pretende exortar o liberto de Cláudio a superar a morte 

do irmão. Essas três consolações nos foram legadas pela tradição manuscrita no conjunto 

dos Dialogi, e são comumente objeto de estudos daqueles que se dedicam à análise das 

consolatórias senequianas. Desse modo, a partir da definição acima posta, estabelecemos 

também mais três epístolas que Sêneca escreveu a Lucílio, cujos objetivos eram, do mesmo 

modo, exortar o destinatário a abandonar o sofrimento provocado pela morte de um ente 

querido. São elas a epístola 63, na qual o filósofo consola seu amigo pela morte de Flaco; a 

epístola 93, cujo objetivo é consolar seu discípulo pela morte do filósofo Metronacte; e, por 

fim, a epístola 99, a qual é uma cópia de uma carta escrita a Marulo, o qual sofria pela morte 

do filho. 

Nosso corpus documental, então, é composto de três tratados consolatórios e três 

epístolas que foram escritas para destinatários específicos e nomeados nos textos, os quais 

sofriam pela morte de algum familiar ou amigo. A exceção se encontra na consolatória à sua 

mãe Hélvia, escrita pelo motivo do exílio do filósofo. Apesar disso, incluímos esse texto em 

nosso corpus pela comparação explícita que Sêneca faz do sofrimento de sua mãe ao 
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sofrimento que acontece no momento do luto (Sen. Helu. 1.2). O consolo poderia acontecer 

sobre qualquer tipo de dolor e, também, o sofrimento advindo dessas dores, chamado de 

aegritudo (Sen. Marc. 6.16; Helu. 11.26). 

Apesar disso, a consolatio mortis, portanto, é o tipo predominante de texto que 

iremos analisar nesta tese. Sêneca escreve para destinatários específicos com o objetivo de 

exortá-los a mudar seus comportamentos diante do sofrimento e, em especial, a se 

reintegrarem na sociedade. Seus escritos possuem elementos retóricos e preceitos de caráter 

geral que serviam de ensinamento moral a qualquer um que entrasse em contato com o texto, 

não apenas o afligido pela dor. 

Os discursos consolatórios de Sêneca encontraram nas epístolas e tratados as 

formas que mais se prestaram a veicular seus conteúdos, pois, assim, poderia admoestar 

aquele que sofria com a dor, ajudando a suportá-la, ao mesmo tempo em que poderia 

transmitir seus ensinamentos à comunidade se valendo de alguns tópicos propícios à 

transmissão de sua mensagem, como a morte, o luto, a dor e a aflição e, sobretudo, 

aconselhando mudanças de comportamento. Nesse ambiente propício a conselhos, 

exortações e admoestações de carácter filosófico, a consolatio integra assim os elementos 

pessoais daquele para quem se destina a carta e os ensinamentos morais estoicos para 

persuadir o leitor a permanecer com determinados comportamentos ou, na maior parte dos 

casos, a adotar normas diferentes de conduta. 

A partir do exposto, iremos analisar as consolatórias de Sêneca e, desse modo, 

buscaremos compreender o modo como o autor se vale de seus textos para construir modelos 

de comportamento virtuosos no contexto das relações familiares e de amicitia. Assim, 

propomos que as consolatórias eram textos que não se restringiam apenas aos destinatários 

(i.e. Márcia, Hélvia, Políbio, Lucílio, Marulo), haja vista que circulavam e eram lidos por 

um público mais amplo, que se situava na cidade de Roma e seus arredores, em um momento 

de transformações políticas e sociais advindas da estruturação do Principado no século I d.C.  

As obras do filósofo possuem um centro geográfico, Roma, e um centro político 

perfeitamente distinto, representado pelo imperador e os que o cercam, sobretudo, a 

aristocracia e a familia Caesaris (FAVERSANI, 2014, p. 62). 

Embora o foco da nossa análise não seja a dimensão política das consolatórias, 

é importante destacarmos que, além dos preceitos filosóficos, Sêneca se valia de seus textos 

para comunicar elementos políticos e que envolviam o poder na corte imperial. Segundo 
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nossos pressupostos, Sêneca escrevia para uma elite letrada de Roma e, em especial para os 

membros da corte imperial, como atestam os destinatários de seus textos e pelas informações 

que outros autores antigos nos transmitem (Tácito, Suetônio, Dion Cássio, Quintiliano). O 

filósofo se valia de um gênero textual com características definidas para comunicar com os 

leitores os preceitos estoicos. 

Apesar de as consolatórias possuírem um papel prático e serem voltadas a um 

contexto definido, os textos de Sêneca extrapolavam o objetivo inicial, abarcando, conforme 

supomos, outras esferas para além do comportamento diante da morte ou do sofrimento. 

Possuíam, em nossa leitura, três dimensões: em primeiro lugar, uma dimensão política, na 

qual o autor se valia de seu discurso para se comunicar com a elite imperial, mesmo estando 

afastado da vida pública pelo desterro (Ad Helu.) ou para se dedicar à filosofia, como nas 

Epístolas a Lucílio; em segundo lugar, uma dimensão familiar, por meio da qual Sêneca 

fortalecia seus laços com seus familiares, sobretudo na Consolatio ad Heluiam, ou propõe 

condutas moralmente aceitas, como na ad Marciam e na epístola 99, e propunha modelos de 

comportamento diante das perdas de entes queridos e formas de estabelecer relações entre 

os entes de uma família, não se deixando levar pelo luto excessivo; por fim, uma dimensão 

filosófica, pela qual o filósofo propunha preceitos estoicos e, desse modo, formas de atingir 

ou, ao menos, buscar a sabedoria. 

Essa divisão, no entanto, é puramente metodológica. Além disso, nem todas as 

consolatórias possuem o mesmo objetivo intrínseco, pois em algumas a dimensão política 

estará mais explícita (Ad Polybium), e em outras a questão familiar estará mais evidente (Ad 

Heluiam), ao passo que os comportamentos em busca da virtude na presença de amigos já 

são mais manifestos em outras epístolas (Ep. 63; 99). Nesse sentido, destacamos o objetivo 

de nossa tese: analisar as estratégias que Sêneca recomenda aos seus destinatários para 

combaterem ativamente o sofrimento, isto é, a aegritudo, eliminando a dor causada pela 

morte dos entes queridos. Consideramos, desta feita, que estabelecermos e analisarmos a 

forma como o filósofo constrói seus argumentos se torna imprescindível para 

compreendermos seu uso da filosofia como terapia da alma, isto é, como Sêneca se vale do 

estoicismo para propor comportamentos socialmente aceitos no contexto do luto e do 

sofrimento pela morte de entes queridos, sejam eles familiares ou amigos. 

As consolatórias senequianas transmitiam mensagens que, a nosso entender, 

transformam-se em normas moralizantes, uma vez que compunham discursos filosóficos 



 
15 

exaltando determinados comportamentos no seio da comunidade política de Roma. Dito de 

outro modo, analisarmos as regras de sua construção retórica se mostra essencial para se 

compreendermos o conteúdo e a mensagem que o autor quer transmitir aos leitores. A 

construção retórica das consolatórias é um dos fatores que agrega valor ao texto, isto é, o 

modo como o filósofo escreve e encadeia os preceitos e exemplos são capazes de imprimir, 

no ânimo do leitor-ouvinte, sensações diferenciadas. Assim sendo, a análise da construção 

das consolatórias de Sêneca se torna imprescindível para nossa interpretação, uma vez que 

não podemos separar a estruturação do conteúdo do texto das mensagens que o autor deseja 

emitir aos seus ouvintes. Compreendemos, nesse sentido, que os discursos senequianos 

fazem parte de um processo de legitimação de um ethos aristocrático pautado em 

comportamentos tido como virtuosos sob a perspectiva estoica. 

Nesse sentido, a problemática que guia nosso trabalho se refere ao uso da 

filosofia como remedium contra o sofrimento no contexto da morte e do luto. Nosso objetivo, 

aqui, é demonstrar que os comportamentos aconselhados em suas consolatórias estão 

contidos em uma esfera social mais ampla, e agir segundo os preceitos estoicos seria, para o 

filósofo, estar de acordo com a natureza e promover o bem-comum. Nossa hipótese, desse 

modo, é que as consolatórias de Sêneca consistiam em textos que exortavam os destinatários 

a controlarem a emoção da aegritudo por meio do fortalecimento da razão. Sêneca o faz por 

meio de preceitos e exemplos, ou seja, recomendava remédios que eliminassem a raiz do 

sofrimento, a dor pela perda dos entes queridos. 

Em nenhum momento o filósofo se volta contra o processo do luto, pelo 

contrário, ele sempre alerta seus leitores-ouvintes de que não chorar pelos que se foram é 

inapropriado (Marc. 4.1; Helu. 16.1; Pol. 18.5; Ep. 99.15). No entanto, o luto prolongado ou 

o sofrimento excessivo foram as razões que levaram Sêneca a destinar seus consolos. Com 

seus escritos o filósofo pretendia, segundo nossa interpretação, reinserir o indivíduo abatido 

pelo sofrimento no corpo social, seja nas relações familiares ou nas redes de amizade. 

Portanto, ao exortar comportamentos pautados na razão, como conservar os vínculos com 

familiares, manter-se nas obrigações públicas e na companhia de amigos, Sêneca projeta sua 

intenção a uma esfera maior, qual seja, a societas, sobretudo no que se refere às relações 

familiares e de amicitia. 

Visto desse modo, o conceito de discurso se torna importante para nossas 

análises. O discurso era construído pelos diversos meios e se transformava em dispositivos 
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de poder e normas de conduta. De acordo com Foucault (1996, p. 10), o discurso é, ao mesmo 

tempo, lugar e objeto das lutas sociais. O discurso constitui não apenas o campo das ideias, 

mas também o campo das práticas, das ações dos sujeitos históricos. Há uma relação íntima 

entre o discurso nos textos senequianos e suas exortações morais, de modo que, ao construir 

suas consolatórias, o filósofo pretendia alcançar o âmbito da ação, isto é, intencionava que 

seus leitores-ouvintes transformassem suas ações no contexto social, a partir de um ideal de 

família aristocrática, condutas moralizantes e relações de amizade. 

Abordaremos a argumentação das consolatórias senequianas sob tal perspectiva, 

isto é, como construção de representações dos comportamentos ideais para a elite romana. 

Com base nas relações sociais, o discurso filosófico se materializa em práticas e se insere na 

memória social. Ao destacarmos o caráter social da memória, consideramos que as 

recordações que os indivíduos compartilham com outros são aquelas relevantes para eles, no 

contexto de um grupo social de determinado tipo, quer seja estruturado e duradouro ou 

informal e porventura temporário (FENTRESS, WICKHAM, 1994, p. 8). 

Como analisa Ronald Syme (1991, p. 569), um grupo, no contexto romano, pode 

ser constituído por laços familiares, compartilhamento de uma localidade comum ou 

princípios filosóficos partilhados, com durações temporais variáveis. Assim, diferentes 

grupos podem construir distintas memórias, ao passo que um indivíduo, o qual pertence a 

diversos grupos – formados por diferentes relações de amizade, patronato, familiares, de 

escolas filosóficas e grupos sociais (equestres, senadores, libertos etc.) – pode construir e 

compartilhar diferenciadas memórias sociais. 

A memória parte das vivências do sujeito e não é algo homogêneo ou compacto, 

ao contrário, mostra-se algo fluído, plural, movediço. De tal modo, trabalharemos também 

com a noção de memória, compreendida como uma construção social, a qual atribui sentido 

às ações realizadas e sofridas no tempo, produzida pelos processos de socialização e 

comunicação em determinada comunidade (ASSMANN, 2011). Assim, os atos de preservar 

e comunicar a memória é que lhe dão permanência social. Produzir memórias é uma ação 

que, a nosso entender, envolve questões sociais e políticas (GOWING, 2005, p. 2). 

A memória é um recurso usado por Sêneca para construir seus argumentos 

consolatórios. Podemos observar esse uso quando o autor se vale dos exemplos históricos 

de personagens romanos que passaram por situações semelhantes às sofridas por seus 

destinatários. Os exemplos mais marcantes estão contidos na consolatória a Márcia, em que 
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o filósofo usa os comportamentos de Lívia e Otávia para mostrar à destinatária condutas 

aceitáveis e condenáveis no contexto do luto pela morte do filho. Por outro lado, Sêneca 

também se vale de uma memória mais íntima, podemos dizer, ao evocar lembranças das 

relações dos destinatários com os familiares ou amigos que morreram. Essa memória afetiva, 

portanto, é um importante recurso usado na construção dos textos filosóficos e, mais que 

isso, um remédio recomendado por Sêneca contra o sofrimento exacerbado. 

Desse modo, no contexto romano podemos destacar três principais dispositivos 

de construção e comunicação de memória, quais sejam: os rituais, os textos e as imagens 

(HOPE, 2003, p. 113-120). Nesta tese, ocupar-nos-emos dos processos de construção de uma 

lembrança textual, a qual está presente nos vários gêneros textuais que permitem imortalizar 

as ações de um personagem importante, o que vemos nos mais diversos exempla que Sêneca 

utiliza em suas consolatórias como forma de exortar aquele que teria contato com o texto a 

refletir e, assim, mudar seu comportamento. Dessa forma, para além de exortar mudanças 

no leitor-ouvinte, as consolatórias de Sêneca promoviam, por meio dos exemplos, memórias 

positivas e negativas de indivíduos e suas famílias. 

Além desses, outros conceitos senequianos são, em nossa pesquisa, 

fundamentais: natureza, societas, aegritudo e ratio. Assim, apresentaremos, neste momento, 

definições breves a respeito dessas noções, haja vista que em momento oportuno os 

aprofundaremos em tais debates. Viver conforme a natureza (Ep. 5.4) é o princípio sobre o 

qual se fundamenta a ética senequiana. Natureza, em Sêneca, possui duas conotações 

distintas, mas interligadas: a primeira, pensada no âmbito da física estoica, refere-se a um 

conjunto de fenômenos (movimento dos astros, estações do ano, fases da lua, etc. – Ep. 93.9) 

que compõe o cosmos, os quais são detalhados nas Naturales Quaestiones, em que o filósofo 

busca uma explicação racional para essa gama de fenômenos naturais; por outro lado, a 

natureza é vista enquanto uma totalidade constitutiva de uma ordem, uma razão e, com isso, 

a natureza é tida como modelo de perfeição e equilíbrio, incitando assim o homem a optar 

por comportamentos que visam à virtude e ao bem-comum. Segundo Sêneca,  

no homem, enalteçamos só aquilo que nem se pode tirar, nem dar, o que é 

próprio do homem. Queres saber o que é? A alma e, nela, a razão perfeita. 

De fato, o homem é um animal racional. Então, seu bem é consumado se 

ele atinge aquilo para o qual é nascido. A razão não exige do homem mais 
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do que esta coisa facílima: viver segundo a sua própria natureza (Ep. 41.8 

– Trad. de J. A. Segurado e Campos).1  

 

Sêneca, assim, pensa a natureza enquanto um todo, um organismo em que o 

equilíbrio e a harmonia determinam a sua perfeição. Mais importante ainda, viver em 

concordância com os ditames da natureza é conduzir a si mesmo para uma vida feliz. Existe 

uma associação entre uma filosofia da natureza e uma arte de viver. 

Como Sêneca o coloca em seu De Beneficiis, “Deus deu aos homens duas 

características que o transformou de vulnerável a supremamente forte, a saber, a razão e a 

sociabilidade (societas) [...] é a sociabilidade que concede o domínio da humanidade sobre 

todas as outras criaturas” (Ben. IV.18. 2) 2. Assim, o filósofo faz da virtude social um fim 

em si mesmo para o homem, haja vista que “o homem é um animal social, gerado para o 

bem comum” (Clem. 3.1.2 – Trad. de L. Feracine)3. A sociedade é formada pela harmonia 

das partes, tal como os membros do corpo, pois os homens “foram gerados para a 

coletividade, e a sociedade; por outro lado, não pode manter-se preservada senão pela 

conservação e pelo amor de suas partes.” (De Ira. II.31.7 – Trad. de J. E. Lohner)4. A 

sociedade, do mesmo modo, aparece como intrinsecamente ligada ao divino, pois, para o 

autor,  

tudo quando vês, este espaço em que se contém o divino e o humano, 

é uno, e nós não somos senão membros de um vasto corpo. A 

natureza gerou-nos como uma só família, pois nos criou da mesma 

matéria e nos dará o mesmo destino; a natureza faz-nos sentir amor 

uns pelos outros, e aponta-nos a vida em sociedade. [...]. Possuamos 

tudo em comunidade, uma vez que como comunidade fomos 

gerados. A sociedade humana assemelha-se em tudo a um arco 

abobadado: as pedras que, sozinhas, cairiam, sustentam-se 

 
1 “Lauda in illo quod nec eripi potest nec dari, quod proprium hominis est. Quaeris quid sit? animus et ratio 

in animo perfecta. Rationale enim animal est homo; consummatur itaque bonum eius, si id implevit cui 

nascitur. Quid est autem quod ab illo ratio haec exigat? rem facillimam, secundum naturam suam vivere.” (Ep. 

41.8) 

2 “Duas deus res dedit, quae illum obnoxium validissimum facerent, rationem et societatem; itaque, qui par 

esse nulli posset, si seduceretur, rerum potitur” (Ben. IV.18. 2). 

3 “qui hominem sociale animal communi bono genitum videri volumus” (Clem. 3.1.2). 

4 “homines singulis parcent quia ad coetum geniti sunt, salua autem esse societas nisi custodia et amore 

partium non potest” (De Ira. II.31.7). 
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mutuamente, e assim conseguem manter-se firmes. (Ep. 95.52-53 – 

Trad. de J. A. Segurado e Campos).5  

 

De tal modo, entendemos quando o filósofo afirma que aquele que se deixa levar 

pelas dores da alma pode trazer prejuízo a toda a societas, uma vez que cada indivíduo faz 

parte de um todo que engloba a sociedade, os deuses e a natureza. Mas, para agir conforme 

a natureza, é necessário o uso da ratio, característica presente em todos os homens. 

Por razão, Sêneca entende uma característica que distingue os homens dos 

animais e os aproximam dos deuses (Ep. 76.9). O homem tem a mesma natureza de um deus, 

eles apenas se diferem porque um é mortal e o outro não (Ep. 124.14). Um deus já é perfeito, 

possui o seu bem específico por sua própria natureza; o homem, mesmo com sua natureza 

racional, necessita de um longo estudo para se aperfeiçoar e alcançar a perfeita razão (ratio 

perfecta) (Ep. 41.8). Num certo sentido, a razão imanente à natureza é o próprio Deus, 

enquanto substância que cria todo o universo (Ep. 65.12). Por outro lado, se pensada 

enquanto parcela do espírito divino inserida no homem, a razão se mostra perfeita e absoluta, 

imune à efemeridade característica de tudo aquilo que pode ser reduzido às contingências 

(Ep. 66.11-12). Para Sêneca, como um animal racional o homem precisa viver de acordo 

com a sua natureza (secundum naturam suam vivere) (Ep. 41.8). De um ponto de vista mais 

instrumental, a razão é faculdade de juízo, isto é, atua como juiz diante de tudo, medindo e 

mensurando valores, pois “a razão é que é, portanto, o supremo juiz do bem e do mal; a razão 

considera sem valor tudo quanto lhe é alheio e exterior, e àquelas coisas que em si mesmas 

não são bens nem são males julga-as como acessórios sem a mínima importância.” (Ep. 

66.35)6, além de auxiliar a discernir as metas a atingir e a evitar, por meio do raciocínio (Ep. 

82.6). 

A partir da razão, Sêneca estabelece a possibilidade de extirpar o sofrimento, ou 

seja, a aegritudo. Em nossa leitura, aegritudo, traduzida muitas vezes como sofrimento ou 

aflição, aparece como uma emoção negativa que precisa ser eliminada por meio de remédios 

 
5 “omne hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis magni. 

Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum et 

sociabiles fecit. [...] Habeamus in commune: in commune nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi 

simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur” (Ep. 95.52-53). 

6 “Ratio ergo arbitra est bonorum ac malorum; aliena et externa pro vilibus habet, et ea quae neque bona sunt 

neque mala accessiones minimas ac levissimas iudicat” (Ep. 66.35). 
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e exemplos de conduta moral. No contexto da morte e do luto, a aegritudo se trata de uma 

emoção que surge da dor que advém pela morte de um ente querido. Sendo a morte, no 

estoicismo de Sêneca, um indiferente, isto é, nem boa ou má por si mesma, o sofrimento 

surge a partir de uma visão da morte como algo negativo. Combater a aegritudo, isto é, o 

desgosto ou aflição, incluiria três motivos: primeiro, a aflição era uma emoção irracional, 

portanto, não estava conforme a natureza divina; em segundo lugar, muitas das 

circunstâncias que eram motivo de tristeza não eram males reais, mas indiferentes, e não 

deveriam, por si só, provocar uma aegritudo; por fim, deixar-se levar por uma dolor traria 

consequências não só àquele que se entrega a tal paixão, mas também para toda a 

comunidade. Aqui, portanto, as ideias de ratio e societas se interligam mais uma vez. Agir 

de modo racional, não se deixando levar pelas aflições advindas da dolor, manteria o 

indivíduo integrado na societas. Se, ao contrário, este fosse tomado pelas paixões, estaria 

agindo contra a própria natureza, a própria razão cósmica, podendo acarretar um 

desequilíbrio que afetaria negativamente a comunidade. Compreendemos, com isso, que a 

aegritudo se tornou, de fato, a justificativa para a escrita dos textos consolatórios, uma vez 

que consolar seria exortar o destinatário a eliminar a raiz dessa dor. Para tanto, Sêneca se 

vale dos remédios adequados a cada situação com o objetivo de eliminar as emoções 

negativas, perturbationi animi. 

De uma maneira geral, não há vida filosófico-moral sem um engajamento inicial 

da vontade fixando um objetivo, um fim último a todas as nossas ações (Ep. 38.1). Esse 

propositum é denominado por Sêneca de diferentes maneiras: liberdade (Ep. 51.9), a vida 

conforme a natureza (Ep. 66.41), a virtude e a ação reta (Ep. 85.32). Mas sempre se trata do 

mesmo objetivo: o soberano bem, que devemos considerar exterior às nossas ações (Ep. 

71.2) pois é o alvo de todas elas. A vontade determina a orientação da nossa vida moral. “Os 

meios de atingir este estado estão na plena consideração da verdade; em observarmos sempre 

nas nossas ações a ordem, a moderação, a moralidade, a inocência e a benevolência de uma 

vontade sempre atenta à razão, nunca desta se apartando, digna ao mesmo tempo de amor e 

de admiração” (Ep. 92.3)7. 

Para Sêneca, a felicidade e a moral estão interligadas, e agir de forma 

moralmente aceitável significa naturam sequi, ou seja, viver de acordo com a natureza, que 

 
7 “si veritas tota perspecta est; si servatus est in rebus agendis ordo, modus, decor, innoxia voluntas ac 

benigna, intenta rationi nec umquam ab illa recedens, amabilis simul mirabilisque” (Ep. 92.3). 
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é o mesmo que viver conforme a razão. Assim, para alcançar a virtude (uirtus), o homem 

deve se submeter a essa natureza que é ela razão (ratio) e exprime a vontade da providência 

divina. Dessa forma, o engajamento moral é um caminho que pode conduzir ao alcance da 

virtude, e este representa a convergência de nosso querer (voluntas), ao querer da razão maior 

e universal, a qual advém da providência divina. E é assim que vemos Sêneca relacionar as 

noções de tranquillitas e de uita beata (Ep. 92.3). Dito de outro modo, uma vez que se julga 

e se escolhe tendo como base a razão e estando assim em equilíbrio com a própria natureza, 

a serenidade advém naturalmente dessas escolhas (Ep. 95.57). “A felicidade não é mais do 

que a segurança e a tranquilidade permanentes. Quem nos proporciona é a grandeza de alma, 

bem como a constante perseverança na correção de nossas ideias” (Ep. 92.3).8 

Partindo então dessas abordagens, nosso trabalho se dividirá em três capítulos: 

no primeiro, serão analisadas a vida e a obra do filósofo Sêneca, desde suas bases familiares 

até a aproximação com a corte imperial nos governos de Calígula, Cláudio e Nero, inserindo-

o no centro das relações políticas na cidade de Roma. Além disso, traçaremos um breve 

esboço sobre o desenvolvimento da consolatória em Roma. Do mesmo modo, iremos pensar 

a consolatio entre as epístolas e os tratados, ou seja, veremos mais de perto as características 

do gênero consolatório e como Sêneca se vale de distintas tipologias para escrever e destinar 

sua argumentação filosófica no contexto do luto e do sofrimento pela morte. Por fim, 

faremos uma análise da fortuna crítica dos textos de Sêneca, apresentando – à medida que 

os vestígios permitirem – o caminho de seus escritos, da Antiguidade às suas edições 

modernas. Nosso objetivo principal, neste momento, será destacar a dimensão político-social 

da obra senequiana, sobretudo em suas consolatórias, mostrando que o filósofo estava 

inserido em um contexto de relações sociais marcado por relações familiares e de amizade. 

Assim, serão destacadas algumas características do gênero consolatório, em especial, a 

relação intrínseca entre seu suporte, a epístola e o tratado, e seu objetivo em exortar os 

leitores à prática filosófica e sua pretensão em comunicar preceitos filosóficos. 

No segundo capítulo, serão abordados quatro pontos: em primeiro lugar, 

apresentaremos uma leitura a respeito da dor e do luto na Roma Imperial, destacando as 

práticas sociais em torno da morte. Em um segundo momento, veremos detalhes sobre o 

estoicismo de Sêneca, sobretudo as noções de destino e liberdade as quais, em nossa leitura, 

 
8 “securitas et perpetua tranquillitas. Hanc dabit animi magnitudo, dabit constantia bene iudicati tenax” (Ep. 

92.3) 
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são essenciais para compreendermos sua filosofia. Em terceiro lugar, veremos como o 

filósofo encara a morte e suas relações com a temporalidade e a busca da vida feliz. Por fim, 

faremos um debate a respeito da retórica na construção da argumentação dos textos de 

Sêneca, sobretudo no âmbito de convencer o leitor-ouvinte à mudança de comportamento a 

partir do uso de preceitos e exemplos.  

No terceiro capítulo, iremos ao encontro dos textos senequianos, de modo a 

destacar e analisar suas consolatórias por uma perspectiva temática. A princípio, iremos 

tratar da terapia da alma em Sêneca, isto é, vamos destacar e analisar a filosofia como 

remedium contra o sofrimento, apontando os preceitos e as condutas que o filósofo 

recomenda para eliminar o dolor pela morte. Em um segundo momento, faremos uma leitura 

dos comportamentos exemplares frente ao processo de luto e destacaremos especialmente as 

relações familiares e o uso da memória afetiva como forma de combater o sofrimento. Por 

fim, voltaremos nossa análise para as relações sociais no contexto da Roma Imperial do 

século I d.C., isto é, buscaremos compreender como Sêneca pensa os amigos e familiares 

como uma rede de apoio no processo do luto e como, de modo geral, o objetivo de suas 

consolatórias é reinserir o indivíduo na sociedade. 

Assim, quando aludimos à filosofia como remedium contra o sofrimento no 

contexto do luto e da morte, estamos nos referindo às reflexões que Sêneca desenvolve sobre 

os comportamentos inadequados daqueles que se deixam levar pela aflição, ao considerar a 

morte de um ente querido como um mal. Nesse sentido, o autor se baseia na filosofia estoica 

para exortar mudanças de comportamentos e estabelecer condutas moralizantes para aqueles 

que se deixam levar por um sofrimento exacerbado. Preceitos e exemplos são os principais 

componentes da argumentação das consolatórias senequianas para transformar as ações dos 

enlutados e, do mesmo modo, para difundir ideais filosóficos a um público leitor-ouvinte 

que extrapola os destinatários desses textos. 

Dessa forma, acreditamos que nossa pesquisa contribui para a compreensão das 

relações sociais na Roma Imperial do primeiro século, a partir de uma perspectiva de 

comportamentos ideais ou condenáveis no momento do luto sob o viés da filosofia estoica 

de Sêneca. Estudar um autor que estava inserido em relações sociais, esteve presente na corte 

imperial, foi exilado e chamado de volta à Roma por influência de duas esposas de 

imperadores, nos permite ter uma perspectiva única a respeito dessa sociedade em constantes 

transformações. Sêneca viveu as transformações políticas e sociais do século I d.C. e, dessa 
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forma, foi sensível às transformações de seu tempo, deixando-nos como legado textos que 

criaram e transmitiram ideais de comportamentos embasados por uma perspectiva estoica e, 

simultaneamente, relacionavam-se de forma direta com o contexto em que foram escritos. 

Em nossa leitura, consideramos que o discurso senequiano se baseia em preceitos retóricos 

e filosóficos que advêm de sua leitura da comunidade da qual faz parte e das atitudes 

individuais de seus destinatários, os quais, sofrendo pela morte de entes queridos, tornavam 

o momento propício para construir um ideal de comportamento nos âmbitos pessoais, das 

relações familiares e de amizade. 
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CAPÍTULO I: SÊNECA E A TRADIÇÃO CONSOLATÓRIA EM 

ROMA 
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1.1 – SÊNECA EM SEU CONTEXTO FAMILIAR E POLÍTICO 

 

O relato de Tácito (Tac. Ann. XIV. 56-58) a respeito dos últimos dias de Sêneca 

e, em especial, de seu comportamento face à morte, pode nos levar a pensar a vida do filósofo 

como uma narrativa única com um final previsível. Vivendo em uma Roma que passava por 

mudanças políticas e sociais significativas, devido às primeiras décadas da formação do 

Principado, Sêneca seria um exemplo de filósofo, cuja performance nos últimos momentos 

era coerente com seus textos, os quais preconizavam comportamentos virtuosos no momento 

do decesso. Se partirmos dessa ideia, corremos o risco de ler Sêneca de forma uniforme e 

buscar em sua vida e em seus textos uma coerência que, de fato, não se revela. Ao contrário, 

Sêneca é um personagem histórico multifacetado e, sobretudo, fruto de duas grandes 

influências: um contexto político de formação do principado e a filosofia estoica que, 

adaptada ao universo romano, tenta responder a essa complexidade. 

Conhecido como filósofo, político, dramaturgo e escritor; autor de uma sátira, 

epístolas, tratados e tragédias. A complexidade da vida e da obra de Sêneca não permite, de 

modo algum, buscar uma linearidade em sua biografia (BOURDIEU, 1989). Vindo de uma 

família hispânica que buscou construir sua influência em Roma, tendo se relacionado com 

imperadores diversos e de distintas formas, foi de exilado político no governo de Cláudio a 

preceptor de Nero. Tais eventos nos mostram que as contradições entre seus textos e sua 

vida são, na verdade, respostas que Sêneca buscava dar a cada circunstância política em que 

viveu, tendo como pano de fundo a filosofia estoica. 

Ademais, quando se trata de refletir sobre a vida do filósofo, há diversos aspectos 

sobrepostos que se complementam: os dados relativos à origem, à atividade literária e à 

cronologia que situam o personagem em um determinado contexto político e social; há 

aspectos referentes à atividade pública, como sua participação política, intervenção em 

eventos concretos, defesa de determinados discursos, relação com outros sujeitos históricos 

etc. (CODOÑER, 1984, p. 9). Apesar disso, nosso objetivo não é construir uma biografia do 

autor, mas refletir sobre sua vida a partir de dois principais pontos: em primeiro lugar, suas 

bases familiares, sobretudo as conexões sociais dos Annaeus e de seus amigos próximos, as 

quais possibilitaram a ascensão de Sêneca no cenário político da cidade de Roma; em 

segundo lugar, a atuação política do filósofo em tal ambiente, haja vista a conexão intrínseca 

de seus escritos com os eventos que rodeavam o filósofo. Assim, compreender o contexto 
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político e social em que os textos foram escritos e divulgados se torna, de fato, importante 

para analisarmos os documentos principais desta tese, quais sejam: os tratados consolatórios 

escritos nos primeiros momentos de atuação política de Sêneca e as cartas consolatórias que 

estão presentes no conjunto das Epistulae Morales, publicadas na fase final da vida do 

filósofo. Pensarmos a vida do filósofo, então, possibilitará que reflitamos sobre as 

concepções de Sêneca a respeito da morte e do morrer, tendo em vista a relação entre as 

consolatórias e o contexto em que foram escritas, uma vez que o autor leu seu contexto e, 

especialmente, comunicou a um público leitor-ouvinte suas perspectivas a respeito das 

condutas que julgava virtuosas diante da finitude. 

Lúcio Aneu Sêneca, nascido em Córdoba, por volta dos anos 4 e 1 a.C., é 

proveniente de uma rica família da província Bética. Foi um dos primeiros cidadãos romanos 

de província a alcançar o cargo de cônsul (DÍAZ TORRES, 2013, p.10). Os pais de Sêneca 

procediam também de Córdoba, cidade romana há um século e meio, na qual residia o 

governador da província de Hispania Uterior e, a posteriori, da província Baetica, após 27 

a.C. Tal região era habitada por nativos com cidadania romana e frutos de matrimônios 

constituídos entre eles e os itálicos. Entre os colonos estavam também os descendentes de 

soldados e libertos, assim como os itálicos que se mudavam para a região em busca de 

riquezas minerais (DÍAZ TORRES, 2013, p.10). Paul Veyne (2015, p. 237) elenca diversas 

possibilidades a respeito da origem da família de Sêneca das quais, dentre outras, 

destacamos: descendentes de veteranos romanos ou italianos instalados na Hispania; nativos 

que receberam cidadania ao mesmo tempo que os veteranos instalados como colonos em sua 

cidade; imigrantes italianos atraídos pelas riquezas minerais; nativos ilustres, 

“colaboradores” dos senhores romanos e, por esse motivo, agraciados pela cidadania; 

casamentos mistos entre italianos e mulheres nativas etc. De todo modo, torna-se claro que 

entre os ancestrais de Sêneca deveria haver uma rica diversidade de origens sociais (DÍAZ 

TORRES, 2013, p.10). 

Apesar dessas múltiplas possibilidades e da carência de fontes, podemos, mesmo 

de modo inconcluso, elencar evidências que nos permitem localizar, de forma dedutiva, a 

origem da família do filósofo. A gens Annaea, proveniente de Córdoba, possivelmente tem 

uma origem que remete à própria Península Itálica. De acordo com Chase (1897, p. 120), o 

nomen da família estava entre aqueles originalmente derivados dos nomes terminados em 

aes, os quais eram originários sobretudo das regiões de Úmbria ou Paeligni. Desse modo, o 
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nome de Sêneca e seus familiares sugere que a família era descendente de colonos romanos 

e não era nativa da Península Hispânica. Pode ter chegado à Península durante os séculos II-

I a.C., junto da colonização itálica da região (MONTERROSO PEÑA, 2000, p. 14). O 

cognomen Seneca pode ter sido trazido da Italia ou adquirido na Hispania. Segundo Griffin 

(1972, p. 4), embora comum na Hispania, o cognome Seneca é encontrado em inscrições 

também na Úmbria, Gália Cisalpina, África e Gália Narbonense onde, no entanto, a variante 

Senecio é mais comum. 

Da família do filósofo, sabemos que seu pai também chamado Sêneca era 

nascido em Córdoba9. Mesmo não sendo um retor (ALBRECHT, 1999, p. 136), frequentou 

regularmente as declamações públicas dos oradores, experiências que foram transmitidas em 

suas obras. Chegaram-nos duas de suas obras, as Controversiae e as Suasoriae, cuja única 

fonte seriam suas memórias (Sen. Contr. I, praef. 2-5)10, que foram escritas em forma de 

guias educativos dedicadas a seus filhos, em que expunha fórmulas, procedimentos e 

argumentos para a discussão e a persuasão. Além dessas, Sêneca, o Velho, chegou a escrever 

 
9 Sêneca já era conhecido como cordobês, como nos atesta um epigrama de Marcial: “Duosque Senecas 

unicumque Lucanum Facunda loquitur Corduba” (Marc. Ep. I.61). Segundo Grimal, seu local de nascimento 

é conhecido “por um epigrama de Marcial e a tradição medieval conhece Sêneca com o nome de Cordubensis. 

Córboba era uma das mais antigas colônias romanas fundadas fora da Itália e remontava do segundo século 

antes de nossa era.” (GRIMAL, 1978, p. 47). 

10 Nesta tese utilizamos as seguintes traduções e edições para a obra de Sêneca, embora tenhamos optado, 

quando for o caso, pelas traduções em língua portuguesa: SENECA. Moral Essays I. Tr. by John W. Basore. 

London: Loeb Classical Library, 1928; SENECA. Moral Essays II. Tr. by Richard M. Gummere. London: 

Loeb Classical Library, 1920; SENECA. Ad Lucilium Epistular Morales I. Tr. by Richard M. Gummere. 

London: Loeb Classical Library, 1979; SENECA. Ad Lucilium Epistular Morales II. Tr. by Richard M. 

Gummere. London: Loeb Classical Library, 1970; SENECA. Ad Lucilium Epistular Morales III. Tr. by Richard 

M. Gummere. London: Loeb Classical Library, 1925; SENECA. Dialoghi. A cura di Paola Ramondetti. Torino: 

Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1999; SENECA. Dialoghi. Volume primo. Ed. critica con trad. e note a 

cura di Nedda Sacerdoti. Milano: Istituto Editoriale Italiano, 2013; SENECA. Dialoghi. Volume secondo. Ed. 

critica con trad. e note a cura di Nedda Sacerdoti. Milano: Istituto Editoriale Italiano, 2013; SENECA. La 

Clemenza. Apocolocyntosis. Epigrami. Frammenti. A cura di Diogini Vottero. Torino: Unione Tipografico-

Editrice Torinese, 2009; SENECA. Questioni Naturali. A cura di Diogini Vottero. Torino: Unione Tipografico 

Editrice Torinese, 1998; SÉNECA. Epístolas morales a Lucilio. I. (Libros I-IX, Epístolas 1-80). Intr., Trad. y 

notas de I. Roca Meliá. Madrid: Gredos, 1986; SÉNECA. Epístolas morales a Lucilio. II. (Libros X -XX Y 

XXII [Frs.], Epístolas 81- 125). Trad. y notas de I. Roca Meliá. Madrid: Gredos, 1989; SÉNECA. Diálogos. 

Consolaciones a Marcia, a su Madre Helvia y a Polibio. Apocolocintosis. Intr., trad. y notas de J. Mariné Isidro. 

Madrid: Gredos, 1996; SÉNECA. Diálogos. Sobre la Providencia. Sobre la firmeza del Sabio. Sobre la Ira. 

Sobre la Vida Feliz. Sobre el Ocio. Sobre la Tranquilidad del Espíritu. Sobre la Brevidad de la Vida. Intr., trad. 

y notas de J. Mariné Isidro. Madrid: Gredos, 2008; SÉNECA. Diálogos. Ed. C. Codoñer. Madrid: Editora 

Nacional, 1984; SÊNECA. Sobre a Ira. Sobre a tranquilidade da alma. Intr., Trad e notas de J. E. S. Lohner. 

São Paulo: Cia das Letras, 2014; SÊNECA. Cartas Consolatórias. Trad. de C. F. M. van Raij. Campinas, SP: 

Pontes, 1992; SÊNECA. Cartas a Lucílio. Trad., pref. E notas de J. A. Segurado e Campos. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2014. Os textos de Sêneca e os demais textos clássicos dos quais usamos alguma 

tradução têm seu tradutor indicado nas vezes em que são citados. 
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um trabalho sobre a história de sua época, a qual não sobreviveu ao tempo11. Dito isso, as 

Controversiae pertencem ao gênero judicial e consistem em um julgamento de partes opostas 

de um caso fictício, que estava baseado em leis gregas ou romanas, ou em uma legislação 

imaginária (CONTE, 1999, p. 404). Por sua vez, as Suasoriae faziam parte do gênero 

deliberativo, versavam sobre temas mitológicos; à medida que a função do aluno era 

convencer o público e a figura mitológica ou histórica que ele estava aconselhando, ao modo 

de ação (SHENK, 1982, p. 115-116). A relação de Sêneca, o Velho, com a oratória lhe abriu 

as portas da distinção social, da nobreza governante e da carreira pública12. 

A família do filósofo Sêneca pertencia à ordem dos equestres, o que implica uma 

situação econômica favorável à educação e ao exercício de cargos públicos. Sêneca, o Velho, 

em nenhuma ocasião explicitou sua origem equestre e, em determinado momento (Contr. 

II., praef. 3) afirmou que seu filho Mela poderia se manter alheio à carreira política e viver 

bem com a “ordem de seu pai”13 (isto é, na ordem dos equestres). O filósofo Sêneca, por 

outro lado, em um discurso a Nero, descrito por Tácito (Ann. XIV. 53), deixou claro que era 

nascido de condição equestre e provincial. Na mesma obra (Tácito Ann. XVI. 17.1), temos 

outra informação em que Mela era um cavaleiro romano com categoria senatorial, isto é, 

cidadãos registrados como senadores, mas que haviam escolhido a posição de equestre. 

Some-se a tais fatores a riqueza herdada de sua mãe Hélvia (Sen. Helu. XIV.3, XVI.3). Posto 

isto, podemos afirmar que Sêneca e sua família possuíam grandes somas de dinheiro. No sul 

da Hispânia havia diversas formas de enriquecer, dentre as quais a pesca, a mineração de 

metais preciosos, a agricultura e o comércio de trigo, azeite e vinho (GRIFFIN, 1972, p. 6). 

 
11 Nas linhas iniciais do De uita patris, escrita pelo filósofo Sêneca, temos a informação da publicação póstuma 

desse trabalho histórico de seu pai. Provavelmente foi composto sob o imperador Calígula, cujo início do 

governo concedia certa liberdade aos textos de historiadores (ALBRECHT, 1999, p. 137). 

12 Sêneca, o Velho, em função das guerras civis, queixa-se de nunca ter ouvido Cícero, quando este declamava 

em seu átrio ante dois alunos que viriam a ser cônsules em 43 a.C., Aulo Hírcio (90-43 a.C.) e Gaio Pansa (91-

43 a.C.), fato que o manteve recluso na província (Sen. Contr. I, Praef. 11). Não obstante, este dado nos 

proporciona uma informação valiosa, uma vez que no ano de 43 a.C., Sêneca, o Velho, deveria ter entre 12 e 

16 anos, idade na qual os alunos deixavam de assistir às aulas dos gramáticos para começar a escutar e praticar 

declamações (MONTERROSO PEÑA, 2000, p. 14). Tal informação nos permite situar a data de nascimento 

de Sêneca, o Velho, entre 58 e 55 a.C. Estudou gramática em Córdoba e teve como companheiro Marco Pórcio 

Latrão (58-4 a.C.), de quem foi grande amigo (Sen. Contr. I. Praef. 13)  e um dos maiores representantes da 

retórica romana de seu tempo. Viajaram para Roma, provavelmente em 42 a.C., para frequentarem as aulas de 

declamação, apesar de Córdoba, nessa época, já ser conhecida como um centro distinto na formação de retores 

e poetas (Cic. Pro Arch. 10.26). Em Roma, continuaram sua formação com outro hispânico, o retórico Marulo 

(Sen. Contr. I. Praef. 22). Nessa época, Sêneca, o Velho, ainda era um puer (Sen. Contr. I. Praef. 3), isto é, 

um jovem. 

13 “paterno [...] ordine” (Sen. Contr. II., praef. 3). 
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Não possuímos, no entanto, informações diretas a respeito da fonte de riquezas da família 

de Sêneca. 

De acordo com Griffin (1972, p. 6), o fato de Sêneca, o Velho, passar longos 

períodos de ausência de Córdoba para presenciar os discursos retóricos em Roma torna 

improvável que ele acompanhasse a administração de algumas dessas atividades. Apesar 

disso, sabemos que a riqueza da família era administrada por Hélvia, ainda sob a tutela do 

pai (Sen. Helu. XIV. 3). A partir disso, Griffin (1972, p. 6) levanta a hipótese de que a mãe 

do filósofo poderia administrar a produção de vinhedos ou olivas. Como dissemos, tais 

riquezas facilitariam a formação literária e a carreira política dos Annaei em Roma. 

Em primeira viagem a Roma, Sêneca, o Velho, possivelmente se manteve na 

cidade por muitos anos, onde também construiu relações com a elite letrada da urbs. De 

acordo com o autor, para escrever as Constroversiae, teve de voltar sua memória aos 

melhores anos de sua vida, quando sua memória era mais aguçada (Sen. Contr. I, Praef. I,3). 

Desse modo, as numerosas citações a Marulo, Pórcio Latrão, Aurélio Fusco são datadas da 

parte inicial do governo de Augusto. Por volta de 30 a.C., também ouviu o jovem Ovídio 

declamar diante de Aurélio Fusco (Sen. Contr. II, 8). No livro II das Controversiae (Sen. 

Contr. II.4.12-13), Sêneca também nos relata sua presença na corte de Augusto, quando 

ouviu seu amigo Latrão declamar na presença do princeps e de Mecenas e Agripa, na época 

em que o imperador adotaria os filhos deste último, isto é, em 17 a.C. 

Deste modo, podemos inferir que o fato de pertencer à ordem dos equestres, 

aliado à disponibilidade de um grande poder econômico e, igualmente, possuir amizades 

influentes, permitiu a Sêneca, o Velho, aproximar-se dos governantes e da elite de Roma. 

Tal aproximação foi, segundo nossos pressupostos, fundamental para a inserção de seus 

filhos na política romana. 

É provável que os amigos mais influentes de Sêneca tenham sido Asínio Polião 

e Messala Corvino (GRIFFIN, 1972, p. 11). Polião, nascido em 76 a.C., combateu, junto de 

César, contra Pompeu na batalha de Farsália (48 a.C.). Foi pretor em 45 a.C. e, em 40 a.C., 

foi quem organizou o acordo entre Otaviano e Marco Antônio em Brindisi. Foi ainda cônsul 

em 39 a.C. Depois, retirou-se da vida política e se dedicou à literatura – e, de maneira 

privada, à declamação. Manteve amizade com os poetas Horácio e Virgílio, que lhe dedicou 
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a quarta écloga14. Messala, por sua vez, foi um político pertencente à gens Valeria, o qual se 

educou em Atenas, junto de Horácio (Sat. I 10 81-86) e, depois de 43 a.C., reuniu-se a Cássio 

e Bruto, lutando contra Augusto na Batalha de Filipos (42 a.C.); após a derrota e fuga, aceitou 

a rendição, se tornando aliado de Marco Antônio. Em 40 a.C., foi pretor e, após se afastar de 

Marco Antônio, lutou ao lado de Augusto contra Sexto Pompeu. Tendo se tornado cônsul 

em 31 a.C., foi também grande patrocinador de poetas durante o governo de Augusto. Ao 

manter uma relação com a elite governante de Roma, Sêneca, o Velho, desfrutava do acesso 

aos melhores círculos literários, tal como narra em suas Suasoriae (III.6-7) uma visita à 

Messala Corvino em companhia de seu jovem amigo Júnio Galião – que anos depois adotaria 

seu filho Aneu Novato e era amigo íntimo de Ovídio (Ex. Pont. IV.11) – para ouvir o discurso 

inaugural do declamador Nicetes. 

Apesar de dedicar suas obras a seus filhos, Sêneca, o Velho, pretendia que 

fossem lidas por um público mais amplo (Sen. Contr. I, Praef. 10-11). É provável que a 

escrita das Controversiae e Suasoriae também tenha ocorrido nesses anos, uma vez que 

Sêneca, o Velho, se refere a Tibério no passado (Sen. Suas. 3.7), e menciona igualmente a 

morte de Mamerco Emílio Escauro, ocorrida em 34 (Sen. Suas. 2.22). Além disso, Sêneca, 

o Velho, cita Cremúcio Cordo (Contr. I pref. 10; Suas. 6, 19; 23)15, cuja obra fora proibida 

sob Tibério e apenas pôde reaparecer sob Calígula (Tac. Ann. IV. 35.5); além da obra de 

Cassio Severo, a qual foi queimada em 12 e reapareceu também sob o governo de Calígula 

(Suet. Gaius, 16). Dito isso, podemos concluir que os textos de Sêneca, o Velho, apenas 

puderam ser publicados durante o novo governo (37-41). Além disso, na época do exílio do 

filósofo Sêneca, em 41, seu pai já estaria morto (Sen. Helu. II. 4-5). 

De sua mãe, sabemos apenas as informações contidas na Ad Helviam de 

consolatione. Hélvia era filha única (Sen. Helu. 18.9) e perdeu a mãe no nascimento; por 

isso, foi educada por uma madrasta (Sen. Helu. 2.4; 16.3). Provavelmente era bem mais nova 

 
14 Segundo Griffin (1972, p. 5), é provável que Asínio Polião conhecera a família de Sêneca em Córdoba, haja 

vista que foi enviado para a Hispânia Ulterior por César em 44 a.C., para lutar contra Sexto Pompeu. Desse 

modo, Córdoba parece ser o local provável do início dessa relação, da qual o jovem Sêneca desfrutaria mais 

tarde em Roma. Sêneca, o Velho, afirma que apesar de Polião nunca declamar em público, “eu ia escutá-lo 

quando ele estava começando e também depois, quando já maior, fazia, por assim dizer, de preceptor de seu 

neto Marcelo Esemino” (Sen. Contr. IV, Praef. 2-3 – Trad. do espanhol de Adiego Lajara) – “Audivi autem 

illum et viridem et postea iam senem, cum Marcello Aesernino nepoti suo quasi praeciperet” (Sen. Contr. IV, 

Praef. 2-3). Sêneca, o Velho, cita, por exemplo, que ouviu Polião declamar três dias após perder seu filho (Sen. 

Contr. IV, Praef. 4), uma controvérsia descrita em detalhes na primeira parte de seu quarto livro. 

15 Sêneca poderia ter lido as obras em uma cópia privada (Sen. Marc. I, 3-4), mas dificilmente poderia ter 

esperado publicar trechos enquanto as obras estivessem sob uma proibição imperial (GRIFFIN, p. 1972, p. 4). 
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que seu marido, pois quando a consolatio foi escrita, seu pai ainda estava vivo (Sen. Helu. 

18.9). Sabemos, também, que sua família era rica, já que sua generosidade com seus filhos 

(Sen. Helu. 14.3) só pode ser explicada por um considerável dote (GRIFFIN, 1972, p. 7). 

Além disso, corrobora a considerarmos a posição social de sua família o fato de sua meia 

irmã ter se casado com um homem de uma proeminente família da colônia italiana de 

Arimino, Gaio Galério, o qual, por sua vez, foi prefeito do Egito por dezesseis anos. As 

origens do pai de Hélvia não são reveladas pelo nome bastante comum na Hispania, o qual 

também é encontrado em toda a Italia (GRIFFIN, 1972, p. 8). Segundo Griffin (1972, p. 8), 

é provável que Hélvia tenha nascido na Hispânia16. 

Sêneca e Hélvia tiveram três filhos, Lúcio Aneu Novato, Lúcio Aneu Sêneca e 

Lúcio Aneu Mela, pai do poeta Marco Aneu Lucano. O mais velho, após ser adotado por 

Júnio Gálio, posteriormente foi chamado de Lúcio Júnio Gálio Aniano (Lucius Junius Gallio 

Annaeanus), e chegou ao cargo de procônsul da província de Acaia, sob o governo de 

Cláudio, no ano de 52; ficou conhecido por participar, nesse período, do julgamento de Paulo 

de Tarso, em Corinto. Após as punições perpetradas por Nero devido à Conjuração de 

Pisão17, o senador Salieno Clemente repreendeu Gálio, que estava  

aterrorizado pela morte de seu irmão Sêneca e que suplicava por sua 

própria integridade, sendo chamado de “inimigo público e parricida”, até 

que seu acusador foi repreendido por acordo unânime dos senadores para 

não dar a impressão que se “aproveitava de infortúnios públicos para 

satisfazer uma inimizade pessoal” (Tac. Ann. XV.73.3 - Trad. do inglês de 

A. J. Woodman).18 

 

 
16 H. de La Ville de Mirmont (1912, p. 20), sugere que o nome Hélvia é derivado da gens de Marco Hélvio 

Blasão (Marcus Helvius Blasio), edil em 198 a.C., e pretor da Hispânia Ulterior nos dois anos seguintes, o que 

corroboraria a ideia de que Hélvia teria nascido na Hispânia. Mirian Griffin (1972, p. 8) traz uma evidência 

mais substancial a respeito dessa hipótese ao atestar, por meio de inscrições (CIL II,999), a presença de um 

Hélvio Novato na região da Bética. De acordo com Sussman (1978, p. 21), tal evidência poderia explicar o 

cognome dado filho mais velho de Sêneca, o Velho. 

17 Gaius Calpurnius Piso pretendia mandar assassinar Nero e substituí-lo como imperador por aclamação da 

Guarda Pretoriana. Com a ajuda de vários senadores, cavaleiros e soldados proeminentes, bem como o apoio 

de Fênio Rufo – prefeito da Guarda Pretoriana com Ofônio Tigelino. Após o assassinato, Ofônio conduziria 

Pisão ao Acampamento Pretoriano, onde a Guarda iria aclamá-lo como imperador. Os conspiradores teriam 

motivos variados. De acordo com o historiador romano Tácito (Ann. XV.49), alguns desejavam substituir Nero 

por um imperador melhor; outros desejavam ficar totalmente livres dos imperadores e restaurar uma forma de 

governo puramente republicana. 

18 “demissis [...] Senecae fratris morte pavidum et pro sua incolumitate supplicem, [...], hostem et parricidam 

vocans, donec consensu patrum deterritus est, ne publicis malis abuti ad occasionem privati odii videretur” 

(Tac. Ann. XV.73.3). 
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Ignora-se a data e as condições de sua morte, mas é geralmente admitido que, assim como 

seus irmãos e sobrinho Lucano, Gálio tenha cometido suicídio em 65 ou 6619 (RUDICH, 

2005, p. 117). 

Mela, por sua vez, não aspirou a cargos públicos, mas buscou enriquecer ao 

tentar se tornar procurador na administração dos negócios do princeps (Tac. Ann. XVI.17.3). 

Ser pai do poeta Lucano também lhe trazia status social. Lucano, nascido em Córdoba, em 

39, era filho de Acília, por sua vez, filha de Acílio Lucano, orador que carregava prestígio 

junto aos procônsules e senadores da província da Bética (Vacca. Vita Lucani). Lucano fez 

sua primeira declamação pública nas Neronia de 60, um concurso quinquenal de poesia e 

música, do qual foi vencedor (Vacca. Vita Lucani). Foi chamado por Nero para se tornar seu 

amigo e favorecido com o cargo de questor (Suet. Vita Lucani), mesmo sem possuir a idade 

mínima de 25 anos (Vacca. Vita Lucani). No entanto, afastou-se do imperador por questões 

pessoais, pois Nero tratava de diminuir a fama de seus poemas, além de proibi-lo de publicá-

los (Tac. Ann. XV.9.3). Mesmo após sua morte, por ordem de Nero (Tac. Ann. XV.70), em 

65, com as veias cortadas por um médico, seus poemas foram lidos20 em público e 

publicados. Segundo Tácito (Ann. XVI.17.3), após a morte de seu filho, Mela reclamou seu 

patrimônio, fato que o fez ser acusado por Fábio Romano, amigo íntimo de Lucano. Tácito 

nos informa que se criou uma associação de Mela e seu filho em torno da conspiração contra 

Nero, por meio da falsificação de uma carta; o imperador, ambicionando a riqueza de Mela, 

ordenou que entregassem a carta a Mela, mas esse, por receio dos possíveis castigos, 

suicidou-se abrindo as veias (Tac. Ann. XVI.17.4-5).   

Com base no exposto até aqui, podemos afirmar que a riqueza e as conexões 

familiares de Sêneca proporcionaram uma base na qual desenvolveu sua formação em 

filosofia e adentrou na política da cidade de Roma. Os anos iniciais do filósofo se passaram 

em Córdoba. A família de Sêneca se mudou para Roma por volta do ano 421, quando o 

 
19 Nas datações depois de Cristo, iremos manter, em nossa tese, sem a sigla d.C. Quando se tratar de datas antes 

de Cristo, todas irão acompanhar a sigla a.C. 

20 Suetônio, na sua Vita Lucani, escreve que “se fizeram leituras comentadas de seus poemas” (Suet. Vit. Luc. 

30 – Trad. do espanhol de Abeal López) – “poemata eius etiam praelegi” (Suet. Vit. Luc. 30). Nesse excerto, 

o termo praelegi significa que os gramáticos o adotaram como texto de comentário, o qual precedia-se de uma 

leitura expressiva, isto é, uma declamação. Tal informação revela a rápida consagração do poeta entre os 

leitores de Roma. 

21 Para o estabelecimento dessa data, usa-se a passagem do Sobre a tranquilidade da alma (17.7), na qual 

Sêneca afirma ter conhecido, em Roma, Asínio Polião, cuja morte é estabelecida por Jerônimo (Cron. Frag. 8) 
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filósofo ainda estava nos braços de sua tia (Sen. Helu. XIX.2). Conhecemos muito pouco 

sobre a sua vida antes de 41, ano dos envolvimentos do filósofo na política imperial romana.  

Sêneca recebeu uma educação tradicional, supervisionada pelo pai, com estudos 

de gramática e retórica (Sen. Ep. 58.5). Sua familiaridade com uma ampla gama de autores 

romanos, como evidenciado em todos os seus escritos, atesta o impacto, direto ou indireto, 

dos primeiros estudos literários (HABINEK, 2014, P. 8). Em suas Epistulae Morales, Sêneca 

fala sobre sua antiga paixão pela filosofia (Sen. Ep. 108.17), em especial pelos ensinamentos 

de Átalo, em que era o primeiro a chegar e o último a sair de sua escola (Sen. Ep. 108.3). 

O cordubense teve três filósofos que o influenciaram profundamente. O primeiro 

foi Socião (Sen. Ep. 49.2), filósofo alexandrino, que o levou a se abster de carnes na 

alimentação, prática que foi interrompida por imposição de seu pai, diante do receio de que 

fosse confundido com praticante de ritos egípcios e judaicos (Sen. Ep. 108.22)22. O segundo 

foi o grego Átalo,23 o qual o iniciou no estoicismo24 e deixou em Sêneca profundas 

 
em 4. Devemos lembrar, no entanto, que Tácito (Dial. 17.7) situa a morte de Polião ao final do Principado de 

Augusto (CODOÑER, 1984, p. 13).  

22 Segundo o próprio Sêneca (Ep. 108.22), a abstenção de carne era indício de adesão a vários cultos exóticos. 

Deste evento nos informa Tácito (Ann. II.85.5), que descreve a expulsão de cultos egípcios e judaicos da Italia 

por parte do imperador Tibério. 

23 Átalo, segundo Sêneca, o Velho, possuía grande eloquência e era “o mais sutil e verboso dos filósofos de 

sua geração” (Sen. Suas. II,12 – Trad. do espanhol de Adiego Lajara) – “ex his philosophis quos vestra aetas 

vidit longe et subtilissimus et facundissumus” (Sen. Suas. II,12). Foi vítima das acusações de Sejano, sendo 

enviado ao exílio (Sen. Suas. II,12). 

24 A escola estoica normalmente é dividida em três períodos: o antigo (séc. III-II a.C.), o médio (séc. II a.C.) e 

o romano (séc. I a.C. – séc. II d.C.); e seus principais mestres são, segundo Gazolla (1999): 

- estoicismo antigo: Zenão de Cítio; Cleanto de Assos; Crisipo de Soles; 

- estoicismo médio: Panécio de Rodes e Possidônio de Apaméia; 

- estoicismo romano: Lucio Aneu Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. 

A filosofia estoica pretendia ultrapassar os limites da eloquência, para só assim alcançar a prática da uirtus: o 

homem deveria retirar os preceitos da filosofia e se ocupar de temas válidos, para enfrentar as vicissitudes e 

combater os vícios. Agir de acordo com a razão e em conformidade com a natureza, isto é, aceitar a ordem dos 

acontecimentos que expressam a vontade dos deuses, era um princípio fundamental da filosofia estoica, a qual 

se apresentava como um sistema integrado, mas dividido em Lógica, Física e Ética. 

A Lógica estoica determina a existência de uma ordem universal que rege a vida humana. Nesse sentido, a 

sabedoria implica a aceitação, fundada na razão, do desenvolvimento dos acontecimentos, o que ocorre com a 

ajuda da dialética, a qual ensina as implicações entre os acontecimentos. A partir da Física, os estoicos afirmam 

que as coisas e os seres estão ligados uns aos outros pela vontade dos deuses. O mundo estoico é um sistema 

divino, isto é, o mundo é um ser vivo animado, racional e inteligente, no qual todas as partes são distribuídas 

divinamente. Os estoicos defendem a individualidade como uma noção fundamental e constitutiva do ser, na 

medida em que todo individuo é um corpo que se define por suas próprias qualidades e tensões interiores. A 

Moral estoica ensina as regras de conduta do sábio, se direciona aos indivíduos em crescimento. Os seres vivos 

podem distinguir, desde que nascem, o que é conforme com a natureza e o que lhe é contrário, ou seja, as 

primeiras inclinações são as marcas da imanência da natureza em todos os seres, a expressão da simpatia 
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impressões (Sen. Ep. 108.3), ao “discursar sobre os vícios, os erros e os males da vida” (Sen. 

Ep. 108.13).25 O terceiro foi Papírio Fabiano, orador e filósofo, do qual Sêneca elogia a 

eloquência (Sen. Ep. 40.12), o conteúdo moral de seus discursos (Sen. Ep. 52.11) e a 

linguagem de seus textos (Sen. Ep. 100)26. 

Tanto Socião quanto Papirio Fabiano eram seguidores de Quinto Sêxtio, 

fundador da Escola dos Sêxtios, em Roma, a qual possuía influências estoicas e 

neopitagóricas. Provavelmente fundada após a morte de César (DI PAOLA, 2014, p. 328), 

a escola teve curta duração, sendo fechada quando do banimento dos cultos estrangeiros de 

Roma, em 19 (DI PAOLA, 2014, p. 329). Os escritos de Sêxtio continuaram a inspirar 

Sêneca durante toda a sua vida (Sen. Ep. 64.2–5), sobretudo pelo seu interesse pelo mundo 

natural. Foi a partir de Sêxtio que Sêneca aprendeu o hábito ininterrupto da introspecção, o 

qual descreve em De Ira, colocando-se questões todas as noites, tais como: “Qual de teus 

males hoje sanaste? A que vício te opuseste? Em que estás melhor?” (De Ira. III.36.1-2 – 

Trad. de J. E. Lohner)27. 

O pouco que sabemos sobre a juventude de Sêneca mostra que sofria de 

problemas de saúde. O filósofo primeiro ignorou suas tosses crônicas até se tornar tão 

definhado que ficou acamado (Sen. Ep. 78.1). Foi nesse mesmo período que Sêneca pensou 

em suicídio, dissuadido apenas pela dor que isso causaria ao pai (Sen. Ep. 78.2). 

Relembrando esse período já no final de sua vida, afirma que foi por meio das visitas 

assíduas de seus amigos e de seu estudo da filosofia que recuperou sua força (Sen. Ep. 78.3-

4). Sêneca parece ter sido particularmente grato à sua tia, que o cuidou de uma doença 

prolongada (Sen. Helu. 19.2). 

Para se recuperar, Sêneca mudou-se para o Egito, junto de sua tia materna, a qual 

era casada com Gaio Galério, prefeito da província de 16 a 31. Não sabemos qual foi o 

momento exato em que o filósofo se mudou para o Egito, nem quanto tempo ficou na 

 
universal e o signo da harmonia das partes com o todo. O estoicismo afirma que o bem é o útil, sendo este 

último, segundo Jean Brun (1962, p. 46), tudo o que se orienta no sentido da vida, no sentido do destino, da 

vontade dos deuses. Bem e virtude são, na filosofia estoica, inseparáveis, pois a virtude é a presença do bem 

em uma pessoa, é o viver de acordo com a natureza. 

25 “audirem in vitia, in errores, in mala vitae” (Sen. Ep. 108.13). 

26 Papirio Fabiano também é referido por Sêneca, o Velho, mencionado diversas vezes no prefácio do segundo 

livro das Controversiae. É dito que, desde jovem, gozou de notoriedade por suas declamações e, mesmo depois, 

por seus debates filosóficos (Sen. Contr. II, Praef. 1 – Trad. do espanhol de Adiego Lajara). 

27 “quod hodie malum tuum sanasti? Cui uitio obstitisti? Qua parte melior es?” (De Ira. III.36.1-2). 
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província. Sabemos, apenas, que seu retorno se deu em 31, ao fim da prefeitura de Galério, 

que retornou a Roma com sua tia. Dessa viagem, Sêneca se recorda da conturbada 

tempestade que passou, na qual Galério faleceu (Sen. Helu. 19.4). 

O casamento de sua tia materna com o Galério deixa claro, segundo nossas 

interpretações, que a família de Sêneca possuía relações com outras famílias poderosas do 

Império, seja em Roma ou nas províncias, tendo em conta a importância do cargo de prefeito 

do Egito. Além disso, podemos ver a influência política da família do filósofo quando este, 

ao voltar para Roma, assumiu o cargo de questor no ano de 33 ou 34, por influência de sua 

tia (Sen. Helu. 19,2), magistratura essa que lhe abriria as portas do Senado (CAROÇO, 2011, 

p. 19), uma vez que era o primeiro passo no cursus honorum que poderia levar ao consulado. 

Dessa forma, foi nesse ambiente político, posterior à morte de Sejano28, que Sêneca iniciou 

sua carreira política (CODOÑER, 1984, p. 14). 

Segundo Codoñer (1984, p. 14), o acesso tardio de Sêneca às magistraturas se 

deve principalmente ao pertencimento de seu tio Galério ao círculo de Sejano e à 

proximidade de Júnio Galião – pai adotivo do irmão de Sêneca – com esse círculo. Por esse 

motivo, conforme lembra a autora, seria improvável que o início da carreira política de 

Sêneca coincidisse com a queda de Sejano e a consequente perseguição de seus amigos 

próximos. 

A partir disso, podemos destacar um trecho das Controversiae de Sêneca, o 

Velho, a respeito da iniciação de seus filhos na política de Roma. Ele afirma que Sêneca e 

seu irmão Novato “perseguem objetivos ambiciosos e se preparam para o foro e as honras 

públicas” (Sen. Contr., II., praef. 4 – Trad. do espanhol de Adiego Lajara)29. Isso poderia indicar 

que estavam se preparando para concorrer à questura (que concedeu a entrada no Senado) 

ou para o cargo de edil (BRAUND, 2015, p. 25; GRIFFIN, 1976, p. 43-5). Além de uma 

possível alusão à questura (GRIFFIN, 1976, p. 44), a passagem supracitada pode se referir 

ao tribunato, cargo imediatamente posterior no cursus honorum (CODOÑER, 1984, p. 15). 

 
28 Lucius Aelius Sejanus (20 a.C. - 31 d.C.)  era um equestre de nascimento, que subiu ao poder como prefeito 

da Guarda Pretoriana, da qual foi comandante desde 14 d.C. até sua morte em 31 d.C. Durante os anos 20, 

Sejano gradualmente acumulou poder, consolidando sua influência no governo de Tibério e eliminando 

potenciais oponentes políticos, incluindo o filho do imperador, Druso Júlio César. Quando Tibério se retirou 

para Capri em 26 d.C., Sejano foi deixado no controle da administração do império. Por algum tempo o cidadão 

mais influente de Roma, a situação mudara em 31 d.C. Sejano, em meio a suspeitas de conspiração contra 

Tibério, foi preso e executado. 

29 “ambitiosa curae sunt foroque se et honoribus parant” (Sen. Contr., II., praef. 4) 
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Com base em tais indícios, podemos supor que Sêneca desempenhou a questura no ano de 

34 ou 35, foi edil ou tribuno em 37 ou 38 (GRIMAL, 1978, p. 81) e, após voltar do exílio, 

foi nomeado pretor em 49. 

O desenvolvimento de uma carreira de advogado (Sen. Ep. 49.2) e a atividade 

oratória nos círculos mais importantes de Roma e na própria corte, trouxeram-lhe grande 

prestígio e, ao mesmo tempo, desavenças com o imperador Cláudio. O destaque de Sêneca 

na retórica, tão importante nas deliberações políticas romanas (Senado, corte imperial), 

também deve ser mencionado no processo de sua formação política. Sabemos que, por volta 

de 39, Sêneca era senador, graças a uma história transmitida por Dion Cássio, segundo a 

qual o imperador Calígula ficou tão ofendido com seu sucesso oratório no Senado que 

ordenou que cometesse suicídio (Dio. Hist. 59.19). Diante disso, só sobreviveu porque ao 

imperador foi dito por uma das mulheres da casa imperial que o filósofo estava doente e 

morreria em breve de qualquer maneira (Dio. Hist. 59.19; Sen. Ep. 78.6). Sua popularidade 

como orador é também mencionada por Suetônio (Gaius. 53). 

No final do ano de 41, Sêneca foi envolvido em um processo de adultério com 

Júlia Livila, filha de Germânico e irmã de Calígula, Agripina e Drusila, a qual já havia sido 

relegada por Calígula e revocada por Cláudio, processo esse realizado por influência de 

Messalina. Foi exilado na ilha Córsega no ano de 41, em virtude da Lex Iulia de adulteriis30 

que, segundo o próprio Sêneca, foi atenuada pela intervenção de Cláudio, substituindo a 

pena de morte pelo exílio (Dio. Hist. 60.8.5 e 61.10.1; Sen. Pol. 13.2). Vale destacarmos que 

tal processo foi tão imprevisto que Hélvia, mãe do filósofo, tinha partido de Roma dois dias 

antes “sem temer nada de semelhante” (Sen. Helu. 15.2 – Trad. de C. F. M. van Raij)31. 

Como pontua Grimal (1978, p. 93), a acusação de adultério contra Júlia Livila e Sêneca 

partiu das necessidades destinadas à supressão da família de Germânico. Seu exílio veio 

justamente quando Sêneca havia se tornado senador. É difícil avaliar a veracidade do 

adultério; a acusação de adultério com uma mulher da casa governante já havia se tornado 

uma maneira padrão de remover rivais e inconveniências (BRAUND, 2015, p. 24). No mais, 

 
30 A Lex Iulia de adulteriis (Lei Júlia sobre adultério), promulgada por Augusto por volta de 18 a.C., definia o 

adultério como uma relação sexual entre um amulher casada e um homem que não era seu marido. Ambos 

eram incriminados, a esposa adúltera e o homem que cometia a ofensa contra o marido dela. Se condenados, a 

lei previa que fossem relegados para ilhas diferentes, parte de seus bens era confiscada (ao homem, metade de 

sua propriedade; à mulher, metade de seu dote e um terço de seu patrimônio). 

31 “quicquam tale metuentem digredi uoluit” (Sen. Helu. 15.2) 
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o exílio marcou um importante ponto de virada na vida do filósofo, pois a partir dali sua 

carreira se tornou mais abundantemente documentada (COSTA JUNIOR, 2016, p. 2-3). 

Em todo caso, o desenvolvimento da carreira de advogado, o descontentamento 

de Calígula e o exílio no início do Principado de Cláudio, sob acusação de adultério, mostra, 

segundo nossa leitura, uma presença marcante de Sêneca na vida política do Senado e da 

corte romana. É, pois, nesse cenário que Sêneca escreve e divulga seus tratados 

consolatórios, apoiados por preceitos morais e motivações políticas. 

A relegatio de Sêneca (a forma menos severa do exílio) implicou a confiscação 

de metade de sua propriedade, que provavelmente lhe foi restituída em seu retorno em 49 

(BRAUND, 2015, p. 23). Foi nesse intervalo de 8 anos em exílio que podemos datar 

seguramente a escrita da Ad Helviam de consolatione e da Ad Polybium de consolatione. Da 

vida de Sêneca no exílio na Córsega, sabemos apenas o que nos chegou de seus escritos 

datados daquele período, a saber, que gastou muito tempo em seus estudos (Sen. Helu. 1.2; 

7.9). Também é por meio da Ad Heluiam que sabemos que Sêneca perdera seu pai durante 

o Principado de Calígula, casou-se, teve um filho e o perdeu nesse período anterior ao exílio. 

Aqui, Sêneca se vale da consolatória no intuito de tranquilizar a situação de luto 

de sua mãe pela perda de um filho ainda vivo. O filósofo apresenta tal situação como uma 

calamidade pior do que a morte de seu filho, que morreu nos braços de Hélvia (Sen. Helu. 

2.5.), apenas algumas semanas antes do exílio. O filósofo não se debruça sobre a morte de 

seu filho e não faz menção a isso em nenhum outro texto, nem à mãe do menino, que a 

historiografia comumente não identifica com Paulina, sua esposa presente em sua morte 

(BRAUND, 2015, p. 23). Segundo Syme (1958, p. 536), a primeira esposa de Sêneca o 

acompanhou em seu exílio e a ela foi possivelmente dedicada do De matrimonio. No entanto, 

o autor não apresenta nenhuma evidência para corroborar tal hipótese. Por sua vez, Griffin 

(1974, p. 9) afirma que provavelmente Sêneca perdera a esposa junto do filho, por volta de 

41, antes do exílio. Concordamos com a hipótese da autora, haja vista que a morte de sua 

esposa é sugerida pelo fato de que a mesma não é mencionada na Ad Helviam de 

consolatione, trabalho escrito do exílio e contendo uma quantidade considerável de 

informações detalhadas sobre sua família (GRIFFIN, 1974, p. 35). 

Ainda sobre o exílio, na consolatória à sua mãe, o filósofo consiste em adotar 

uma abordagem otimista em relação à sua experiência, apresentando-a simplesmente como 

uma mudança de lugar (Sen. Helu. 6–8), a qual se constitui insignificante para um cidadão 
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estoico do mundo (Sen. Helu 8,5). Outra obra que data de seu exílio é a Ad Polybium de 

consolatione, na qual Sêneca aproveita o evento da morte do irmão de Políbio, um dos 

libertos de Cláudio, para enaltecer a Cláudio e expressar a expectativa de que o imperador o 

evoque do exílio (Sen. Pol. 13.3). Como pontua Habinek (2014, p. 9), primeiro trabalho pode 

ser entendido como reforçando os laços de Sêneca com sua família e seus associados, este 

último como uma oferenda honorífica a uma figura importante na família imperial na 

esperança de um benefício de retorno, presumivelmente na forma do fim do exílio. A partir 

do texto de Dion Cássio (Hist. 61.10.2), temos a informação de que Sêneca também escreveu 

um pedido a Messalina para que o ajudasse a acabar com o seu exílio, mas depois o suprimiu. 

Como Cícero e Ovídio antes dele, Sêneca usou sua produção literária como uma 

maneira de manter uma presença em Roma durante a afastamento forçado (HABINEK, 

2014, p. 9). A partir disso, sabemos que no início de 49, quando Sêneca ainda estava exilado 

em Córsega, seus escritos gozavam de grande popularidade (Tac. Ann. 12.8). Nesse mesmo 

ano ele foi chamado de volta a Roma por meio da influência de Agripina, a Jovem, nova 

esposa do imperador Cláudio. 

Agripina então nomeou Sêneca como tutor32 de seu filho, Lúcio Domício 

Enobarbo, o futuro imperador Nero, cujo objetivo seria instruí-lo em retórica, uma categoria 

que incluía a teoria moral e política (Tac. Ann. 12.8)33, instrução essa que significara uma 

preparação com o objetivo de ascender Nero à função de princeps, em detrimento ao filho 

consanguíneo de Cláudio, Britânico. De acordo com o relato de Tácito (Tac. Ann. XII.8.2), 

Agripina o fez com o objetivo de conseguir algum apoio popular (laetum in publicum rata), 

haja vista que os escritos de Sêneca gozavam de grande reputação (claritudinem studiorum 

eius), além de pretender se apoiar em seus conselhos na expectativa de conquistar mais poder 

(spem dominationis), confiando, assim, que Sêneca lhe seria fiel em memória de tal favor 

(beneficii). 

Parece-nos, por outro lado, que Agripina conseguiu o retorno do filósofo por 

intermédio de Cláudio e do Senado, tendo em vista o relato de Suetônio, segundo o qual 

Cláudio não reabilitou nenhum desterrado, sem antes consultar o Senado (Suet. Claud. 

XII.1). Como pontua Habinek (2014, p. 9), podemos dizer que Agripina não teria efetuado 

 
32  Tácito usa os termos magister (Ann. 12.8.2) e praeceptor (Ann.15.62.2) para se referir à função de Sêneca 

nesse momento. 

33 Ao que parece, não foi função de Sêneca ensinar filosofia, de acordo com Suetônio (Nero. 52). 
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esse arranjo sem alguma familiaridade prévia com a lealdade e confiabilidade de Sêneca. 

Por sua adoção como filho de Cláudio em fevereiro de 50, o aluno de Sêneca se tornou Nero 

Cláudio Druso Germânico e, com a vantagem de três anos em idade, superou Britânico e se 

tornou o principal herdeiro do trono. 

Desse ponto em diante, Sêneca se inseriu na corte imperial e formou uma aliança 

duradoura com Afrânio Burro, outro nomeado de Agripina, que foi prefeito da guarda 

pretoriana a partir de 51 (BRAUND, 2015, p. 23). Até este momento, a posição de Sêneca 

dentro da corte não tinha um caráter oficial. De toda forma, Sêneca foi considerado o 

membro mais relevante do consilium principis e, ao lado de Afrânio Burro, desempenhou 

um papel importante no Principado de Nero durante os seus primeiros anos. Até a ascensão 

de Nero, em outubro de 54, Sêneca era denominado seu magister ou praeceptor, mas, a partir 

de então, tornou-se um dos principais amici principis. De acordo com o relato de Tácito 

(Tac. Ann. XIV.54.3), Sêneca se identificava como amigo mais velho (seniores amici) de 

Nero. 

O que o caracterizava as relações de amicitia era o fato de seus membros se 

virem como pertencentes ao mesmo grupo de interesses, o que os permitia possuir honra e 

status iguais (SALLER, 1982, p. 12). Dessa forma, embora não necessariamente 

pertencessem à mesma ordem social, dois homens que se vissem como iguais poderiam 

manter uma relação de amizade, tal como deixa transparecer o relato de Tácito, no qual 

Sêneca se coloca como amigo de Nero. A esse respeito, Cícero, em seu livro De Amicitia, 

de 45 a.C., distingue dois tipos de amizade:  

Com efeito, que há de mais absurdo que comprazer-se com outras cousas 

vãs, como são as honras, a glória, a casa, as roupas e o adorno, e não gozar 

a posse de um coração virtuoso, que pode amar-nos e, por assim dizer, 

corresponder ao nosso amor? (Cic. De Amic. 14.51 – Trad. de José 

Perez).34 

 

Assim, para o aturo, existe a amizade verdadeira, baseada na virtude, e as falsas, 

comuns, baseadas nos benefícios e prazeres, as quais são findáveis, na medida em que duram 

enquanto esses bens existirem. Nesse mesmo sentido, Sêneca, nas Epistulae Morales (Sen. 

 
34 “Quid enim tam absurdum quam delectari multis inanimis rebus, ut honore, ut gloria, ut aedificio, ut vestitu 

cultuque corporis, animante virtute praedito, eo qui vel amare vel, ut ita dicam, redamare possit, non admodum 

delectari?” (Cic. De Amic. 14.51). 
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Ep. 9.8; 48.2-4), afirma que a amizade seria uma relação baseada nas virtudes, sobretudo, a 

fides, e não na utilitas, sendo sua relação fundamentada em interesses e características em 

comum. Vale salientarmos que, assim como no patronato, a troca de bens e serviços poderia 

ser uma característica da amicitia e, embora necessária, não seria o fim da relação em si. 

Para a aristocracia imperial, portanto, o que determina se a pessoa é dependente de outro 

homem ou seu amigo não depende unicamente de seu status social, mas sobretudo de sua 

dignitas, idade, ancestrais, riqueza e honra (WHITE, 1978, p. 76). 

Além disso, o filósofo ocupou o cargo de cônsul por seis meses, no ano de 56, 

sendo então importante membro na administração e na relação com o Senado35. Para Griffin 

(2013, p. 82) como amicus principis, o filósofo teria desempenhado muitos papéis ligados à 

beneficência (beneficium) do imperador, em especial como intermediário, como conselheiro 

e benfeitor e como beneficiário. 

Como dissemos, nesse contexto, Sêneca era um autor reconhecido por seus 

escritos (GRIFFIN. 1974, p. 12). Podemos afirmar, com base nos relatos de Tácito, que 

Agripina teria divulgado o relacionamento de Sêneca com seu filho de doze anos, Nero, 

como parte de seu projeto de preparar o último para suceder a Cláudio. De fato, associar os 

pronunciamentos públicos de Nero a Sêneca foi um padrão que persistiu durante o 

Principado de Nero, mesmo após a morte de Agripina: sabemos que Sêneca compôs o 

discurso fúnebre de Nero para seu antecessor, Cláudio, em 54 (Tac. Ann. XIII.3), além dos 

discursos de Nero para a guarda pretoriana e para o Senado (Dio. Hist. 61.3.1), no qual ele 

se comprometeu a restaurar o procedimento legal apropriado e a autoridade do Senado (Tac. 

Ann. 13.4); o tratado De Clementia, datado de 55 ou 56, parece destinado em parte a 

tranquilizar a aristocracia de que a morte de Britânico seria o fim, não o começo, do 

derramamento de sangue (HABINEK, 2014, p. 10); por fim, Sêneca foi compelido a compor 

uma carta ao Senado justificando o assassinato de Agripina (Tac. Ann. XIV.11.3). De acordo 

com Braund (2015, p. 22), o início do Principado de Nero foi o auge da influência política 

de Sêneca. 

 
35 Nesse ano, Sêneca assumira o cargo de Consul suffectus. No caso de falecimento de um cônsul durante o 

ano de seu exercício ou incapacidade para o exercício do cargo, o Senado deveria designar um substituto, o 

qual recebia o nome de Cônsul Sufecto. Para fazer a substituição, o Senado convocava o outro cônsul, que 

deveria vir para homologar a indicação do colega. Mesmo que a carga consular fosse de um ano, no caso do 

sufecto, ele só poderia servir pelo tempo que teria sido subtraído do cônsul que substituiu. 
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De agora em diante, os anseios filosóficos em seus tratados fariam Sêneca 

receber acusações de hipocrisia. A imagem de um político importante como Sêneca que, 

além disso, publicava textos fundamentados na filosofia estoica, fez circular em Roma 

acusações contra sua pessoa, cujo catálogo está em Dion Cássio (Hist. 61.10): cobiça e usura, 

luxo e vícios sexuais, adulação e servilismo, insensibilidade ante a morte dos amigos e 

hipocondria, sendo o denominador comum a acusação de hipocrisia ou flagrante contradição 

entre o que predicava e o que fazia. Na sua produção literária, Sêneca não ecoa ou tenta 

refutar essas críticas, com a exceção do De Vita Beata, tratado que, em cerca de 58, compõe 

e dedica ao irmão mais velho, no qual responde aos ataques de Suílio Rufo, seu opositor, 

que lhe aponta, entre outras críticas e acusações, a incoerência por ser filósofo, mas 

possuidor de uma enorme riqueza material. Assim, escreve o filósofo: 

Deixa, portanto, de interditar o dinheiro aos filósofos: ninguém condenou 

a sabedoria à pobreza. O filósofo terá amplas riquezas que não são tiradas 

de ninguém, nem manchadas de sangue alheio, nem adquiridas com 

prejuízo de ninguém, nem fruto de ganhos sórdidos; sua entrada e saída são 

igualmente honestas, elas não fazem gemer senão os malévolos. [...] O 

sábio, porém, não rejeitará a benignidade da fortuna e não se gloriará nem 

se envergonhará do patrimônio adquirido por meios honestos. (Sen. Vita. 

23.1 – Trad. de J. C. Cabral Mendonça).36 

 

Podemos notar, a partir do excerto acima, que Sêneca justifica suas posses a 

partir de sua filosofia, segundo a qual a riqueza seria indiferente, desde que adquirida de 

forma honesta. Nesse sentido, ele critica a quem considera a sabedoria uma devoção à 

pobreza, dizendo que o sábio não se incomoda com seu patrimônio, apenas aqueles que o 

acusam. Ainda nesse tratado, o filósofo coloca que, caso perdessse toda a riqueza, perderia 

apenas algo externo e que isso não abalaria (Vita. 21). Do mesmo modo, Sêneca sublinha 

que não se considera um sapiens, pois este era um estado, na prática, inalcançável para os 

estoicos, sendo antes um proficiens que se guiava pela ratio e que, no cotidiano, procurava 

construir o caminho para a uirtus, sabendo que só nessa busca residia a verdadeira felicidade. 

A riqueza era um indiferente que podia ser preferível se fosse posta a serviço do bem (Vita. 

21). 

 
36 “Desine ergo philosophis pecunia interdicere: nemo sapientiam paupertate damnauit. Habebit philosophus 

amplas opes, sed nulli detractas nec alieno sanguine cruentas, sine cuiusquam iniuria partas, sine sordidis 

quaestibus, quarum tam honestus sit exitus quam introitus, quibus nemo ingemescat nisi malignus. [...] Ille 

uero fortunae benignitatem a se non summouebit et patrimonio per honesta quaesito nec gloriabitur nec 

erubescet.” (Sen. Vita. 23.1). 
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 As críticas de Suílio se concentram na extraordinária riqueza do Sêneca. Ele era 

sem dúvidas “muito rico” (praedives, termo usado tanto por Tácito quanto por Juvenal (Sat. 

10.16). Nero enriqueceu Sêneca com honras e riquezas (Tac. Ann. 14.53-4), incluindo jardins 

na capital, mansões e outros imóveis (Tac. Ann. 14.55). Ele tinha propriedades em Baia e 

Nomentum (Sen. Ep. 51.1, 104.1, 110.1), uma vila albanesa (Sen. Ep. 123.1) e propriedades 

egípcias (Sen. Ep. 77.3). Paul Veyne chegou a afirmar que Sêneca criou o que poderíamos 

chamar de “um dos bancos de investimento mais importantes do seu tempo” (VEYNE, 2003, 

11), expressão exagerada, mas que representa a riqueza do filósofo. Ainda assim, Sêneca vê 

as riquezas como um fardo (a exceção é sua autojustificação em Da vida feliz 23.1), deprecia 

dependência de coisas materiais (Sen. Helu. 5.4) e elogia a pobreza (Sen. Nat. Quaest. 

1.17.9). 

Como pontua Wilson (2014, p. 6), a questão mais interessante a ser pensada não 

é por que Sêneca não praticava o que aconselhava, mas por que o filósofo transmitia seus 

ideais estoicos. Sêneca escrevia e divulgava seus textos a um público para transmitir ideias 

que pretendiam moldar seus comportamentos, tendo como fundo os preceitos da filosofia 

estoica. Assim, o filósofo se valia de estratégias retóricas, tais como os exempla e os 

praecepta, para promover o convencimento de seu público leitor-ouvinte. Além disso, o 

próprio autor se coloca como um aprendiz em progresso (Ep. 6.1; Vita. 17.3-4), não como 

um sábio, de modo a justificar suas posses. 

A esse respeito, podemos notar uma espécie de gradação moral dos homens 

presente na filosofia senequiana, composta dos stulti, proficiens e sapiens. Os primeiros se 

deixam levar completamente pelas paixões, tornando-se não-sábios, insensatos (stulti). Os 

segundos são os que reconhecem o impacto negativo das paixões sobre suas vidas e, ao 

procurarem se manterem afastados delas, são vistos por Sêneca como em progresso 

(proficiens). Por fim, temos o sábio (sapiens), o qual já se tornou livre do domínio das 

paixões. É nesse sentido que Sêneca se considera um homem no caminho da sabedoria, tal 

quando afirma que ainda não é um sábio e que ainda lhe resta um longo caminho a percorrer, 

rumo à virtude (Ep. 87.5). 

No que se refere à extensão dos poderes de Sêneca no governo de Nero, não há 

consenso na documentação antiga. De fato, ele nunca ocupou nenhuma posição oficial, além 

das magistraturas e do assento no Senado que, segundo Griffin (1974, p. 13), não eram a 

fonte de seu poder. Nenhum texto antigo menciona qualquer ocasião em que Sêneca falava 
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no Senado ou estava presente. Ainda assim, Braund (2015, p. 20) considera que Sêneca 

estava em seu auge durante a maior parte ou todos os anos 54 a 62. Para Habinek (2014, p. 

13), a tradição historiográfica romana era fixada nas relações tensas entre o imperador e as 

elites, e preferia abordar em seus escritos histórias de intrigas da corte. No contexto de tais 

histórias, Sêneca surgiu como um personagem excepcionalmente importante, e trabalhou 

com Burro para encontrar um equilíbrio entre Nero e Agripina, bem como para tranquilizar 

a elite das boas intenções de Nero (HABINEK, 2014, p. 13)37. 

Desse modo, o discurso de Tácito apresenta a participação política de Sêneca 

como mediada pelas relações do imperador com o Senado, e o filósofo aparece preocupado 

em harmonizá-las, haja vista que suas ações estão mais presentes nos Annales quando o 

filósofo está atuando em relação ao princeps, seja no contato direto, seja com os membros 

da corte. A esse respeito, podemos observar o seguinte excerto:  

Que o senado gozaria de toda a sua antiga jurisdição; e a Italia, e as 

províncias do Império ficariam sujeitas ao tribunal dos cônsules, pelo qual 

passariam os seus requerimentos aos senadores. Quanto a ele, tomaria a 

seu cargo o comando das legiões (Tac. Ann. XIII.4 – Trad. do inglês de A. 

J. Woodman).38 

 

Essas prerrogativas nos mostram que, para Tácito, a Res Publica não poderia 

depender da prudência do soberano. O autor defendia a concessão de poderes entre o senatus 

e o imperator e, mesmo vendo na constituição da magistratura senatorial uma crise moral 

(Tac. Ann. 1.3), a divisão de poderes proporcionaria um estado de moderação e de 

tranquilidade no poder político romano (OMENA, FUNARI, 2012, p. 166). Sêneca, por 

outro lado, distancia-se do discurso tacitiano, pois afirmava haver prejuízo ao bem público 

 
37 Sobre tal questão, devemos ressaltar que existem duas perspectivas historiográficas distintas a respeito do 

poder imperial no governo de Nero (OMENA, FUNARI, 2012, p. 165-168): uma, sustentada na leitura de 

Tácito (Ann. 13.4), entende o poder como dividido entre o senado e o príncipe, e foi construída e sustentada 

em especial na primeira metade do século XX (WALTZ, 1909), mas ainda reverbera em historiografia mais 

recente, tal como Grimal (1978, p. 132), o qual faz uma leitura do tratado De Clementia que mostra em Sêneca 

o desejo de harmonizar as relações entre o princeps e o Senado. Dessa forma, os discursos de Sêneca e de 

Tácito são tratados como se houvesse uma similaridade, uma transposição, em ambos os autores, capaz de 

mapeá-los numa mesma circunstância histórica discursiva. As obras de Sêneca se tornaram apoio, 

complemento às interpretações de seu próprio pensamento político (OMENA, FUNARI, 2012, p. 167). Por 

outro lado, temos a perspectiva que compreende a potestas nesse contexto a partir de Sêneca. Nela, o poder 

político é pensado a partir da figura do imperator, estando o poder concentrado em suas mãos, contanto que 

fosse um governante sapiente (Sen. Clem.) (OMENA, 2009). 

38 “teneret antiqua munia senatus, consultum tribunalibus Italia et publicae provinciae adsisterent: illi patrum 

aditum praeberent, se mandatis exercitibus consulturum” (Tac. Ann. XIII.4) 
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nas resoluções legitimadas por uma maioria, uma vez que “nada nos enreda em maiores 

males do que o fato de agirmos conforme a voz comum” (Sen. Vita 1.3 – Trad. de J. C. 

Cabral Mendonça)39. Por isso, na perspectiva do filósofo, a ação mais sensata seria sustentar 

a Res Publica por um governante sábio e, graças às suas atitudes virtuosas, o príncipe 

distribuiria as benesses ao populus romanus (Sen. Clem.) (OMENA, FUNARI, 2012, p. 

167). 

Devemos lembrar que a relação entre o imperador e os senadores era complexa, 

haja vista que  

o próprio Senado era um parceiro importante, que por mais centralizado 

que fosse detinha o poder, mesmo que subordinado, tanto como instituição, 

com suas atribuições específicas, quanto como poder individual de seus 

membros que monopolizavam as principais magistraturas civis e militares 

do Império (GUARINELLO, JOLY, 2001, p. 137). 

 

Como dissemos, o texto de Tácito aborda a atuação política de Sêneca nos 

bastidores da corte imperial, tal como podemos ver no evento a seguir. Citemos in extenso: 

Clúvio diz que Agripina tinha chegado ao ponto em seu ardente desejo de 

manter o poder, que ao meio-dia (porque esse foi o momento que Nero 

começou a aquecer com vinho e festas) tinha se oferecido várias vezes 

quando estava embriagada, preparada e disposta ao incesto (Tac. Ann. 14.2 

- Trad. do inglês de A. J. Woodman).40 

 

 Esse acontecimento, de acordo com Tácito (Ann. 14.1-2), deu-se quando Nero 

começou a se distanciar de Agripina devido ao seu envolvimento em questões pessoais e 

públicas do princeps, no qual ela respondeu fazendo avanços incestuosos em direção ao 

imperador. Foi em tais circunstâncias que Sêneca chamou a liberta Acte, com quem o 

princeps já tivera relações, para informar Nero dos perigos de seu comportamento, 

especialmente o risco de perder o apoio entre as tropas (Tac. Ann. 14.2.2). Quando a 

hostilidade de Nero em relação a Agripina adquiriu maiores proporções, Sêneca e Burro, 

tendo perdido a capacidade de triangular a relação com a mãe do imperador, experimentaram 

um declínio acentuado em sua influência (HABINEK, 2014, p. 13). Após ser isolada, 

 
39 “Atqui nulla res nos maioribus malis inplicat quam quod ad rumorem componimur” (Sen. Vita 1.3) 

40 “Tradit Cluvius ardore retinendae Agrippinam potentiae eo usque provectam, ut medio diei, cum id temporis 

Nero per vinum et epulas incalesceret, offerret se saepius temulento comptam in incesto paratam” (Tac. Ann. 

14.2) 
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Agripina foi assassinada por ordem de Nero e com a cumplicidade de Sêneca e Burro (Tac. 

Ann. 14.7; Dio. Hist. 62.12.1). Tácito nos informa, sobre esse evento, a reação que se deu a 

uma carta do imperador destinada ao Senado sobre a morte de sua mãe: 

Portanto, não mais a Nero, cuja monstruosidade foi além de todas as 

lamentações, mas mesmo Sêneca era alvo de murmurações adversas, como 

se com tal discurso ele tivesse confessado por escrito sua culpa (Tac. Ann. 

14.11 - Trad. do inglês de A. J. Woodman).41 

 

A carta de Nero, escrita após a morte de Agripina, descrevendo a ameaça 

representada por sua mãe, atraiu uma recepção hostil para seu autor, Sêneca, na medida em 

que ele havia exposto sua relação com tal morte. A morte de Burro, em 62, enfraqueceu 

ainda mais a posição de Sêneca e sua relação com o imperador (Tac. Ann. 14.52). 

Desse modo, após a morte de Afrânio Burro, e, além disso, perante a influência 

crescente de Ofônio Tigelino, junto de Nero, que o nomeou substituto de Burro como 

prefeito da guarda pretoriana, Sêneca tentou se retirar da vida ativa, pedido que Nero 

recusou, talvez porque a presença de Sêneca continuasse a ser um importante elo do 

imperador com os senadores (Tac. Ann. 14.53-56; 15.45.). No entanto, a continuidade de 

Sêneca como conselheiro de Nero não pressupõe a conservação da sua influência (potentiam 

Tac. Ann. 14.52.1). A partir desses anos, de 62 a 65 datam suas epístolas, das quais temos 

124, dirigidas ao seu amigo Lucílio. 

Lucílio foi procurador da Sicília durante o governo de Nero (Sen. Ep. 31.9-10). 

As informações de sua vida advêm dos escritos de Sêneca, sobretudo suas Epistulae 

Morales, para quem as dedicou, bem como as Questões Naturais e o tratado De Providentia. 

Lucílio era um equestre (Sen. Ep. 44.2), o qual possuía uma vila em Aedea, ao sul de Roma 

(Sen. Ep.105.1). Pouco conhecemos além desses detalhes. O que podemos afirmar é que o 

destinatário das cartas de Sêneca também escrevera livros (Sen. Ep. 46) e poemas (Sen. Ep. 

8.10; 20.21; Quaest. III.1). Foi pupilo de Sêneca, para quem o filósofo escreveu suas cartas 

com preceitos filosóficos estoicos no contexto de seu afastamento da corte de Nero. 

Nos anos dedicados à escrita de suas Epistulae Morales, Sêneca, retirando-se 

paulatinamente da vida pública da corte, consagrou o seu otium ao estudo, ao convívio com 

 
41 “ergo non iam Nero, cuius immanitas omnium questus anteibat, sed Seneca adverso rumore erat, quod 

oratione tali confessionem scripsisset” (Tac. Ann. 14.11) 
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outros filósofos, como Metronate, cujas lições segue em Nápoles, ou com o seu amigo 

Demétrio, o Cínico, e à escrita, compondo um número considerável de epístolas, as quais 

corroboram o testemunho do próprio autor sobre a sua intensa dedicação a essa tarefa, cujos 

frutos recolherão também as gerações futuras (Sen. Ep. 8.1-3). Assim, Sêneca nos diz: “Eu 

me retirei não só das pessoas, mas dos negócios, especialmente dos meus: estou trabalhando 

para a posteridade” (Sen. Ep. 8.2 – Trad. de J. A. Segurado e Campos)42. 

A partir desse excerto, percebemos que as intenções do filósofo são claras já no 

primeiro conjunto de epístolas, na qual afirma que seu objetivo, ao se isolar, é beneficiar um 

maior número de pessoas por intermédio de sua escrita. Parece provável que o filósofo tenha 

passado muito tempo em sua casa em Nomentum, a 16 quilômetros de Roma. Essa 

propriedade, rica em vinhedos, Sêneca provavelmente adquiriu pouco antes de se retirar da 

política (BRAUND, 2015, p. 18). O filósofo expressa seu prazer em retornar para sua vila 

na epístola 104 e promove sua imagem como viticultor na epístola 112.2, texto no qual faz 

uma elaborada analogia entre viticultura e moralidade. 

Neste contexto, concordamos com a argumentação de Habinek (2014, p. 14), 

segundo o qual, assim como as consolatórias escritas da Córsega (Helu. e Pol.) procuravam 

administrar relações com amigos e inimigos, também as Epistulae Morales tenham um duplo 

objetivo: por um lado, eles procuram deixar claro para o princeps que seu conselheiro, agora 

afastado da política na corte, está engajado em atividade filosófica, não conspiratória. A 

composição das cartas, como se refletisse a experiência cotidiana do escritor, serve como 

documentação de retirada política (HABINEK, 2014, p. 14). Ao mesmo tempo, as cartas 

falam de preparação para a morte, da possibilidade de sofrer violência por instigação de 

alguém “mais poderoso” (Ep.14.3)43. O sábio, de acordo com Sêneca, “evita a perniciosa 

companhia dos poderosos, mas tomando cautela para não aparentar evitá-la” (Sen. Ep.14.8 

– Trad. de J. A. Segurado e Campos)44. Com efeito, Sêneca mostra seu afastamento e explica 

por que o faz na mesma coleção de cartas. No entanto, como nos lembra Veyne (2015, p. 

215), isso não significa um afastamento completo da política, mas fazê-la por outros meios 

de ação, isto é, pela divulgação de seus preceitos por meio dos textos. Desse modo, o filósofo 

 
42 “Secessi non tantum ab hominibus sed a rebus, et in primis a meis rebus: posterorum negotium ago” (Sen. 

Ep. 8.2) 

43 “vim potentioris” (Sen. Ep.14.3) 

44 “nocituram potentiam vitat, hoc primum cavens, ne vitare videatur” (Sen. Ep.14.8) 



 

47 

fala, ao mesmo tempo, com Nero (ou pelo menos com aqueles que o denunciariam a Nero) 

e com outros que são potencialmente simpáticos a ele (HABINEK, 2014, p. 14). Bastante 

significativa a esse respeito é a epístola 70, na qual Sêneca argumenta que, quando chega a 

hora, é necessário tirar a própria vida (Sen. Ep. 70.5). Esta epístola, cujo tema predominante 

é a morte e o suicídio, pode ser lida como um texto que exorta seu próprio autor a lidar com 

sua atual situação. 

Para Sêneca, a morte não precisava ser apenas natural, haja vista o suicídio ser 

legítimo em determinadas circunstâncias e se converter num exercício de virtude libertadora, 

pois “nunca é agradável aos grandes espíritos uma prolongada permanência no corpo” (Sen. 

Marc. 23.2)45. Mas devemos lembrar que o filósofo não defende o suicídio em quaisquer 

circunstâncias, mas apenas quando o continuar vivo só é possível com o abandono do bem 

moral. Assim, o filósofo afirma: 

Deve ter no pensamento a qualidade de vida, não a sua duração. Se se lhe 

deparam muitas situações graves, muitos obstáculos à sua tranquilidade, o 

sábio, retirar-se-á! E não o fará apenas como último recurso, mas, assim 

que a fortuna começar a mostrar-se hostil para com ele, deverá meditar 

seriamente se não convém pôr imediato termo à vida. O sábio considera 

como indiferente se a sua morte é natural ou voluntária, se ocorre mais 

tarde ou mais cedo [...]. Morrer mais cedo, morrer mais tarde – é questão 

irrelevante; relevante é, sim, saber se se morre com dignidade ou sem ela, 

pois morrer com dignidade significa escapar ao perigo de viver sem ela 

(Sen. Ep. 70.5-6 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).46 

 

A partir desse entendimento, o suicídio proporciona a chance de se escapar do perigo de se 

submeter frente a situações indignas do homem de bem, de se afastar do sofrimento 

decorrente de um mal insolúvel. Daí ser a morte voluntária um elemento assegurador da 

liberdade (RAIJ, 1992)47. Ainda, a respeito do suicídio, Sêneca aponta dois exemplos de 

 
45 “Nec umquam magnis ingeniis cara in corpore mora est” (Sen. Marc. 23.2). 

46 “Cogitat semper qualis vita, non quanta sit. Si multa occurrunt molesta et tranquillitatem turbantia, emittit 

se; nec hoc tantum in necessitate ultima facit, sed cum primum illi coepit suspecta esse fortuna, diligenter 

circumspicit numquid illic desinendum sit. Nihil existimat sua referre, faciat finem an accipiat, tardius fiat an 

citius [...] Citius mori aut tardius ad rem non pertinet, bene mori aut male ad rem pertinet; bene autem mori 

est effugere male vivendi periculum.” (Sen. Ep. 70.5-6). 

47 Devemos lembrar, que, em latim, não há um equivalente ao nosso termo “suicídio”. Sêneca utiliza diversos 

termos e expressões para se referir à morte voluntária, dentre eles: uoluntario uulnere (Sen. Marc. 22.3); 

ueneno uitam finiuit (Sen. Helu. 10.9); currere ad mortem (Sen. Ep. 24.6); mortem sibi (Sen. Ep. 70.22); 

mortem voluntariam (Sen. Ep. 74.21); optare mortem (Sen. Ep. 117.1). Como pontua Santos (2016, p. 17), o 

termo suicídio, formado “pelo pronome reflexivo sui (si) e pelo substantivo caedes (matar), o termo suicida, 

parece ter sido cunhado no medievo pelo teólogo ultramontano, de provável origem inglesa, Walter de St. 
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conduta que considera virtuosas: “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!” (Ep. 

13.14-15 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).48 Para o filósofo, então, o suicídio seria 

indiferente, o que o torna positivo ou negativo seriam as condições com que ocorresse, isto 

é, se fosse uma ação virtuosa. Nesse sentido, o preceito geral a respeito do suicídio é que o 

sábio não prolongará a sua vida enquanto puder, mas a prolongará enquanto dever. 

Desse modo, podemos dizer que Sêneca, nos anos em que escrevera suas 

epístolas, já havia antecipado sua morte, uma vez que tinha preparado há algum tempo o 

veneno que lhe fora entregue nos momentos finais (Tac. Ann. 15.64.3). Sua morte foi 

causada pela acusação de envolvimento na conspiração de Pisão, na qual era planejada a 

morte de Nero e sua substituição por Caio Calpúrnio Pisão (Tac. Ann. 15.48-71). A 

veracidade e a extensão do envolvimento de Sêneca com essa conspiração não estão claras 

(BRAUND, 2015, p. 18). Tácito relata um boato de que alguns dos conspiradores 

planejaram, “não sem o conhecimento de Sêneca”, depor Pisão logo após a conspiração e 

substituí-lo por Sêneca (Tac. Ann. 15.65 - Trad. do inglês de A. J. Woodman)49. Dito isto, um 

conspirador o envolve na situação, possivelmente para agradar a Nero, “que, em seu ódio a 

Sêneca, utilizou todos os métodos para suprimi-lo” (Tac. Ann. 15.56 - Trad. do inglês de A. J. 

Woodman)50. De fato, Tácito apresenta seu elaborado relato da morte de Sêneca, notando que 

sua morte encantou Nero, que estava ansioso por prosseguir com o assassinato desde que o 

veneno havia falhado (Tac. Ann. 15.60). 

No conjunto do relato a respeito da morte do filósofo, a frase-chave no relato de 

Tácito é “a imagem de sua vida” (imaginem vitae suae. Ann. 15.62). Para o autor dos Anais, 

a morte de Sêneca é um ato filosófico e político (BRAUND, 2015, p. 15). O filósofo primeiro 

tenta escrever um testamento em favor de seus amigos, mas isso não é permitido, o que 

significa que sua riqueza foi legada ao imperador. Em vez de benefícios materiais, oferece a 

seus amigos “a imagem de sua vida”. O filósofo então diz a seus companheiros que não é 

 
Victor, como um barbarismo linguístico – já que a formação de palavras pela junção de pronome e substantivo 

contrariava as normas gramaticais do latim – na obra Contra quatuor labyrinthos Franciae (1180 E.C.).” 

48 “Cicuta magnum Socratem fecit. Catoni gladium adsertorem libertatis extorque: magnam partem detraxeris 

gloriae.” (Sen. Ep. 13.14-15) 

49 “neque tamen ignorante Seneca” (Tac. Ann. 15.65). 

50 “qui infensus Senecae omnes ad eum opprimendum artes conquirebat” (Tac. Ann. 15.56). 
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surpresa que Nero, depois de assassinar sua mãe e seu irmão, também executasse seu tutor 

(Tac. Ann. 15.62.2)51. 

Sêneca, desse modo, se despede de sua esposa, mas ela, tento decidido retirar 

também a própria vida, corta as veias, embora Dion Cássio (62.25.1) afirme que partiu de 

Sêneca o desejo de matá-la. Após elogiar a atitude de Paulina, o filósofo corta as veias dos 

braços e se retira para outro aposento, a fim de evitar o sofrimento de sua esposa ao vê-lo. 

Nesse momento, dita a seus secretários algumas palavras, as quais, segundo Tácito (Ann. 

15.63.3), foram divulgadas em termos literais e são de conhecimento de todos ou, segundo 

o relato de Dion Cássio (Hist. 62.25.2), Sêneca revisou algum livro que estava escrevendo. 

Além das veias de seus braços, o filósofo também cortou as veias de suas pernas e detrás dos 

joelhos, porque seu sangue estava jorrando devagar (Tac. Ann. 15,63.3). Tácito atribui isso 

à sua idade e estilo de vida frugal (Tac. Ann. 15,45.3), que o próprio Sêneca descreve em 

várias de suas cartas (Sen. Ep. 83,5-6; 123,3). 

Sêneca então pede ao seu amigo e médico Estácio Aneu para lhe dar cicuta, o 

mesmo veneno usado pelos atenienses. Essa escolha indica, sem sombra de dúvida, que 

Sêneca estava moldando sua morte na de Sócrates (BRAUND, 2015, p. 16). Mas por causa 

de seu estado físico, o veneno não tem efeito, e seu último recurso é entrar em um banho de 

vapor para acelerar a ação do veneno. Em um gesto final, faz uma oferenda a Júpiter 

Libertador na forma de libação, e então é sufocado pelo vapor. 

A vida de Sêneca é inseparável não só de seu contexto imediato, mas também da 

nova sociedade que surge na Urbe imperial (MARTIN SANCHEZ, 1986, p. 72). Sêneca se 

encontra, assim, em um ambiente no qual as relações de amizade, patronato e familiares são 

importantes para a ascensão social e manutenção do status, ao mesmo tempo em que o 

Principado se constitui em uma nova forma de se fazer política, utilizando-se das instituições 

republicanas, mas dando uma nova roupagem ao exercício do poder. É nesse cenário que o 

filósofo elabora e divulga suas consolatórias, as quais foram escritas a partir de contextos 

políticos e pessoais particulares e, ao mesmo tempo, trazem preceitos filosóficos gerais que 

exortam comportamentos e abarcam a societas como um todo, apesar de suas 

particularidades em relação ao destinatário e à temática de cada texto. Essas concepções 

 
51 “neque aliud superesse post matrem fratremque interfectos, quam ut educatoris praeceptorisque necem 

adiceret” (Tac. Ann. 15.62.2). 
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filosóficas em relação à morte, em particular, eram divulgadas e lidas por um público que 

não se restringia ao destinatário das cartas. 

Nesse sentido, compreender o contexto da escrita das consolatórias anteriores 

aos textos do filósofo se faz importante para analisarmos, em momento posterior, os 

comportamentos que Sêneca apontava como virtuosos ou viciosos em relação à morte. 

Vejamos, assim, como a consolatória se desenvolveu na cidade de Roma, antes dos textos 

que nos chegaram do filósofo. No próximo tópico iremos compreender como o topos da 

consolatória chegou à Roma e, mais do que isso, veremos, embora de forma fragmentada, 

como a consolação se desenvolveu na Urbe imperial, antes da escrita das primeiras 

consolationes de Sêneca. 

 

1.2 – O DESENVOLVIMENTO DA CONSOLATIO EM ROMA 

 

Ao abordarmos a temática da consolatória no contexto da Antiguidade romana, 

deparamo-nos com uma complexidade de significados. Consolar não se restringia a um 

gênero textual escrito a um destinatário com o objetivo de apaziguar ou eliminar sua dor. 

Como nos atesta Suetônio (Aug. 53.3), ao narrar um episódio em que o imperador Augusto 

consola um senador por sua cegueira, consolar poderia se referir a um ato, independente de 

uma escrita. Neste caso, refere-se à consolação oral, isto é, na presença do consolado. 

Segundo nos atesta Cícero (ad Fam. IV.6.1), consolar presencialmente teria um melhor 

efeito em relação ao consolo realizado por meio de textos. A esse respeito, temos a carta de 

Sérvio Sulpício Rufo endereçada a Cícero pela morte de sua filha Túlia. Nessa carta, o 

emissor afirma o desejo de consolar pessoalmente seu amigo. “Se estivesse com você, não 

deixaria de estar a seu lado e teria mostrado minha dor diante de seus olhos de uma maneira 

pessoal” (Cic. ad Fam. IV.5.1 – Trad. do espanhol de A.-I. Magallón García)52. Cícero, por 

sua vez, responde ao amigo e salienta a importância de sua presença: 

Para dizer a verdade, eu gostaria, Sérvio, como me escreve, que você 

tivesse ao meu lado em tão grave desgraça. É fácil para mim entender o 

quanto você poderia ter me ajudado com a sua presença e não apenas me 

confortando, mas sentindo quase a mesma dor, porque depois de ler suas 

 
52 “qui, si istic adfuissem, neque tibi defuissem coramque meum dolorem tibi declarassem” (ad Fam. IV.5.1). 
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cartas eu encontrei algum consolo (Cic. ad Fam. IV.6.1– Trad. do espanhol 

de A.-I. Magallón García).53 

 

A partir desses excertos, notamos a importância de estar perto (adfuissem) para 

consolar ao amigo afligido pela dor, seja para consolar oralmente, seja para compartilhar as 

mesmas dores. No entanto, apesar de termos informações sobre consolações orais, feitas na 

presença direta do consolado por meio de uma visita pessoal do consolador, temos uma 

presença muito mais marcante dos textos consolatórios, tendo em vista os textos que nos 

chegaram que abordam tal gênero. 

Há algumas referências de consolações orais feitas na presença direta do 

consolado por meio da visita pessoal do consolador. Dado o caráter oral dessas consolações, 

não temos delas mais que algumas informações ou, no melhor dos casos, uma reelaboração 

efetuada por outro autor e incluída em seus escritos (REDONET, 1997, p. 370). Assim, para 

além da consolação realizada por Augusto, temos o relato de Plutarco, o qual nos informa 

que consolou pessoalmente Clea, sacerdotisa de Delfos (cf. Plut. Mor. 242). Como outros 

exemplos reelaborados, temos a consolação do filósofo Filisco a Cícero, apresentada por 

Dion Cássio (Hist. 38.18-29), ou ainda a consolação do filósofo Ateo Dídimo a Lívia, 

referida por Sêneca na consolatória dedicada à Márcia (Sen. Marc. 4.3-5, 6). 

Podemos pressupor, então, que ao enviar um texto consolatório a determinado 

destinatário, o emissor – em nosso caso, Sêneca – já teria contato prévio com o destinatário. 

Isso se torna claro ao notarmos que os destinatários das consolatórias de Sêneca são 

familiares e/ou amigos (i.e. Márcia, Hélvia, Lucílio e Políbio). Nesse sentido, há um aspecto 

prévio de socialização entre o consolado e o consolador quando temos a presença das 

consolatórias senequianas. Do mesmo modo, há outro nível de socialização em relação ao 

consolo: parte das recomendações do filósofo para os afligidos pela dor da perda se refere à 

manutenção do enlutado na rede de socialização composta de amigos e familiares, ou seja, 

a prática da socialização enquanto remedium para combater o luto, aspecto que será tratado 

no capítulo terceiro desta tese. 

 
53 “Ego vero, Servi, vellem, ut seribis, in meo gra- vissimo casu adfuisses. Quantum enim praesens me adiuvare 

potueris et consolando, et prope aeque dolendo, facile ex eo intelligo, quod, litteris lectis, aliquantum 

acquievi”. (ad Fam. IV.6.1) 
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Sendo assim, ao tratarmos da tipologia da consolatória, estaremos, antes de tudo, 

abordando um gênero textual com características mais ou menos definidas. Nossa análise se 

pautará, neste momento, em três aspectos distintos, mas inseparáveis, dos textos 

consolatórios: função, forma e conteúdo. A partir de tais pressupostos, veremos como o 

tópos consolatório apareceu nos textos antigos e, dessa forma, formou-se uma tradição da 

qual Sêneca se valeu para a construção de seus textos consolatórios. 

O desenvolvimento da consolatio enquanto gênero textual ocorreu apenas na 

época helenística54. O primeiro texto com o objetivo de consolar de que temos notícia foi 

escrito pelo filósofo acadêmico Crantor (335-275 a.C.), intitulado De luctu (Cic. Acad. 

II.135) ou Consolação à Hipocles (REDONET, 1997, p. 341; CELESTINO, 1998, p. 72; 

CAROÇO, 2011, p. 26), dirigida a seu amigo Hipocles que perdera o filho. Outros filósofos 

escreveram consolações, como Epicuro, a um amigo, e Metrodoro, à irmã que perdera um 

filho. Chama a atenção que a maioria das consolatórias de que temos notícia foram escritas 

por filósofos. A consolatio, podemos pressupor, encontrou na filosofia um terreno fértil, e 

Cícero nos informa que cada escola desenvolveu tópicos próprios para apaziguar a dor dos 

afligidos (Tusc. III.76). Isso se dá, segundo nossa leitura, pelo fato de os filósofos se 

considerarem médicos da alma (Cic. Tusc. 26.65), sobretudo os estoicos, que se 

consideravam como investidos de uma espécie de missão para a qual, valendo-se dos 

familiares e amigos, atingiriam a todos os homens. Ao dirigirem as consciências e ao 

confiarem tais obras ao público, tencionavam promover o bem-comum da comunidade 

(WALTZ, 1967, p. v). 

Cícero define o objetivo da consolatio nos seguintes termos: “os deveres dos que 

consolam são, portanto, os seguintes: eliminar a raiz da aflição ou aplacá-la ou reduzi-la ao 

mínimo e não permitir que se continue estendendo ou canalizá-la em outras direções” (Cic. 

Tusc. 3.75 – Trad. de B. F. Bassetto) 55. Assim, de acordo com o excerto, o consolador deve 

apaziguar ou eliminar a causa da aegritudo, isto é, a aflição decorrente de algum mal que se 

 
54 Segundo Alexandra F. P. Caroço (2011, p. 26), antes do desenvolvimento da consolatio, existiam, em outros 

gêneros, especialmente nas obras de poetas e dramaturgos gregos, argumentos e elementos suficientes para que 

fossem criadas normas do gênero consolatório, tal como na Ilíada, em que Aquiles tenta consolar Príapo pela 

morte de seu filho (Il. 24.486 ss) e, na Odisseia, na qual Nausícaa reconforta Ulisses e o incita a suportar os 

fardos da vida (Od. 6.188 ss); além disso, os poetas líricos e os trágicos da época clássica apresentam numerosas 

linhas de textos com pretensões consolatórias (CAROÇO, 2011, p. 26). 

55 “Haec igitur officia sunt consolantium, tollere aegritudinem funditus aut sedare aut detrahere quam 

plurumum aut sopprimere nec pati manare longius aut ad alia traducere” (Cic. Tusc. 3.75) 
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abateu sobre o consolado. Sobre esse ponto, Redonet (2001, p. 81) afirma que a consolatio 

é um ato persuasivo orientado à função específica de modificar a forma de pensar do que se 

lamenta por alguma aflição. 

Na língua grega, a consolatio recebia o nome de paramythétikós logos 

(CELESTINO, 1998, p. 73), um escrito composto em ocasião de uma adversidade, e sua 

finalidade era aliviar a pena de quem a sofria. A filosofia viu nessa prática um recurso 

apropriado para a transmissão de conselhos de tipo geral, frente às contradições da vida 

(enfermidade, velhice, morte, ruína, exílio etc.), buscando como fim último a tranquilidade 

dos que sofriam tais infortúnios. Apesar de ser uma prática de diversas escolas filosóficas, 

foi no estoicismo que esse gênero alcançou maior desenvolvimento, mesmo que do 

estoicismo antigo não nos tenha chegado nenhum tratado consolatório56. 

Já na língua latina, é com Catulo que um pedido de conforto, uma allocutio, 

aparece pela primeira vez: 

Está enfermo, Cornifício, seu amigo Catulo está enfermo, por Hércules, e 

exausto, mais e mais a cada dia e a cada hora. Com que palavras você o 

consolou (allocutione), coisa muito fácil e insignificante? Estou zangado 

contigo. Assim corresponde a meu amor? Eu gostaria de algumas breves 

palavras (allocutionis), mais tristes que as lágrimas de Simônides. (Cat. 

Eleg. 38 – Trad. do espanhol de A. Soler Ruiz).57 

 

Neste poema, o silêncio de um amigo à luz de seu sofrimento faz com que Catulo 

fique profundamente angustiado. A causa do sofrimento de Catulo é incerta: pode ser própria 

morte iminente, a morte de seu irmão ou a traição de Lesbia (VILLIERS, 2016, p. 179). Mas, 

como aponta Villiers (2016, p. 181), a natureza exata da angústia do falante não é essencial 

para entendermos o argumento central do poema. No poema, podemos notar uma relação 

evidentemente próxima entre Catulo e Cornifício58. A designação “seu Catulo” (tuo Catullo) 

é usada exclusivamente em poemas dirigidos a amigos muito íntimos. 

 
56 Ainda assim, podemos citar, entre os estoicos, Panécio, o qual escreveu uma consolatória em forma de carta 

para seu amigo Tuberão, sobre os modos de suportar a dor (Cic. De fin. IV.23). 

57 “MALEST, Cornifici, tuo Catullo malest, me hercule, et laboriose, et magis magis in dies et horas. quem tu, 

quod minimum facillimumque est, qua solatus es allocutione? irascor tibi. sic meos amores? paulum quid lubet 

allocutionis, maestius lacrimis Simonideis” (Cat. Eleg. 38) 

58 Quinto Cornifício é identificado como um poeta neotérico, neóteroi (Cic. Ad Att. VII, 2, 1) ou poetae noui 

(Cic. De Or. 161), cujas características são composições poéticas pouco extensas e que exprimem uma 

perspectiva predominantemente subjetiva, intimista, a qual representa um elemento estrutural do poema, em 

que se deve dissociar da vida do poeta em carne e osso o “eu” expresso na poesia (isto é, a persona do eu-lírico) 

(cf. VASCONCELLOS, 1991, p.24-25). Além disso, foi importante político na Roma do contexto de César, 
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Catulo, no início do poema, refere a si mesmo na terceira pessoa. Na primeira 

linha, o orador se dirige a Cornifício e o informa do triste estado de seu amigo íntimo 

“Catulo”. Como se o destinatário não o tivesse ouvido na primeira vez, repete a palavra 

malest (“não está bem”) na segunda linha, acentuando esse fato com a expressão de 

indignação me hercule. E a situação se agrava a cada minuto: et magis in dies et horas. Esta 

descrição da condição de Catulo ocupa as três primeiras linhas do poema. No meio do 

poema, o enunciador acusa Cornifício de falta de interesse em seu amigo. Ele tinha que fazer 

muito pouco (quod facillimumque minimo est) para consolá-lo. Mas a pergunta retórica deixa 

claro que ele não o fez – quem tu [...] qua solatus es allocutione? (Com que palavras você o 

consolou?)  

Após demonstrar sua ira (irascor tibi), o poema muda para a primeira pessoa e 

parece confrontar Cornifício de frente. Nesse trecho, a mensagem central do poema é 

esclarecida: Com sic meos amores? - “(É) isso que meus sentimentos (significam para 

você)?” – o locutor coloca outra questão retórica, talvez em uma tentativa de mudar a 

situação, mas essa questão já foi respondida inequivocamente nas linhas precedentes. Então 

o orador usa uma tática diferente. Após essa explanação, o autor termina o poema com um 

apelo ao destinatário: “apenas diga alguma coisa” (paulum). 

O vocativo Cornifici cria a impressão de uma conversa. Mas o ampliatio da 

aflição de Catulo deixa claro que Cornifício nunca perguntou sobre o bem-estar de seu 

amigo: o orador, então, precisa provocar alguma reação do destinatário. Além disso, a 

resposta indireta de Catulo, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa como se ele não 

estivesse presente, enfatiza a falta de interesse de seu amigo. O locutor intervém e informa 

Cornifício da situação em relação a Catulo, porque ele não está fazendo isso por sua própria 

vontade (VILLIERS, 2016, p. 180). Quando a primeira pessoa exalta com uma exclamação 

de raiva (irascor tibi), o interlocutor tenta colocar um diálogo em movimento. No entanto, 

as duas últimas linhas são desprovidas de qualquer referência ao emissor ou ao destinatário 

(ou Catulo na terceira pessoa). 

Por causa da identificação de Cornifício como um poeta neotérico e a referência 

ao poeta alexandrino Simônides na linha final, podemos argumentar que o pedido de Catulo 

 
com cujas legiões desempenhou importante papel na Ilíria. Cornifício foi agrupado junto de Catulo, Calvo e 

Cina por Ovídio em uma lista de poetas licenciosos (Ov. Trist. II.427ss.) Este é o mesmo Quinto Cornifício, 

amigo de Cícero citado em uma de suas cartas (Cic. ad Fam. 92.2), a quem Jerônimo se referiu como poeta 

morto em 41 a.C. (Jer. Frag. 22). 
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(allocutio) se refere a um poema (VILLIERS, 2016, p. 181). A associação de Simônides com 

as lamentações na linha final (maestius lacrimis Simonideis) leva-nos a dedução de que o 

pedido de Catulo é por uma consolação. De todo modo, a referência a Simônides é uma 

tentativa da parte do interlocutor de apelar para o lado poético de Cornifício, e, segundo 

nossos pressupostos, é a uma consolação que Catulo se refere, seja ela realizada por meio de 

um poema ou por algumas palavras ditas pessoalmente. 

Desse modo, a allocutio não precisa necessariamente se referir a um poema; 

pode simplesmente denotar “palavras de conforto” (cf. BURKARD, 2006, p. 188). Apesar 

de significar mais basicamente “um discurso falado ou escrito” (KOWERSKI, 2008, p. 154), 

é o contexto mais amplo que faz a palavra se referir a alguma forma de consolo. O termo 

também aparece, em momento posterior, em Sêneca, em ad Marciam e ad Heluiam. 

Vejamos: 

Qual será, pois, o fim? Todas as coisas foram tentadas em vão: as palavras 

de consolo fatigadas dos teus amigos, a influência dos grandes homens e 

dos teus parentes, o trabalho, um bem hereditário e paterno, tudo passou 

inutilmente pelos teus surdos ouvidos e apenas como um suave consolo 

para uma breve distração. (Sen. Marc. I.6 – Trad. de C. F. M. van Raij).59 

 

Que direi quanto ao fato de que eram necessárias a um homem, que da 

própria pira levantava a cabeça para consolar os seus, palavras novas não 

tomadas à fala comum e quotidiana? (Sen. Helu. I.3 – Trad. de C. F. M. 

van Raij).60 

 

Como vemos, o vocábulo aparece no início de ambas consolatórias. Segundo 

nossa interpretação, o filósofo pretende mostrar como palavras de consolo (adlocutiones) 

podem não ser suficientes para exortar as destinatárias a extirparem as aflições, sendo 

necessário o uso de exemplos e preceitos, conforme veremos. Além disso, é interessante 

notarmos que o termo adlocutio ocorre apenas nas consolatórias destinadas a mulheres. Isso 

ocorre pois esse era um termo usado para designar palavras de consolo empregadas em 

 
59 “Quis enim erit finis? Omnia in superuacuum temptata sunt: fatigatae adlocutiones amicorum, auctoritates 

magnorum et adfinium tibi uirorum; studia, hereditarium et paternum bonum, surdas aures inrito et uix ad 

breuem occupationem proficiente solacio transeunt; illud ipsum naturale remedium temporis, quod maximas 

quoque aerumnas componit, in te una uim suam perdidit” (Sen. Marc. I.6) 

60 “Quid quod nouis uerbis nec ex uulgari et cotidiana sumptis adlocutione opus erat homini ad consolandos 

suos ex ipso rogo caput adleuanti?” (Sen. Helu. I.3) 
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âmbito feminino (Varrão. De Ling. Lat. 6.7),61 como podemos notar pelo fato de ser 

empregado apenas nessas consolatórias supracitadas, ao passo que não o encontramos em 

nenhum outro momento no contexto das consolatórias senequianas destinadas a outros 

personagens. 

O  termo consolatio, por sua vez, aparece pela primeira vez em Cícero (Tusc. 

26.65), no qual o autor se refere a um tratado consolatório que endereçou a si mesmo62 em 

função da morte de sua filha Túlia. Como pontua Beltrão (2016, p. 51), “o 

tom geral da obra é o da consolatio para as perturbações da alma, na qual vemos um copioso 

uso de exempla literários e filosóficos gregos e romanos”. De modo geral, as Tustulanae 

Disputationes, de Cícero, são uma fonte indispensável de informação sobre gênero 

consolatório, haja vista que nelas estão explícitas características retórico-filosóficas da 

consolatio latina, em especial a primeira Tusculana, na qual se debate a morte como um mal, 

e a terceira, que trata da aegritudo em geral (CAROÇO, 2011, p. 27).  

A aegritudo, isto é, o desgosto ou aflição, é a justificativa para a escrita dos 

textos consolatórios, uma vez que consolar seria exortar o destinatário a eliminar a raiz de 

sua dor. Para tanto, Sêneca se vale dos remédios adequados a cada situação com o objetivo 

de eliminar as emoções negativas, perturbationi animi. Essa é a premissa para a escrita da 

Ad Marciam de consolatione, na qual o autor estabelece um diálogo entre Cremúcio e 

Márcia, de modo a combater a aegritudo da destinatária da carta (Sen. Marc. 26.2). 

Podemos notar, desse modo, que a consolatória foi um gênero criado pelos 

filósofos gregos e, posteriormente, adaptado pelos romanos. O propósito da consolação era 

transformar o estado interior de abatimento das pessoas que haviam sido afligidas por 

alguma dor mediante reflexão filosófica, exemplos moralizantes, normas de conduta e 

preceitos morais que deveriam servir de remédio. Assim, o propósito dos textos senequianos 

era pragmático e moralizador (DÍAZ TORRES, 2013, p. 22). No entanto, o modo como o 

autor desenvolve seus argumentos em cada um deles, apesar de se fazerem por elementos 

idênticos (preceitos e exemplos), varia de acordo com a especificidade de cada destinatário. 

Nesse sentido, no próximo tópico veremos mais de perto nossa base empírica e, assim, 

 
61 “hinc adlocutum mulieres ire aiunt, cum eunt ad aliquam locutum consolandi causa” (Varr. De Ling. Lat. 

6.7) 

62 O referido tratado intitulava-se Consolatio, sobre o qual se atesta em diversos momentos da obra de Cícero 

(Cic. Tusc. 3.76; Cic. Tusc. 4.63; Cic. Tusc. 1.75; Cic. Tusc. 1.65). 
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iremos compreender como, em cada consolatória, Sêneca desenvolve seus argumentos de 

modo a mudar o comportamento dos destinatários diante do luto. 

 

1.3 – PENSANDO A CONSOLATIO ENTRE AS EPÍSTOLAS E OS TRATADOS  

 

A consolatória, enquanto gênero textual, não era definida necessariamente por 

sua forma, mas por seu conteúdo, uma vez que uma consolatória poderia ser escrita na forma 

de epístola, poesia63 ou um tratado filosófico. Quais seriam, então, as características da 

consolação enquanto gênero textual? De acordo com René Waltz (1967, p. VI), as 

consolatórias se estruturam em duas partes distintas, mas desenvolvidas em conjunto, quais 

sejam: a primeira diz respeito às circunstâncias particulares que incitaram à composição da 

consolatória, atendendo ao caráter particular da pessoa a quem se destina o texto; a segunda 

parte, de caráter geral, está embasada em máximas – as sententiae – e em exemplos, e vem 

a ser similar em todos os textos do gênero. Segundo o autor, por sua parte pessoal, 

assemelhavam-se às cartas de orientação da alma; em sua parte geral, entram na categoria 

de textos com ensinamentos morais (WALTZ, 1967). 

De modo geral, a historiografia denomina as consolatórias de Sêneca ora de 

“cartas/epístolas consolatórias” (CID LUNA, 1999; RAIJ, 1992), ora de “consolações 

filosóficas” (MANNING, 1974; REDONET, 2003). Ambas denominações guardam 

características importantes das consolationes senequianas: elas foram escritas, publicadas e 

 
63 A Consolatio ad Liuiam é um pequeno poema de 474 versos a qual, como indica o título, tem por finalidade 

consolar a esposa de Augusto, Lívia Drusila, pela morte do Nero Cláudio Druso, seu segundo filho, no ano de 

9 a.C. Essa obra possui autoria desconhecida, embora atribuída a um pseudo-Ovídio (ROLÁN, SAQUERO, 

1993, p. 4) e teria sido escrita pouco tempo após a morte de Druso. Ao mostrar o modo como Lívia se comporta 

no momento do luto, o autor da Consolatio ad Liuiam representa a matrona com todas as virtudes caras à uma 

matrona romana, tais como a pudicitia (cf. Consolatio ad Liuiam, v. 41-43), mostrando-a como um exemplum 

de conduta a ser seguido. Do mesmo modo, a Consolatio se estende à própria domus Augusta ao se dirigir 

também à Antônia, esposa de Druso, e à Augusto e Tibério. Desta feita, além de consolar Lívia, o poema tem 

um objetivo claramente político, qual seja, o de destacar Tibério e promover sua pessoa à possível sucessor de 

Augusto na condução do Império. Em diversos momentos, são referidos os feitos grandiosos dos Cláudios (cf. 

Consolatio ad Liuiam, 451-458, nos quais são destacadas as vitórias militares de seus antepassados nas Guerras 

Púnicas), o que significa, em nossos pressupostos, um modo de legitimação da gens Claudia e, portanto, de 

seu atual descendente, Tibério, para uma possível ascensão ao cargo de Príncipe, após a morte de Augusto. São 

significativas, a este respeito, as palavras finais do poema, em que o autor escreve aquela que seria a última 

vontade de Druso: “A ti, rogo que assim seja, um filho que vale por muitos e, esperamos, que se conserve são 

e salvo o primeiro fruto de seu parto” – “est tibi, sique precor, multorum filius instar parsque tui partus sit tibi 

salua prior” (Consolatio ad Liuiam. 470-471 – Trad. do espanhol de T. G. Rolán e P. Saquero). Notamos, 

então, o destaque a Tibério e a ideia de que ele se mantenha para, no momento certo, assumir a sucessão 

imperial. 
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divulgadas na forma de tratados filosóficos e na forma de epístolas. Assim, vemos como o 

filósofo se valeu de ambos os textos para compor suas consolatórias a um destinatário 

específico e, ao mesmo tempo, divulgar e um público leitor-ouvinte mais amplo. 

A partir dessas distintas formas, veremos, neste tópico, a tipologia das Epistulae 

Morales de Sêneca que selecionamos para nosso corpus de análise e, do mesmo modo, suas 

consolatórias escritas como pequenos tratados que a tradição nos legou junto de outros textos 

conhecidos como Dialogi. 

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. A palavra epistula, 

em latim, pode ser traduzida por “carta” ou “epístola”, sendo utilizada pelos escritores 

romanos no sentido de carta que se envia, em oposição à litterae, que remetia ao escrito e 

seu conteúdo (PIERNAVIEJA, 1978, p. 361)64. Poderiam ser escritas em tabuinhas, 

papiros65 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, 

 
64 Uma das primeiras reflexões modernas que surgem a respeito das cartas antigas é o estudo do alemão Adolf 

Deissman, de 1907 (ROSENMEYER, 2001, p. 5-7), o qual se vale de dicotomias como público vs privado, 

descrição da realidade vs produção artística, e, assim, estabeleceu uma diferença entre carta (Brief) e epístola 

(Epistel). De acordo com essa interpretação, as cartas seriam textos reais e espontâneos, cujo conteúdo pode 

contribuir para a reconstrução da realidade do período, já as epístolas seriam textos não relacionados à 

realidade, mas construções textuais de intenção literária (GIESEN, 2016, p. 27). A semelhança entre essas duas 

modalidades seria, portanto, apenas o formato (ROSENMEYER, 2001, p. 6). No entanto, “hoje está descartada 

a velha divisão entre 'carta' (documento particular) e 'epístola' (texto literário para o público): não se pode dizer 

que exista, na Antiguidade, uma distinção entre a carta privada e carta artisticamente elaborada” (CASTILLO, 

1974, p. 436-7). De fato, apesar dos mais diferentes tipos de cartas escritas pelos antigos, não há, na 

Antiguidade, por exemplo, palavras diferentes para se referir a cartas públicas ou privadas, literárias ou não 

literárias (ROSENMEYER, 2001, p. 5). Os termos utilizados em português para definir o gênero, carta e 

epístola, derivam, respectivamente, das palavras gregas chártes e epistole (GIESEN, 2016, p. 27). O primeiro 

desses vocábulos remete, na verdade, ao material no qual se escreviam os textos, geralmente um pedaço de 

papiro (PIERNAVIEJA, 1978, p. 361). Já o segundo origina-se do verbo epistélo – enviar, notificar – daí, 

portanto, um sentido de algo que se envia, uma mensagem (ROSENMEYER, 2003, p. 19). No entanto, em 

latim, essa diferença diminui e a palavra epistula passa a ser usada para se referir tanto para carta quanto para 

epístola, ao lado do termo litterae, também utilizado com esse significado. 

65 Segundo Rosenmeyer (2001, p. 23), o meio preferido pelos antigos para a escrita de cartas era o papiro, 

apesar de ser o material mais caro. Segundo a autora, mais de uma centena de cartas nesse tipo de material já 

foi descoberta no Egito greco-romano, a maioria delas advinda da cidade de Oxirrinco e datada a partir do 

século III a.C. Esses textos abrangem epístolas privadas acerca de negócios e correspondências oficiais. O texto 

dessas cartas poderia ser escrito em colunas e, em alguns casos, em mais de um lado do papiro; se o remetente 

utilizasse um escriba para escrever a carta, ele poderia acrescentar a nota de despedida a próprio punho 

(ROSENMEYER, 2001, p. 23; TRAPP, 2003, p. 7).  
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as epístolas circulavam por diversas estadas do Império, interligando cidades. Desse modo, 

serviam a objetivos administrativos e/ou particulares66. 

Com uma descrição feita de forma bastante completa, Trapp (2003, p.1) afirma 

que uma carta pode ser definida como 

a combinação de características formais e contextuais. Uma carta é uma 

mensagem escrita por uma pessoa (ou um grupo de pessoas) para outra, 

exigindo ser fixada num suporte material, que por si só é para ser 

fisicamente transportado entre o(s) emissor(es) e receptor(es). Em relação 

ao aspecto formal, é uma peça de escrita que é claramente dirigida de 

remetente(s) para destinatário(s) pelo uso, no início e no final, de um 

conjunto limitado de fórmulas convencionais de saudação (ou alguma 

variação alusiva) que especifica ambas as partes da transação. Pode-se 

também acrescentar, a título de explicação, que a necessidade de uma carta 

como um meio de comunicação normalmente surge porque as duas partes 

estão fisicamente distantes (separadas) uma da outra, e, assim, incapazes 

de se comunicar por voz e gesto sem mediação; e que normalmente se 

espera que uma carta tenha um comprimento relativamente limitado 

(TRAPP, 2003, p.1). 

 

Essa definição nos ajuda a compreender um texto epistolográfico no contexto 

romano antigo. As cartas mais antigas, segundo temos notícia em Cícero (Off. I.11.37), são 

as de Catão, no século III a.C., embora a primeira coleção desses textos a que temos acesso 

sejam as cartas do próprio Cícero67. A epístola latina costumava ser precedida de uma 

 
66 Em contexto romano, a correspondência particular era normalmente enviada por meio de escravos, 

mensageiros profissionais ou viajantes. Os romanos ricos podiam designar um grupo específico de escravos 

para esse papel, conhecidos como tabelarii (PIERNAVIEJA, 1978, p. 361). Por outro lado, em relação à 

correspondência oficial, durante o período do império, um sistema mais formal foi desenvolvido. De acordo 

com Suetônio (Vida do divino Augusto, XLIX), o imperador, 

“[...] para que pudesse mais fácil e prontamente ser anunciado e dado a conhecer 

o que se passava em cada província, dispôs de início jovens em pequenos 

intervalos nas vias militares, e depois carros. Isso lhe pareceu mais conveniente, 

porque aqueles que lhe levavam cartas pelo mesmo local também poderiam ser 

interrogados se as circunstâncias o exigissem” (Suetônio. Vida do divino Augusto. 

XLIX – Trad. de Matheus Trevizam). 

 

De acordo com a passagem acima, num primeiro momento, portanto, as cartas eram transferidas de mensageiro 

para mensageiro, até alcançarem seu destino. Em seguida, com a implantação de carros, alguns mensageiros 

poderiam fazer o caminho completo. Como pontua Zeiner-Carmichael (2014, p. 15), mesmo com algumas das 

estruturas desenvolvidas durante o império, a correspondência antiga continuava a ser transportada em grande 

parte de modo particular. 

67 A coleção de cartas antiga mais completa e que sobreviveu até a modernidade foi a de Cícero, cujo processo 

de organização e publicação, ainda que pretendido durante a vida, é póstumo (TRAPP, 2003, p. 13). 
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inscriptio, isto é, alguma inscrição que anunciava o remetente e o destinatário. Marcial, de 

forma jocosa, comenta a fórmula de inscriptio epistolar suos, literalmente “meus caros”: 

11. Papiros de carta  

Quer a um conhecido, quer a um amigo querido seja enviado, a todos este 

papiro costuma tratar por “meu caro”. (Marc. Epigr. XIV.11 – Trad. do 

espanhol de A. Ramírez de Verger).68 

 

Como notamos no epigrama acima, a indistinção entre conhecidos e amigos 

queridos evidencia que tal fórmula era amplamente utilizada no gênero. Outra fórmula estava 

presente no final das cartas, uale, que pode ser traduzida por “adeus” ou “fica bem”. Esse 

verbete é encontrado ao final de todas as epístolas de Sêneca dirigidas a Lucílio. Além das 

fórmulas de saudação e despedida, presentes em todas as cartas, Sêneca se remete, 

frequentemente, a mecanismos próprios da operação epistolar, quais sejam: a escrita, o 

envio, o recebimento e a leitura da mensagem (Sen. Ep. 3.1; 15.1; 18.14; 33.1; 38.1; 40.1). 

Apesar dessas fórmulas, nem todas as cartas eram iguais ou seguiam a mesma 

estrutura. Cícero, em epístola endereçada a Curião, fala sobre uma propriedade essencial da 

carta sobre a qual se baseavam as primeiras correspondências, após o qual apresenta dois 

tipos de epístolas: 

Não ignoras que há muitos tipos de epístolas, mas um único é o mais 

genuíno, que motivou a invenção da própria carta com a finalidade de 

informar os ausentes, se houvesse algo que interessasse que eles soubessem 

de nossa parte ou da parte deles. Na verdade, tu não esperas de mim uma 

carta desse tipo, pois tens em casa escribas e mensageiros dos teus negócios 

domésticos e também em relação aos meus negócios, não há nada de novo. 

Restam ainda dois tipos de epístolas que me deleitam grandemente: um 

íntimo e jocoso, outro austero e grave (Cic. Ad fam. II.4.1 – Trad. do 

espanhol de A.-I. Magallón García).69 

 

Nessa passagem, Cícero delimita os tipos de carta e o conteúdo próprio para cada 

um deles. O primeiro tipo tem por objetivo informar a respeito dos acontecimentos 

 
68 XI. Chartae epistolares. Seu leuiter noto, seu caro missa sodali omnes ista solet charta uocare suos (Marc. 

Epigr. XIV.11). 

69 “Epistularum genera multa esse non ignoras, sed unum illud certissimum, cuius causa inuenta res ipsa est, 

ut certiores faceremus absentis, si quid esset quod eos scire aut nostra aut ipsorum interesset. Huius generis 

litteras a me profecto non exspectas; domesticarum enim tuarum rerum domesticos habes et scriptores et 

nuntios, in meis autem rebus nihil est sane noui. Reliqua sunt epistularum genera duo, quae me magnopere 

delectant, unum familiare et iocosum, alterum seuerum et graue” (Cic. Ad fam. II, 4, 1). 
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cotidianos, como as ações ou o estado de saúde do emissor. O segundo tipo, de caráter 

familiar e jocoso, refere-se às cartas próprias para a manutenção das amizades (GIESEN, 

2016, p. 38-9). No tocante à classificação do gênero epistolar, Cícero não pretende esgotá-

la, como observa Giuseppe Scarpat (1987, p. 476), mas indicar o propósito e os limites da 

carta privada, ou seja, sobretudo o objetivo de levar alguma informação. Por sua vez, as 

cartas pertencentes ao tipo austero e grave são, na correspondência ciceroniana, destinadas 

às questões políticas. Além de uma comunicação entre ausentes, a carta se mostra, na visão 

de Cícero, como uma forma de se fazer presente. A carta, de fato, tornar-se-ia uma forma de 

aproximação daqueles com os quais não fosse possível falar pessoalmente. Citemos in 

extenso: 

me tranquilizo um pouco no meio dessa angústia quando quase falo 

contigo, quando, de fato, leio suas cartas [...] (Cíc. Ad Att. VIII.14.1).70  

Ainda que eu não tenha nada sobre o que escrever, eu escrevo para que 

pareça estar conversando com você (Cic. Ad Att. XII.53.1).71 

 

Em Sêneca, por exemplo, percebemos esse mesmo sentido: as epístolas são 

elaboradas como uma forma de se manter presente a um amigo. Para tanto, colocamos em 

destaque suas palavras: 

agradeço-te a frequência com que me escreves, pois é esse o único meio de 

que dispões para vires à minha presença. Nunca recebo uma carta tua sem 

que, imediatamente, fiquemos na companhia um do outro. Se nós gostamos 

de contemplar os retratos de amigos ausentes como forma de renovar 

saudosas recordações, como consolação ainda que ilusória e fugaz, como 

não havemos de gostar de receber uma correspondência que nos traz a 

marca autêntica, a escrita pessoal de um amigo ausente? A mão de um 

amigo gravada na folha da carta permite-nos quase sentir a sua presença – 

aquilo, afinal, que sobretudo nos interessa no encontro direto (Sen. Ep. 

40.1).72 

 

 
70 “crede mihi, requiesco paulum in his miseriis cum quasi tecum loquor, cum vero tuas epistulas lego, multo 

etiam magis”. (Cíc. Ad Att. VIII.14.1). 

71 “Ego, etsi nihil habeo quod ad te scribam, scribo tamen quia tecum loqui videor” (Cic. Ad Att. XII,53, 1). 

72 “Quod frequenter mihi scribis gratias ago; nam quo uno modo potes te mihi ostendis. Numquam epistulam 

tuam accipio ut non protinus una simus. Si imagines nobis amicorum absentium iucundae sunt, quae memoriam 

renovant et desiderium [absentiae] falso atque inani solacio levant, quanto iucundiores sunt litterae, quae 

vera amici absentis vestigia, veras notas afferunt? Nam quod in conspectu dulcissimum est, id amici manus 

epistulae impressa praestat, agnoscere.” (Sen. Ep. 40, 1).  
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Ao realizar um paralelo entre cartas e retratos, o filósofo expande essa reflexão sobre a 

relação ausência-presença e estabelece uma noção da carta como a representação de uma 

presença. A carta, na visão senequiana, é um modo de manter a amizade mesmo que os 

respectivos amigos estejam fisicamente separados. Tornar-se presente, por meio de cartas, é 

fundamental para nosso entendimento das cartas consolatórias enviadas pelo filósofo. Como 

dissemos anteriormente, a forma mais efetiva de consolar, na visão romana, far-se-ia na 

presença do enlutado. Sêneca, ao estabelecer a relação entre enviar uma carta e se fazer 

presente, permite-nos expandir essa perspectiva e afirmar que, ao menos na visão do filósofo, 

consolar por meio de cartas (ou tratados enviados a um destinatário) seria uma forma de se 

fazer presente e consolar de forma efetiva contra a dor da perda. 

É importante destacarmos esse aspecto da amizade nas Epistulae Morales de 

Sêneca. Em outra carta, o filósofo agradece a Lucílio a correspondência constante, que 

representa a presença do amigo, ou seja, representa o que lhe é mais querido: 

As minhas conversas são quase todas com os livros. Sempre que aparece 

uma carta tua tenho a sensação de estar na tua companhia e isso dá-me uma 

disposição de espírito que mais me parece estar a responder-te de viva voz 

do que por escrito. (Sen. Ep. 67, 2).73 

 

Por perceber a carta como uma conversação, Sêneca considera também que seu 

estilo deve imitar o sermo cotidiano; dessa forma, o autor caracteriza a carta tanto por uma 

linguagem mais simples, quanto por um tamanho reduzido. Nesta perspectiva, Santos (1999) 

realiza uma análise bastante pormenorizada da importância da epistolografia para a 

concepção do discurso filosófico de Sêneca. Para o autor, as cartas, por seu caráter quase 

dialógico e estilo mais simples, apresentam-se como o gênero discursivo ideal para o 

desenvolvimento do discurso filosófico de Sêneca, definido como um sermo aparentemente 

despreocupado com a utilização de recursos oratórios. Para Sêneca, as cartas são utilizadas 

como um substituto para outros dois tipos de comunicação. Por um lado, ela toma o lugar da 

conversação filosófica que poderia ocorrer pessoalmente; por outro, substitui os compêndios 

ou manuais de filosofia. Na epístola 38, Sêneca esclarece: 

Tens toda razão em exigir que tornemos mais frequentemente esta nossa 

troca de cartas. A conversação é sobremaneira útil, porquanto se grava no 

 
73 “Cum libellis mihi plurimus sermo est. Si quando intervenerunt epistulae tuae, tecum esse mihi videor et sic 

afficior animo tamquam tibi non rescribam sed respondeam. Itaque et de hoc quod quaeris, quasi colloquar 

tecum, quale sit una scrutabimur” (Sen. Ep. 67, 2). 
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espírito a pouco e pouco; os discursos preparados e pronunciados perante 

um auditório, se se revestem de mais aparato carecem de familiaridade. 

Digamos que a filosofia é um bom conselho: ora ninguém dá conselhos em 

público! Uma vez por outra pode ser necessário usar um estilo, digamos 

assim, oratório, quando se trata de obrigar a decidir-se alguém que está 

hesitante; mas quando pretendemos não incutir em alguém a vontade de 

aprender, mas sim transmitir ensinamentos, então é preferível recorrer a 

palavras mais despretensiosas, que penetram e se gravam na ideia com 

mais facilidade. De fato, o que é necessário não é a abundância, mas sim a 

eficácia de palavras (Sen. Ep. 38.1.).74 

 

Nesse trecho, a carta é colocada em paralelo ao sermo (conversação), ainda que seja útil para 

o autor que esse diálogo ocorra de forma escrita, por meio da intensa troca de missivas. Desse 

modo, a carta consegue efetuar função dupla: é um registro escrito dos pensamentos 

filosóficos senequianos ao mesmo tempo em que mantém a impressão de um diálogo 

familiar, mais eficaz para o ensinamento moral e, em nossa perspectiva, para a prática do 

consolo aos amigos. Essa familiaridade pretendida por Sêneca, por sua vez, dá-se porque a 

visão do autor sobre a relação destinatário-remetente, semelhante à de Cícero, é a de que se 

estabelece, por meio do gênero epistolar, uma conversação quase presencial. De acordo com 

Santos (1999, p. 72), na visão senequiana, “o discurso adequado ao filósofo deve ser, pelo 

gênero, a conversa, pode ser, pela espécie, epístola, e opõe-se ao discurso poético e oratório”. 

Como nos pontua Zeiner-Carmichael (2014, p. 5), 

a maioria das cartas servem simultaneamente a múltiplos propósitos, 

misturando diferentes recursos estilísticos e literários. A flexibilidade das 

cartas, em função e estilo, significa que a carta muitas vezes incorpora 

características de outros gêneros literários, como poesia, história e 

filosofia. Assim, cartas podem incluir recursos encontrados em outras 

formas literárias familiares - na narrativa histórica ou poesia, por exemplo 

- ou podem mesmo incorporar completamente um gênero - por meio do 

verso, ou tomando a forma de um tratado filosófico.  

 

 Isso nos leva a crer que as cartas de Sêneca não se configuram exatamente como 

uma coleção de cartas no mesmo sentido que as de Cícero e de Plínio, já que se tratam de 

uma série de textos elaborados diretamente para publicação em conjunto, tendo um 

 
74 “Merito exigis ut hoc inter nos epistularum commercium frequentemus. Plurimum proficit sermo, quia 

minutatim irrepit animo: disputationes praeparatae et effusae audiente populo plus habent strepitus, minus 

familiaritatis. Philosophia bonum consilium est: consilium nemo clare dat. Aliquando utendum est et illis, ut 

ita dicam, contionibus, ubi qui dubitat impellendus est; ubi vero non hoc agendum est, ut velit discere, sed ut 

discat, ad haec submissiora verba veniendum est. Facilius intrant et haerent; nec enim multis opus est sed 

efficacibus” (Sen. Ep. 38, 1). 
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destinatário único e o objetivo central de ensinamento filosófico, assumindo, com isso, um 

aspecto de tratado (EDWARDS, 2005, p. 277).  Dessa forma, a correspondência em Sêneca 

não foi apenas um meio de informar ou estabelecer o contato entre indivíduos, mas também 

um modo de produzir e divulgar sua filosofia. Diante desse quadro, queremos enfatizar a 

epístola enquanto um diálogo próximo e sua intrínseca relação com a amizade do emissor e 

do receptor. A leitura das consolatórias de Sêneca contidas no conjunto de suas Epistulae 

Morales parte de uma apreciação de outros aspectos dessa coleção. 

Outro ponto relevante a respeito das epístolas é que, embora não haja vocábulos 

diferentes para designar cartas públicas e privadas (ROSENMEYER, 2001, p. 5), isso não 

significa que os antigos não diferenciassem tais práticas. Nesse sentido, Cícero afirma que 

“escrevemos de uma maneira aquilo acreditamos que apenas os indivíduos para os quais 

enviamos lerão, e, de outra, aquilo que acreditamos que será lido por muitos” (Cíc. Ad Fam. 

XV. 21.4 – Trad. do espanhol de A.-I. Magallón García);75 também Plínio esclarece que “[...] 

uma coisa é escrever para um amigo, outra para todos” (Plin. Ep. VI.16.22 – Trad. do 

espanhol de J. González Fernández)76. Podemos dizer, assim, que essa distinção entre 

público e privado se refere à necessidade de adequação da linguagem epistolar ao público a 

que se destina. No caso de Sêneca, são justamente suas cartas de caráter privado que tomam 

dimensões públicas ao serem agrupadas em formato de coleção. Portanto, as cartas 

consolatórias do filósofo, assim como seus tratados, assumem essa dupla função: consolar 

diretamente o destinatário afligido pela dor e divulgar preceitos filosóficos e exemplos de 

comportamentos diante da morte a um público mais amplo. 

Com pontua Trapp (2003, p. 12), tanto o emissor quanto o destinatário tinham 

razões para preservar cópias de sua correspondência com o objetivo de possivelmente 

publicá-las, dentre elas, “salvaguardar reputações e ajudar na construção de monumentos 

pessoais; documentar um período chave da história ou um conjunto de eventos; preservar os 

ensinamentos valiosos e/ou a escrita refinada contidos” (TRAPP, 2003, p. 12). Para Morello 

e Morrison (2007, p. 10-11), os efeitos do agrupamento de cartas em uma coleção única são: 

1) tornar-se um meio didático mais efetivo; 2) construir um senso de comunidade, tanto entre 

os destinatários quanto em relação ao leitor de modo mais geral; 3) permitir que o remetente 

 
75 “Nunc ad epistulam venio; cui copiose et suaviter scriptae nihil est quod multa respondeam” (Cic. Ad Fam. 

XV, 21,4). 

76 “aliud amico aliud omnibus scribere” (Plin. Ep. VI,16,22) 
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demonstre sua influência social; 4) por fim, alcançar um número mais amplo de leitores, 

uma vez que as coleções agregam diferentes textos sobre distintos assuntos e com tons 

variados. Em resumo, Morello e Morrison (2007, p. 11) afirmam que colocar cartas em 

conjunto as faz mais acessíveis e, ao mesmo tempo, reforça o aspecto epistolar dos itens 

individuais da coleção. Sendo assim, a edição e publicação das cartas de um escritor como 

uma obra única se torna, em nossa opinião, o indício de seu valor enquanto um corpus mais 

ou menos coerente com o objetivo de transmitir suas mensagens a um público leitor-ouvinte 

mais amplo que o destinatário. 

Do filósofo nos chegou a segunda coleção de epístolas latinas em prosa 

publicada, as Ad Lucilium Epistulae Morales. Trata-se de um conjunto de 124 cartas, 

compostas, provavelmente, entre o período de 63 e 64, quando Sêneca já havia se retirado 

da vida pública (TRAPP, 2003, p. 25; EDWARDS, 2005, p. 277). Ao contrário das cartas 

de Cícero, a obra de Sêneca é toda dirigida a apenas um destinatário, Lucílio, sobre o qual 

há escassas informações, a maioria delas advindas das próprias cartas de Sêneca. Nesse 

sentido, para Trapp (2003, p. 26), “Sêneca pode, de fato, ter trocado cartas sobre filosofia 

moral com Lucílio, e atuado como seu mentor, mas as Cartas, como nós as temos e lemos, 

são [...] mais próximas a diálogos com um verniz epistolar” (TRAPP, 2003, p. 26). Por sua 

vez, Segurado e Campos (1991, p. 10) afirmam que as epístolas do filósofo “são uma 

correspondência real entre dois amigos em que, na quase totalidade dos casos, são 

desenvolvidos por Sêneca diversos problemas de índole filosófica” (SEGURADO E 

CAMPOS, 2014, p. 10).  

Embora não haja uma concordância em relação ao destinatário de Sêneca, há 

algum consenso a respeito de que tais cartas foram escritas tendo em vista a leitura por um 

público maior que não apenas seu destinatário (TRAPP, 2003, p. 25; EDWARDS, 2005, p. 

277). Podemos fazer tal afirmação com base em alguns elementos elencados pelo próprio 

autor, como quando Sêneca cita as obras epistolares de Epicuro e Cícero na epístola 21, 

indicando que suas cartas pretendem uma fama maior junto à posteridade. Do mesmo modo, 

na carta 8, Sêneca afirma: 

Retirei-me não só dos homens, como dos negócios, começando com os 

meus próprios: estou trabalhando para a posteridade. Vou compondo 
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alguma coisa que lhe possa vir a ser útil; passo ao papel alguns conselhos, 

salutares como as receitas dos remédios úteis [...] (Sen. Ep. 8.2).77 

 

Ao que tudo indica, no conjunto das Epistulae Morales de Sêneca, notamos a 

recorrência de algumas temáticas principais, geralmente relacionadas aos ensinamentos 

estoicos dados a Lucílio, como, por exemplo, a brevidade da vida, a ratio estoica, a 

dominação das paixões pela razão, a irrelevância dos bens mundanos, a conveniência do 

suicídio e a resistência à dor (EDWARDS, 2005, p. 277; SEGURADO E CAMPOS, 2014, 

p. 24-27). Compreendemos, em razão disso, que a filosofia senequiana expressada nas cartas 

contém ensinamentos que são dados não apenas a partir de uma discussão teórica, mas da 

exemplaridade que o autor fornece por seus próprios atos descritos nas cartas. No decorrer 

da obra, Lucílio parece responder a esses ensinamentos, progredindo, de algum modo, em 

relação aos conselhos dados por Sêneca (Sen. Ep. 2.1; 4.1; 5.1; 19.1; 20.1; 31.1 e 34.1). 

As cartas de Sêneca se assemelhariam, na classificação de Trapp (2003, p.3),78 

como “cartas compostas para serem enviadas por indivíduos históricos, mas posteriormente 

também lançadas em uma coleção editada para um público mais amplo, com talvez alguma 

melhoria dos conteúdos”. Sabemos, pois, que as cartas consolatórias de Sêneca possuíam 

destinatários concretos e foram efetivamente enviadas a Lucílio. Do mesmo modo, os 

tratados consolatórios também possuíam endereçados específicos e foram enviados aos 

respectivos destinatários. No entanto, devemos reiterar, ao mesmo tempo, que possuíam um 

caráter particular de cada destinatário, as consolatórias senequianas também foram escritas 

com o objetivo de serem lidas por um público mais amplo. 

Do mesmo modo, os tratados consolatórios, isto é, as consolatórias a Hélvia, 

Márcia e Políbio, também compõem nosso corpus documental; portanto, passaremos à 

 
77 “Secessi non tantum ab hominibus sed a rebus, et in primis a meis rebus: posterorum negotium ago. Illis 

aliqua quae possint prodesse conscribo; salutares admonitiones, velut medicamentorum utilium 

compositiones” (Sen. Ep. 8.2). 

78 Com o objetivo de mapear os principais exemplos da prática epistolar greco-romana, Trapp (2003, p. 3) 

diferencia os textos epistolográficos da Antiguidade em cinco categorias principais a partir do seu grau de 

aproximação com uma realidade ou ficcionalidade: “a) cartas compostas para serem enviadas por indivíduos 

históricos [...], mas nunca lançadas posteriormente em uma coleção editada [...] b) cartas compostas para serem 

enviadas por indivíduos históricos, mas posteriormente também lançadas em uma coleção editada para um 

público mais amplo, com talvez alguma melhoria dos conteúdos [...]; c) cartas de e para indivíduos históricos, 

mas nunca enviadas fisicamente como itens individuais em modo epistolar, porque destinadas desde o início 

mais para um público mais amplo que para um destinatário específico [...]; d) cartas que pretendem ser de (e 

algumas vezes para) indivíduos históricos, mas são, na realidade, um trabalho de um imitador literário 

posterior, mais uma vez escrevendo exclusivamente para um público leitor [...]; e) cartas de e para personagens 

inventados, ou inventados pelo epistológrafo, ou herdados por ele de uma literatura precedente.” 
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compreensão tipológica desses textos. Os diálogos de Sêneca são formados pelas obras 

filosóficas em prosa, excetuando as Epistulae ad Lucilium, De Beneficiis, De Clementia e 

Naturales Quaestiones. Tais textos são muitas vezes chamados também de ensaios, diálogos, 

ensaios morais ou tratados, expressando a dificuldade em identificar e definir sua tipologia 

(ROLLER, 2015, p. 55). Como pontua Matthew Roller (2015, p. 54-55), apesar disso, esses 

textos possuem diversas características em comum, tais como: destinatários nomeados; 

preocupação geral com o status moral do destinatário;  exortação, pois Sêneca procura 

persuadir seus destinatários a adotarem pontos de vista ou cursos de ação específicos; e, 

finalmente, todos têm um tema teórico ou filosófico definido e unificado: estes incluem 

consolo, virtudes e vícios (constância, tranquilidade, ira), práticas sociais, aspirações e 

medos (lazer, brevidade da vida, felicidade) e a natureza do mundo (sobre a providência). 

O termo dialogus era usado para designar um gênero textual que representava 

uma troca inventada, apresentada por escrito, entre dois ou mais interlocutores. Vale 

lembrarmos que o grupo de obras senequianas chamadas não são diálogos no sentido 

platônico do termo, ou seja, não são textos em que se alternam as falas de duas ou mais 

personagens que conversam num banquete ou na rua. Os Diálogos de Sêneca se apresentam 

como textos escritos, como tratados filosóficos, em geral breves, conduzidos por uma voz 

central que, no entanto, é diversas vezes interrompida pelas falas de outros. A associação 

desse corpus textual de Sêneca com o termo diálogo vem de duas frentes. Em primeiro lugar, 

o termo está anexado a dez obras em prosa senequiana no Codex Ambrosianus, um 

manuscrito do século XI que é a testemunha sobrevivente mais importante dessas obras e 

nos descendentes desse manuscrito. Essas dez obras são transmitidas em doze livros, às 

vezes referidos como livros Dialogi I a XII. 

As obras em si, por sua vez, também têm títulos individuais e destinatários 

explícitos, conforme pontuamos. Como convencionalmente intitulado e em sua ordem de 

manuscrito, esses trabalhos são os seguintes: De Providentia; De Constantia Sapientis; De 

Ira, em três livros; Ad Marciam de consolatione; De Vita Beata; De Otio; De Tranquillitate 

Animi; De Brevitate Vitae; Ad Polybium de consolatione; e Ad Helviam de consolatione. É 

incerto se esses títulos individuais são atribuídos de alguma forma por Sêneca ou foram 

constituídos na tradição dos escribas. Quando os estudiosos falam do Dialogi de Sêneca, 

geralmente se referem especificamente a esse grupo ambrosiano de dez obras divididas em 

doze livros. 
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Em segundo lugar, o termo dialogi também foi aplicado de maneira mais ampla 

às obras em prosa de Sêneca, pelo menos após sua morte. Quintiliano, em sua Institutio 

Oratoria, discute o estilo e o valor geral de Sêneca como modelo para aspirantes a oradores 

e afirma que dele se publicaram discursos, poemas, epístolas e diálogos (Quint. Inst. 

X.1.129)79. Essa classificação é congruente com as obras sobreviventes de Sêneca. No 

entanto, não temos dados suficientes para saber se o próprio filósofo as classificava dessa 

forma. Em todo caso, conforme pontua Mariné Isidro (2008, p. 10-11), Sêneca seguiu uma 

tradição antiga: a de publicar doutrinas e teorias filosóficas não em um bloco compacto, mas 

em forma de conversação, alternando perguntas e respostas, argumentos e refutações 

variados que eles criam uma exposição mais ágil e rica, mais atraente e, portanto, mais 

adequada para convencer quem a ouve ou lê. 

Sêneca, no entanto, segue em parte essa tradição e a quebra em parte nesses 

escritos: são tratados de filosofia, como os de Cícero e Platão. Embora mais práticos do que 

teóricos, objetivavam expor preceitos filosóficos e convencer seus leitores a mudanças no 

comportamento. Como observado anteriormente, todos os diálogos de Sêneca têm 

destinatários explícitos. Seus nomes sempre aparecem nos prefácios dessas obras e às vezes 

em outros lugares e, em alguns manuscritos, eles também aparecem nos títulos das obras. 

Em alguns casos, a relevância do conteúdo de um diálogo para o destinatário é bastante clara. 

Temos, nesse sentido, cada uma das três obras consolatórias – para Márcia, Políbio e Hélvia 

– as quais enfocam a situação específica de seu destinatário, pois cada uma sofre a perda de 

um membro da família, seja pela morte ou pelo desterro. 

As consolatórias, bem como os demais diálogos, apresentam uma voz 

dominante, em primeira pessoa, de Sêneca, o qual aborda o destinatário nomeado 

empregando perguntas retóricas e exclamações frequentes. O filósofo, então, defende uma 

visão particular sobre o tópico do diálogo; portanto, persuade, exorta e repreende o 

destinatário e o leitor ouvinte, para adotar essa visão. Apesar de predominar a voz 

senequiana, essas obras também apresentam as vozes dos destinatários, as quais surgem 

conforme o autor introduz, ora para apoiar, ora para desafiar seus argumentos. Esses seriam, 

pois, um interlocutor generalizado, conforme coloca Roller (2015, p. 60). Essas vozes 

 
79 “nam et orationes eius et poemata et epistulae et dialogi feruntur.” (Quint. Inst. X.1.129). 
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surgem, nos textos senequianos, por meio dos termos inquis ou inquit, após os quais o 

filósofo defende seu argumento em favor ou contrário ao que foi questionado. 

Conforme notamos até aqui, epístolas e diálogos são as formas pelas quais 

Sêneca escreveu suas consolatórias. Em termos formais, ambos os gêneros guardam 

distinções: as fórmulas salutem e vale são inevitáveis na abertura e fechamento de uma carta, 

mas ausentes nos diálogos; em segundo lugar, diversos tópicos podem ser tratados em uma 

única epístola, enquanto os diálogos são monotemáticos. Dentro de uma epístola, um 

comprimento menor, combinado, em alguns casos, com assuntos diversos, fornece menos 

espaço para o desenvolvimento de um determinado tema do que o diálogo monotemático, 

que é mais longo. Por sua vez, um determinado tema pode ser tratado de diversas 

perspectivas em muitas cartas diferentes, produzindo uma exposição mais ampla e 

contextualizada sobre toda a coleção epistolar do que poderia ser alcançado em um diálogo 

único e focado. Além disso, a coleção das Epístolas possui um desenvolvimento geral que 

recompensa a leitura sequencial das cartas (WILSON, 2001, p. 186), ao passo que os 

diálogos parecem obras autônomas que não possuem nenhuma ordem específica. 

Por outro lado, tal como as epístolas, os diálogos têm destinatários explícitos, 

exibem uma orientação filosófica geralmente moral e estoica e empregam uma retórica 

exortativa. Como pontua Roller, esses gêneros textuais usados por Sêneca mantinham outras 

semelhanças, haja vista que embora, em média, fossem muito mais curtos que os diálogos, 

algumas epístolas eram longas o suficiente para rivalizar com os diálogos mais curtos; e os 

diálogos variavam bastante em comprimento (ROLLER, 2015, p. 65). Assim, podemos 

perceber uma complementaridade, já que a forma epistolar é talvez considerada adequada 

para exposições de curta a média duração e a forma de diálogo serve para exposições de 

comprimento médio a longo. 

Como pontua Mónica Celestino, uma consolatio é um escrito suscetível de 

adotar diferentes formas textuais – epístola, tratado, poema – cujo fundo comum é servir de 

veículo para a exposição de ideias morais e de perspectivas filosóficas, de caráter geral, que 

serviam de pauta de comportamento diante de situações penosas, na maioria das vezes 

motivada pela morte de um ente querido, quando não pelo desterro (CELESTINO, 1998, p. 

74-75). Nesse sentido, pontuarmos as distinções e semelhanças entre as epístolas e os 

tratados senequianos é importante para observarmos como o filósofo constrói seu argumento 

consolatório a partir de distintas formas. Vejamos, agora, como tais consolatórias foram 
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legados do contexto da Antiguidade até as edições mais recentes, de modo a apontar como 

os textos antigos possuem uma tradição e uma história própria. 

 

1.4 – TRADIÇÃO MANUSCRITA DOS DIÁLOGOS E EPÍSTOLAS DE SÊNECA 

 

Nosso objetivo, neste tópico, é esclarecer a difusão dos manuscritos das 

Epistulae Morales e dos Dialogi de Sêneca no contexto medieval e, a partir disso, apresentar 

as principais edições dessas obras, da editio princeps às modernas. Não é nosso intuito, por 

sua vez, esgotar tal questão. Pretendemos, aqui, demonstrar que os textos senequianos que 

lidamos no contexto dos estudos modernos não se baseiam nos manuscritos originais do 

filósofo, mas em cópias que possuem uma história e uma tradição própria. 

Entre os contextos da Antiguidade e a aparição do primeiro códice das Epistulae 

Morales, temos apenas evidências indiretas de seu conhecimento, na qual Valfrido Estrabão 

(808-849) transcreveu a epístola 120 em seu Codex Sangallensis 878 (FERRI, 2014, p. 47). 

As epístolas 1-88 e 89-124 foram transmitidas como dois corpora separados. Par ao primeiro 

corpus (Ep. 1-88), há três classes (ALBRECHT, 1999, p. 1091). A primeira é representada 

pelo códice Parisinus lat. 8540 (p; finais do século IX); à segunda pertencem o Florentinus 

Laurentianus 76.40 (L; começo do século IX) e o Brixiensis B.II.6 (Q; final do século IX), 

o manuscrito mais antigo dos corpora; a terceira classe é composta do Venetus Marcianus 

lat. Z 270, 1573 (V; século IX). O segundo corpus (Sen. Ep. 89-124), por sua vez, possui 

uma tradição mais reduzida, mas também dividida em três classes: a composta do 

Bambergensis Class. 46 (M; século IX); a segunda pertencente ao manuscrito Q e a terceira 

contida na tradição de p. 

Segundo Mayer (2015, p. 277), as Epistulae Morales tiveram uma difusão 

restrita até o final do século XI, momento em que foram redescobertas e copiadas 

gradualmente para uma distribuição mais ampla, chegando ao número de mais de quinhentos 

manuscritos até a invenção da imprensa. Esses grupos distintos se deram, segundo Reynolds 

(1965, p. 56-65), a uma antiga dispersão das Epistulae Morales em dois – ou possivelmente 

três – códices distintos. Essa dispersão também se deu geograficamente na Europa medieval, 

uma vez que um corpus se dispersou mais na região da França (Ep. 1-88) e outro no sul da 

atual Alemanha (Sen. Ep. 89-124). 
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Os Dialogi, por sua vez, após a descoberta do Códice Ambrosiano, conservado 

pelos beneditinos de Montecassino, provavelmente por ordem do Abade Desidério, 

chegaram a ser conservados em cem códices, uma quantidade que dificultou a manutenção 

ao longo do tempo e o estabelecimento de relações de seus conteúdos. Contudo, após alguns 

anos de estudos, o pesquisador Reynolds estabeleceu a edição da coleção dos Dialogi para a 

edição da Oxford, condensando, assim, os materiais e conteúdos dispersos em uma coleção 

estruturada. 

Sendo assim, entre tantos manuscritos, apenas um é anterior ao século XII – o 

Ambrosianus – ao passo que os demais foram posteriormente agrupados em duas famílias. 

Assim, o manuscrito mais relevante no que se refere à conservação do texto seria o 

Ambrosianus C. 90 inf. A. Este manuscrito também contém antigos acréscimos e correções 

de um códice perdido. Quando os manuscritos A ficaram incompletos e ilegíveis, 

estabeleceram os manuscritos B, derivados dos de Ambrosianus (ALBRECHT, 1999, p. 

1090), especialmente: Vaticamis Chigianus H. V. 153 (C) escrito na Itália, no qual consta a 

transcrição dos diálogos com enormes lacunas pela perda de dois cadernos; Berolinensis Lat. 

fol. 47 (B) descendente do anterior, mas com o texto completo, substituindo-o; Parisinus 

Latinus 15086, ff. 129-252 (P) também é italiano e contém os oito primeiros livros e boa 

parte do nono; Parisinus Latinus 6379 (Q), escrito na França, falta quase completamente a 

obra De Ira (exceto os capítulos iniciais do primeiro livro), ad Marciam e ad Heluiam. Os 

códices da segunda família (y) são pouco numerosos e descendem de um outro perdido, 

confeccionado simultaneamente ao de Ambrosianus, cuja principal referência é o Vaticanus 

Latinus 2214 (V) y 2215 (R). 

Durante esse período de difusão dos manuscritos, as obras de Sêneca 

desfrutaram de uma apresentação em conjunto, na qual diversos extratos foram compilados, 

especialmente na Espanha, sendo a Tabulatio et expositio Senecae, de Luca Mannelli, 

encomendada pelo Papa Clemente VI (meados do século XIV). Apesar disso, havia maior 

interesse pela obra de Sêneca do que pela vida do filósofo, o que muitas vezes causou uma 

indefinição entre as obras de Sêneca, o Velho, e o Sêneca filósofo. Esse quadro mudaria a 

partir da descoberta dos Anais de Tácito em 1374 e da circulação mais ampla, na Itália, das 

Vidas dos doze Césares, de Suetônio, as quais acrescentavam mais detalhes sobre a vida de 

Sêneca.  
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Nesse contexto, as obras de Sêneca passaram a serem usadas nas universidades. 

Para auxiliar os professores e alunos, alguns comentários são compostos, principalmente 

pelo frade dominicano Domenico da Peccioli (1320-1408), que escreveu o primeiro 

comentário completo sobre as epístolas, bem como uma biografia de Sêneca (MAYER, 

2015, p. 283). Petrarca (1304-1374), por sua vez, dedicou parte de seus estudos para 

determinar quais obras eram realmente de Sêneca e quais eram atribuídas erroneamente a 

ele, tendo rejeitado a autoria do filósofo ao De quattuor uirtutibus e De moribus, embora 

ainda aceitasse as cartas trocadas entre Sêneca e Paulo como verdadeiras. 

O início da Renascença registrou um pequeno declínio na popularidade das obras 

de Sêneca, principalmente porque as obras de Cícero estavam em ascensão como modelos 

de prosa. O estilo de Sêneca era conhecido por ter sido severamente criticado na 

Antiguidade, por isso, geralmente se sentia que, por mais valiosa que fosse sua doutrina 

moral, seu estilo não poderia servir de modelo (MAYER, 2015, p. 283). Após a difusão de 

diversos manuscritos dos Dialogi e das Epistulae Morales, entre os séculos XI e XV, a partir 

de 1474 as primeiras edições impressas da obra senequiana apareceram. A partir dessa data, 

traduções para o vernáculo se tornaram comuns, sobretudo nas línguas hispânicas (MAYER, 

2015, p. 283). 

É nesse contexto que surge a edição das Epistulae Morales, obra conhecida como 

Mentelina, com realização de Adolf Rusch, casado com a filha de Mentelin, publicada na 

cidade de Estrasburgo em 1475 e considerada a editio princeps das Epistulae Morales 

senequianas. Nesse mesmo ano foram publicadas outras três edições das Epistulae Morales: 

em Roma, por Arnold Pannartz; em Nápoles, impressa por Matías Moravo e editada por Blas 

Romero; em Paris, editada por Saint Jacques. A edição de Nápoles, por sua vez, é 

considerada a editio princeps dos Dialogi senequianos (BASORE, 1928, p. 15). 

Nesse período, houve tentativas de busca por uma edição mais correta de Sêneca, 

descartando erros e incongruências dos manuscritos. Tal esforço veio, sobretudo, por parte 

de Erasmo (1466-1536), em três edições críticas da primeira metade do século XVI. Na 

primeira edição, de 1515, Erasmo alegou, no prefácio, que removeu cerca de quatro mil erros 

dos manuscritos (MAYER, 2015, p. 283). Com Erasmo se iniciou uma fase mais importante 

de difusão dos textos senequianos, uma vez que praticara uma avaliação crítica mais robusta 

dos textos de Sêneca. Na sua segunda edição, de 1529, Erasmo corrigiu ainda mais os textos 
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senequianos, cujas impressões serviram de modelos para as futuras edições de Muret, em 

1585, e Lipsius, em 1605. 

Entre os séculos XVI e XVII, muitas edições passaram a defender o estilo de 

prosa senequiano. A principal foi publicada por Marc-Antoine Muret (1526-1585), professor 

de filosofia moral na Universidade de Roma, La Sapienza, cuja edição parcial de Sêneca foi 

publicada ali em 1585, ano da sua morte. Nela, o editor defendeu o estilo de prosa 

senequiano, especialmente por sua densidade e brevidade (CARABIN, 2006, 70-7). O 

filólogo Justus Lipsius (1547-1606), por sua vez, elaborou um breve ensaio preliminar à sua 

edição de 1605, em uma tentativa de refutar, ponto-a-ponto, as principais críticas ao estilo 

de Sêneca. 

A próxima edição que marcou um avanço em relação ao estabelecimento do 

texto foi realizada em 1809, por de Estrasburgo, Schweighauser, que editou as obras 

completas de Sêneca. Sua edição foi a primeira a usar o códice Argentoratensis (A), o qual 

contém a segunda parte dos textos das epístolas (89-124). Das Epistulae Morales, a primeira 

edição crítica completa foi realizada em 1842 por K. R. Fickert (ROCA MELIÁ, 1986, p. 

73). Em 1853 foi publicada outra edição crítica importante da obra completa de Sêneca, por 

F. Haase, o qual selecionou cinco códices e estabeleceu ordem de importância entre eles para 

estabelecer o texto em latim. 

A edição das Epistulae Morales em latim mais atual e usada como referência 

para nosso trabalho é a realizada por Reynolds, em 1965. Nessa edição, Reynolds se vale de 

um amplo corpus de manuscritos, desde os mais antigos ao mais recentes, estabelecendo 

uma stemma codicum, isto é, relacionando a derivação de manuscritos mais recentes dos 

mais antigos e, assim, produz uma crítica textual com base nessas inter-relações entre os 

distintos códices para o estabelecimento do latim. Esse é o texto-base para a edição e 

tradução em italiano realizada pela UTET, sob organização de Umberto Boella (1995), que 

usamos para a realização dessa tese. Do mesmo modo, o texto em latim dos Dialogi que nos 

valemos para a confecção deste trabalho foi estabelecido por Reynolds em 1977, pela 

Oxford. Esse também é o latim usado para a edição da UTET dos Dialogi realizada sob a 

organização de Paola Ramondetti (1999), usada neste trabalho. 

Com esse breve inventário dos manuscritos das Epistulae Morales e dos Dialogi, 

bem como das principais edições modernas, até as usadas neste trabalho, objetivamos 

demonstrar que o texto de Sêneca possui uma história própria por interferências de copistas, 
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editores e por silenciamentos. Notamos, pois, que a reflexão sobre a tradição textual 

senequiana nos interessa para compreendermos que os tratados e cartas consolatórias devem 

ser lidos como documentos que, além de possuírem uma história própria, também foram 

concebidos, escritos e divulgados em um contexto histórico específico, o do I século d.C. 

A partir desses elementos, torna-se notória a relação entre a compreensão da 

morte em Sêneca e a filosofia estoica, uma vez que o autor escreveu com o objetivo de 

consolar de acordo com os fundamentos filosóficos. Em nosso capítulo segundo, visamos às 

discussões sobre o contexto filosófico da escrita das consolatórias e, em relação aos estudos 

acerca da experiência social da morte, contemplaremos reflexões sobre o morrer no 

estoicismo senequiano; logo, debruçar-nos-emos em como as consolatórias se enquadraram 

nas imagens da morte, do morto e do morrer na cidade de Roma à época de Sêneca. 
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CAPÍTULO II: MORTE E ESTOICISMO NAS CONSOLATÓRIAS DE 

SÊNECA 
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2.1 – A MORTE E O MORRER NA ROMA IMPERIAL: UMA LEITURA SOBRE A 

DOR E O LUTO 

 

“[...] um túmulo exprime a oposição entre o não-ser e a 

vida, entre morte e memória deste mundo, memória neste mundo.” 

(SCHEID, 2003, p. 140).  

 

A passagem acima nos suscita algumas reflexões singulares sobre o permanecer 

vivo mesmo diante da morte. Nos referimos aqui ao processo da lembrança, da memória que 

aqueles que ficam em vida exercem, reivindicam e ressignificam de seu ente querido que 

partiu para o mundo dos mortos. Podemos dizer que a memória dos mortos é criada e 

conservada pelos vivos, os quais lhes garantem um lugar neste mundo. Como pontua Cláudia 

Beltrão (2016, p. 65), o trabalho de memória não é um dado cristalizado ou estático, haja 

vista que se trata de um “contínuo processo de criação e recriação, vive além da morte dos 

indivíduos quando compartilhada por grupos humanos”. Ora, ao pensarmos memória a 

compreendemos a partir de suas recriações constantes, nada é homogêneo. A existência e o 

permanecer vivo é exercício de memória, é prática de recordação.  

Nesse sentido, Sêneca, ao destacar em suas consolatórias as imagens da morte, 

pretende acentuar os comportamentos sociais frente a dor e o luto. Propõe, deste modo, 

reflexões sobre determinadas práticas e comportamentos que seriam incoerentes, excessivos 

e desviantes (KER, 2009, p. 68). Este debate sobre a construção retórica senequiana com 

ênfase nos comportamentos em luto serão nosso objeto de análise no terceiro capítulo desta 

tese. Neste momento, faz-se ímpar estabelecermos alguns apontamentos sobre a perspectiva 

da morte enquanto temática em discussão na historiografia especializada, ou seja, as 

singularidades que permeiam esse campo de análise em sua relação com a família, o luto e 

a construção de uma memória. Compreendemos que os temas relacionados à morte no 

contexto da Roma antiga podem ser compreendidos pelos registros em documentações 

textuais (literária, filosófica, histórica, biográfica) e, do mesmo modo, na cultura material 

(monumentos funerários, mausoléus, epitáfios, inscrições, etc.). 

Visto desse modo, entendemos que a morte pode ser monumentalizada pelos 

familiares do ente querido; isto é, o morto tornava parte de uma lembrança que transformar-

se-ia em uma prática social de comemorar e relembrar àqueles que partiram. Logo, os 

monumentos funerários romanos destacaram, em nosso entendimento, a relação essencial 

entre a memória e o  
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conjunto de crenças, ações e instituições religiosas que representam e 

governam as relações dos seres humanos com os imortais, com os 

ancestrais, com os mortos em geral, e com os diversos grupos sociais da 

comunidade dos vivos (BELTRÃO, 2016, p. 50).  

 

Há na Roma imperial uma monumentalização da morte, a qual radica em 

imagines mundi compartilhadas. Como bem acentua Horácio, nas suas Odes (1.2.15-38) o 

monumentum não é apenas o sepulcro, mas àquilo que denota a memória, quais sejam: as 

imagines (máscaras) dos ancestrais nas domus e nos funerais; as estátuas em Roma; as 

estruturas arquitetônicas públicas e privadas e as próprias festividades, por exemplo, os 

parentalia.80. Os monumentos funerários com seus detalhes arquitetônicos e decorativos, 

compunham a paisagem das estradas romanas e, assim, transformavam-se em observatório 

dos passantes. Os monumentos funerários não apenas referenciavam o presente, eram locais 

de memória que comunicavam exempla a partir da uirtus do morto. Portanto, este cenário 

convertia-se em símbolos de prestígio social em relação ao falecido e, sobretudo, aos seus 

familiares. Corroboramos a ideia de que “ao se conservar o monumento, mantinha-se a 

memória dos mortos ali sepultados, e de seus familiares” (OMENA & CARVALHO, 2018, 

p. 343).  

Consideramos, dessa forma, que a morte associada ao trabalho de memória 

poderia incorporar fama e reputação; com isso, notoriedade ao morto que é lembrado, assim 

como seus familiares ainda vivos. Família e morte são dois elementos essenciais na 

compreensão das relações estabelecidas no campo mortuário. Em outras palavras, 

consideramos que as representações mortuárias, ou seja, epitáfios, monumentos, edifícios, 

festividades e rituais aos mortos e as referências sepulcrais, realçam, em nossa perspectiva, 

as conexões e as simbologias entre a memória do falecido e a família que evoca pela 

repetição ritual sua lembrança. Como nos esclarece Luciane Munhoz de Omena e Margarida 

Maria de Carvalho (2018, p. 344), nas inscrições sepulcrais,  

 
80 A festividade dos parentalia era realizada em fevereiro e significava um momento de celebração em honra 

aos mortos. Segundo Valerie Hope (2003, p. 117), a festividade representava a comemoração e a manutenção 

do nome do falecido, isto é, destinava-se à produção de memória e, com isso, a imortalização do falecido. Em 

nosso entendimento, a festividade permitiria a prática pública dos familiares do morto e garantiria, assim, a 

observância religiosa. A festividade abrangia nove dias consecutivos, no nono dia denominado feralia (dia 21 

de fevereiro), os familiares levavam alimentos e flores aos túmulos de seus entes queridos. Tal como nos 

esclarece Fanny Dolansky (2011, p.126), a celebração dos parentalia colocava em destaque a ação dos vivos 

que poderiam expressar sua pietas e afetividade ao cumprirem os deveres para com os mortos. Deste modo, 

consideramos que os parentalia como uma prática comemorativa “invocavam, a partir da fórmula ritual, os 

espíritos dos que partiram” (OMENA e FUNARI, 2018, p. 152). 
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deparamo-nos com informações preciosas sobre o sentimento de perda, as 

relações sociais de gênero, as relações familiares, detalhes biográficos, 

idealizações acerca do feminino e da infância, regras de uso da sepultura, 

testamento do falecido, magistraturas, ofícios, entre outras informações.   

 

Compreende-se, em razão disso, que rememorar e comemorar os mortos, tal 

como na epigrafia, significava evidenciar as famílias, haja vista as representações que 

normatizavam os papéis sociais, pois colocavam em destaque as relações de poder e status, 

bem como as dimensões afetivas. Dessa forma, a experiência social da morte esteve 

intrínseca ao ambiente familiar da sociedade romana do século I d.C. Isto porque, diante da 

morte, haveria a celebração de um ritual pelo qual a família deveria passar. Compreendemos 

que a família cumpriria não apenas suas funções sociais e legais, mas, sobretudo com seus 

deveres perante a memória do morto. A permanência deles no mundo dos vivos dependeria 

da ação de rememorar dos vivos.81 

A palavra funeral corresponde, em latim, ao substantivo funus, porém o seu 

sentido vai além, podendo designar todos os acontecimentos situados entre a morte e 

as cerimônias posteriores ao sepultamento do corpo. Compreendemos, a respeito dos 

funerais, que o surgimento e a preservação dos rituais fúnebres romanos foram influenciados 

pela noção de que a morte trazia poluição, criando, com isso, a necessidade de expiação e da 

purificação dos sobreviventes. Outra questão essencial neste processo era o fato de que 

abandonar um corpo insepulto poderia resultar em consequências nefastas para a alma do 

morto e, sendo assim, a família procurava efetivar todas as honras e ritos possíveis 

(TOYNBEE, 1996, p. 43). Assim posta, enquanto fossem devidamente honrados com os 

rituais sagrados, seriam capazes de ajudar seus descendentes; entretanto, se, porventura, não 

fossem cumpridos os rituais de sepultamento e a construção do túmulo, a alma permaneceria 

vagando, aspirando incessantemente ao repouso. 

Lembremos que o cumprimento dos funerais não afeta apenas aos mortos, haja 

vista que a sua prática se torna imprescindível também para os vivos, pois, como afirma Ian 

Morris, “o enterro é uma parte do funeral, e o funeral é uma parte de uma série de rituais 

 
81 A morte solitária representaria o isolamento social, assim como nos propõe David Noy (2011, p. 18), para 

ao qual as instruções práticas não realizadas, o corpo não recebendo o tratamento adequado e a ausência do 

lamento representaria a não preservação da memória do morto no meio social. De acordo com Maureen Carroll 

(2011, p. 67), a memória compartilhada indicava fama e reputação e, assim, com a eliminação intencional de 

um indivíduo – damnatio memoriae – conduziria a destruição de sua notoriedade perante a comunidade. Dessa 

forma, com o uso da damnatio memoriae, temos a exclusão do indivíduo do espaço social. 
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através dos quais os vivos lidam com a morte” (MORRIS, 1992, p.1). As práticas ritualísticas 

funerárias consolidavam, sobretudo, a perpetuação das tradições. E, mesmo após o 

encerramento dos funerais, a família permanecia responsável pela preservação do culto ao 

morto, por exemplo, a preocupação em levar alimentos estava ligada ao conjunto de deveres 

da família em relação àqueles que não habitavam o mundo dos vivos. Nesta perspectiva, os 

mortos cujos cultos fossem negligenciados se transformavam em seres malfazejos, contudo, 

àquele a quem se vertiam as devidas honrarias acontecia de se tornar um deus tutelar, 

protegendo a família. 

Segundo a religio romana, os ancestrais eram tidos como entes sagrados, os 

deuses Lares, protetores das suas respectivas famílias – por esse motivo, a eles eram 

atribuídos os mais respeitosos epítetos – e seus funerais deveriam ser realizados por pessoas 

que pertencessem à mesma genealogia do morto. Ao honrar os ritos fúnebres, a família 

estava se comprometendo a respeitar os desejos do morto, afirmando, assim, uma memória 

que será perpetuada enquanto os ritos fossem respeitados (RÊGO, 2015, p. 49). Com o 

intuito de compreendermos o processo ritualístico que envolvia o morto e sua família, 

colocamos em destaque a detalhada descrição dos ludi funebris das grandes gentes romanas 

do grego Políbio: 

Quando um de seus homens ilustres morre, no curso de seu funeral, o corpo 

com toda a sua parafernália é levado no fórum até as Rostras, como uma 

plataforma elevada é chamada, e por vezes é nela sustentado em posição 

vertical para ser mais visível ou, mais raramente, é colocado em cima dele. 

Então, com todas as pessoas em pé circundando-o, seu filho – se ele deixou 

um filho adulto e se este está presente – ou, na falta deste, um de seus 

familiares, sobe às Rostras e discursa sobre as virtudes do falecido e as 

ações bem sucedidas por ele realizadas em vida. Por esses meios, o povo é 

lembrado do que foi feito, e tudo é feito para que possa vê-lo com seus 

próprios olhos – não apenas por aqueles que estavam envolvidos nessas 

ações, mas também por aqueles que não estavam –, e sentem-se tão 

profundamente comovidos que a perda parece não ser restrita àqueles 

realmente enlutados, mas uma perda pública que afeta todo o povo. Depois 

que o enterro e todas as cerimônias usuais foram realizados, eles colocam 

a efígie do falecido no lugar mais importante da casa, encimada por um 

dossel de madeira ou altar. Esta efígie consiste de uma máscara feita para 

representar o defunto com extraordinária fidelidade, tanto na forma quanto 

na cor. Exibem essas efígies em sacrifícios públicos, cuidadosamente 

adornadas. E quando algum membro ilustre da família morre, eles 

carregam essas máscaras para o funeral, colocando-as em homens que 

consideravam, o mais possível, semelhantes aos originais em altura e 

outras particularidades. E esses substitutos trajam vestes de acordo com o 

nível da pessoa representada: se ela fora um cônsul ou pretor, a toga com 

listras roxas; se fora censor, a toga roxa, e se tivesse também comemorado 

um triunfo ou obtido alguma vitória deste tipo, uma toga bordada a ouro. 
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Esses atores também se apresentam em carros, enquanto os fasces e 

machados, e todas as demais insígnias habituais dos ofícios particulares 

lideram a procissão, de acordo com a dignidade do status público do 

defunto em vida e, ao chegar às Rostras, todos eles têm assento em cadeiras 

de marfim, segundo sua ordem. Não se pode encontrar com facilidade um 

espetáculo mais inspirador do que este para um jovem de nobres ambições 

e aspirações virtuosas. Pois, podemos conceber alguém que ficasse 

impassível à visão de todas as efígies reunidas dos homens que gozaram 

da glória, como se todos estivessem vivos e respirando? O que poderia ser 

um espetáculo mais grandioso que este? (Polyb. Hist. 6.52.54 – Trad. de 

C. Beltrão da Rosa). 

 

A partir do relato de Políbio, compreendemos que a experiência social da morte 

na sociedade romana evocava, como temos argumentado, pelo menos duas questões que se 

entrelaçam: a memória visual e o ambiente festivo. Ora, em uma sociedade competitiva, 

entendemos que o sentido visual desempenhava um papel significativo, à medida que se 

vinculava ao estímulo de construir edifícios em que se demarcavam a ostentação, a 

incorporação de representações com libações, os sacrifícios de animais, as figuras de flores 

comemorativas, além da oração fúnebre e o epitáfio, no recender do cheiro da queima do 

fogo na pira funerária (HOPE, 2003, p. 118-119; DOLANSKY, 2011, p. 140; GRAHAN, 

2011, p. 24 e 27). Logo, a produção de memória tornava-se, nos termos propostos por Hope 

(2003, p. 118), um “banquete visual”.  

Há, nesse espaço festivo, e com igual relevância, a celebração dos cortejos 

fúnebres em honra à aristocracia romana. Sabemos, pois, que, em termos gerais, o ritual 

iniciava-se na domus do falecido. Como percebemos, o cadáver era lavado e preparado com 

óleos perfumados, vestido com roupas limpas e coberto com um tecido branco, tinha a 

cabeça cingida por uma coroa e era exposto para que, durante esse tempo, as mulheres 

chorassem a morte do companheiro, as quais muitas vezes se desesperavam, arrancando os 

próprios cabelos como sinal de sofrimento. Após esse momento inicial o corpo era colocado 

no atrium da casa, com os pés voltados para a porta da frente, iluminado com tochas e sob o 

aroma de incensos, para a purificação do corpo (OMENA e CARVALHO, 2014, p. 234) e 

regulamentação de sua passagem, à medida que o mundo dos mortos não se misturaria com 

o dos vivos. Ao permanecerem no espaço doméstico, os membros familiares, em termos 

gerais, deveriam cumprir o rito de estar à cabeceira.  Ao sair do espaço doméstico, o séquito, 

composto por máscaras de familiares do falecido (imagines), com a pronúncia da adlocutio, 

oração em honra ao morto, e com uma laudatio funebris, seguia o trajeto mais sagrado em 

direção ao fórum. Em Roma, tratava-se da Via Sacra (FAVRO e JOHANSON, 2010). 
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Nota-se, portanto, que ademais da presença de aristocratas, o cortejo contava 

ainda com a participação de clientes, músicos, atores, que, segundo nossa percepção, 

representavam, em termos gerais, a domus romana. Tal como compreende Harders (2012, p. 

16-17), a domus tornava-se um espaço de comunicação e integração social. Se pensarmos 

que o séquito apresentava as relações simétricas e assimétricas da domus, como 

mencionamos a posteriori, com a presença de magistrados, escravos, clientes, mulheres, 

juntamente com os fasces, machados e outras insígnias, a procissão tornava pública a família. 

Com todos os seus paramentos, o séquito, após passar pelos principais edifícios da urbs, 

interrompia sua marcha no rostrum e um membro masculino da família proferia oração 

pública. Nela se mencionava, sobretudo, a relevância do falecido, vinculando-o, deste modo, 

à Res Publica. 

Em seu livro Death - ritual and social structure in classical Antiquity, Ian Morris 

observa um padrão envolvendo todo o processo dos funerais, o qual, para o pesquisador, se 

dá em três etapas, conhecido como o rito de passagem. A morte biológica do indivíduo 

demanda um processo social prolongado: o primeiro estágio – o rito de separação – 

corresponde a uma cerimônia na qual todos os envolvidos são movidos de suas condições 

de vida normais, são separados de seu cotidiano para que, assim, aconteça a segunda etapa, 

o luto, no qual os participantes ficam, usualmente, isolados, configurando uma mudança de 

comportamento necessária (MORRIS, 1992, p. 10). Logo, o terceiro estágio, chamado rito 

de agregação, restaura a normalidade, promovendo o retorno dos envolvidos às suas 

atividades sociais; o corpo é, então, deixado para o descanso enquanto a sua alma se junta 

aos ancestrais. Assim, os ritos fúnebres são uma afirmação da religio antiga de que os mortos 

permaneciam presentes no lugar da sepultura, com os familiares vertendo-lhes libações e 

alimentos. Como se percebe, “os indivíduos envolvidos nessa prática ritualística existem 

para ratificar as relações sociais e religiosas existentes entre eles” (RÊGO, 2015, p. 51).  

O relato de Políbio leva-nos a compreender a morte como uma prática social, à 

medida em que as imagens do morto e de seus ancestrais, a comoção pública e, por fim, o 

discurso masculino no rostrum, com ênfase nas virtudes cívicas e seus méritos, se refletiriam 

de maneira positiva nos comportamentos daqueles que assistiam o processo ritual. Dessa 

forma, ao findar a laudatio funebris, o cortejo composto pelos membros familiares 

masculinos e femininos seguia para a pira funerária, local onde o corpo seria cremado e seus 
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restos mortais depositados no túmulo. O ritual terminava com as matronas recebendo as 

cinzas do falecido e, em um gesto sagrado, depositando-as no túmulo. 

Segundo nossa argumentação, observar o comportamento ritual é um bom viés 

para compreendermos as crenças religiosas romanas como representações culturais 

socialmente produzidas, as quais criavam e reafirmavam um nexo entre espaço, corpo e 

objetos unindo, portanto, vivos e mortos a serviço da memória. Assim, os rituais funerários 

uniam indivíduos socialmente díspares e, com isso, exerciam um papel coletivo na 

exploração de uma memória compartilhada entre seus membros, a despeito de apresentarem 

motivações e interesses distintos no deambulo cotidiano da urbs, o que demonstra a 

relevância social dos valores e crenças então atribuídos à simbologia da morte. 

Nesse sentido, parece-nos pertinente inferir que em uma sociedade composta por 

tais diversidades político-culturais, a morte de um membro familiar pressupunha a definição 

de práticas sociais, as quais expressavam e indicavam formas de comunicação social, política 

e religiosa. Nota-se, portanto, que se estabeleceu uma singular relação entre a memória e o 

poder. Como propõe as pesquisas realizadas por Omena (2018), a morte manifestava 

conflitos, hierarquias e as dimensões emocionais da lembrança dos mortos. Importa ressaltar 

que as representações mortuárias compunham tanto as documentações textuais quanto as 

documentações materiais; consideramos ambas como suportes essenciais para a 

compreensão das relações sociais diante da morte. As representações mortuárias e suas 

formas de expressão tornam-se testemunhos possíveis para interpretações e análises 

históricas. 

Visto deste modo, parece-nos pertinente inferir que a morte de um ente querido 

significaria a ação da família associada a prática da pietas. Compreendemos a pietas como 

um dispositivo essencial na manutenção do ritual funerário, isto é, cabia aos vivos o cuidado 

com seus mortos no que se refere ao cortejo fúnebre, à construção de monumentos em 

dedicação, à realização e celebração dos parentalia e, portanto, com a elaboração dos 

epitáfios para homenagear (cf. OMENA & FUNARI, 2018). Segundo as argumentações de 

Carroll (2011, p. 68), todos estes elementos reunidos indicavam uma repetição ritual de 

modo a evocar a presença do falecido pelo exercício de memória. Sendo assim, o que estava 

em jogo era o cuidado da família para com seus mortos, com isso, expressavam sua pietas – 

respeito – e a dimensão de afetividade. Desse modo, cumpririam, de fato, os deveres para 

com seus entes queridos.  
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Para além das obrigações ritualísticas, existia a manutenção dos laços de 

reciprocidade entre a família e o falecido. Recordar é manter vivo, é construir condições de 

permanência mesmo diante da ausência física. Compreendemos, dessa forma, que a morte 

poderia tornar-se um veículo de comunicação e legitimação, à medida que imortalizasse a 

gens, já que, como supomos, isto garantiria a sobrevivência da família na comunidade. Em 

outras palavras, o morto ao ser honrado permaneceria no corpo social e os membros de sua 

domus representariam a pietas (cf. DOLANSKY, 2011). Neste sentido, a pietas simbolizava 

um dever religioso para com os mortos, tornava-se, como entendemos, em um sentimento, 

em uma atitude agregadora dos rituais mortuários. Executar corretamente os rituais 

mortuários era, na perspectiva de Sêneca, de fundamental importância. Por outro lado, o 

filósofo condena aqueles que se deixavam levar pela dor do luto e se afastavam da vida 

pública de Roma, exortando-os a retornarem para suas atividades. Para tanto, Sêneca se valia 

de preceitos e exemplos que incitavam mudanças de comportamento dos enlutados, isto é, 

pretendia que amigos e familiares cumprissem sua pietas em relação ao falecido, sem, no 

entanto, sucumbirem às paixões e ao sofrimento. 

Como argumentamos, as representações mortuárias destinavam-se à produção e 

ressignificação da memória diante do contexto familiar. Sabemos, pois, que os indivíduos 

criaram dispositivos para recordarem seus ancestrais, seja pela prática de oferendas, 

comemorações ou construções monumentais. Simbolizavam a rememoração do nascimento 

e da morte do ente querido, garantindo, deste modo, a continuação de seu nome e a 

reivindicação pela perpetuação de sua família. Há, aqui, o destaque ao papel público 

destinado aos familiares (OMENA & FUNARI, 2014, p. 156). Lembremos que os familiares 

precisavam cumprir certas expectativas e estar preparados para aceitar e buscar o consolo, 

já que precisam manter a compostura, em especial, aos olhos do público. Como supomos, 

criariam uma apresentação socialmente aceitável do sofrimento, da dor e de seus lutos, já 

que a família tornar-se-ia constructo de manutenção da Res Publica. 

Diante destas considerações, entendemos o sofrimento como uma reação 

emocional frente à dor, enquanto, o luto é a expressão pública, ou processos que acomodam 

a perda (HOPE, 2017, p. 40). Segundo Valerie Hope (2017, p. 41), cada contexto cultural 

cria estratégias para que a família supere a dor da perda, tal como nos rituais em dedicação 

ao morto. Cada cultura determina, elabora, pensa, representa e experimenta formas mais 

adequadas de lidarem com o sentimento pelos mortos. Como sugere a pesquisadora, o 
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consolo frente à morte pode ser encontrado por meio das palavras, da companhia das pessoas, 

em especial, dos membros familiares, dos rituais celebrados, das lembranças e distrações. A 

principal essência do consolo seria aliviar a tristeza (HOPE, 2017, p. 42). À vista disso, em 

Roma houve tentativas filosóficas de definir o sofrimento como uma emoção ou paixão, 

sobretudo, nos escritos de Sêneca. 

Visto deste modo, parece-nos pertinente inferir que diante do luto temos duas 

facetas: por um lado, lamentar era natural e esperado (Sen. Ep. 99.16; Marc. 7.1), por outro 

lado, a expressão de tal emoção era incompatível com a vida pública e com a virtude 

masculina. Como Sêneca sugeriu, os homens de vida pública precisavam estar no controle 

de suas emoções e, assim, evitarem lamentações infrutíferas (Sen. Ep. 63.13). Diante destas 

considerações, compreendemos que obter consolo no período do luto foi, de fato, uma das 

maneiras de conseguir viver sem mortos ainda que com angústia da tristeza. Buscar, reagir 

e confrontar a própria dor foi essencial (HOPE, 2017, p. 39). Diante da proposta filosófica 

do estoicismo de Sêneca, as paixões poderiam dominar a natureza e a racionalidade humana 

e, assim sendo, o discurso filosófico poderia atuar como contrapeso terapêutico. É, neste 

sentido que Sêneca, apoiado pela perspectiva estoica situou o sofrimento como uma 

aegritudo, uma aflição. Cícero, seguindo os argumentos estoicos, classificou o luto sob a 

emoção da aegritudo como o mais desafiador: “a aegritudo envolve coisas piores - 

decadência, tortura, tormento, repulsa. Ela rasga e devora a alma e a destrói completamente” 

(Cic. Tusc. III.27 – Trad. de B. F. Bassetto)82. 

A partir dessas discussões, podemos inferir acerca da transformação da morte 

em uma prática social, pois, como supomos, simbolizava elementos ritualísticos que se 

materializavam nas ações e escolhas perpetradas pelos familiares. De fato, torna-se 

pertinente tal inferência, haja vista que os rituais exerciam a função simbólica de preservação 

do morto (SOUZA, 2011, p. 39). Sendo assim, afirmamos que os rituais fúnebres 

acentuavam representações acerca da organização social, incluindo, portanto, instituições e 

disputas políticas, práticas religiosas e econômicas. Os rituais permitem às pessoas enlutadas 

dizer adeus aos mortos e renegociar seu lugar na comunidade (HOPE, 2017, p. 47). Em 

outras palavras, os rituais funerários romanos eram práticos e simbólicos, permitiam o 

reconhecimento do sofrimento de forma controlada e limitada no tempo. Ora, tratava-se de 

 
82 “aegritudo maiora quaedam, tabem cruciatum adflictationem foeditatem, lacerat exest animum planeque 

conficit. hanc nisi exuimus sic ut abiciamus, miseria carere non possumus” (Cic. Tusc. III.27) 
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uma sociedade em que as ações e condutas sociais tornar-se-iam um exemplum para ser 

apreciado ou para ser evitado. Importante destacar que lidamos com um processo que 

comporta a relação entre a ação e a norma social (JONG, 2017, p. 14) pois, se pensarmos o 

campo mortuário, identificaremos um conjunto de comportamentos, os quais resultam em 

discursos sociais negociados, confrontados e compartilhados. Daí, considerarmos que os 

rituais funerários separam os vivos e os mortos; portanto, foram um meio para que os vivos 

reconhecessem e negociassem um novo modo de se relacionar com aqueles que perderam. 

Logo, os vínculos para com os mortos podem ser ativamente mantidos por intermédio dos 

rituais mortuários.  

Podemos dizer que os rituais foram um espaço de presença familiar, no qual a 

expressão de maior evidência seria a vivência do luto. Foi durante o luto que muitas pessoas 

acalmaram sua dor e sentimento de perda a partir de suas práticas filosóficas e religiosas, já 

que estas forneciam explicações sobre o destino de seus mortos como também orientações 

práticas e afetivas sobre como lidar com a perda. Segundo nossos pressupostos, foi por 

intermédio da ritualização da morte que os mortos tiveram lugar de destaque na vida dos 

vivos. Do ponto de vista filosófico, lembrar os mortos com suas qualidades e conquistas 

tornou-se um aspecto essencial da racionalização da morte e do luto. Como propõe Hope 

(2003, p. 104), o falecido poderia ser honrado, valorizado ou desprezado e, de fato, para os 

enlutados, lembrar-se de seu morto foi uma ação inseparável da sensação de perda. Ao 

parafrasearmos Hope (2017, p. 64),  

não havia estratégias, sistemas ou processos simples, mas múltiplos 

aspectos incorporados na vida e na cultura romana. A combinação e a 

eficácia destes não foram as mesmas para todos. Apesar da retórica 

filosófica, o sofrimento não era simplesmente ser curado ou ser uma 

provação privada, mas algo que foi reconhecido publicamente, aceito e, até 

certo ponto, acomodado. Assim, os enlutados precisavam cumprir certas 

expectativas e estar preparados para aceitar, e até mesmo buscar 

ativamente o consolo que os levaria a compostura, em especial, em 

público. Trata-se de construir uma apresentação socialmente aceitável do 

sofrimento.  

  

Isto nos leva a crer que o morrer, assim como o viver, não representa um ato 

apenas individual. A ritualização da morte é, sobretudo, uma prática coletiva que coloca em 

evidência a relevância dos laços familiares, os quais, em “algumas circunstâncias, 

acentuassem a família como a gloria maiorum, as imagens de afeto circundavam a sociedade 

imperial” (OMENA e CARVALHO, 2014, p. 238). Preocupar-se-iam com as reivindicações 
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pela continuidade dos laços de afetividade familiares (HOPE, 2011, p. 181). Conduzir a 

realização de um funeral foi reivindicar uma “lembrança ritual” (HOPE, 2003, p. 115), em 

atos repetidos, os quais promoveriam o morto, bem como a produção de imagens do próprio 

falecido e de seus ancestrais, mantidos e exibidos na casa da família ou nas procissões 

funerárias (HOPE, 2003, p. 116 – Ver ainda: RAWSON, 1999; CARROLL, 2006; 

HUSKINSON, 2007; ERKER, 2011; HOPE, 2011; NOY, 2011 entre outros). 

Isso nos leva a crer que as obrigações sociais do luto – lamentação, canto, dor, 

gestos – eram rituais responsáveis pela promoção e comunicação da memória do morto. 

Expressavam, de modo efetivo, o caráter social da morte, pois como nos pontua Omena e 

Carvalho (2014, p. 234),  

não se almejava morrer em isolamento, e, sim acompanhado no espaço 

doméstico por familiares e amigos (Ovídio. Tristium; Sêneca. Epistulae 

Morales); estes estariam preocupados em realizar os ritos de estar à 

cabeceira, cerrar os olhos, dar o beijo para captar o último suspiro do 

morto, expor o cadáver no atrium da casa, a inclusão de cenas com gestos 

dramáticos do sexo feminino, o cumprimento dos pedidos finais, as três 

conclamações do nome do morto para a realização do funus, 

acompanhados por aristocratas pela exibição de imagines, máscaras ou 

retratos em mármore dos antepassados, a realização de banquetes e 

combates gladiatoriais, indicando, dessa forma, a agregação e celebração 

da memória do falecido e de seus familiares.  

 

Refletimos que a morte se constitui como um fato, marcado pela certeza, pela 

sensação de ausência e por sentimentos que proporcionam às pessoas buscarem formas de 

representações e dedicações ao morto. Posto isto, interessa-nos ressaltar que os contextos 

culturais criam estratégias variadas para vivenciarem seus lutos e o alívio da dor. Cada 

cultura determina como o luto é pensado, representado, experimentado e aliviado (HOPE, 

2017, p. 40). As memórias positivas seriam, em nosso entendimento, um antídoto essencial 

para o tempo do luto (Sen. Ep. 99.23). Havia um argumento comum de que os monumentos 

literários eram o melhor e mais duradouro legado; assim, permanecer na memória ou tornar-

se o assunto das palavras de um determinado autor, traria fama eterna àquele que foi 

lembrado, portanto, rememorado (por exemplo, Hor. Carm. 3.30.1-9; Ov., Met. 15.871-879; 

Sen., Pol. 18.2). 

Lembremos que morrer na Roma antiga foi, além do fenômeno físico e biológico 

inerente ao morrer, uma prática social, pois havia o fenômeno social caracterizado pela 

presença da família e pelas práticas rituais. Tal como esclarece Maureen Carroll (2012, p. 
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48), os romanos atribuíram grande importância a preservação da memória familiar. Uma 

investigação por seus monumentos e pela documentação textual nos fornece uma visão 

singular das formas pelas quais os textos e as imagens foram empregados para transmitir 

informações sobre a vida e o modo de viver das pessoas. Portanto, as representações da 

morte, sejam nos traços materiais, sejam àqueles traços textuais refletiram, em nosso 

entendimento, a vontade dos que permanecem em vida de preservar e comunicar a memória 

dos mortos. Reside neste espaço da dor a memória que é reivindicada, a consolação para 

àqueles que perderam seu ente querido e a demonstração da pietas no âmbito familiar. 

É, neste sentido que em nosso próximo tópico traçaremos um debate sobre o 

modo como o filósofo da stoa compreendia a prática da filosofia estoica relacionada ao viver 

e aos comportamentos diante do morrer. Isto porque pertencer e participar da comunidade 

implicaria, com efeito, em criar normas de comportamento do cidadão – frente à política, à 

família e, em especial, diante da morte. Até mesmo diante da morte haveria de manter as 

condutas em torno da prática da uirtus. Tal como a memória, morrer torna-se, assim, uma 

ação representativa, como produto social (ERKER, 2011, p. 49). Logo, nossas discussões no 

tópico a seguir centram-se na concepção da filosofia estoica de Sêneca a partir das noções 

de destino e liberdade, uma vez que as consolações senequianas estruturaram-se a partir de 

um exercício não apenas retórico, mas também filosófico. Assim, compreender o estoicismo 

de Sêneca a partir de tais noções torna-se fundamental para estabelecermos a perspectiva do 

filósofo acerca dos comportamentos no momento do luto. 

 

2.2 – ESTOICISMO DE SÊNECA: ENTRE O DESTINO E A LIBERDADE 

 

Como vimos no tópico anterior, os romanos possuíam expectativas quanto aos 

comportamentos diante da morte, especialmente no momento do luto. Essa discussão, para 

nosso trabalho, lançou as bases para pensarmos acerca dos comportamentos adequados no 

contexto da dor diante da perda de entes queridos, familiares ou amigos. Sêneca, do mesmo 

modo, aborda tais questões relativas ao comportamento, mas a partir de uma visão estoica 

do que seriam os bons e maus comportamentos no momento da perda. Nesse sentido, faz-se 

necessário refletirmos sobre como Sêneca pensa a filosofia para, então, tratarmos em 

específico dos comportamentos em suas consolatórias no terceiro capítulo. 
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Nesse tópico, nosso objetivo é traçar um panorama a respeito do estoicismo de 

Sêneca; com isso, contextualizar suas reflexões sobre a morte no âmbito filosófico. Não 

pretendemos esgotar a temática da filosofia estoica em Sêneca, mas focar nossa análise em 

dois conceitos principais: destino (fatum) e liberdade (libertas). Fizemos essa escolha por 

tais conceitos, já que se relacionam diretamente com nossa temática a respeito da morte. 

Assim sendo, veremos como Sêneca reflete sobre a finitude a partir de seu estoicismo e, ao 

mesmo tempo, abordaremos como o autor considera a questão da aceitação da morte de entes 

queridos. 

Como nos lembra John Sellars (2014, p. 98), a introdução da filosofia grega no 

mundo romano está tradicionalmente ligada à famosa embaixada de três filósofos atenienses 

que visitaram Roma em 155 a.C., os quais foram à Urbe para pedir o fim de uma multa 

imposta a Atenas, mas que passaram a ser lembrados por sua oratória. As primeiras gerações 

de romanos atraídos para a filosofia viajaram para Atenas, a fim de aprender mais. Um pouco 

mais tarde, Cícero seguiu os passos e mandou o filho fazer o mesmo, embora a situação já 

tivesse mudado. Um momento chave na transformação ocorreu em 88 a.C., quando Atenas 

se aliou ao rei Mitridates contra Roma e a cidade foi subsequentemente sitiada por Sila. 

Alguns filósofos, como Filão de Lárissa, da Academia, foram para Roma, enquanto outros 

encontraram uma variedade de novos locais: Alexandria, Rodes ou a Baía de Nápoles. Cícero 

observou em primeira mão muitas dessas mudanças e recebeu filósofos atenienses exilados 

em sua própria casa (Cic. Brut. 315). Cícero também desempenhou um papel fundamental 

na descentralização da filosofia ao escrever seus textos de cunho filosófico em latim, no 

processo que estabelece as bases para um vocabulário filosófico latino abrangente 

(SELLARS, 2014, p. 98). A própria educação filosófica de Sêneca aconteceu após essas 

mudanças e o fato permanecer como o único estoico cujos textos nos chegaram em latim 

atesta sua inserção nesse ambiente filosófico em Roma. 

A filosofia da qual Sêneca se coloca como praticante foi fundada por Zenão, 

nascido por volta de 330 a.C. em Cítio, cidade do Chipre, cuja família seria de origem semita. 

Na ágora de Atenas, onde o filósofo passou a difundir seu pensamento, havia um portal 

ricamente ornamentado, o que legou o nome de Pórtico (em grego stoá) à escola que fundara. 

Como pontua Lima Vaz (1999, p. 146), é nesse contexto do desaparecimento do horizonte 

da pólis e o aparecimento do indivíduo no cenário político que surge o problema do destino 

para a filosofia. Antes desse contexto político, a liberdade não era tratada como questão 
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propriamente filosófica, sendo antes condição sociopolítica que separava os homens em 

livres e escravos (DUHOT, 2006, p. 65). Para os estoicos, o destino se confunde com a razão 

do mundo, a lei de todas as coisas regidas e governadas pela Providência. Mas antes de 

adentrarmos na questão do destino e liberdade, vejamos, em linhas gerais, a filosofia estoica 

concebida como um sistema. 

A filosofia escrita por Sêneca pretendia ultrapassar os limites da eloquência, para 

só assim alcançar a prática da uirtus: o homem deveria retirar os preceitos da filosofia e 

ocupar-se de temas válidos, para enfrentar as vicissitudes e combater os vícios; este era o 

caminho para atingir a felicidade, pois feliz era aquele quem confia à razão a gerência de 

toda a vida (OMENA, 2009, p. 44). Como pontua o filósofo, “só há felicidade onde não há 

medo [...]; só há uma via para alcançar a segurança: desprezar os bens exteriores e contentar-

se com o bem moral” (Sen. Ep. 74.5 – Trad. de Segurado e Campos).83 Agir de acordo com 

a razão e em conformidade com a natureza, isto é, aceitar a ordem dos acontecimentos que 

expressam a vontade dos deuses, era um princípio fundamental da filosofia estoica, a qual 

se apresentava como um sistema integrado, mas dividido em Lógica, Física e Ética. 

A Lógica estoica determina a existência de uma lei que rege a vida humana, haja 

vista que o racionalismo estoico estabelece implicações de relações temporais. Para a escola 

da stoá, o tempo é não apenas a demonstração da sabedoria divina, mas também a expressão 

do dinamismo da vida universal e de sua harmonia. A sabedoria seria, dessa forma, 

submissão ao tempo, à vida, ao mundo, aos deuses, e se apoia sobre o conhecimento da 

necessidade (BRUN, 1962, p. 21). Nesse sentido, a sabedoria implica a aceitação, fundada 

na razão, do desenvolvimento dos acontecimentos, o que ocorre com a ajuda da dialética, a 

qual ensina as implicações entre os acontecimentos, ou seja, “todos os fatos têm uma razão 

de ser, devido à interdependência entre o fato que o antecede com o que o segue” 

(GONÇALVES, 1996, p. 48). Assim, a Lógica pressupõe uma teoria da simpatia universal, 

segundo a qual todos os indivíduos se encontram em uma mútua interação, mostra o modo 

como os acontecimentos implicam-se mutuamente, além de uma teoria do destino que 

justifica os laços temporais de casualidade (BRUN, 1962, p. 26). 

A partir da Física, os estoicos afirmam que as coisas e os seres estão ligados uns 

aos outros pela vontade dos deuses. O mundo estoico é um sistema divino, isto é, o mundo 

 
83 “Non enim beatum est nisi quod intrepidum; [...] una haec via est ad tuta vadenti, externa despicere et 

honesto esse contentum.” (Sen. Ep. 74.5). 
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é um ser vivo animado, racional e inteligente, no qual todas as partes são distribuídas 

divinamente. Deste modo, quando os filósofos da stoá falam acerca da divinização da 

natureza, seu objetivo é oferecer ao homem a possibilidade de dar à sua vida uma 

significação ordenada. O mundo é composto de indivíduos entre os quais não se encontram 

seres idênticos, rigorosamente semelhantes; cada um possui uma qualidade própria. A partir 

de tal ponto é que os estoicos defendem a individualidade como uma noção fundamental e 

constitutiva do ser, na medida em que todo individuo é um corpo que se define por suas 

próprias qualidades e tensões interiores. O mundo estoico é essencialmente um universo de 

corpos que se acham em uma mútua interação; o universo é, pois, uno e contínuo. Nesse 

sentido, o homem pode e deve formar uma unidade com o universo em que se encontra, 

respeitando o destino e seguindo as vontades divinas, porque a razão humana nada mais é 

que parte dessa divindade divina envolvida no corpo humano. 

Em suma, a Moral estoica ensina as regras de conduta do sábio, se direciona aos 

indivíduos em crescimento. Os seres vivos podem distinguir, desde que nascem, o que é 

conforme com a natureza e o que lhe é contrário, ou seja, as primeiras inclinações (instinto 

de conservação, saúde, bem estar e tudo a que isso pode servir) são as marcas da imanência 

da natureza em todos os seres, a expressão da simpatia universal e o signo da harmonia das 

partes com o todo (BRUN, 1962, p. 45). Dessa forma, viver de acordo com as primeiras 

tendências é viver de modo perfeitamente racional. O estoicismo afirma que o bem é o útil, 

sendo este último, segundo Jean Brun (1962, p. 46), tudo o que se orienta no sentido da vida, 

no sentido do destino, da vontade dos deuses. Bem e virtude são, na filosofia estoica, 

inseparáveis, pois a virtude é a presença do bem em uma pessoa, é o viver de acordo com a 

natureza. A virtude não é suscetível de progresso, é una, pois quem tem uma virtude tem 

todas: ela tem um fim em si mesma, não depende de algo exterior, apenas da conduta do 

homem que é completamente interna e de acordo com si. 

A partir dessa breve exposição, podemos nos perguntar: como Sêneca, em seus 

escritos, reflete sobre a questão do destino? Para adentrarmos tal debate, vejamos mais de 

perto uma passagem de suas Naturales Quaestiones, na qual o autor aborda o significado da 

ação humana no contexto de um mundo regido pelo fatum: 

Tais argumentos são comumente usados contra nós para provar que nada é 

deixado à nossa vontade, e que os direitos totais sobre nossas ações são 

entregues ao destino. Quando chegar a hora de tratar este tópico, explicarei 

como algo é deixado para a decisão do indivíduo, embora o destino 
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permaneça intacto (Sen. Nat. 2.38.3 – Trad. do espanhol de J.-R. Bravo 

Díaz).84 

 

Apesar de prometer tratar desse tema em um momento específico, nenhum texto 

que nos chegou do filósofo aborda diretamente a relação entre a decisão individual e o 

destino. Ainda assim, nessa passagem, Sêneca afirma que a ação humana, apesar de estar 

contida em um destino, ainda necessita da decisão do indivíduo para acontecer. Como pontua 

Aldo Setaioli (2014, p. 248), o que está em questão não é primariamente o problema da 

liberdade de escolha, mas a preservação do significado do esforço humano. Voltaremos a 

essa questão ao tratamos da Ética para, assim, refletirmos como Sêneca concilia essa 

inexorabilidade do destino com as escolhas dos indivíduos guiados pela moral estoica. 

Diante do exposto acima, podemos compreender o significado de destino para o 

estoicismo. Para a filosofia do Pórtico, destino significa “uma realidade natural, ética e 

teológica que se inscreve na estrutura do mundo, na vida que anima o universo e nos seres” 

(BRUN, 1962, p. 33). Dito de outro modo, o destino não é o encadeamento das causas e dos 

efeitos, mas sim a causa única, uma realidade natural que se traduz em um poder que anima 

a simpatia universal,  essa espécie de potência cósmica que interliga todos os elementos do 

universo e lhes impõe contínua interação por meio da qual todas as coisas e seres encontram-

se em uma relação recíproca e equilibrada (SELLARS, 2006, p. 103). O destino se refere a 

uma ordem natural que jamais pode ser rompida; tudo o que acontece está de acordo com a 

natureza universal, “tudo transcorre numa sequência implacável, não havendo, pois, acaso” 

(ULLMANN, 2008, p. 9). 

Como vimos, ao mesmo tempo que, no campo da Física, os estoicos defendem 

um mundo determinado pelo destino, no campo ético, defendem ser a liberdade de 

pensamento a única característica que diferencia o homem dos demais seres. Como pudemos 

observar, aparentemente há uma contradição entre a perspectiva de um destino e da ação 

humana. A leitura do destino feita pelos estoicos estabelece de imediato um problema: o 

homem pode ser livre? Como conciliar a liberdade humana com o destino inexorável 

imposto pela vontade divina? A questão é respondida pelos filósofos da stoa da seguinte 

forma: em primeiro lugar, é preciso reconhecer a existência da força do destino em todas as 

 
84 “Ista nobis opponi solent, ut probetur nihil uoluntati nostrae relictum et omne ius faciendi fato traditum. 

Cum de ista re agetur, dicam quemadmodum manente fato aliquid sit in hominis arbitrio” (Sen. Nat. 2.38.3). 
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coisas e, a partir disso, o homem pode e deve viver com obediência e aceitação, submetendo-

se àquilo que lhe é preparado pelas divindades. O homem deve buscar constantemente a 

sabedoria, visto que somente por intermédio desta e guiando-se pela razão, o homem possui 

a faculdade de apreciar o tempo e submeter-se aos acontecimentos, pois o tempo representa 

a vontade divina. Dessa forma, somente o sábio é livre e feliz: aceita com sabedoria o que o 

destino lhe ofereceu, sem se deixar levar pelas paixões. 

As paixões turvam a alma e impedem a virtude e a felicidade, haja vista que se 

opõem à razão e são contrárias à natureza. Por um lado, elas têm uma origem interna ao 

homem; por outro, surgem na medida em que o meio social corrompe a criança, fazendo 

com que suas inclinações primitivas se transformem em paixões. As paixões são 

enfermidades da alma, as quais desviam o homem de uma conduta reta. Os estoicos 

insistiram no fato de que as paixões dependem de nós, nascem do juízo e das opiniões que 

temos das coisas. Por exemplo, “quando alguém te entristece ou te irrita, sabe que não é ele 

que o faz, mas tua opinião” (BRUN, 1962, p. 50). Por isso, o homem tem que se esforçar 

para não se deixar dominar pela imaginação, deve-se rechaçar a opinião para se libertar das 

paixões, e isso se faz por meio de uma meditação preventiva de tais juízos. Tal conduta só é 

possível se o homem fizer uso contínuo da razão, e essa forma de agir é, por excelência, 

própria do sábio. 

O sábio é aquele que vive mediante a escolhas reflexivas e voluntárias, as quais 

são conformes com a natureza universal. Viver assim significa viver de acordo com a razão. 

O sábio aceita com reflexão os fatos que resultam do destino, pois sabe, por intermédio do 

conhecimento da Física, que tudo acontece segundo a razão universal. Só o sábio é feliz, 

haja vista que “experimenta uma verdadeira felicidade em suportar tudo com coragem” 

(BRUN, 1962, p. 52). Por agir de acordo com a vontade divina, ele não é afetado pelo 

sofrimento, está isento das paixões; é o supremo conhecedor e não teme a morte, pois a 

felicidade coloca o sábio acima das contingências (VEYNE, 1995, p. 53). Nas palavras de 

Sêneca, “quem não consegue expulsar do ânimo o medo da morte vive sempre com o coração 

em ânsias” (Sen. Ep. 74.3 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).85 Além disso, aquele que 

possui a sabedoria é livre, é guiado pela razão e, dessa forma, vive segundo a vontade divina, 

 
85 “nisi hic timor e pectore eiectus est, palpitantibus praecordiis vivitur.” (Sen. Ep. 74.3). 
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ou seja, “a liberdade consiste em agir segundo o inevitável ou, melhor dizendo, consiste em 

querer, ou mesmo escolher, o inevitável” (NOVAK, 1999, p. 265). 

Assim, o sábio é o que faz escolhas conforme o destino. Entretanto, os estoicos 

reconheceram que o sábio é extremamente raro. A sabedoria é inacessível ao homem. Mas, 

se não se pode ser mais ou menos sábio, pois não existem escalas na sabedoria, ao menos se 

pode ser mais ou menos ignorante (BRUN, 1962, p. 54). Para o homem comum, o apropriado 

é a busca das coisas que são conformes com a natureza. “O progresso está no próprio 

exercitar-se que, em função da ascese, pode fazer avançar aquele que se exercita na virtude” 

(GAZOLLA, 1999, p. 87). Segundo Rachel Gazolla (1999, p. 91), nenhum homem será 

sempre insensato e sempre sábio, pois o sábio e o insensato “podem ser pensados como 

“estados” da psyché do homem comum em seu mover-se no mundo”. 

Aceitar o destino não se trata de apenas uma escolha, mas de uma ação, uma 

maneira de aceitar a liberdade que lhe foi confiada. Sendo ato voluntário, a conciliação entre 

a vontade individual e a ordem universal só pode ser realizada por seres racionais, ou seja, 

entes capazes de reconhecer a força do logos, reconhecer que todas as coisas são governadas 

com sabedoria pela Providência. Nesse sentido, ser livre significa escolher agir de acordo 

com a Providência, trata-se de uma escolha pelo racional em oposição ao irracional que se 

torna escravo das paixões. A razão e a vontade dos homens, desde que apoiadas na moral, 

são imunes à ação do destino, pois são, na verdade, o próprio destino. O estoicismo está 

muito distante do causalismo fatalista de que o acusam os seus detratores, apresentando-se 

antes como rigoroso finalismo no qual tudo que é bom e virtuoso se orienta em conformidade 

com o logos (MATOS, 2013, p. 21). O homem é livre para escolher entre o racional e o 

irracional, mas apenas quando opta por aquele e desdenha este ele concretiza sua liberdade 

essencial (MATOS, 2013, p. 36). O comportamento do homem sábio estará alinhado com 

isso, já que é livre para agir como quer, mas é sábio e, portanto, só agirá de acordo com sua 

razão. Tal sabedoria não é considerada como uma restrição à sua liberdade, mas a essência 

dela (ERSKINE, 1990, p. 22).  

Nesse sentido, aquele que deseja ser virtuoso deve estar em constante exercício 

para saber “diferenciar entre bens e males escolhendo, entre os indiferentes,86 aquele que 

 
86 O estoicismo estabelece distinções entre as coisas existentes: umas são boas, como a reflexão, a justiça, 

a coragem, a sabedoria; outras são más, como a irreflexão, a injustiça, a covardia, etc. Outras, enfim, são 

indiferentes, pois não são nem úteis nem nocivas, como a morte, a vida, a saúde, a enfermidade, o prazer, 

a dor, a beleza, a vergonha, a força, a debilidade, a riqueza, a pobreza, a glória, a nobreza, a origem 
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convém” (GAZOLLA, 1999, p. 89). O equilíbrio, a harmonia e a satisfação, tanto quanto 

possível, das necessidades, constituem um exercício constante que todos os homens devem 

praticar para consigo mesmo na trajetória de suas vidas. A prática daquilo que é bom é 

composta de princípios éticos e morais que infundem mudanças nos comportamentos, 

sobretudo, a confiança na razão como forma de conduzir as boas ações, conforme indicado 

por Sêneca: "a razão não exige do homem mais do que esta coisa facílima: viver segundo a 

sua própria natureza!” (Sen. Ep. 41.8 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).87 

Ainda no que se refere à relação entre destino e liberdade, devemos agora refletir 

sobre a ideia de libertas nos escritos senequianos. O filósofo, como mostramos, dizia ser 

esse um ponto de discordância das outras filosofias em relação ao estoicismo. Como afirma 

Inwood (1985, p. 66), “a reconciliação do destino e da responsabilidade moral foi o problema 

dominante e característico da filosofia moral estoica”. Como afirma Anthony Long (1971, 

p. 173) “seria surpreendente se os filósofos cuja principal preocupação fosse ética roubassem 

a mente humana da libera voluntas”. 

Como observa Susanne Bobzien (1998, p. 16), o determinismo está firmemente 

fundamentado na cosmologia estoica, embora tenha um grande impacto na ética estoica. 

Nesse sentido, como pontua Brad Inwood (1985, p. 99), enquanto lidavam com a ação 

humana, os filósofos estoicos tinham de pressupor que seu determinismo poderia ser 

conciliado com a ética e com a avaliação moral sem interromper a coerência de seu sistema. 

Isso significa que os estoicos tentaram estabelecer que o homem possui certa autonomia e 

que suas ações são a causa do que o destino estabeleceu para ele. Sua responsabilidade 

decorre disso, não de um poder de decidir ou fazer o contrário (BOBZIEN, 1998, p. 135). 

É nesse sentido que Sêneca, em uma de suas epístolas, afirma que “o sábio pode 

responsabilizar-se pelas suas decisões, não pelo sucesso das mesmas. Se o início depende de 

nós, o resultado depende da fortuna” (Sen. Ep. 14.16 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).88 

Nesse excerto, o filósofo afirma que o sábio nunca ficará desapontado, porque ele sempre 

prevê uma intervenção imprevista do destino, e o que realmente torna o homem livre é o 

 
humilde, etc. Todas essas coisas são qualificadas como indiferentes porque, por si mesmas, não nos 

servem nem nos danam, mas o homem pode servir-se delas para danar ou para ser útil. Podem, em 

consequência, trazer dor ou alegria, segundo o uso que fazemos delas. (BRUN, 1962, p. 46). 

87 “illo ratio haec exigat: rem facillimam, secundum naturam suam vivere.” (Sen. Ep. 41.8). 

88 “consilium rerum omnium sapiens, non exitum spectat; initia in potestate nostra sunt, de eventu fortuna 

iudicat” (Sen. Ep. 14.16). 
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valor atribuído à ação moral em si, independentemente do resultado. Notamos que, para 

Sêneca, o determinismo estoico não pode ser comparado ao fatalismo, sendo antes 

plenamente compatível com as noções de contingência, ação e responsabilidade moral 

(BOBZIEN, 2005, p. 9). Sêneca, em sua epístola 74, questiona Lucílio a respeito da 

existência de outros bens, além do bem moral: 

Porque não há de considerar, caro Lucílio, que o principal meio para obter 

a felicidade consiste na convicção de que não há outro bem além do bem 

moral? Quem admite a existência de outros bens sujeita-se ao poder da 

fortuna, fica na dependência da vontade alheia; mas quem circunscreve o 

bem ao bem moral pode ser feliz sem depender de ninguém (Sen. Ep. 74.1 
– Trad. de J. A. Segurado e Campos).89 

 

Na passagem supracitada, notamos que a felicidade, na visão senequiana, só é 

obtida se pautada no bem moral, sem depender de eventos externos. Assim, a liberdade do 

sábio não é um poder de livre decisão, mas sim uma autonomia concedida dentro de um 

quadro normativo. Ser livre significa, desse modo, agir acima dos impulsos da paixão e dos 

ataques da fortuna e, acima de tudo, aceitar o que o destino (que no estoicismo é equivalente 

a Deus ou Providência) decidiu por ele. A fortuna pode ser definida como o conjunto de 

eventos e circunstâncias que afetam uma pessoa externamente e determinam um 

comportamento nela: honras, riqueza, amizade, saúde, graça, etc., ou seus opostos 

(MARTÍN SANCHEZ, 1991, p. 98). Segundo Sêneca, “o sábio não se aflige com o 

falecimento dos filhos ou dos amigos; encara a morte deles com o mesmo ânimo com que 

aguarda a sua hora de morrer, sem sentir medo perante esta tal como não sente sofrimento 

perante aquela.” (Sen. Ep. 74.30 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).90 Nessa citação, 

podemos compreender que, para o filósofo, livrar-se do sofrimento causado pelas investidas 

da fortuna era, pois, o ideal buscado por todo que estuda e pratica a filosofia. Nessa mesma 

carta, Sêneca afirma que “não há muralha inexpugnável contra os ataques da fortuna: 

 
89 “Quidni tu, mi Lucili, maximum putes instrumentum vitae beatae hanc persuasionem unum bonum esse quod 

honestum est? Nam qui alia bona iudicat in fortunae venit potestatem, alieni arbitrii fit: qui omne bonum 

honesto circumscripsit intra se felix est.” (Sen. Ep. 74.1). 

90 “Non adfligitur sapiens liberorum amissione, non amicorum; eodem enim animo fert illorum mortem quo 

suam expectat; non magis hanc timet quam illam dolet.” (Sen. Ep. 74.30). 
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fortifiquemo-nos por dentro; se o nosso íntimo estiver seguro, poderemos ser abalados, mas 

nunca dominados!” (Sen. Ep. 74.19 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).91 

 Somente quando o homem quer o que a providência divina quer, ele será livre, 

pois será imune aos revezes da fortuna. Sêneca diz isso muito claramente quando afirma que 

“a liberdade é obediência a Deus” (Sen. Vita. 15.7). Nesse sentido, há uma conciliação entre 

a Física e a Ética estoicas. O lado ontológico dessa ideia (aceitar e endossar ativamente o 

plano divino) corresponde perfeitamente ao lado ético (livrar-se de tudo o que impede a 

natureza racional do homem pretendida pela Providência): ambos estão ligados pela 

necessidade, proclamada por Sêneca, de nos colocarmos a serviço da filosofia, a fim de 

alcançar a verdadeira liberdade. Como pontua o filósofo, “é nesta entrega total à filosofia 

que consiste à liberdade” (Sen. Ep. 8.7 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).92 E como 

Sêneca entende a filosofia enquanto prática, alinhar os comportamentos aos preceitos 

estoicos significa, na visão do autor, tornar-se livre diante das mazelas do mundo, tais como 

a morte de entes queridos, desterro, doenças, perda de bens materiais ou qualquer outro 

acontecimento que provoque dolor. 

É nesse ponto que podemos relacionar as ideias de liberdade, destino e morte. A 

compreensão da morte de entes queridos e a consequente ação moral de um luto comedido, 

conforme veremos no terceiro capítulo, significa uma ação moralmente correta face aos 

ditames do destino. Portanto, estar de acordo com o plano de Deus é unir-se à razão e à 

Natureza; por consequência, com nós mesmos, já que nossa própria natureza é racional. Se 

não nos conformamos com Deus e com a natureza, não apenas seremos frustrados, mas 

renunciaremos a nossa natureza racional (SETAIOLI, 2014, p. 283). É, desse modo, 

portanto, que Sêneca destaca a responsabilidade moral: embora ajamos de acordo com nossa 

natureza, somos nós mesmos a causa de nossa ação, isto é, o bom homem não é forçado a 

agir bem por uma força exterior, mas por sua própria vontade, a voluntas. 

Sêneca considera a vontade humana essencialmente livre, pois é ela que impele 

o homem a agir moralmente. O filósofo afirma, em uma carta para Lucílio, que é a vontade 

a tornar o homem livre e livrá-lo do medo da morte: 

 
91 “Nullus autem contra fortunam inexpugnabilis murus est: intus instruamur; si illa pars tuta est, pulsari homo 

potest, capi non potest.” (Sen. Ep. 74.19). 

92 “hoc enim ipsum philosophiae servire libertas est.” (Sen. Ep. 8.7). 
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Aquilo que pode fazer de ti um homem de bem existe dentro de ti. Para 

seres um homem de bem só precisas de uma coisa: a vontade. Em que 

poderás exercitar melhor a tua vontade do que no esforço para te libertares 

da servidão que oprime o gênero humano [...]? O bem que é a liberdade 

terás tu de dá-lo a ti mesmo, de o reclamar a ti mesmo! Liberta-te, para 

começar, do medo da morte, já que a ideia da morte nos oprime como um 

jugo [...]. (Sen. Ep. 80.4-5 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).93 

 

Nessa perspectiva, é a voluntas que fundamenta a liberdade de cada um de 

moldar seu próprio caráter moral diante da aparente dicotomia inerente tanto ao cosmo 

quanto à alma. Nessa passagem, podemos notar que a formação de caráter e aperfeiçoamento 

moral, para Sêneca, estão claramente relacionados com a boa vontade. É também essa 

vontade que permite ao homem tornar-se livre do medo da morte. O importante aqui é a 

vontade de melhorar moralmente, cuja liberdade é assumida por Sêneca. A vontade pode 

carecer de direção, mas se for adequadamente canalizada torna-se essencial para o 

aperfeiçoamento moral (Sen. Ep. 71.36). 

De acordo com o filósofo, “um homem dotado de boa vontade, já algo avançado 

na prática da filosofia, mas muito distante ainda da plenitude, pode deixar-se afetar pelas 

alternâncias da sorte, sentindo-se umas vezes elevado até ao céu e outras completamente 

prostrado por terra” (Sen. Ep. 72.9 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).94 Nesse sentido, 

Sêneca pontua que a bona voluntas é condição para a evolução moral, apesar de não ser 

suficiente. Essa boa vontade, assim, é a condição do homem que progrediu grandemente no 

caminho do aperfeiçoamento moral, cuja vontade já é bastante inabalável, embora ainda não 

perfeitamente consistente como a do sábio. O estágio final é o recta voluntas, a vontade 

correta, que procede de uma mente honesta e desdobrada na ação correta. Nesse sentido, 

Sêneca explicita: 

Uma ação não pode ser correta se não for correta a vontade, pois é desta 

que provém a ação. Também a vontade nunca será correta se não for 

correto o caráter, porquanto é deste que provém à vontade. Finalmente, o 

caráter não poderá atingir a perfeição se não compreender as leis que regem 

a totalidade da vida nem investigar qual o juízo correto a fazer sobre cada 

 
93 “Quidquid facere te potest bonum tecum est. Quid tibi opus est ut sis bonus? velle. Quid autem melius potes 

velle quam eripere te huic servituti quae omnes premit [...]? tibi des oportet istud bonum, a te petas. Libera te 

primum metu mortis illa nobis iugum inponit, deinde metu paupertatis.” (Sen. Ep. 80.4-5). 

94 “Habet aliquis bonam voluntatem, habet profectum, sed cui multum desit a summo: hic deprimitur alternis 

et extollitur ac modo in caelum adlevatur, modo defertur ad terram.” (Sen. Ep. 72.9) 
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coisa, em suma, se não aferir todas as coisas pela verdade. (Sen. Ep. 95.57 

– Trad. de J. A. Segurado e Campos).95 

 

Nesse excerto, notamos o modo como Sêneca encadeia a relação entre a ação 

moral, a vontade correta, o caráter e o entendimento das leis que regem a vida, isto é, o 

estudo da filosofia. Para o autor, o estudo da filosofia é a base para a ação moral alinhada 

com a Providência ou o destino, ou seja, o estudo e prática dos preceitos filosóficos são os 

responsáveis pelo progresso moral dos indivíduos e para que esses possam lidar com as 

diferentes ações da fortuna, tais como o medo da morte ou a perda de entes queridos. Para 

Sêneca, o estudo da filosofia é fundamental para transformar essa boa vontade em sabedoria: 

ninguém pode alcançar uma vida, já não digo feliz, mas nem sequer 

aceitável saem praticar o estudo da filosofia; [...] É imprescindível 

persistir, é preciso robustecer num esforço permanente as nossas ideias, se 

queremos que se transforme em sabedoria o que apenas era boa vontade. 

[...] verifica se progrediste no estudo da filosofia ou no teu próprio modo 

de vida. [...] a filosofia não consiste em palavras, mas em ações. (Sen. Ep. 

16.1-3 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).96 

 

Na passagem supracitada notamos que o estudo da filosofia é a base sobre a qual 

o homem deve buscar a vida feliz. De acordo com Sêneca, a boa vontade deve se transformar 

em sabedoria por meio da prática, ou seja, ações pautadas no bem moral, conforme à razão. 

O objetivo último, portanto, é tornar-se inabalável diante dos acontecimentos que acometem 

a vida, ou seja, a busca da sabedoria enquanto prática. Mas, em Sêneca, o que significa 

exercer a sabedoria? Em uma de suas epístolas, o filósofo afirma que “a sabedoria consiste 

em querer, e em não querer, sempre a mesma coisa” (Sen. Ep. 20.5 – Trad. de J. A. Segurado 

e Campos).97 Assim, Sêneca orienta Lucílio: “progride, sempre com este máximo objetivo: 

obter uma perfeita constância. Quando quiseres verificar se fizeste algum progresso, indaga 

se a tua vontade de hoje é idêntica à de ontem” (Sen. Ep. 35.4 – Trad. de J. A. Segurado e 

 
95 “Actio recta non erit nisi recta fuerit voluntas; ab hac enim est actio. Rursus voluntas non erit recta nisi 

habitus animi rectus fuerit; ab hoc enim est voluntas. Habitus porro animi non erit in optimo nisi totius vitae 

leges perceperit et quid de quoque iudicandum sit exegerit, nisi res ad verum redegerit.” (Sen. Ep. 95.57). 

96 “neminem posse beate vivere, ne tolerabiliter quidem, sine sapientiae studio [...] Perseverandum est et 

adsiduo studio robur addendum, donec bona mens sit quod bona voluntas est. [...] vide, utrum in philosophia 

an in ipsa vita profeceris. [...] non in verbis sed in rebus est.” (Sen. Ep. 16.1-3). 

97 “sapientia semper idem velle atque idem nolle.” (Sen. Ep. 20.5) 
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Campos).98 Desse modo, a vontade perfeita é aquela que sempre quer o mesmo, 

independente dos eventos externos. Trata-se, aqui, do uso da filosofia para a transformação 

da voluntas em recta voluntas.  

Essa busca por ações morais, baseadas na Ética, não provoca nenhuma violação 

real no sistema estoico, isto é, na concepção de destino e Providência. Quando o estágio final 

do treinamento da vontade é alcançado, a vontade do homem sábio não é mais dirigida à sua 

própria melhora privada, haja vista que essa vontade se alinharia com a vontade da 

Providência em uma escala cósmica, tornando ambas vontades imutáveis, porque ambas 

serão as melhores possíveis (SETAIOLI, 2014, p. 296). Essa seria, na concepção senequiana, 

a verdadeira liberdade do homem, pois então ela se tornaria a mesma que a liberdade da 

divindade, guiada pela perfeita razão e pelo bem moral. Assimilar sua vontade à Providência 

divina é, de fato, o objetivo final da vida humana e, segundo Sêneca, a promessa da filosofia. 

Apenas assim o homem estará de acordo com o ideal estoico: viver de forma 

constante, de modo que sua vontade estará em perfeita e constante harmonia com a da 

Providência divina. Isso significa, na visão senequiana, viver conforme a natureza, o que 

apenas é possível se a vontade e ação estiverem inalteravelmente voltadas para o bem (Sen. 

Ep. 20.5, 34.4, 35.4, 95.58, 120.10). Quando esse objetivo é alcançado, a oposição entre 

liberdade e destino se torna totalmente sem sentido, uma vez que se tornam um só 

(SETAIOLI, 2014, p. 299). 

Como observamos no início, os estoicos precisavam dar mais ou menos como 

certo a capacidade de aperfeiçoamento moral do homem e o fizeram partindo do princípio 

de que a virtude pudesse ser ensinada e praticada. Quanto a Sêneca, o objetivo principal de 

sua escrita filosófica era melhora moral de si mesmo e de seus leitores. De acordo com o 

autor, a terapia filosófica deveria ser tentada em todos os casos (Sen. Ep. 25.2, 29.3, 50.6). 

Desse modo, no estoicismo de Sêneca, a busca da virtude é o principal objetivo e ao se 

colocar como médico da alma, o filósofo pretende guiar seus leitores ouvintes nessa busca. 

Como pontua,  

a virtude, na realidade, baseia-se na congruência: todas as suas realizações 

se situam ao mesmo nível, numa harmonia perfeita. Tal congruência 

desaparece caso a alma, que é sempre e necessariamente elevada, se deixa 

 
98 “Profice et ante omnia hoc cura, ut constes tibi. Quotiens experiri voles an aliquid actum sit, observa an 

eadem hodie velis quae heri” (Sen. Ep. 35.4). 
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abater pelo luto ou pela nostalgia. (Sen. Ep. 74.30 – Trad. de J. A. Segurado 

e Campos).99 

 

Nesse sentido, para se atingir a virtude, o indivíduo deve transformar sua vontade 

e aceitar o destino, mas esse processo pode ser dissolvido caso se deixe abater pela dor da 

perda de um ente querido. Assim sendo, o processo de consolar amigos e familiares significa, 

na visão de Sêneca, um modo de trazer tais pessoas de volta ao processo de aperfeiçoamento 

moral. Para tanto, o autor se vale da filosofia para desfazer o medo da morte e o sofrimento 

diante da perda. Veremos, no próximo tópico, como o debate a respeito da temporalidade e 

finitude contribui para exortar seus leitores a abandonarem o medo da morte por meio dos 

preceitos filosóficos. Compreender a temporalidade e a finitude torna-se, na filosofia de 

Sêneca, formas de extirpar as paixões e buscar a tranquilidade da alma. 

 

2.3 – A MORTE NA VISÃO DE SÊNECA: TEMPO, SUICÍDIO E A BUSCA DA 

VIDA FELIZ 

 

Sêneca afirma, em um de seus escritos, que o medo da morte é um grande 

causador do sofrimento, mais do que a morte em si (Sen. Brev. 1.1). Aceitar a morte se torna, 

assim, a lição mais difícil, mas a mais importante para aqueles que buscam a felicidade por 

meio dos preceitos da filosofia. Isso só pode ser feito, no entanto, se o homem aprender a 

administrar corretamente seu entendimento e uso do tempo. A conexão entre as atitudes em 

relação à morte e ao tempo muitas vezes vem à tona nos escritos de Sêneca e é a principal 

preocupação de seu tratado sobre a brevidade da vida, o De Brevitate Vitae. Essa relação 

entre morte e tempo também é explorada em Ad Marciam de consolatione e em diversas de 

suas Epístolas (Sen. Ep. 12; 61; 64; 101). Além disso, se observarmos o contexto geral de 

seus textos consolatórios, percebemos que o filósofo alude à qualidade do tempo vivido 

enquanto forma de confortar aqueles que perderam entes queridos. 

Nesse sentido, antes de analisarmos suas consolações no terceiro capítulo, 

devemos estabelecer o que Sêneca entende como morte e sua relação com a temporalidade, 

uma vez que esse argumento é utilizado no seu processo terapêutico das consolações. O 

 
99 “Virtus enim convenientia constat: omnia opera eius cum ipsa concordant et congruunt. Haec concordia 

perit si animus, quem excelsum esse oportet, luctu aut desiderio summittitur.” (Sen. Ep. 74.30). 
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processo terapêutico das consolatórias, cujo objetivo é extirpar as paixões e o sofrimento 

pela perda, busca incitar o leitor ouvinte a transformar seu comportamento em busca da 

tranquilidade de sua alma. Desse modo, Sêneca estimula o leitor, por meio de preceitos e 

exemplos, a mudar sua vontade, fazendo-a transparecer em ações para, então, atingir esse 

estado de ataraxia. 

Para os estoicos, os princípios éticos da harmonia e do equilíbrio guiam o próprio 

cosmo e o homem deve manter suas ações de acordo com esses princípios. Assim sendo, o 

ideal do sábio se fundamenta em viver em perfeita harmonia com a natureza, de modo a 

suportar os sofrimentos da vida e não se deixar abalar pelas paixões. Essa impassibilidade 

diante da vida é chamada de ataraxia e coloca o homem no caminho para a felicidade, uma 

vez que ele não mais é afetado pelos males da vida. Com a ataraxia, o pathos atinge o 

homem, mas não o perturba, diferentemente do que ocorre com a apatia, em que o pathos 

sequer o atinge. Deve-se aceitar, calma e racionalmente, o que ocorre, sem resistir à ordem 

natural.  

Como pontua Sangali (1998, p. 109), a respeito deste aspecto do estoicismo, a 

ataraxia é a ideia de libertação contra o domínio escravo do prazer e da dor por intermédio 

do cultivo da indiferença frente às vicissitudes da fortuna. O objetivo da filosofia, assim, 

torna-se desenvolver-se em direção a uma tranquilidade constante da alma. A ataraxia, por 

sua vez, seria a condição indispensável para a conquista da eudaimonia, isto é, da felicidade 

e da tranquilidade da alma do sábio, livre de toda perturbação. Nesse sentido, a eudaimonia 

consiste na imperturbabilidade e na independência interior. 

Ao refletir sobre a morte e a temporalidade, Sêneca busca perpetrar em seus 

leitores ouvintes esse estado de imperturbabilidade da alma, isto é, suprimir as paixões e 

exprimir a serenidade tão almejada nos estoicos. De acordo com Gazolla (1999), é a falta de 

domínio de si mesmo que os estoicos combatem, ao passo que a paixão, vista como uma 

agitação da alma, é pensada como um solo propício para o homem perder-se de si ao se 

deixar levar pelos ditames da fortuna. Dentre essas paixões, como já mencionamos, se 

destacam o medo da morte ou o sofrimento causado pela perda de entes queridos, a 

aegritudo. A morte, enquanto um indiferente, não deveria causar sofrimento ou medo. Com 

isso, os estoicos queriam enfatizar que a felicidade ou a paz de espírito (ataraxia) não 

estavam ligadas às coisas exteriores, às circunstâncias adversas da vida, mas à posição que 

o indivíduo tomava diante de tais acontecimentos (REALE, 2002, p. 334). 
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A partir dessa explanação, vejamos, agora, como Sêneca pensa a questão da 

morte em si e seu significado, bem como sua relação com a noção de tempo. Grande parte 

do De Brevitate Vitae diz respeito ao descuido que as pessoas doam ao seu tempo. Segundo 

Sêneca,  

A maioria dos homens, ó Paulino, queixa-se da maldade da natureza por 

ter-nos gerado para um lapso tão breve. [...] Não é que temos tempo exíguo. 

O problema é que perdemos muito dele. Bastante longa é a vida e suficiente 

para levar a termo os maiores empreendimentos, desde que bem utilizada 

(Sen. Brev. 1.1-3 – Trad. de L. Feracine).100 

 

Nessa citação, Sêneca observa que as pessoas se queixam de que a vida é muito 

curta, mas qualquer vida é longa o suficiente se usada adequadamente. O filósofo afirma, no 

tratado, que as pessoas vivem suas vidas como se nunca fossem morrer (Sen. Brev. 3.4). 

Conforme veremos, para o autor, apenas a filosofia pode trazer aos indivíduos o real 

entendimento do tempo, de sua própria finitude e, em consequência, trazer a aceitação do 

destino e a liberdade. O tratado conclui com a exortação do destinatário de Sêneca, Paulino, 

a abandonar sua carreira pública e dedicar-se ao lazer filosófico. Nesse sentido, o filósofo 

afirma: 

É que ninguém encara a morte. Apenas projetam expectativas. Alguns até 

providenciam acerca de coisas situadas para depois da morte: a construção 

de grandiosos mausoléus, a ereção de monumentos públicos, cerimônias 

mortuárias e solenes enterros. Para mim, mais valeria que as exéquias 

desses indivíduos fossem feitas de modo rápido e breve como foi a vida 

deles, a saber, à luz de velas e tochas como enterro de crianças. (Sen. Brev. 

20.5 – Trad. de L. Feracine).101 

 

Nesse excerto, Sêneca argumenta que aqueles que preenchem seus dias até uma 

idade avançada apenas com os tribunais, o Fórum e as responsabilidades do cargo público, 

bem como para a busca do prazer, não experimentam realmente a vida. No decorrer do 

argumento, os sinais que marcam a morte de um homem publicamente distinto em idade 

 
100 “Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in exiguum aeui gignimur. [...] 

Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus. Satis longa uita et in maximarum rerum 

consummationem large data est, si tota bene conlocaretur.” (Sen. Brev. 1.1-3). 

101 “Nemo in conspicuo mortem habet, nemo non procul spes intendit; quidam vero disponunt etiam illa, quae 

ultra vitam sunt, magnas moles sepulcrorum et operum publicorum dedicationes et ad rogum munera et 

ambitiosas exequias. at me hercules istorum funera, tamquam minimum vixerint, ad faces et cereos ducenda 

sunt” (Sen. Brev. 20.5). 
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avançada são justapostos aos da morte de uma criancinha. Com isso, Sêneca afirma que 

mesmo a morte de um homem muito velho, quando ele não passou a vida com sabedoria, 

parece prematuro. Não devemos ver, nesse excerto, uma condenação à participação política. 

Pelo contrário, em suas consolações à Márcia (Sen. Marc. 1.1) e a Políbio (Sen. Pol. 1.1), o 

autor exorta a ambos a voltarem aos seus afazeres públicos, haja vista que, de algum modo, 

contribuiriam para o bem comum. Sêneca não condena as atividades públicas em si, mas o 

mal-uso do tempo daqueles indivíduos que se dedicam apenas às questões políticas, sem se 

preocuparem com o bem moral, com sua finitude e com a morte. Para o filósofo, somente o 

homem sábio, aquele que é consciente de que usou bem o seu tempo, pode se aproximar da 

morte com um passo firme (Sen. Brev. 11.2). 

Antes de adentrarmos na relação entre morte e tempo, vejamos como o filósofo 

compreende a morte em si. Sêneca define a morte especificamente como “o momento em 

que a anima se afasta do corpo” (Sen. Prov. 6.9 – Trad. do espanhol de J. Mariné Isidro)102 

e, em outra passagem, retrata a alma “explodindo” (erumpit) e escapando através do corpo 

(Sen. Ep. 57.8).103 Em outros momentos, o filósofo fala sobre a alma fugindo através da boca 

ou de uma ferida (Sen. Ep. 76.33). No tratado De Tranquilitate Animi, Sêneca descreve o 

desejo de Júlio Cano, já perto da morte, ao dizer que “propus-me a observar, naquele tão 

rápido instante, se minha alma terá a sensação de sair do corpo” (Sen. Tranq. 14.9 – Trad. 

do espanhol de J. Mariné Isidro).104 De acordo com Smith (2014, p. 357), essa noção da alma 

ativamente “deixando” o corpo pode ser um reflexo da concepção da alma de Sêneca como 

uma porção da divindade, isto é, uma entidade ativa sempre em movimento, esforçando-se 

por retornar ao lugar de onde veio. 

Por sua vez, se tentarmos reconstruir a visão de Sêneca a respeito do destino da 

alma, após o corpo, verificamos certa dificuldade, pois em nenhum lugar nos fornece um 

relato sistemático e frequentemente apresenta afirmações conflitantes sobre a sobrevivência 

da alma. Por exemplo, temos uma passagem da Ad Marciam de consolatione, na qual Sêneca 

afirma que a morte é equivalente à inexistência (Sen. Marc. 19.5)105 ou em uma epístola na 

 
102 “quo tempore anima discede um corpore” (Sen. Prov. 6.9). 

103 “erumpit; […] animo [...] per omne corpus fuga est” (Sen. Ep. 57.8). 

104 “proposui illo uelocissimo momento an sensurus sit animus exire se” (Sen. Tranq. 14.9). 

105 “nihil est et omnia in nihilum redigit” (Sen. Marc. 19.5). 
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qual pontua que “a morte é o não ser” (Sen. Ep. 54.4).106 Por outro lado, nessa mesma 

consolatória, o filósofo afirma que a morte prematura de seu filho Metílio seria positiva, pois 

seu curto tempo de vida garantiria que sua alma seria menos contaminada pelo contato com 

corpo: “o caminho para os deuses supremos é muito mais fácil para os espíritos que 

prematuramente abandonam as relações humanas, pois foi muito pequena a carga de sujeira 

que carregam consigo” (Sen. Marc. 23.1 – Trad. de C. F. M. van Raij).107 O autor depois 

retoma essa linha de pensamento ao afirmar que Metílio está em uma posição melhor, eterna, 

livre de seus laços terrestres e da mancha corporal que se acumulara enquanto ele estava 

vivo (Sen. Marc. 24.5). 

 A partir dessas passagens, notamos que Sêneca permanece desapegado de 

qualquer visão particular a respeito da sobrevivência da alma. Essa incerteza é resumida pelo 

próprio Sêneca: “O que é a morte? Ou um fim ou uma transição” (Sen. Ep. 65.24 – Trad. de 

J. A. Segurado e Campos).108 Em outro momento, o autor elabora esse mesmo pensamento: 

A morte nos consome ou nos liberta. Se formos libertados, privados do 

peso do corpo, resta-nos a melhor parte de nós mesmos. Se consumidos, 

então não resta mais nada, tanto a parte boa quanto a parte má são-nos 

retiradas igualmente (Sen. Ep. 24.18 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).109  

 

Em ambas citações, notamos que o filósofo não estabelece um posicionamento a respeito da 

sobrevivência da alma, incerteza presente em outros momentos de sua obra (Sen. Marc. 19.4; 

Benef. 7.1.7; Pol. 9.2; Ep. 99.29. Nat. 6.32.12.). Em suma, a conclusão principal a respeito 

da morte para Sêneca é que se a alma sobrevive ou não, somos libertos do sofrimento que 

acompanha a nossa existência corporal (SMITH, 2014, p. 361). 

Após essas reflexões a respeito da morte no pensamento senequiano, vejamos 

agora como o autor relaciona sua concepção sobre a morte com a ideia de tempo. Para o 

filósofo, é por meio do estudo da filosofia que o medo da morte pode ser extirpado. Assim, 

iremos concluir que, para Sêneca, não temer a morte é parte fundamental do processo de 

 
106 “Mors est non esse” (Sen. Ep. 54.4). 

107 “facillimum ad superos iter est animis cito ab humana conuersatione dimissis; minimum enim faecis, 

ponderis traxerunt” (Sen. Marc. 23.1). 

108 “mors quid est? aut finis aut transitus” (Sen. Ep. 65.24). 

109 “Mors nos aut consumit aut exuit; emissis meliora restant onere detracto, consumptis nihil restat, bona 

pariter malaque summota sunt” (Sen. Ep. 24.18). 
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busca da sabedoria e da vida feliz. Nesse sentido, para estabelecer essa relação, devemos nos 

perguntar: como Sêneca pensa o tempo? Na sua obra De Brevitate Vitae, como 

mencionamos, o tempo vivido é relacionado diretamente com o temor da morte. Essas 

temáticas do tempo e da morte também são tratadas nas Espistulae Morales, já no início da 

sua primeira carta, ao exortar Lucílio: “coleta e aproveita o tempo” (Sen. Ep. 1.1).110 Aqui, 

Sêneca já mostra a importância do tempo no processo de estudo da filosofia e na busca da 

tranquilidade da alma, pois aproveitar o tempo significa, para o filósofo, meditar sobre a 

própria finitude e agir de acordo com a filosofia. 

O tempo, para Sêneca, figura entre as principais preocupações da filosofia (Sen. 

Ep. 88.33).111 Por outro lado, é um conceito relativamente abstrato, que só pode ser 

totalmente compreendido por aqueles cujo progresso filosófico é bastante avançado (Sen. 

Ep. 90.29). Na epístola 49, o filósofo começa com um relato de como uma visita a lugares 

familiares na Campânia o fez sentir com mais intensidade a ausência de seu amigo Lucílio: 

“O tempo que passamos vivendo é um momento, até menos que um momento. Só por troça 

é que a natureza deu a tão diminuta existência a aparência de uma grande duração” (Sen. Ep. 

49.3 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).112 Sêneca prossegue argumentando que é 

precisamente a brevidade da vida que torna insensato perder tempo com os aspectos técnicos 

da dialética (Sen. Ep. 49.5) pois, como pontua, “a morte persegue-me, a vida se esvai” (Sen. 

Ep. 49.10 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).113 

De acordo com Armisen-Marchetti (1995, p. 548), a principal preocupação de 

Sêneca é com o tempo humano, o tempo vivido, em vez do tempo cósmico. Nesse aspecto, 

a imagética espacial tem um papel importante a desempenhar na conceituação de tempo do 

filósofo. Vejamos, a esse respeito, uma passagem de sua De Brevitate Vitae: 

Ninguém restitui os anos. Ninguém os devolve a ti como tu mesmo. A 

idade segue seu ritmo e não muda de direção nem retarda sua marcha. Não 

faz ruído nem dá sinal de velocidade. Avança com pés de veludo. Ordem 

nenhuma dos reis nem preferência popular projetam sua meta final mais 

 
110 “tempus […] collige et serva” (Sen. Ep. 1.1). 

111 Segundo o autor, “a sabedoria é algo grande e vasto; exige para si todo o espaço; temos de nos debruçar 

sobre o divino e o humano, sobre o passado e o futuro, sobe o transitório e o eterno, sobre o tempo” (Sen. Ep. 

88.33 – Trad. de J. A. Segurado e Campos) – “Magna et spatiosa res est sapientia; vacuo illi loco opus est; de 

divinis humanisque discendum est, de praeteritis de futuris, de caducis de aeternis, de tempore.” (Sen. Ep. 

88.33) 

112 “Punctum est quod vivimus et adhuc puncto minus; sed et hoc minimum specie quadam longioris spatii 

natura derisit” (Sen. Ep. 49.3). 

113 “Mors me sequitur, fugit vita” (Sen. Ep. 49.10). 



 

106 

além. Correrá com a mesma pressa que no primeiro dia em que principiou 

a caminhada. Nem de pressa nem devagar. Que vai acontecer? Estás 

ocupado, mas a vida avança. No final, lá se apesenta a morte, cujo domínio 

queiras ou não, tens que findar disponível. (Sen. Brev. 8.5 – Trad. de L. 

Feracine).114 

 

Nesse excerto, notamos como o autor se vale de uma imagem linear para tratar 

sobre a vida humana individual, aqui, concebida como um cursus com um ponto final fixo. 

Sêneca aponta que, independente do status ou vontade, todos chegam ao momento da morte. 

Por outro lado, o tempo cósmico é geralmente concebido em termos de ciclos, no modelo do 

movimento cíclico dos planetas (Sen. Ep. 107.8). O tempo vivido é, em alguns casos, medido 

em termos de mudança e decaimento. Na epístola 12, por exemplo, Sêneca compara uma 

casa em ruínas, algumas árvores crescidas e finalmente o corpo humano, cujos sinais 

perceptíveis de envelhecimento constituem insistentes lembretes da passagem irrevogável 

do tempo (Sen. Ep. 12.1). 

Um modelo cósmico do tempo é colocado no De Brevitate Vitae, no qual Sêneca 

declara que a passagem do tempo presente nunca cessa, pois “nem mesmo o universo e as 

estrelas, cujo movimento incessante perpétuo nunca os deixa repousar na mesma posição” 

(Sen. Brev. 10.6 – Trad. de L. Feracine).115 Nesse exceto, temos a concepção senequiana de 

que o tempo está sempre em fluxo incessante, tal como o movimento dos astros. Esse tempo 

cósmico é relacionado ao tempo humano na epístola 12, na qual Sêneca observa que “toda 

nossa existência é dividida em partes, de círculos maiores que abrangem menores. [...] Um 

dia é igual a todos os dias por semelhança, porque nada há num enorme espaço de tempo 

que não se possa encontrar num único dia” (Sen. Ep. 12.6-7 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).116 

Nessa passagem, Sêneca conclui que cada dia tem o mesmo comprimento e é 

composto das mesmas divisões de tempo que qualquer outro. Além disso, cada dia tem a 

 
114 “Nemo restituet annos, nemo iterum te tibi reddet. Ibit qua coepit aetas nec cursum suum aut reuocabit aut 

supprimet; nihil tumultuabitur, nihil admonebit uelocitatis suae: tacita labetur. Non illa se regis imperio, non 

fauore populi longius proferet: sicut missa est a primo die curret, nusquam deuertetur, nusquam remorabitur. 

Quid fiet? tu occupatus es, uita festinat: mors interim aderit, cui uelis nolis uacandum est.” (Sen. Brev. 8.5) 

115 “Nec magis moram patitur quam mundus aut sidera, quorum inrequieta semper agitatio numquam in eodem 

vestigio manet” (Sen. Brev. 10.6). 

116 “Tota aetas partibus constat et orbes habet circumductos maiores minoribus [...] unum diem omnibus 

similitudine; nihil enim habet longissimi temporis spatium quod non et in uno die invenias” (Sen. Ep. 12.6-7). 
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mesma forma que qualquer outro, à medida que a luz sucede à escuridão, para ser novamente 

sucedida pela escuridão. Desse modo, se pode entender um tipo de equivalência entre um 

dia e uma vida.117 Em nossa interpretação, a implicação dessa semelhança é que para o 

filósofo, como cada dia de uma vida é como o último dia e, este deve ser tratado como tal. 

Assim, Sêneca pontua que “todo dia deve ser organizado como se fosse o final da batalha, 

como se fosse o limite, o termo da nossa vida” (Sen. Ep. 12.8 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).118 Assim, uma vida individual vista como um círculo pode ser experimentada 

como completa, perfeita, sempre que chegar ao fim (EDWARD, 2014, p. 326). Notamos, a 

partir dessas discussões, que a abordagem de Sêneca à conceitualização do tempo cósmico 

pretende encorajar uma mudança na forma como o tempo humano deve ser entendido do 

linear para o circular, isto é, que o estudo da filosofia e a consequente contemplação da morte 

podem reintegrar o tempo vivido ao tempo cósmico, na medida em que o indivíduo 

transforma sua vontade, suas ações em busca da sabedoria. 

Sêneca trata a imagem do dia como o modo mais adequado de conceituar o 

tempo presente ao afirmar que “só um dia de cada vez pode ser experimentado no presente” 

(Sen. Brev. 10.4 – Trad. de L. Feracine).119 Nesse sentido, o dia individual é o foco da 

autoanálise sugerida em seu De ira, no qual Sêneca, tal como aprendeu com Sêxtio, costuma, 

ao final de cada dia, se questionar: “Qual de teus males hoje sanaste? A que vício te opuseste? 

Em que estás melhor?” (De Ira. III.36.1-2 – Trad. de J. E. Lohner).120 

Para Sêneca, o único dia é a unidade de tempo melhor adaptada a uma 

abordagem filosófica da vida. Nesse sentido, podemos nos perguntar: como essa análise 

diária poderia ser usada para o desenvolvimento moral? Como a percepção do tempo pode 

ajudar a avançar a prática filosófica da busca da virtude? Tais questões são respondidas por 

Sêneca na seguinte passagem: 

Medita diariamente nisto, para seres capaz de abandonar a vida com 

serenidade de espírito: muitos são os que se agarram a ela como pessoas 

arrastadas pela corrente, que jogam a mão aos cardos e aos rochedos! 

Muitos há que andam miseravelmente à deriva entre o medo da morte e os 

 
117 “O dia é o menor círculo, mas este também tem seu começo e seu fim, seu nascer e pôr do sol” (Sen. Ep. 

12.6 – Trad. de J. A. Segurado e Campos). – “angustissimum habet dies gyrum, sed et hic ab initio ad exitum 

venit, ab ortu ad occasum.” (Sen. Ep. 12.6). 

118 “Itaque sic ordinandus est dies omnis tamquam cogat agmen et consummet atque expleat vitam” (Sen. Ep. 

12.8). 

119 “singuli tantum morre [...] praesentes sunt” (Sen. Brev. 10.4 ). 

120 “quod hodie malum tuum sanasti? Cui uitio obstitisti? Qua parte melior es?” (De Ira. III.36.1-2). 
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tormentos da vida, sem querer viver nem saber morrer (Sen. Ep. 4.5 – 

Trad. de J. A. Segurado e Campos).121
 

 

Na passagem supracitada, notamos que a meditação diária sobre a própria 

finitude permite não apenas saber morrer, mas querer viver. Assim, além de se preparar para 

a morte, o filósofo incumbe seus leitores ouvintes a viverem de forma adequada ao 

meditarem diariamente sobre a morte. Pensar sobre a morte, na filosofia de Sêneca, tem esse 

duplo objetivo: preparar-se para a morte e aprender a viver. Há uma espécie de equivalência 

entre o controle do tempo e o controle do eu que é estabelecida já na primeira carta destinada 

a Lucílio, quando o autor o exorta: “reclama o direito de dispores de ti, coleta e aproveita o 

tempo” (Sen. Ep. 1.1 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).122 Sêneca retorna repetidas vezes 

em sua crítica daqueles que deixam de valorizar o tempo corretamente, que perdem seu 

próprio tempo, não apenas em seu De Brevitate Vitae, mas também em suas Epistulae. Na 

Epístola 122, por exemplo, Sêneca compara aos mortos àqueles que desperdiçam seu tempo 

na busca incessante do prazer: 

Por muito que empreguem no vinho e nos perfumes as trevas em que 

vivem, por muito que gastem os seus tempos de viciosa vigília em 

banquetes requintados de milhares de pratos – mais do que uma festa o que 

eles fazem é celebrar os próprios funerais (Sen. Ep. 122.3 – Trad. de J. A. 

Segurado e Campos).123 

 

Nesse excerto, notamos como os prazeres repetitivos e insatisfatórios do corpo 

mortal devem ser indiferentes para quem está devidamente focado no único objetivo 

verdadeiro da vida, a busca da virtude. Perder-se em prazeres e sem a busca da virtude é 

como estar morto em vida. Como Sêneca afirma, em outro momento, quem perde tempo não 

está verdadeiramente vivo, “de fato ele está morto” (Sen. Brev. 12.9),124 pois o tempo é algo 

extremamente valioso (re omium pretiosissima – Sen. Brev. 8.1). Para o filósofo, ele é a 

única coisa que nos pertence, tal como afirma para Lucílio: “Nada nos pertente, Lucílio, só 

 
121 “Hoc cotidie meditare, ut possis aequo animo vitam relinquere, quam multi sic conplectuntur et tenent 

quomodo qui aqua torrente rapiuntur spinas et aspera. Plerique inter mortis metum et vitae tormenta miseri 

fluctuantur et vivere nolunt, mori nesciunt.” (Sen. Ep. 4.5). 

122 “vindica te tibi, et tempus […] collige et serva” (Sen. Ep. 1.1). 

123 “Licet in vino unguentoque tenebras suas exigent, licet epulis et quidem in multa fericula discoctis totum 

perversae vigiliae tempus educant, non convivantur, sed iusta sibi faciunt.” (Sen. Ep. 122.3). 

124 “immo mortuus est” (Sen. Brev. 12.9). 
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o tempo é nosso” (Sen. Ep. 1.3 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).125 O foco do filósofo 

é principalmente no tempo presente. Para expressar tal ideia, Sêneca desenvolve distinções 

entre presente, passado e futuro no seu De Brevitate Vitae:  

A vida divide-se em três etapas: o que se foi, o que está aí, e o que será. 

Dessas três a que vivemos é a mais breve. A vindoura é duvidosa. A vivida 

é certa, mas irrevogável. Contra essa última a fortuna perdeu todos os seus 

direitos, já que não consegue que seu arbítrio possa recuperá-la (Sen. Brev. 

10.2 – Trad. de L. Feracine).126 

 

Nessa passagem, notamos como o filósofo pontua que é o tempo presente, 

pensado como um dia individual, que se deve valorizar ao máximo, conforme já mostramos. 

Além disso, em contraste com a natureza fugaz do presente, o tempo passado é certum, certo. 

A fortuna, que ameaça para sempre o presente e o futuro, não tem domínio sobre o passado 

(EDWARD, 2014, p. 329-330). O passado, nesse sentido, tem a capacidade de ser uma fonte 

de certa felicidade. Para tanto, deve-se permitir desfrutar de sua lembrança. Segundo Sêneca, 

os dias da atualidade acorrem um por vez em momentos sucessivos. Ao 

invés, os dias do passado, quando evocados, tornam-se presentes para 

serem examinados e ficam retidos de acordo com teu prazer (Sen. Brev. 

10.4 – Trad. de L. Feracine).127 

 

Notamos, nesse exceto, que a memória desempenha um papel fundamental na 

contemplação do passado. Essa ideia também aparece nas consolatórias a Márcia e a Hélvia, 

nas quais Sêneca pontua que a consideração do passado serve para remover a dor do luto, 

pois assim o enlutado desfruta da lembrança da presença, em vez de se perder na dor da 

ausência (ARMISEN-MARCHETTI, 1995, p. 554). Sêneca, em uma carta a Lucílio, fala 

sobre esse processo de lembrança dos amigos que se morreram: “quando os tinha comigo, 

sabia que os havia de perder, agora que os perdi é como se os tivesse sempre comigo” (Sen. 

Ep. 63.7 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).128 Veremos, no capítulo 3, como a lembrança 

dos entes queridos pode servir como um remédio para mitigar a dor da perda. Sêneca quer, 

 
125 “omnia, Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est” (Sen. Ep. 1.3). 

126 “In tria tempora uita diuiditur: quod fuit, quod est, quod futurum est. Ex iis quod agimus breue est, quod 

acturi sumus dubium, quod egimus certum; hoc est enim in quod fortuna ius perdidit, quod in nullius arbitrium 

reduci potest.” (Sen. Brev. 10.2). 

127 “Singuli tantum dies, et hi per momenta, praesentes sunt; at praeteriti temporis omnes, cum iusseris, 

aderunt, ad arbitrium tuum inspici se ac detineri patientur” (Sen. Brev. 10.4). 

128 “habui enim illos tamquam amissurus, amisi tamquam habeam.” (Sen. Ep. 63.7). 
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com isso, que seus leitores ouvintes façam bom uso de qualquer tempo que restar, ao invés 

de se perder no luto. É a iminência da morte de todos que estão vivos que torna o tempo tão 

valioso, tão precário. É lembrando da iminência da morte que todos são estimulados a fazer 

o melhor uso do seu tempo. Notamos, com todas essas discussões acima, que o pensamento 

da morte deve ser o companheiro constante daquele que quer viver cada dia como se fosse 

o último e, assim, aproveitar todo o tempo de vida. 

É nesse sentido que o filósofo pontua que morremos um pouco todos os dias. 

Sêneca questiona a Lucílio: “Que homem você pode me mostrar que valoriza seu tempo, que 

leva em conta o valor de cada dia, quem entende que todos os dias está morrendo?” (Sen. 

Ep. 1.2 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).129 Nessa passagem, Sêneca apresenta uma 

imagem da morte em si, como uma parte já familiar de nossas vidas, em vez do grande 

desconhecido. A morte, portanto, não deve ser vista como algo intrinsecamente ruim. Sua 

aceitação e, em alguns casos, a busca ativa pela morte é bem vista no processo de busca da 

sabedoria. A questão de como alguém deve morrer tem um destaque especial nas Epistulae. 

É aqui que achamos articulado mais explicitamente uma visão de que o momento da morte, 

acima de tudo, expressa o verdadeiro valor de um indivíduo (EDWARDS, 2014, p. 330).  

De acordo com Sêneca, “somente na morte pronunciará sobre nós o juízo 

definitivo. [...]. O que de fato foi conseguido só se notará no momento de exalar a alma” 

(Sen. Ep. 26.6 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).130 Nesse sentido, como morremos 

expressa a verdadeira evolução moral dos indivíduos pois, a depender da circunstância, 

buscar ativamente a morte pode ser ou não uma atitude bem vista. Preparar-se para a morte 

é fundamental (Sen. Ep. 26.6) e a filosofia oferece essa possibilidade a todos que querem se 

preparar para tal momento (Sen. Ep. 4.6). O argumento de Sêneca é que apenas alguém que 

aprendeu a superar o medo da morte pode morrer bem (EDWARDS, 2014, p. 330). 

Aceitar a morte às vezes pode, como no caso de Catão, implicar a escolha da 

morte. Pode-se dizer que o suicídio oferece a evidência mais palpável de que alguém superou 

o medo da morte (Sen. Ep. 4.4; 24.23). As frequentes referências e exemplos de suicídio de 

Sêneca podem ser vistos como parte fundamental de seu objetivo com os leitores ouvintes 

para superar o medo da morte (GRIFFIN, 1976, p. 384). Assim, tirar a própria vida no 

 
129 “Quem mihi dabis qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat se cotidie mori?” 

(Sen. Ep. 1.2) 

130 “mors de te pronuntiatura est. [...] Quid egeris tunc apparebit cum animam ages.” (Sen. Ep. 26.6). 



 

111 

momento em que uma pessoa escolhe, pode às vezes ser uma boa morte. Para tanto, Sêneca 

exorta a Lucílio: “medita sem descanso até te habituares a aceitar a morte, ou mesmo, se 

tanto for necessário, a te antecipares a ela” (Sen. Ep. 69.6 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).131 

A decisão sobre buscar ou evitar a morte é apresentada por Sêneca por um 

processo de cálculo, como, por exemplo, quando o autor considera se a vida continua a valer 

a pena em face das aflições físicas e mentais da velhice (Sen. Ep. 58.34). O termo ratio, no 

sentido de cálculo, aparece em algumas discussões de Sêneca sobre quando é o momento 

certo para morrer (Sen. Ep. 14.2; 24.24). Na Epístola 104 Sêneca comenta que Sócrates pode 

nos ensinar como morrer, quando é necessário e Zenão antes que seja necessário (Sen. Ep. 

104.21). É nesse sentido que Sêneca escreve a Lucílio:  

Quando uma força externa decreta a morte, não é possível decidir, de uma 

forma geral, se a atitude correta consiste em antecipar ou em aguardar essa 

morte: muitas são as circunstâncias que podem fazer pender para uma ou 

outra solução (Sen. Ep. 70.11 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).132 

 

Notamos, nesse excerto, que não há uma resposta conclusiva para a escolha ou 

não da morte voluntária. Assim, uma consideração cuidadosa é sempre necessária. A morte, 

segundo Sêneca, é para ser aceita e, em outros casos, é para ser escolhida. Para o filósofo, a 

morte tem um valor positivo pela oportunidade que pode oferecer para exercer a virtude. É 

nesse sentido que Sêneca, em alguns momentos, afirma que a morte pode oferecer a 

liberdade. Assim, morrer pode significar “a liberdade de se retirar” (libertatem recedendi – 

Sen. Ep. 22.5), além de ser algo valorizado, não temido: “Acredita no que te digo, Lucílio, 

não só não devemos recear a morte, como a ela devemos o termo dos nossos receios” (Sen. 

Ep. 24.11 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).133 Do mesmo modo, o filósofo afirma que 

ao dizer “‘Medita na morte’: com estas palavras Epicuro manda-nos meditar na liberdade” 

(Sen. Ep. 26.10 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).134 Em outro momento, Sêneca critica 

aqueles filósofos que excluem a possibilidade de cometer suicídio: “Quem assim fala não vê 

 
131 “hoc meditare et exerce, ut mortem et excipias et, si ita res suadebit, accersas” (Sen. Ep. 69.6). 

132 “Non possis itaque de re in universum pronuntiare, cum mortem vis externa denuntiat, occupanda sit an 

expectanda. Multa enim sunt quae in utramque partem trahere possunt.” (Sen. Ep. 70.11). 

133 “Mihi crede, Lucili, adeus timenda non est, ut beneficio eius nihil timendum” (Sen. Ep. 24.11). 

134 “'Meditare mortem': qui hoc dicit meditari libertatem iubet.” (Sen. Ep. 26.10). 
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como está tornando impossível a liberdade” (Sen. Ep. 70.14 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).135 

Na filosofia estoica, a liberdade, libertas, significa a “total independência do 

indivíduo de todas as paixões e de todos os desejos” (BOBZIEN, 1998, p. 339). Tal 

entendimento da liberdade poderia reforçar o apelo da morte como um meio de escapar de 

qualquer situação, por mais dolorosa que seja. Isso pode ser conquistado, conforme falamos, 

por meio da meditação sobre a morte, ou seja, em calcular se e por quanto tempo a vida pode 

valer a pena. Tais exercícios de pensamento servem para manter a possibilidade de liberdade 

para sempre diante dos olhos, isto é, manter o estado de ataraxia, quando o indivíduo não 

mais é afetado pelos males da vida. 

É nesse sentido que Sêneca afirma, em uma de suas epístolas, que cada dia deve 

ser pensado como se fosse o último (Sen. Ep. 12.8). O autor conclui esse raciocínio 

afirmando a Lucílio: “Se a divindade nos conceder um 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” (Sen. Ep. 12.9 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).136 É a iminência da morte 

que torna urgente a necessidade de meditar sobre a vida no final de cada dia. Cada dia deve 

ser tratado como se fosse o último. Sêneca repete esse pensamento em outras epístolas, ao 

escrever:  

Procedo de modo a que cada dia seja o equivalente de uma vida inteira. 

Mas, por Hércules, não me apresso a gozá-lo como se fosse o último, 

apenas o encaro como se pudesse ser de fato meu último dia! Escrevo esta 

carta com a disposição de espírito de alguém a quem a morte vai 

surpreender no momento em que escreve. (Sen. Ep. 61.1 – Trad. de J. A. 

Segurado e Campos).137  

 

Nesse excerto, Sêneca pontua a Lucílio que aceitar a iminência da morte permite 

viver bem. A morte deve ser esperada não apenas ao final de cada dia, de cada ciclo, mas a 

qualquer momento, a qualquer afazer do cotidiano. Essa reflexão permite, portanto, que o 

indivíduo esteja em um estado de tranquilidade da alma, pois desse modo não será 

 
135 “hoc qui dicit, non videt se libertatis viam cludere” (Sen. Ep. 70.14). 

136 “Crastinum si adiecerit deus, laeti recipiamus. Ille beatissimus est et securus sui possessor qui crastinum 

sine sollicitudine expectat” (Sen. Ep. 12.9). 

137 “Id ago, ut mihi instar totius vitae dies sit. Nec mehercules tamquam ultimum rapio, sed sic illum aspicio, 

tamquam esse vel ultimus possit. Hoc animo tibi hanc epistulam scribo, tamquam me cum maxime scribentem 

mors evocatura sit.” (Sen. Ep. 61.1). 
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surpreendido por qualquer perturbação. Assim, preparar-se voluntariamente para o que as 

circunstâncias exigem traz ao indivíduo o estado de tranquilidade da alma, sem o temor pelo 

futuro. Do mesmo modo, o filósofo repete esse pensamento em outro momento: 

Não adiemos: ponhamos em dia as nossas contas com a vida! O principal 

defeito da vida é ela estar sempre por completar, haver sempre algo a 

prolongar. Quem, todavia, quotidianamente der à própria vida os últimos 

retoques nunca se queixarás de falta de tempo; em contrapartida, é da falta 

de tempo que provém o temor e o desejo do futuro, o que só serve para 

corroer a alma. (Sen. Ep. 101.8 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).138 

 

Nesse excerto, o filósofo mostra a Lucílio que viver cada dia como se fosse o 

último torna-se prática essencial para aproveitar o tempo. Preparar-se para a morte é, para 

Sêneca, fundamental para não desperdiçar o tempo, pois só assim o homem se torna de fato 

livre, pois aceita a lei inexorável do destino, a morte. Nessa mesma epístola, o autor pontua 

que ninguém sabe o momento exato que findará sua vida, mas que esse ponto exato já foi 

estabelecido pelo destino. Tentar descobrir esse momento torna-se inútil e, portanto, apenas 

viver plenamente a vida de acordo com os preceitos da filosofia pode dar ao homem a 

liberdade. Para Sêneca, a morte limita o tempo e, da mesma forma, a morte dá tempo ao seu 

valor, pois ela faz valorizar o tempo. É a inevitabilidade da morte que, para Sêneca, permite 

ao indivíduo aproveitar o tempo da vida. 

A partir das discussões desse tópico, podemos nos questionar qual o objetivo de 

Sêneca ao exortar seus leitores ouvintes a refletirem sobre a temporalidade e a morte. Para 

tanto, citemos um excerto de sua epístola na qual o filósofo desencoraja o medo da morte: 

Não deixemos, pois, que a má opinião que se faz da morte nos leve a julgar 

mal dela. As pessoas que falam mal da morte ainda não a experimentaram, 

e condenar o que não se conhece é pelo menos ousadia. Tu sabes, afinal, 

como muita gente há a quem a morte pode ser útil, quanta gente há a quem 

ela liberta das aflições, da miséria, das angústias, dos suplícios, do tédio. 

Não existe ninguém que possa ter poder sobre nós quando temos a morte 

sob o nosso poder! (Sen. Ep. 91.21 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).139 

 
138 “Nihil differamus; cotidie cum vita paria faciamus. Maximum vitae vitium est quod inperfecta semper est, 

quod in aliquid ex illa differtur. Qui cotidie vitae suae summam manum inposuit non indiget tempore; ex hac 

autem indigentia timor nascitur et cupiditas futuri exedens animum.” (Sen. Ep. 101.8). 

139 “Ne morti quidem hoc apud nos noceat: et haec malam opinionem habet. Nemo eorum qui illam accusat 

expertus est: interim temeritas est damnare quod nescias. At illud scis, quam multis utilis sit, quam multos 

liberet tormentis, egestate, querellis, supplicîs, taedio. Non sumus in ullius potestate, cum mors in nostra 

potestate sit.” (Sen. Ep. 91.21). 
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Aqui, notamos que Sêneca, para além de condenar o medo da morte, encoraja 

seus leitores a meditarem sobre sua finitude. Dominar a morte é, pois, dominar o próprio 

tempo, haja vista que assim o homem aceita o destino, portanto, torna-se verdadeiramente 

livre. Apenas a aceitação da morte pode trazer ao indivíduo a eudaimonia, a 

imperturbabilidade da alma. Exortar indivíduos a compreenderem a temporalidade e a 

finitude torna-se, para Sêneca, o papel do filósofo, em especial para aqueles que estão no 

momento do luto, pois estão presos nas lembranças do passado, não cumprem suas 

obrigações sociais no presente e não possuem perspectiva de futuro. Sêneca, portanto, ao se 

colocar como médico da alma daqueles que sofrem pela perda de entes queridos traz para si 

esse papel de transformar as atitudes daqueles que estão tomados pela dor do luto. Sendo 

assim, veremos no próximo tópico como o filósofo, em suas consolatórias, exorta os 

enlutados a transformarem suas atitudes e libertarem-se da aegritudo, do sofrimento causado 

pela perda de entes queridos para, assim, aproveitarem o tempo, a vida.  

 

2.4 – ARGUMENTATIO SENEQUIANA NAS CONSOLATÓRIAS: O USO DOS 

PRECEITOS E OS EXEMPLOS 

 

 

Ao estudarmos os textos consolatórios de Sêneca, devemos nos remeter às 

concepções do filósofo acerca das ações dos enlutados, isto é, os comportamentos frente à 

perda de entes queridos. Nosso olhar para a consolatio nesse tópico diz respeito ao seu 

conteúdo, ou seja, à construção do argumento do autor com o intuito de convencer seu leitor 

a combater as dores que o afligiam. Sendo assim, propomo-nos a refletir os textos que tratam 

diretamente sobre o tema da morte e, para tanto, estes compõem nosso corpus de análise 

principal.  

Ora, ao pensarmos a narrativa senequiana, sabemos, que um conjunto de 

princípios estoicos140 conduziu o desenvolvimento de suas exortações. Então, sob a ótica do 

estoicismo, o mundo seria governado pela providência de uma divindade benevolente, 

racional por excelência. Por sua vez, cada pessoa possuía em si um fragmento dessa 

 
140 Importa ressaltar que o debate sobre o estoicismo será tema do segundo capítulo desta tese.  
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substância divina, pois “a razão não é outra coisa senão a parcela do espírito divino inserida 

no corpo do homem” (Sen. Ep. 66.12).141 Com base em tais pressupostos, para Sêneca o 

objetivo do homem era pôr a razão individual em conformidade com a razão cósmica 

(CAROÇO, 2011, p. 33). Combater a aegritudo, isto é, o desgosto ou aflição, incluiria três 

motivos: primeiro, a aflição era uma emoção irracional, portanto, não estava conforme a 

natureza divina; em segundo lugar, muitas das circunstâncias que eram motivo de tristeza 

não eram males reais, mas indiferentes, e não deveriam, por si só, provocar uma aegritudo; 

por fim, deixar-se levar por uma dolor traria consequências não só àquele que se entrega a 

tal paixão, mas também à toda comunidade. Aqui, portanto, as ideias de ratio e societas se 

interligam mais uma vez. Agir de modo racional, não se deixando levar pelas aflições 

advindas da dolor, manteria o indivíduo integrado na societas. Se, ao contrário, este fosse 

tomado pelas paixões, estaria agindo contra a própria natureza, a própria razão cósmica, 

podendo acarretar um desequilíbrio que afetaria negativamente a comunidade. 

Compreendemos, com isso, que a aegritudo, tornou-se, de fato, a justificativa para a escrita 

dos textos consolatórios, uma vez que consolar seria exortar o destinatário a eliminar a raiz 

dessa dor. Para tanto, Sêneca se vale dos remédios adequados a cada situação com o objetivo 

de eliminar as emoções negativas, perturbationi animi. 

A este respeito, Cícero nos mostra como as diferentes escolas filosóficas 

desenvolveram argumentos próprios para remediar as dores da alma: dizer que o dito mal 

não existe em absoluto; que não se trata de um grande mal; desviar a atenção para os bens; 

ou mostrar que não se sucedeu nada inesperado (cf. Cic. Tusc. III.76). Ainda assim, combinar 

argumentos de diversos tipos parece ser a estratégia mais eficaz, isto porque, 

há também quem reúne todas as formas de consolação, pois um reage a 

uma forma e outro a outra, quase do mesmo modo que eu, em minha 

Consolação, tenho reunido todas as formas em uma só consolação; minha 

alma estava em realidade inflamada e eu tentei de toda forma curá-la. (Cic. 

Tusc. III.76 – Trad. de B. F. Bassetto).142 

 

Assim como em Cícero, na língua latina, de modo geral, as consolações conservadas revelam 

que a forma eclética da consolatio é praticamente a única existente (REDONET, 2001, p. 

 
141 “Ratio autem nihil aliud est quam in corpus humanum pars divini spiritus mersa” (Sen. Ep. 66.12) 

142 “Sunt etiam qui haec omnia genera consolando colligant — alius enim alio modo movetur —, ut fere nos in 

Consolatione omnia in consolationem unam coniecimus; erat enim in tumore animus, et omnis in eo 

temptabatur curatio” (Cic. Tusc. III.76) 
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64). Da mesma forma, em Sêneca, podemos observar esse amálgama de argumentos: que 

não importa a duração da vida, mas sua qualidade (Sen. Ep. 93.8); prolongar o luto é inútil 

(Sen. Pol. 2.1); que o exílio é apenas uma mudança de lugar (Sen. Helu. 7.1); o filho de 

Márcia, ao morrer, se libertou de todos os possíveis males que poderiam o acometer (Sen. 

Marc. 20.6); deve-se procurar motivos para se sentir contente consigo mesmo (Sen. Ep. 

78.21); que todos os homens são mortais (Sen. Ep. 63.15) e devemos nos preparar para o 

inevitável (Sen. Ep. 99.8). 

Por este fato, compreendemos que as consolações latinas são direcionadas, 

principalmente para aqueles que lidam com a perda de um ente querido.143 Das que 

sobreviveram, a consolatio mortis é o tipo mais comum de consolatória. No entanto, havia 

outros tipos de consolações escritas, dentre elas a consolatio exilii (Sen. Helu.) e a consolatio 

infirmitate (Sen. Ep. 78). Nas Tusculanas, de Cícero, podemos buscar uma referência para a 

variedade temática da consolatória antiga. De acordo com o autor,  

Mas já lidamos com essa forma de aflição, que é a maior de todas,144 de 

maneira que, uma vez eliminada, pensamos que não devemos nos esforçar 

em demasia em buscar os remédios para as restantes. Para a pobreza, para 

a vida isenta de honras e glória, muitas vezes são usados argumentos 

estereotipados; existem também exposições filosóficas particulares 

consagradas ao exílio, à destruição da pátria, à escravidão, à fragilidade e 

à cegueira, a toda circunstância a qual se pode aplicar o nome de 

calamidade (Cic. Tusc. 3.81 – Trad. de B. F. Bassetto).145 

 

Como podemos observar na carta ciceroniana, os textos consolatórios possuíam 

uma variedade de remedia, de modo a combater males específicos para cada tipo de 

sofrimento. Sêneca também partilhava desse conhecimento, uma vez que afirma que “os 

antigos inventaram os remédios adequados aos males da alma, mas cabe-nos averiguar o 

modo e a ocasião em que eles devem ser aplicados” (Sen. Ep. 64.8 – Trad. de J. A. Segurado 

 
143 O tema do luto é tratado nas seguintes consolationes em prosa: Sêneca, Marc.; Pol.; Ep. 63; 93; 99; Plutarco, 

Ad Apollonium; Ad uxorem. Em verso, temos a Consolatio ad Liuiam e também as Siluae de Estácio (2.1; 2.6; 

3.3; 5.1 e 5.5). 

144 Aqui, Cícero refere-se à “aflição que implica sofrimento”, isto é, a falta de sabedoria (Cic. Tusc. III.68). O 

autor parte de uma ideia genuinamente estoica segundo a qual a falta de sabedoria seria a principal causa das 

aflições para o homem. Critica ainda aos que não lamentam a falta da sabedoria e, ao mesmo tempo, o 

comportamento dos mesmos ao tratarem os efeitos e não as causas de seu sofrimento. 

145 “Tractatum est autem a nobis id genus aegritudinis, quod unum est omnium maxumum, ut eo sublato 

reliquorum remedia ne magnopere quaerenda arbitraremur. Sunt enim certa, quae de paupertate, certa, quae 

de vita inhonorata et ingloria dici soleant; separatim certae scholae sunt de exilio, de interitu patriae, de 

servitute, de debilitate, de caecitate, de omni casu, in quo nomen poni solet calamitatis” (Cic. Tusc. 3.81) 
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e Campos).146 A consolatio mortis, assim, seria apenas um tipo dentre vários outros nos quais 

filósofos e escritores buscavam consolar aqueles que eram acometidos por quaisquer tipos 

de aflições. Como nos informa Cícero (Cic. Tusc. III.81), os gregos possuíam livros 

particulares para cada uma dessas questões e, tais como os médicos, os filósofos tratavam os 

males da alma específicos com os respectivos remedia. 

Apesar dessa variabilidade de temas, as consolatórias de Sêneca possuíam uma 

estruturação de conteúdo mais ou menos coerente. A consolatio, como dissemos, poderia 

adaptar-se tanto à epístola quanto ao tratado e, em termos gerais, as semelhanças entre as 

duas formas de consolatio se davam ao nível do exordium e do setor central, havendo 

maiores diferenças entre o final da carta e a conclusio do tratado (CAROÇO, 2011, p. 30). 

Novamente é em Cícero que podemos buscar mais detalhes a respeito da estrutura geral das 

consolações, no que se refere ao seu conteúdo. Citemos in extenso: 

Nas consolações, portanto, o primeiro remédio será demonstrar, ou que não 

existe nenhum mal ou que é um mal muito pequeno, o segundo consistirá 

em tratar da condição comum da vida e em particular, se é que tem algo de 

específico, da condição do que sofre; o terceiro será indicar que é absurdo 

extremo deixar-se consumir inutilmente pela dor, embora se entenda que 

nenhum benefício é obtido. (Cic. Tusc. 3.77 – Trad. de B. F. Bassetto).147 

 

Aqui, notamos três partes distintas da consolatio, apesar de interligadas: 

primeiramente, demostra ao leitor que os males que o afligem não existem ou são ínfimos; 

em segundo lugar, abordar as condições específicas do destinatário para que o remédio possa 

servir-lhe melhor; e em um terceiro momento, exortar o consolado a deixar de sentir a dor 

que o aflige. Tais remedia são aplicados por Sêneca ao longo de cada consolação. Em Ad 

Heluiam há uma marcada preeminência da primeira característica, isto é, demonstrar que o 

desterro não é um mal; em ad Marciam e ad Polybium há uma maior consideração da 

segunda e terceira característica, respectivamente. 

Entendemos que as consolações filosóficas de Sêneca possuem uma disposição 

semelhante: primeiro, uma introdução na qual o autor anuncia o mal que pretende sanar e o 

tratamento que vai aplicar; depois, a consolação propriamente dita, a qual se divide 

 
146 “Animi remedia inventa sunt ab antiquis; quomodo autem admoveantur aut quando nostri operis est 

quaerere” (Ep. 64.8). 

147 “Erit igitur in consolationibus prima medicina docere aut nullum malum esse aut admodum parvum, altera 

et de communi condicione vitae et proprie, si quid sit de ipsius qui maereat disputandum, tertia summam esse 

stultitiam frustra confici maerore, cum intellegas nihil posse profici.” (Cic. Tusc. 3.77) 
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geralmente em duas partes, consagrada primeiro ao afligido e a segunda a causa da aflição; 

por fim, uma conclusão termina a obra. Apesar desse esquema parecer rígido, as cartas 

consolatórias de Sêneca trazem características únicas, haja vista a necessidade do 

destinatário e o contexto político no qual o autor está inserido. Aqui, existe a 

intencionalidade do filósofo em atingir um público que supera o destinatário propriamente 

dito; com isso, transmitir mensagens e comunicar ideias que variam conforme o momento 

em que cada carta é escrita. Visto deste modo, parece-nos pertinente inferir que as cartas 

consolatórias, estruturam-se de acordo com o esquema de Cícero, uma vez que Sêneca 

mostra como os males são indiferentes (Sen. Ep. 63.13; 78.7; 93.12), sempre trata das 

condições da aflição do destinatário e, por fim, também os exortam a eliminarem as dores 

(Sen. Ep. 78.4; 93.2; 99.16). Guiando-nos pelas perspectivas de Celestino (1998, p. 77-78), 

consideramos que as características gerais acerca da estrutura da consolatio seriam, pois:1) 

um conjunto de tópicos filosóficos de natureza consolatória; 2) um discurso retórico em que 

se combinam tais tópicos; 3) argumentos teóricos (praecepta) apoiados por exemplos 

(exempla) a imitar; 4) epístola que é dirigida a uma pessoa afetada por uma adversidade, seja 

a morte, o desterro ou a doença. 

Para tanto, a partir do exposto acima destacamos as características estruturais e 

de conteúdo presentes em cada consolatio de Sêneca. Sendo assim, a Ad Marciam de 

consolatione, foi escrita em ocasião do luto de três anos demonstrado por Márcia em função 

da perda de seu filho Metílio. Márcia representava uma matrona romana, era filha do 

historiador Aulo Cremúcio Cordo. A morte deste, instigada por Sejano e decretada pelo 

imperador Tibério em decorrência do desconforto político gerado a partir de suas ideias 

republicanas. Logo, Cremúcio Cordo representaria a libertas, a qual deveria ser perpetuada 

ao longo do tempo (Sen.  Marc. 1.4). Sêneca acentua Márcia, como uma mulher cuja força 

lhe permitiu superar as dores e obstáculos da vida. É, neste sentido que Sêneca destaca seu 

consolo, já que, para o filosofo a memória daqueles que partem devem ser mantidas e 

rememoradas. Trata-se aqui, de transformar a dor da perda, de modo a não se tornar alguém 

atormentado e consumido pela angústia. Nota-se, portanto, que a aflição de Márcia se 

centrava não na compreensão da natureza humana, uma vez que ao nascermos já estaríamos 

fadados inevitavelmente à morte. Desse modo, vida e morte constituem um ciclo natural. 

Sendo assim, qual seria, então, o alívio de Márcia? Para Sêneca, Márcia deveria valorizar o 

filho recordando-o por suas qualidades e não pelo tempo em que ele viveu. Isto é, em suma, 

o que Sêneca recomenda a Márcia, que chora excessiva e inconvenientemente por seu filho 
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Metílio (DÍAZ TORRES, 2013, p. 48). Devia moderar o sentimento da dor, dominá-la, 

porque a dor nada nos retorna. É interessante mencionar que mesmo sendo um jovem, 

Metílio, cumpriu seus deveres como pai e sacerdote (cito pater (...) cito sacerdos (Sen. Marc. 

12.3), fato que possibilitaria uma possível carreira pública. A morte poderia, assim, 

representar um livramento de todos os malefícios, inclusive aqueles associados ao domínio 

político (OMENA, 2018, p. 157). Teríamos, com isso, uma mors opportuna (Sen. Marc. 

19.2 e 3). Neste eixo argumentativo, consideramos que a consolatio apresenta a seguinte 

estrutura temática: Exordio (1): Sêneca escreve à Márcia por conhecer suas qualidades 

morais e coragem demonstrada após a morte de seu pai; Exempla (2-5): o autor aborda os 

exemplos de duas mulheres: Otávia, inconsolável pela morte de Marcelo e Lívia, que 

superou a morte de seu filho, Druso. Do ponto de vista de sua estrutura textual, divide-se 

em: preceitos gerais (6-11); situação de Márcia (12-19.3); causas de sua aflição (19.4-25) e 

conclusio (26).  

Por sua vez, a Ad Polybium de consolatione tem como destinatário o liberto do 

imperador Cláudio, já que possuía grande influência na corte (CELESTINO, 1998, p. 76). 

Está consolação visa confortar Políbio pela morte de seu irmão, de quem o nome não é 

mencionado. Sêneca inicia seu consolo à Políbio ao colocar em destaque, a natureza 

perecível de todas as coisas, as quais estariam destinadas a se decompor e sucumbir de 

acordo com a lei inexorável da natureza. Como parte deste diálogo, Sêneca menciona que a 

morte de um ente querido não é mais do que uma antecipação do que necessariamente 

também alcançará quem, ainda vivo, lamenta sua perda. Portanto, quem morre não nos 

abandona, mas nos precede (DÍAZ TORRES, 2013, p. 49). O filósofo também lembra 

Políbio que, sua dor de forma prolongada tornar-se-ia inútil. Compreendemos, com isso, que 

Sêneca exige sensibilidade de Políbio, quer dizer, a atitude pautada em uma mente sensível, 

não em uma mente perturbada pela dor da perda. Representava um dever controlar a reação 

emocional exorbitante, isto é, uma aflição excessiva, um choro sem fim. Nesse sentido, 

parece-nos pertinente inferir que Políbio não deveria ser apenas um exemplo para seus outros 

irmãos vivos, submetidos à mesma adversidade, mas, sobretudo, deveria ser um exemplo 

para sua própria esposa e filho. Por outro lado, Sêneca também lembra que ele deve lembrar-

se de sua posição pública, por isso, não deve ceder aos estímulos da dor. 

Assim, compreendemos que a estrutura temática da Ad Polybium de 

consolatione, pode, segundo nosso entendimento, ser apresentada da seguinte forma: 1) a 
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exordio não nos é dada a conhecer, devido a uma lacuna no texto; 2) referência sobre o 

comportamento de Políbio, neste momento do texto é destacado que Políbio não deve 

continuar chorando a morte do irmão (1-8): a morte é a lei do universo e o choro não serve 

de nada. A função de Políbio na sociedade o obriga a ser exemplo de integridade. Para tanto, 

deve pensar no imperador e entregar-se às suas funções públicas; 3) sobre a morte, haja vista 

que está em si não é uma desgraça (9-12): a morte não deve ser motivo de choro. Políbio 

deve consolar-se pensando no tempo que desfrutou na presença de seu irmão. A morte é 

inevitável e o motivo máximo de consolo deve ser estar ao serviço do imperador; 4) 

apresenta-se nesta sequência, o elogio e a súplica à Cláudio (13-27): prosopopeia do 

imperador e exemplos de outros grandes personagens a se imitar; 5) por último temos a 

conclusio (18) do conteúdo da consolatio.  

Destacaremos também a consolatória à Hélvia, a qual embora não trate 

diretamente do luto, contém uma estrutura similar às outras consolações e, além disso, 

compara o desterro à morte, de modo que Sêneca consola sua mãe. Nesta consolatória, 

Sêneca tem por objetivo abrandar o sofrimento de sua mãe Hélvia em decorrência de seu 

banimento para a Córsega. Segundo nossas hipóteses, o filósofo ao escrever a Ad Helviam 

de consolatione teria o intuito de tornar o seu exílio mais tolerável, isto é, continuar presente 

na memória para não cair no esquecimento ou obter a sua reabilitação para, com isso, 

regressar à Roma. Nesta direção, Sêneca, ao consolar Hélvia, aconselha-a a incorporar o seu 

papel de avó; por esse motivo, convida-a à companhia dos netos Marcos e Novatila (Sen. 

Helu. 18.5-7). Com o intuito de tranquilizá-la e prosseguir com o alívio de seu sofrimento, 

Sêneca diz à mãe que não sofra, porque a natureza estabeleceu que a vida boa e feliz não 

requer grandes preparações ou meios excepcionais. Em razão disso, o filósofo afirma que a 

amargura acentuaria ainda mais a distância ocasionada pelo exílio. Conclui, portanto, que 

àquilo de bom que um ser humano tem é uma propriedade dele mesmo, não poderia ser 

retirada com o afastamento/distância. Diríamos assim, a mudança de lugar físico não 

implicaria - nem deveria - uma mudança naquele que possui o espírito virtuoso, a sua 

memória persisti. Sendo assim, em nosso entendimento, a Ad Helviam de consolatione 

possui a seguinte estruturação: Exordio (1-3): Sêneca se propõe a consolar sua mãe, triste 

pelo exílio do filho, recordando todos os infortúnios que ela tem sofrido e, se superou os 

outros, superará este. A consolatio propriamente dita: 1) Demonstração de que Sêneca não 

é um exilado (5-13): o exílio nada mais é que uma mudança de lugar e a natureza é a mesma 

em todas as partes e, ao mudar as moradias, as virtudes acompanham o filósofo; 2) 
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Consolação à Hélvia (14-19): sua dor só poderia ter duas causas, ou a perda do filho, ou a 

saudade, sendo esta legítima, mas que demonstraria sinal de fraqueza. Hélvia deve mostrar 

tenacidade, e será de grande ajuda o estudo da filosofia; 3) e por fim, a conclusio (20), neste 

momento Sêneca, reitera que não é exilado e seu espírito, livre de preocupações, se entrega 

aos estudos, sobretudo dos fenômenos naturais. 

Além dos tratados consolatórios, nosso corpus documental também é composto 

de três epístolas consolatórias presentes na coleção das Epístolas a Lucílio. São elas, 

respectivamente, as epístolas 63, 93 e 99. A primeira dessas fora escrita por Sêneca 

objetivando consolar Lucílio pela morte de seu amigo Flaco. A primeira parte (Ep. 63.1-13) 

é dedicada à argumentação senequiana a respeito da moderação da dor por parte do 

destinatário. Em primeiro lugar, Sêneca convida Lucílio a moderar sua dor (Ep. 63. 1-3) e o 

tempo de luto por meio da recordação de seu amigo (Ep. 63.4-6). Após essa recomendação, 

o filósofo incita Lucílio a não reclamar do destino por tirar seu amigo, mas agradecer por tê-

lo tido pelo tempo necessário (Ep. 63.7-9). No desenvolver de sua consolação, Sêneca remete 

ao tempo ideal de luto, comparando o luto do homem comum com o de um sábio, que não 

sofre pela perda dos entes queridos, apesar de ser atingido por essa dor, bem como compara 

o luto feminino com o masculino, argumentando que não há tempo digno para um homem 

romano para se abater pela morte dos seus (Ep. 63.10-13). Em um segundo momento, Sêneca 

se vale do próprio exemplo, mostrando sua atitude negativa ao afirmar que sofrera 

demasiadamente pela morte de seu amigo Aneu Sereno (Ep. 63.14-15), falhando assim no 

processo de praemedidatio mortis, pois não esperava pela morte do amigo que era mais 

jovem. Por fim, conclui a epístola ao pontuar que todos devem morrer um dia e que seu 

amigo apenas partiu à sua frente. 

A segunda dessas epístolas consolatórias, a número 93, é escrita pela razão do 

lamento de Lucílio pela morte do filósofo Metronacte. Sêneca abre a epístola censurando 

seu destinatário pela falta de quietude diante dessa morte. O filósofo apresenta uma série de 

argumentos, afirmando ser a morte uma lei da natureza, que a duração da vida é indiferente, 

sendo mais importante sua qualidade, se referindo à prática do bem moral (Ep. 93.1-2). 

Sêneca continua seu argumento pontuando que a morte prematura não é ruim e que, por sua 

vez, uma vida longa não é boa, pois a qualidade da vida depende das ações daquele que a 

viveu (Ep. 93.3-4). Após esses preceitos, Sêneca faz uma breve laudatio de Metronacte, 

elogiando que ele viveu, ao invés de apenas passar pelo tempo, tendo então vivido o 
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suficiente para permanecer na memória da posteridade (Ep. 93.5). Na sequência, o filósofo 

retoma a argumentação a respeito da duração da vida, afirmando que a vida feliz não depende 

da sua duração, mas de como cada indivíduo escolhe viver (Ep. 93. 6-7). Sêneca afirma, 

então, que a duração ideal da vida é a necessária para atingir a sabedoria, pontuando que a 

vida deve ser medida com base na sabedoria daquele que viveu (Ep. 93.8-10). Ao final da 

epístola, mais uma vez a relação entre tempo de vida e sua duração ideal é retomada, ao 

comparar a vida a um livro, afirmando que os livros não devem ser julgados pelo 

cumprimento, mas pela sua qualidade (Ep. 93.11-12). 

A última das epístolas consolatórias, a de número 99, é uma cópia de outra 

consolatória escrita a Marulo pela morte de seu filho que Sêneca destina à Lucílio. No início, 

o filósofo indica o destinatário e a ocasião do envio da epístola (Ep. 99.1). A primeira parte 

da consolatória é composta pela exortação à Marulo para que este modere seu luto pela perda 

do filho (Ep. 99.2-17). Sêneca afirma que se recusa em participar do luto de Marulo e pontua 

que seu sofrimento seria exagerado (Ep. 99.2). O filósofo segue argumentando que a morte 

de um amigo seria uma ocasião de maior dor que a perda de um filho e que a lembrança deve 

servir de remédio para seu sofrimento (Ep. 99.3-5). Em sequência, há exemplos de homens 

que perderam seus filhos e, após o funeral, voltaram aos seus afazeres públicos sem 

prolongar o luto. Com isso, Sêneca desenvolve os preceitos de que a morte é uma lei 

universal e que o luto excessivo é nocivo ao homem romano (Ep. 99.6-9). O filósofo elabora 

a ideia de que morrer jovem não seria algo ruim e que a vida é um indiferente, sendo a morte 

prematura, em alguns casos, a garantia contra os riscos de uma vida imoral (Ep. 99.7-14). 

Mais adiante, Sêneca continua seu texto pontuando que um luto moderado é permitido e que 

a dureza excessiva diante da morte não é sinal de virtude, sendo as lágrimas pela morte de 

entes queridos algo natural, desde que não seja um sinal de ostentação do sofrimento para as 

outras pessoas (Ep. 99.15-17). Há, após essa argumentação, pontuações sobre a expressão 

da dor como algo natural, que lágrimas involuntárias podem ocorrer e, assim, seria possível 

chorar a perda de entes queridos sem perder a tranquilidade da alma (Ep. 18-24). Sêneca 

continua expondo uma terapia mais eficaz para o sofrimento, ao induzir seu destinatário de 

que a morte não é ruim, pois os que morrem não sentirão mais nada e que a vida, 

independentemente de sua duração, tem apenas uma duração pontual diante de todo o tempo 

cósmico (Ep. 99.25-31). Ao final da epístola consolatória, o filósofo elabora sua conclusio 

ao afirmar que Marulo deve ter coragem contra os golpes da fortuna que não são apenas 

possíveis, mas inevitáveis e contínuos. 
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A partir do exposto acima, acerca da estrutura e da descrição empírica das 

consolationes senequianas, compreendemos que uma discussão que coloque em destaque 

seu conteúdo torna-se imprescindível. É neste sentido que nos debruçaremos, a partir de 

agora, na relação intrínseca entre a retórica e a filosofia. A retórica aparece como forma de 

dispor o conteúdo e articulá-lo, enquanto a filosofia se mostra nos preceitos levados ao leitor-

ouvinte. Tendo então visto como se estrutura a consolatio a partir de sua função e sua forma, 

vejamos, agora, o modo como seu conteúdo é articulado para que o texto atinja seu objetivo 

principal, qual seja, eliminar a dor do consolado. 

Como dissemos, o principal objetivo da escrita consolatória seria exortar o 

destinatário a eliminar a dor que o afligia. Uma dor excessiva pela morte de alguém, pela 

doença ou pela distância de um ente querido era reprovável e dependia apenas da vontade 

do afligido; desse modo, suportar qualquer outro infortúnio dependia em grande medida do 

comprometimento daquele que sofre (REDONET, 2001, p. 283). Como argumentamos, 

morrer tornava-se, então, uma ação representativa e, como produto social, a escrita 

senequiana a convertia em dispositivo retórico. Com isso, criava-se debates e diálogos acerca 

das incoerências sociais, possibilitando reflexões sobre os comportamentos considerados 

desviantes (KER, 2009, p. 68). 

Em vista disso, as consolações sempre possuem uma exhortatio à pessoa 

afligida, incentivando-a a lidar com a dor. A esse respeito, Sêneca, ao exortar Lucílio, ainda 

destaca a importância da exortação para o processo de eliminar alguma aflição. Em suas 

palavras: 

Não comeces tu a fazer os teus males mais graves do que são e a afligires-

te com queixas. Toda a dor é ligeira quando não a julgamos a partir da 

opinião comum. Se, pelo contrário, começares a exortar-se a ti mesmo e a 

dizer: “Isto não é nada, ou pelo menos não é nada de importância! O que é 

preciso é paciência! Isto passa já!” – pelo próprio fato de considerares 

ligeiras as tuas dores já estás a torná-las de fato ligeiras. (Sen. Ep. 78.13 – 

Trad. de J. A. Segurado e Campos).148 

 

Em Sêneca, os principais elementos retóricos para exortar o consolado se 

baseavam em dois aspectos, os exempla e os praecepta. Tais elementos, por sua vez, se 

 
148 “Noli mala tua facere tibi ipse graviora et te querelis onerare: levis est dolor si nihil illi opinio adiecerit. 

Contra si exhortari te coeperis ac dicere 'nihil est aut certe exiguum est; duremus; iam desinet', levem illum, 

dum putas, facies. Omnia ex opinione suspensa sunt; non ambitio tantum ad illam respicit et luxuria et avaritia: 

ad opinionem dolemus” (Sen. Ep. 78.13) 
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dispunham no texto consolatório segundo um topos específico, isto é, primeiro os preceitos, 

depois os exemplos (Sen. Marc. 1.1). Como nos aponta Cícero,  

examinamos a natureza e a magnitude do fato em si, como fazemos com a 

pobreza, cujo peso conseguimos aliviar, demonstrando mediante a 

argumentação o quão escassas são as necessidades naturais e, abandonando 

as sutilezas da argumentação passamos a tratar dos exemplos (Cic. Tusc. 

III.56 – Trad. de B. F. Bassetto).149  

 

Desse modo, o texto consolatório se desenvolve a partir do problema específico a ser tratado, 

mas todos os textos argumentam que as circunstâncias sobre as quais o destinatário está 

sentindo angústia são coisas humanas, uma situação ordinária da vida. 

Na consolatória à Márcia, Sêneca se vale do mesmo princípio que aparece em 

Cícero. O autor nos informa que, em geral, os preceitos aparecem primeiro: 

Sei que todos aqueles que desejam exortar alguém começam com preceitos 

e terminam com exemplos. Convém, de quando em quando, que esse 

costume seja mudado. É necessário, pois, agir de maneira diversa, segundo 

as diferentes pessoas: a alguns, a razão conduz; a outros, devem-se 

apresentar nomes ilustres e uma autoridade que não deixe o espírito livre 

àqueles que ficam deslumbrados pelas aparências. (Sen. Marc. 2.1 – Trad. 

de C. F. M. van Raij).150 

 

Neste excerto, Sêneca nos permite compreender como, na tradição textual da 

consolatio, os preceitos eram comumente apresentados primeiramente para o leitor-ouvinte. 

No entanto, vemos uma preocupação do autor em modificar tal tradição em função da 

necessidade específica da destinatária. Como argumentamos, Sêneca acredita que, ao 

utilizar-se de tal inversão, obterá mais êxito em exortar Márcia e, assim, eliminar sua dor 

pela perda do filho. É relevante ressaltarmos que em sua epístola 95, Sêneca informa-nos 

sobre a existência de um grande número de preceitos, os quais são utilizados para construir 

argumentos. Neste sentido, tal como se formula na referida epístola: 

se a ação moral decorre dos preceitos, então os preceitos bastam para 

atingir a vida feliz; ora a premissa é válida, logo, a conclusão também é. A 

esta tese nós objetamos: as ações morais decorrem também dos preceitos, 

 
149 “Nam aut ipsius rei natura qualis et quanta sit, quaerimus, ut de paupertate non numquam, cuius onus 

disputando levamus docentes, quam parva et quam pauca sint quae natura desideret, aut a disputando 

subtilitate orationem ad exempla traducimus” (Cic. Tusc. III.56). 

150 “Scio a praeceptis incipere omnis qui monere aliquem uolunt, in exemplis desinere. Mutari hunc interim 

morem expedit; aliter enim cum alio agendum est: quosdam ratio ducit, quibusdam nomina clara opponenda 

sunt et auctoritas quae liberum non relinquat animum ad speciosa stupentibus” (Sen. Marc. 2.1). 
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mas não dos preceitos exclusivamente. (Sen. Ep. 95.6 – Trad. de J. A. 

Segurado e Campos).151 

 

A passagem acima coloca em evidência a função de normatizar/orientar as 

condutas sociais expressas nos preceitos, uma vez que podemos dizer que os praecepta 

convergem ao campo da instrução do exortado. Compreendemos, dessa forma, uma questão 

premente: os preceitos podem e, sobretudo, reavivam e renovam a memória (praecepta... 

memoriam renouant, Ep. 94, 21); indicam, segundo nossa opinião, aqueles argumentos de 

aconselhamento (admonitiones) que devem permanecer na memória social. Como o próprio 

Sêneca afirma em sua epístola 38 (1-2): 

A condição dos preceitos, eu diria, é a mesma que a das sementes: 

produzem muito e são miúdos. Basta, como eu disse, uma mente 

capacitada apanhá-los e trazê-los para dentro de si. De modo recíproco, 

não só muito ela própria gerará, como também devolverá mais do que 

recebeu (Sen. Ep. 38.1-2 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).152 

 

Logo, como propõe José Eduardo Lohner (2014, p. 21), Sêneca concentrou-se 

em utilizar meios de expressão capazes de compelir e afetar a alma de seu ouvinte, “de gerar, 

portanto, um efeito psicagógico, sendo adequada à enunciação de preceitos (praecepta) que 

levassem à adoção de padrões positivos de pensamento e conduta.” (LOHNER, 2014, p. 21). 

Contudo, se os preceitos não forem observados e emulados cairiam no vazio e é neste sentido 

que Sêneca alude em seu discurso sobre a importância de se examinar os exemplas. A este 

respeito colocamos em destaque a epístola em que Sêneca instruí Lucílio: 

Devemos escolher algum homem bom e sempre tê-lo diante dos olhos, para 

assim vivermos como se ele nos observasse e para empreendermos todas 

as nossas ações como se ele as estivesse vendo. (...). Elege aquele cuja vida, 

cuja linguagem e o próprio rosto, onde se estampa sua alma, foi de seu 

agrado. Exibe-o sempre para ti como um guardião ou como um modelo 

(exemplum). É preciso, repito, alguém a quem nosso caráter possa ajustar-

se (...). (Sen. Ep. II.9-10 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).153 

 
151 “'Si honesta' inquit 'actio ex praeceptis venit, ad beatam vitam praecepta abunde sunt: atqui est illud, ergo 

et hoc.' His respondebimus actiones honestas et praeceptis fieri, non tantum praeceptis” (Sen. Ep. 95.6) 

152 “Eadem est, inquam, praeceptorum condicio quae seminum: multum efficiunt, et angusta sunt. Tantum, ut 

dixi, idônea mens rapiat illa et in se trabat; multa invicem et ipsa generabit et plus reddet quam acceperit” 

(Sen. Ep. 38.1-2).   

153 “Aliquis vir bônus nobis diligendus est ac semper ante óculos habendus, ut sic tamquam illo spectante 

vivamus et omnia tamquam illo vidente faciamus. (...). elige eum cuius tibi placuit et vita et oratio et ipse 

animum ante se ferens vultus; illum tibi semper ostende vel custodem vel exemplum. Opus est, inquam, aliquo 

ad quem mores nostri se ipse exigant (...)” (Sen. Ep. II.9-10). 
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A partir desta narrativa, percebe-se que a proposição de Sêneca é ressaltar os 

exempla enquanto um recurso, os quais deveriam ser observados e, principalmente, 

evocados, tendo em vista o esforço para novas condutas e comportamentos. Visto desse 

modo, compreendemos que a concepção senequiana sobre os usos dos exempla está voltada 

para a ascese moral, “cujo propósito ia além de simplesmente elevar a qualidade ética da 

vida humana, mas era motivado, sobretudo, por uma intensa aspiração de promover a 

ascensão da alma” (LOHNER, 2014, p. 35). Sabemos, pois, que a escrita senequiana não é 

orientada por uma abordagem teórica, pois privilegia uma abordagem retórica como 

constructo imprescindível à construção de uma argumentação racional, os quais criam um 

efeito na ação do leitor-ouvinte. Sobre esse aspecto, Cícero afirma que “essa linha de 

argumentação não se limita em conhecer em que consiste a condição humana, mas indica 

que é possível suportar o que os outros já suportaram e estão suportando” (Cic. Tusc. III.57 

– Trad. de B. F. Bassetto).154 Posto isto, interessa-nos ressaltar que o requisito fundamental 

para Sêneca foi dispor o público ouvinte ou leitor à transformação de seu estado de ânimo e 

à busca de um comportamento social elevado. Portanto, consideramos que as consolationes 

apresentam seu ethos discursivo sob o signo da exemplaridade (CORREA, 2017, p. 100).  

Os exempla poderiam ser antigos e/ou novos, gregos e/ou romanos, sendo 

possível elencar exemplos de pessoas conhecidas pelo consolador e consolado (REDONET, 

2003, p. 373). Sêneca se vale sobretudo de exemplos romanos, os quais costumavam ser 

fortes diante dos infortúnios, o que resultaria em continuarem com os deveres públicos 

mesmo com a morte recente de algum familiar mais próximo. Ademais, a distribuição dos 

exemplos poderia ser feita agrupando-os em listas, ou seja, acumulando um exemplo atrás 

do outro, ou de forma individual, conectados com algum tópico consolatório particular. 

Também poderiam aparecer em pares, no qual seria mostrado um exemplo positivo e outro 

negativo. 

Sêneca, de tal modo, escreve consolatórias com características exemplar e 

especular, e se vale de uma utilização pragmática do passado representada como um 

repositório de regras para as relações consigo e para as relações com outrem. A história é 

evocada para orientar a conduta moral e política dos soberanos e dos súditos, por meio dos 

 
154 “Huic igitur alteri generi similis est ea ratio consolandi, quae docet humana esse quae acciderint. Non enim 

id solum continet ea disputatio, ut cognitionem adferat generis humani, sed significat tolerabilia esse, quae et 

tulerint et ferant ceteri” (Cic. Tusc. III.57). 
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exemplos ou contraexemplos de ação individual num passado tornado monumental e ilustre 

(EHRHARDT, 2008, p. 84-85). Um passado que é rememorado constantemente. 

De acordo com Matthew Roller (2015, p. 81), podemos compreender os exempla 

como uma narrativa ou uma referência a alguma ação realizada por um ator social diante de 

sua comunidade. Tais ações e condutas são, segundo nosso entendimento, julgadas como 

positivas ou negativas; deste modo, compartilhadas por um determinado público espectador, 

pois segundo Sêneca, o Velho, o sentido pedagógico dos exemplos consiste em “com 

frequência [mencionar] essas frases porque tanto é preciso dar exemplos de casos a serem 

evitados quanto daqueles a serem seguidos” (Sen. Contr. II, 4 – Trad. do espanhol de Adiego 

Lajara).155 É neste sentido que os exemplas expressam e indicam uma força normativa (cf. 

ROLLER, 2015).  

Sêneca afirma que “façamos nós também algo que mostre grandeza de alma; 

sejamos nós também um exemplo” (Sen. Ep. 98.13-14 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).156 Compreendemos por estas palavras que os exemplos ilustram e reforçam os 

preceitos morais apresentados ao público e, assim dão autoridade ao texto e à fala do 

consolador frente àquele a quem se pretende consolar e orientar. Posto isto, interessa-nos 

ressaltar que os indivíduos virtuosos, representados na obra de Sêneca, tornaram-se 

exemplos a serem rememorados e projetados na memória pública, criando, assim, uma 

imagem de unidade, de pertencimento à cidade (CONNOLLY, 2009, p. 189). 

Assim, entendemos que os preceitos e os exemplos destacados na narrativa 

senequiana foram elaborados e estruturados a partir de estratégias retóricas, que permitiriam, 

a partir de uma elaboração textual, comunicar a narrativa com uma função social. Vê-se que 

o uso da retórica na consolatio senequiana com o objetivo de persuadir o leitor-ouvinte à 

mudança, à prática da filosofia. Em outras palavras, a arte retórica foi um mecanismo 

relevante utilizado na fala e na escrita, tendo um papel vital no espaço público, interferindo 

na vida social e política de Roma. A palavra articulada na escrita ou na oralidade possui 

capacidade persuasiva, mas também propriedades terapêuticas e sociais. Para tanto, 

parafraseamos Sêneca em sua obra De Ira (I.6), com o intuito de compreendermos a 

relevância da palavra articulada retoricamente. Citemos in extenso:  

 
155 “Haec autem subinde refero quod aeque vitandarum rerum exempla ponenda sunt quam sequendarum” 

(Sen. Contr. II, 4) 

156 “nos quoque aliquid et ipsi faciamus animose; simus inter exempla” (Sen. Ep. 98.13-14). 
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Assim, convém que o legislador e o governante de uma cidade, por mais 

tempo que puder, trate os temperamentos com palavras e com essas 

medidas mais brandas, para que lhes aconselhe o que deve ser feito e 

concilie em suas almas o desejo honesto e do justo, provoque o ódio aos 

vícios, o apreço pelas virtudes. Deve em seguida passar a um discurso mais 

severo, pelo qual ainda advirta e censure (Sen. De Ira, I.6 – Trad. de J. E. 

Lohner).157  

 

A partir da argumentação de Sêneca, entendemos que a palavra, a partir dos usos 

retóricos, produz em seu ato de comunicação, dois efeitos distintos, mas complementares: 

“os leitores/ouvintes são cognitivamente convencidos quando aceitam uma afirmação como 

verdadeira; e são (em seguida), persuadidos se a sua conduta ou motivação é afetada” 

(ALEXANDRE JÚNIOR, 2008, p. 7). Catherine Salles acrescenta que o escritor, seu objeto 

e seu público são partes indissociáveis da composição narrativa (SALLES, 2010, p. 61). 

Sabemos, pois, que a escrita deveria perpetuar e transmitir, com distinção, a glória dos 

indivíduos em um processo repetitivo. Daí, considerarmos, que a filosofia senequiana se 

estabelece e se promove por intermédio do exemplo. 

Em vista destes aspectos, consideramos a consolatória como um texto que 

apresentava uma escrita que levava o destinatário a refletir racionalmente perante a dor que 

o acometia. Logo, as consolatórias de Sêneca eram uma espécie de “farmácia moral” 

(OMENA, 2011, p. 260), o consolador preocupava-se em socorrer aqueles que sofriam, 

“mesmo sem serem solicitados, com argumentos prévios e cuidadosamente preparados para 

combater os males que mais afligiam o homem, como a doença, a velhice, a pobreza, o exílio 

e, o maior deles, a morte” (RAIJ, 1999, p. 14). A dor foi apresentada como um mal universal, 

embora tenha trabalhado de forma diferenciada em cada uma das obras (OMENA, 2011, p. 

260).  

Consideramos assim que a consolatio senequiana apresenta em sua estrutura 

“exortações e admoestações de caráter filosófico, que procuram persuadir o leitor a 

permanecer num certo estilo de vida ou, ao contrário, adotar normas de conduta diferentes” 

(ALEXANDRE JÚNIOR, 2008, p.11). É, pois, no intuito de convencer e aconselhar que 

Sêneca construiu sua argumentação (GONÇALVES e MESQUITA, 2010, p. 34). 

 
157 “Ita legum praesidem ciuitatisque rectorem decet, quam diu potest, uerbis et his mollioribus ingenia curare, 

ut facienda suadeat cupiditatemque honesti et aequi conciliet animis faciatque uitiorum odium, pretium 

uirtutium; transeat deinde ad tristiorem orationem, qua moneat adhuc et exprobret; nouissime ad poenas et 

has adhuc leues” (Sen. De Ira, I. 6). 



 
129 

Partindo desses elementos, entendemos que a consolatória apresenta em sua 

composição alguns artifícios retóricos, os quais permitem dar ênfase a um discurso cuja 

finalidade seria dedicar a alguém argumentos de consolo, os quais reintegrariam o indivíduo 

à sua vida social; um segundo artifício seria a utilização de exempla no decorrer da narrativa 

consolatória, com o intuito de significar a consolação por meio de representações de persona 

cívicas guiadas pela prática da uirtus, mesmo estando diante da dor. Segundo as hipóteses 

de James Ker (2009, p. 91-92), a auctoritas de uma consolatio encontra-se na capacidade de 

o autor, em sua argumentação, convencer a pessoa em sofrimento de que a dor em estado 

prolongado o afasta do ideal de comportamento cívico; logo, dada sua posição social, tal 

conduta excessiva poderia promover prejuízo à Res Publica. 

Assim, compreendemos que a consolatio poderia reintegrar o destinatário à 

comunidade cívica, de modo a despertar-lhe a consciência da inevitabilidade da morte e dos 

males da fortuna e, deste modo, impor fim à tristeza. Como propõe Ker (2009, p. 92), a 

retórica consolatória acentuava a arte de convencimento e, portanto, poderia remodelar 

comportamentos sociais frente a situações hostis. Visto assim, a missiva senequiana 

construiu um discurso que trabalhou e influenciou as emoções de seus destinatários, tendo 

em vista a busca pela moderação da dor (MANNING, 1974, p. 74-75). Segundo Manning 

(1974, p. 75), a habilidade de Sêneca em escrever as consolatórias consistia em decidir como 

e quando aplicar os remedia animi perante a dor de seu destinatário, ou seja, sua 

argumentatio deveria levar em consideração a posição social do indivíduo, suas relações 

sociais e o contexto no qual a consolatio é produzida. A partir do exposto, podemos definir, 

de modo geral, que a consolatória nos leva a reflexões sobre as representações da dor e do 

modo de conduzir essa dor – luto – uma vez que sua escrita levava o destinatário a refletir 

racionalmente perante a dor que o acometia. Como pressupomos, o texto consolatório 

projetava-se na normatização dos papéis sociais, haja vista que as expressões de afeto ou 

mesmo a dor deveriam ser conduzidas com cautela e equilíbrio. Aqui, sem ressalvas, os 

comportamentos diante da morte deveriam indicar exempla a serem emulados. Com esse 

debate estabelecido, conduzimo-nos ao próximo capítulo para analisarmos mais de perto os 

comportamentos sociais diante do luto na concepção filosófica de Sêneca. 
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CAPÍTULO III: FILOSOFIA, EXEMPLOS E REDES DE APOIO 

COMO REMEDIA CONTRA O SOFRIMENTO 
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3.1 – TERAPIA DA ALMA EM SÊNECA: A FILOSOFIA COMO REMEDIUM 

CONTRA O SOFRIMENTO 

 

Como afirma Aldo Setaioli (2014, p. 239), durante o período helenístico, a 

percepção da filosofia com a função da direção espiritual e da terapia da alma tornou-se mais 

claramente marcada, à medida que a primazia foi gradativamente atribuída à ética. Tal 

tendência é marcante nos textos de Sêneca, pois seus escritos são instrumentos para difusão 

dos preceitos filosóficos e visam a melhoria moral de si mesmo tanto quanto de seus 

destinatários (Sen. Ep. 8.2), a fim de alcançar a uita beata. Como pontua Von Albrecht 

(2000, p. 228), esse aspecto dos escritos do filósofo pode ser resumido como a busca pela 

transformação e autotransformação a ser alcançada principalmente por ferramentas verbais, 

levando ao bom modo de viver, isto é, viver de acordo com a natureza. É, pois, esse o intuito 

da filosofia senequiana: transformar os comportamentos de seus leitores-ouvintes a fim de 

que estes possam viver conforme a natureza. 

Ao colocar a filosofia como um remédio contra o sofrimento, a metáfora médica 

aparece diversas vezes nas consolatórias de Sêneca (Helu. 1.2, 2.2, 8.1, 10.3, 17.2; Marc. 

1.5, 8.1, 10.6, 19.1,20.1; Pol. 7.1, 8.1, 14.1; Ep. 63.12; Ep. 99.29, 99.32). Assim, o filósofo 

é visto como um médico das almas e as doenças que devem ser curadas são as paixões. 

Conforme mostramos no segundo capítulo, o objetivo das consolatórias é extirpar o 

sofrimento decorrente da dor da perda, isto é, a aegritudo. Esse termo aparece nas 

consolatórias de Sêneca, embora o autor não explique seu significado. Para tanto, temos que 

recorrer à Cícero, o qual, em suas Tusculanas, define a aegritudo como “a crença de que 

estamos em presença de um grande mal” (Cic. Tusc. III.25 – Trad. de B. F. Bassetto).158 

Cícero pontua que, na perspectiva dos estoicos, a aegritudo se trata de uma opinião sobre o 

que é um mal (Cic. Tusc. III.24). Nesse sentido, se trata do sofrimento na alma a respeito do 

mal, não do mal em si. Esse mal, nas consolatórias senequianas, se refere à opinião negativa 

sobre a morte de entes queridos ou amigos. Cícero continua sua narrativa ao colocar os 

efeitos da aegritudo naquele que a sofre: 

Se é certo que toda paixão é uma desgraça, a aflição [aegritudo] é uma 

tortura. O desejo voluptuoso te faz arder, a alegria transbordante faz você 

cair na leveza, no medo da degradação, mas a aflição causa males maiores: 

consumo, tormento, prostração, aparência horrível, lacera e devora a alma 

e a destrói completamente. Se não nos despojamos dela até eliminá-la, não 

 
158 “ut docebo, in opinione mali recentis” (Cic. Tusc. III.25). 
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podemos nos libertar da adversidade. (Cic. Tusc. III.13 – Trad. de B. F. 

Bassetto).159 

 

Nessa passagem, notamos que Cícero usa o termo perturbationes como 

sinônimo do grego pathe (paixões), conforme o próprio autor esclarece em outro momento 

das Tusculanas (Cic. Tusc. III.7). Diz, ainda, que poderia traduzir ao pé da letra como 

doenças (morbus), mas não seria adequado para o latim. Essas paixões, segundo Cícero, se 

tratam de movimentos da alma que não obedecem à razão. Por sua vez, conforme a passagem 

supracitada, a aflição (aegritudo) traz mais males que as paixões da alma, uma vez que ela 

pode destruir um indivíduo completamente. Nesse sentido, eliminá-la é fundamental para o 

processo de cura da alma. Essa distinção também aparece em Sêneca, embora o autor use 

outros termos para esclarecer Lucílio: 

Já muitas vezes te tenho dito qual a diferença entre as doenças da alma e 

as paixões. Vou te recordar uma vez mais: doenças da alma são os vícios 

bem enraizados e violentos, tais como a avareza ou a ambição; tais vícios 

ocupam a alma com tanta intensidade que se transformam em 

enfermidades crônicas. Numa palavra, a doença da alma é um juízo de 

valor que persiste no erro [...]. As paixões, essas, são impulsos da alma 

condenáveis, súbitos e intensos, os quais, se se tornarem frequentes e não 

forem refreados, podem degenerar em doenças da alma [...]. Em conclusão, 

os estudiosos mais avançados já estão libertos das doenças da alma, mas, 

conquanto próximos da perfeição, encontram-se ainda sujeitos às paixões. 

(Sen. Ep. 75.11-12 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).160 

 

Nessa passagem, temos distinção entre adfectus e morbus. O primeiro termo é 

empregado no sentido grego de pathos, paixão, definida por Sêneca como um impulso da 

alma súbito e intenso, passível de ser sentido até pelos estudiosos mais avançados. Por sua 

vez, as doenças da alma são vícios enraizados e, ao contrário das paixões que são súbitas, as 

doenças persistem. Poderíamos dizer que a doença da alma é um estado constante desse 

impulso da paixão. Esse excerto nos permite pensar que, para Sêneca, combater as paixões 

e as aflições advindas do dolor do luto é uma ação que impede o desenvolvimento de tais 

 
159 “nam cum omnis perturbatio miseria est, tum carnificina est aegritudo. habet ardorem libido, levitatem 

laetitia gestiens, humilitatem metus, sed aegritudo maiora quaedam, tabem cruciatum adflictationem 

foeditatem, lacerat exest animum planeque conficit. hanc nisi exuimus sic ut abiciamus, miseria carere non 

possumus” (Cic. Tusc. III.13). 

160 “Quid inter morbos animi intersit et adfectus saepe iam dixi. Nunc quoque te admonebo: morbi 

suntinveterata vitia et dura, ut avaritia, ut ambitio; nimio artius haec animum inplicuerunt et perpetua eius 

mala esse coeperunt. Ut breviter finiam, morbus est iudicium in pravo pertinax [...]. Adfectus sunt motus animi 

inprobabiles, subiti et concitati, qui frequentes neglectique fecere morbum [...]. Itaque qui plurimum profecere 

extra morbos sunt, adfectus adhuc sentiunt perfecto proximi.” (Sen. Ep. 75.11-12). 
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doenças da alma. Podemos, de forma didática, pensar tais termos em uma escala de evolução: 

o dolor se trata de uma reação normal, haja vista que qualquer pessoa pode sentir a perda de 

um ente querido; a aegritudo, por sua vez, se expressa nos comportamentos, destitui o 

indivíduo de sua normalidade; por fim, o morbus seria um estágio de permanência no vício. 

É da paixão que surge a doença da alma (Sen. Ep. 85.10). 

É, pois, nesse sentido que Cícero coloca como dever dos consoladores eliminar 

a raiz da aegritudo. 

Os deveres de quem consola são, portanto, os seguintes: eliminar a raiz da 

aflição (aegritudo) ou aplacá-la ou reduzi-la ao mínimo possível e não 

permitir que se espalhe mais ou se espalhe em outras direções. (Cic. Tusc. 

III.76 – Trad. de B. F. Bassetto).161 

 

Nessa passagem, notamos que o objetivo de quem consola é evitar que a aflição 

se alastre, combatendo suas raízes. As raízes da aegritudo, como dissemos, são as dores pela 

perda dos entes queridos ou amigos. Dessa forma, em quatro das seis consolatórias de Sêneca 

o autor afirma querer eliminar a dor dos destinatários (Sen. Marc. 1.1; Helu. 1.2; Ep. 63.1; 

99.3). Eliminar essa dor significa não a deixar evoluir para a aflição, pois essa poderia 

destruir a alma daquele que sofre. Isso ocorre pois a aegritudo se reflete diretamente no 

corpo e nos comportamentos de quem a sente, deixando-o com “aparência horrível” (Cic. 

Tusc. III.27). Permanecer nesse estado de sofrimento poderia levar o indivíduo uma 

enfermidade crônica, conforme pontua Sêneca (Sen. Ep. 75.11-12). 

A dor pela perda de entes queridos e amigos, portanto, seria socialmente aceita 

se mantivesse uma duração e intensidade determinadas. A partir de determinado ponto, se 

tornaria um sofrimento desmedido, a aegritudo, podendo evoluir para uma doença da alma, 

morbus. Como pontua Sêneca, “nada há de mais inconveniente para um homem avisado do 

que deixar o cansaço servir de remédio à dor” (Sen. Ep. 63.12 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).162 A dor, nesse sentido, deveria ser ativamente combatida por aquele que a sente, 

de modo que os remédios recomendados por Sêneca em suas consolatórias visam à mitigação 

dessa dor. Vejamos, antes de adentrarmos as recomendações de Sêneca a respeito dos 

remédios no momento do luto, como o filósofo define uma emoção e como essa deve ser 

 
161 “Haec igitur officia sunt consolantium, tollere aegritudinem funditus aut sedare aut detrahere quam 

plurumum aut supprimere nec pati manare longius autad alia traducere.” (Cic. Tusc. III.76). 

162 “Turpissimum autem est in homine prudente remedium maeroris lassitudo maerendi.” (Sen. Ep. 63.12). 
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combatida por aqueles que desejam agir conforme a natureza. Vamos compreender, 

portanto, quais os estágios da formação de uma emoção, como Sêneca pensa o luto em 

específico e quais os remédios recomendados para a emoção da aegritudo não se transformar 

em morbus. 

No início do segundo livro de seu tratado De Ira, Sêneca descreve um conjunto 

de respostas que, segundo o autor, não são emoções (adfectus)163 no sentido pleno do termo, 

mas “as preliminares iniciais das emoções” (Sen. De Ira. II.2.6 – Trad. de J. E. Lohner).164 

Eles são definidos como movimentos que não surgem por nossa vontade, portanto, são 

irresistíveis e não obedecem à razão. 

Segundo Sêneca, então, para que não sejam meros impulsos, as emoções exigem 

razão e, correspondentemente, uma capacidade de linguagem, isto é, um estímulo 

transmitido por meio da linguagem, em oposição à percepção direta, a qual não é suficiente 

para qualificar uma resposta emocional. Uma emoção é uma reação voluntária e difere 

daquelas que não estão sujeitas à nossa vontade (voluntas) e são, portanto, “invencíveis e 

inevitáveis” (inuicti et ineuitabiles, Sen. De Ira. II.2.1). Uma emoção requer consentimento 

voluntário. Podemos compreender melhor essa definição ao analisarmos como o filósofo 

desenvolve a noção de ira, emoção essa que ele analisou detalhadamente. Segundo seu 

tratado, “não há dúvida de que o que move a ira é a ocorrência da ideia de uma injúria” (Sen. 

De Ira II.1.3 – Trad. de J. E. Lohner).165 Vejamos, in extenso, como Sêneca desenvolve tal 

questão: 

Aceitamos que a ira nada ousa por si mesma, mas, sim, com a aprovação 

da alma, pois tomar a ideia de uma injúria recebida e deseja sua vingança, 

e juntar uma coisa à outra – que não se deve sofrer agressão e que se deve 

obter vingança –, isso não é um impulso da alma suscitado sem a nossa 

vontade. O primeiro movimento é simples, o outro é complexo e 

 
163 Podemos perceber, aqui, como o termo adfectus é traduzido ora como paixão, ora como emoção. De acordo 

com Graver (2014, p. 158), com a qual concordamos, a tradução para “emoção” é a correspondência mais 

próxima no nosso uso contemporâneo para o termo adfectus de Sêneca. Apesar disso, o termo “paixão” também 

pode ser aplicado, mas isso pode significar que essas teorias estoicas estavam preocupadas apenas com as 

emoções mais intensas e prejudiciais. De fato, Sêneca aborda todos os níveis de comportamento emocional, 

desde os impulsos iniciais até o estado final do indivíduo tomado, em nossa pesquisa, pelo sofrimento, a 

aegritudo. Como pontua David Konstan (2015, p. 183), o principal objetivo de Sêneca era ajudar as pessoas a 

se livrarem de paixões destrutivas que impediam a tranquilidade da alma e afetavam os laços sociais em geral. 

Para esse fim, o filósofo escreveu seus discursos para persuadir seus leitores ouvintes, por meio de variados 

exemplos e argumentos, que as emoções, uma vez que se apoderavam de uma pessoa, eram impossíveis de 

controlar e que o melhor remédio era interrompê-las no início (KONSTAN, 2015, p. 183). 

164 “principia proludentia adfectibus” (Sen. De Ira. II.2.6). 

165 “Iram quin species oblata iniuriae moueat non est dubium” (Sen. De Ira II.1.3). 
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compreende vários passos: perceber algo, indignar-se, condenar, cobrar 

vingança. Esses processos não podem ocorrer se a alma não deu 

assentimento aos estímulos pelos quais estava sendo atingida (Sen. De Ira. 

II.1.4-5 – Trad. de J. E. Lohner).166 

 

A ira, segundo essa descrição, requer um grau de julgamento que já envolve a 

razão. Nesse sentido, conforme pontua o filósofo, os animais, por exemplo, não têm crenças 

sobre se os maus-tratos que eles podem sofrer são merecidos ou não. De maneira geral, se 

os animais atacam furiosamente, não é por desejo de vingança, mas por fome ou autodefesa 

ou por alguma outra motivação instintiva. Para o autor, esse fator de julgamento toma a 

forma não apenas de reconhecer a natureza do errado, mas de concordar com a proposição 

de que é um erro. Como afirma Sêneca, “indagamos se ela [a ira] segue de imediato essa 

ideia e se ela se exterioriza sem que o consinta a alma ou se é movida com o assentimento 

desta” (De Ira. II.1.3 – Trad. de J. E. Lohner).167 A conclusão a que o filósofo chega é a de 

que a ira, como qualquer outra emoção, depende de uma racionalização e um julgamento 

daquele que a sente. Segundo nossa interpretação, do mesmo modo que a ira depende de 

uma opinião daquele que sofreu uma injúria, o sofrimento também depende da opinião de 

que a morte é um mal. 

Vejamos, agora, como Sêneca compreende a construção de uma emoção em três 

etapas, a partir da sua exposição sobre a formação da ira. No De Ira, o filósofo descreve 

como a ira começa, cresce e é expressa (Sen. De Ira. II.4.1). O primeiro movimento da 

mente, segundo o autor, é involuntário, chamado, como dissemos, de preparação para a 

emoção (praeparatio adfectus). A presença de uma proposição desse tipo na mente não é 

uma emoção, haja vista que o consentimento da mente, isto é, a vontade e o julgamento (Sen. 

De Ira. II.3.5) ainda é necessário. Sêneca parece pensar que os primeiros movimentos são 

“afetos naturais” (Sen. Ep. 57.4)168 que, até o sábio experimenta, simplesmente por causa de 

nossa natureza humana comum. Sobre esse aspecto, Sêneca pontua: “Portanto, aquele 

primeiro abalo da alma, que a ideia de injúria incutiu, não é ira tanto quanto não o é a própria 

 
166 “Nobis placet nihil illam per se audere sed animo adprobante; nam speciem capere acceptae iniuriae et 

ultionem eius concupiscere et utrumque coniungere, nec laedi se debuisse et uindicari debere, non est eius 

impetus qui sine uoluntate nostra concitatur. Ille simplex est, hic compositus et plura continens: intellexit 

aliquid, indignatus est, damnauit, ulciscitur: haec non possunt fieri, nisi animus eis quibus tangebatur adsensus 

est.” (Sen. De Ira. II.1.4-5). 

167 “sed utrum speciem ipsam statim sequatur et non accedente animo excurrat, an illo adsentiente moueatur 

quaerimus.” (De Ira. II.1.3). 

168 “naturalis adfectio” (Sen. Ep. 57.4). 
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ideia de injuria. Aquele impulso seguinte, que não apenas recebeu a ideia de injúria, mas a 

aprovou, é ira [...]”. (Sen. De Ira. II.3.5 – Trad. de J. E. Lohner).169 

Tal consentimento da mente é o segundo movimento e, diferentemente do 

primeiro movimento, o segundo é voluntário pois, conforme a passagem supracitada, é nesse 

instante que o indivíduo aprova essa aparência como injustiça. O consentimento para a 

interpretação emocional pode ser fraco, no sentido de que poderia ser removido por um 

julgamento como o primeiro movimento (Sen. De Ira. II.4.2), ou obstinado, o que significa 

que o indivíduo se destitui da razão ao reagir. Essa insistência cega de que é preciso reagir, 

aconteça o que acontecer, é chamada de terceiro movimento da formação de uma emoção. 

Independentemente de o consentimento emocional ser fraco ou forte, é a aceitação de uma 

aparência de acordo com falsas crenças gerais sobre o bem e o mal que define a formação 

de uma emoção. De acordo com Knuuttila (2004, p. 65), na percepção senequiana, 

diferentemente do primeiro movimento, os julgamentos avaliativos do segundo e terceiro 

estágio são coisas moralmente ruins e, nesse sentido, igualmente más. É nesse terceiro 

estágio que a paixão derruba completamente a razão do indivíduo acometido pela emoção 

da ira. 

Vemos, então, que uma emoção para Sêneca é uma coisa complexa: é preciso 

ser capaz de reconhecer a natureza do estímulo – a perda de um ente querido, no caso da 

aegritudo – e julgar seus méritos, e esses dois processos envolvem atos mentais voluntários, 

não reações meramente instintivas, sejam do corpo ou da mente. Conforme a definição 

senequiana, todas as pessoas estão dispostas a experimentar os primeiros movimentos. Essa 

tendência natural não é curável, mas as emoções podem ser erradicadas. Assim, conforme 

dissemos, enquanto o dolor é um estímulo que todos sentem, o sofrimento – aegritudo – 

pode e deve ser combatido para não se transformar em doença da alma, já em um estágio 

irremediável. 

No entanto, conforme pontua Francesca Prescendi (2008, p. 298), a aegritudo se 

distingue das outras emoções, uma vez que a perda de um ente querido não requer avaliação. 

A peculiaridade da aegritudo e, em consequência, do luto, é que o indivíduo atingido pela 

dor da perda sente uma emoção independente das intenções de um possível adversário ou de 

seu status social. O luto, nesse sentido, é um profundo desespero causado por uma morte 

 
169 “Ergo prima illa agitatio animi quam species iniuriae incussit non magis ira est quam ipsa iniuriae species; 

ille sequens impetus, qui speciem iniuriae non tantum accepit sed adprobauit, ira est” (Sen. De Ira. II.3.5). 
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considerada prematura, imprevisível e injustificada. Se não há uma avaliação das intenções 

de um possível adversário ou do perigo que ele poderia representar, como no caso de ira ou 

medo, a avaliação do luto consiste em ir contra a ideia de precariedade e a arbitrariedade da 

vida humana. Como a vítima de um insulto, a pessoa enlutada se sente vítima, mas, 

diferentemente dos feridos, a lesão não é causada por outro ser humano: é uma consequência 

da condição humana. É nessa premissa que Sêneca baseia sua argumentação para eliminar o 

sofrimento e o luto exacerbado dos destinatários de suas consolatórias. 

Aqui está o ponto crucial: as emoções devem ser passíveis de raciocinar, ou estão 

além do nosso controle. No caso das emoções – não as preliminares iniciais das emoções, 

mas as emoções humanas genuínas – a razão deve ser capaz de prevalecer. Como diz Sêneca, 

“a ira é evitada por preceitos. É efetivamente um vício voluntário da alma, não desses que 

ocorrem por certa condição da sorte humana e que, por isso, sucedem até com as pessoas 

mais sábias [...]” (Sen. De Ira. II.2.2 – Trad. de J. E. Lohner).170 Conforme essa passagem 

nos permite compreender, o vício pode ser combatido por meio de preceitos filosóficos, isto 

é, por intermédio de ensinamentos racionais. Podemos extrapolar essa explicação senequiana 

e afirmar que, do mesmo modo, a aegritudo também pode ser combatida pela razão. É, pois, 

nesse sentido que Sêneca escreve suas consolatórias, haja vista que o autor pretende, por 

meio de preceitos e exemplos, mudar os comportamentos dos leitores-ouvintes diante da 

morte de entes queridos ou amigos. 

O primeiro ponto a observarmos nas consolatórias senequianas se refere à 

duração do luto e sua possível desmedida. Em sua Consolação à Márcia pela perda de seu 

filho, Sêneca pontua que todos os esforços de suas amigas foram em vão e mesmo o tempo, 

que é o remédio natural da dor, desperdiçou suas forças sobre ela (Sen. Marc. 1.6). Durante 

três anos, Márcia lamentou sem a menor remissão de intensidade e, como todos os vícios 

que não são controlados, a aflição se alimenta de sua própria amargura e a dor se torna uma 

espécie de prazer perverso (Sen. Marc. 1.7). Notamos, aqui, o motivo de Sêneca escrever e 

endereçar sua consolatória à Márcia: esta se deixou levar pela aegritudo e todas as tentativas 

anteriores de consolo foram em vão. 

Na consolatória que escreveu à sua mãe, Hélvia, para amenizar sua tristeza por 

seu exílio, Sêneca explica que hesitou em escrever mais cedo, pois sabia que o consolo por 

 
170 “Ira praeceptis fugatur; est enim uoluntarium animi uitium, non ex his quae condicione quadam humanae 

sortis eueniunt ideoque etiam sapientissimis accidunt.” (Sen. De Ira. II.2.2). 
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uma dor ainda fresca pode inflamar a ferida, em vez de aliviá-la e, assim, esperou até que 

diminuísse em intensidade e pudesse suportar a cura (Sen. Helu. 1.2). Segundo nossa 

interpretação, Sêneca sugere que o luto não deve ser reprimido, mas deve seguir seu curso 

e, portanto, tem um ponto ou norma intermediária adequada. Nesse mesmo tratado 

consolatório, o filósofo afirma que Hélvia ser uma mulher não é desculpa para chorar sem 

fim e que os ancestrais estipularam um período de dez meses de luto pelos maridos, limitando 

assim, em vez de proibir, o luto. Em suas palavras  

abater-se com uma dor infinita, quando se perde uma pessoa muito querida, 

é um estúpido gosto, e não se abater em absoluto é uma dureza desumana: 

a melhor medida entre o sentimento e a razão é experimentar a dor e 

dominá-la (Sen. Helu. 16.1 – Trad. de C. F. M. van Raij).171  

 

Notamos, no excerto supracitado, que Sêneca não pretende eliminar o luto, pois 

trata-se de um ritual religioso e uma obrigação para com os antepassados e a família. É nesse 

sentido que o filósofo se vale do termo pietas para que essa deva estar de acordo com a ratio. 

Pietas significa cumprir os deveres para com a pátria, a família e os deuses; define-se como 

um sentimento de obrigação ao círculo no qual o romano encontra-se inserido. Segundo 

Pereira, “a pietas define-se habitualmente como um sentimento de obrigação para com 

aqueles a quem o homem está ligado por natureza (pais, filhos, parentes)” (PEREIRA, 1989, 

p. 328). Assim, o luto deve acontecer e ser ritualizado, conforme explicitamos no segundo 

capítulo desta tese. O luto exacerbado e o sofrimento desmedido, no entanto, devem ser 

combatidos. 

Após o período determinado, manter-se nesse comportamento seria malvisto 

socialmente. Manter essa “aparência horrível”, para usarmos os termos de Cícero, 

expressaria, em nossa interpretação, um sofrimento desmedido, uma aegritudo. Como 

Dupont (2002, p. 65) esclarece, aqueles que se deixassem levar pelo luto exacerbado 

sofreriam sanções, tais como o repúdio dos amidos e familiares, uma vez que tais 

comportamentos eram vistos como degradantes. Em função desse efeito negativo, a 

aegritudo não se trata apenas de um estado do indivíduo, mas denota uma espécie de erro 

moral expresso no comportamento, erro esse capaz de destruir não apenas o indivíduo, mas 

 
171 “nam et infinito dolore, cum aliquem ex carissimis amiseris, adfici stulta indulgentia est, et nullo inhumana 

duritia: optimum inter pietatem et rationem temperamentum est et sentire desiderium et 

opprimere.” (Sen. Helu. 16.1). 
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todos os vínculos sociais e familiares do mesmo. Para Cícero, a expansão da aegritudo traz 

ao indivíduo uma série de vícios que se subordinam a ela:  

“à aflição se subordinam a inveja [...], a rivalidade, o ciúme, a compaixão, 

a angústia, o luto, a melancolia, o abatimento, a dor, a lamentação, o 

desassossego, o tormento, a aflição, o desespero” (Cic. Tusc. IV.16 – Trad. 

de B. F. Bassetto).172  

 

Enquanto a aegritudo se origina de um juízo errado de que se está na presença de um grande 

mal, seus efeitos trazem uma série de outros vícios à alma e, por sua vez, alimentam a aflição. 

Para Dupont (2002, p. 65), esse conjunto de comportamentos que abarcam a 

aflição nos mostra que, para os romanos, a paixão abala não apenas a mente dos indivíduos, 

mas também se refere às suas manifestações físicas. Sêneca, no De Clementia, nos mostra 

como o sábio não se deixa levar pela aegritudo: 

A aflição (aegritudo) não abate um homem sábio. Sua mente é serena, nada 

pode suceder-lhe que não possa enfrentar. [...] O pesar esmaga, abate, 

restringe os pensamentos. É o que não acontecerá ao sábio, mesmo nas suas 

desgraças pessoais. Por outro lado, ele irá rechaçar toda a fúria da fortuna 

e quebrá-la sob seus pés. Conservará sempre a mesma face calma e 

imperturbável, coisa que não poderia fazer se ele fosse palco da tristeza 

(Sen. Clem. II.5.4-5 – Trad. de L. Feracine).173 

 

Nesse excerto, vemos como Sêneca aponta que o sábio não se deixa levar pela 

aflição. Para nossos propósitos, devemos destacar a descrição que o filósofo faz da aparência 

do sábio diante da aegritudo, na qual ele mantém sua face calma e imperturbável, ao 

contrário da descrição de Cícero que coloca aquele que sofre com a aegritudo como uma 

aparência horrível. Essa comparação entre os autores deixa claro, em nossa perspectiva, 

como as paixões e o sofrimento se manifestam fisicamente nos indivíduos. Enquanto o luto 

permite uma ritualização do sofrimento diante da perda dos entes queridos, o excesso de 

manifestações físicas da dor torna-se um comportamento inaceitável diante da sociedade. 

Assim, as manifestações do dolor no momento do luto devem encontrar um término. A 

emoção da aegritudo deve ser regulada e restrita. 

 
172 “ut aegritudini invidentia [...] aemulatio, obtrectatio, misericordia, angor, luctus, maeror, aerumna, dolor, 

lamentatio, sollicitudo, molestia, adflictatio, desperatio,” (Cic. Tusc. IV.16) 

173 “aegritudo autem in sapientem virum non cadit; serena eius mens est, nec quicquam incidere potest, quod 

illam obducat. [...] Maeror contundit mentes, abicit, contrahit; hoc sapienti ne in suis quidem accidet 

calamitatibus, sed omnem fortunae iram reverberabit et ante se franget; eandem semper faciem servabit, 

placidam, inconcussam, quod facere non posset, si tristitiam reciperet.” (Sen. Clem. II.5.4-5). 
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A partir dessas considerações, vemos como a terapia da alma deve suceder, de 

acordo com Sêneca. A extirpação estoica de emoções está claramente formulada em Sêneca: 

“Foi perguntado se é melhor ter paixões moderadas ou não. Nós as expulsamos [...]. Não 

vejo como qualquer condição moderada de uma doença possa ser saudável ou útil.” (Sen. 

Ep. 116.1 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).174 Como notamos na passagem supracitada, 

as paixões não devem ser moderadas, mas ativamente combatidas por aquele que a sente. O 

filósofo estabelece esse debate na epístola 85, na qual afirma que “é bem mais fácil impedir 

que elas [as paixões] se originem do que dominar depois os seus ardores” (Sen. Ep. 85.9 – 

Trad. de J. A. Segurado e Campos).175 Isso significa que Sêneca pretende extirpar a causa 

primeira do sofrimento, isto é, a dor. Como pontua na consolatória a Márcia, “Não posso, 

agora, tratar com complacência nem suavemente tão cruel dor: é preciso violentá-la” (Sen. 

Marc. 1.8 – Trad. de C. F. M. van Raij).176 Como, então, Sêneca desenvolve sua 

argumentatio para eliminar o dolor dos destinatários? Como, por meio de seus textos, o 

filósofo pretende mudar os comportamentos dos leitores-ouvintes? 

Alguns remédios, embora eficazes, são rejeitados por Sêneca, porque são 

passivos demais ou inconsistentes com a dignidade romana. A tristeza pode ser curada com 

o passar do tempo, mas Sêneca coloca essa prática como desonrosa (Sen. Ep. 63.12). Assim, 

pontua que “prefiro que sejas tu a afastar de ti a dor do que seja ela a afastar-se de ti” (Sen. 

Ep. 63.12 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).177 O remédio mais vergonhoso para o luto 

é o cansaço do luto. Lucílio deve afirmar-se e abandonar o luto, não ser abandonado por ele. 

Essa mesma ideia aparece na consolatória à Márcia, na qual Sêneca afirma que “mesmo o 

bem conhecido remédio natural, o tempo, que concilia até os maiores sofrimentos, somente 

em ti perdeu a força” (Sen. Marc. 1.6 – Trad. de C. F. M. van Raij).178 Isso significa que a 

aegritudo, o sofrimento que advém da dor da perda, enraizou-se em Márcia e, portanto, deve 

ser extirpado com ainda mais força. É, pois, contra essa situação, de sofrimento desmedido, 

 
174 “Utrum satius sit modicos habere adfectus an nullos saepe quaesitum est. Nostri illos expellunt [...]. Ego 

non video quomodo salubris esse aut utilis possit ulla mediocritas morbi.” (Sen. Ep. 116.1). 

175 “Facilius est enim initia illorum prohibere quam impetum regere.” (Sen. Ep. 85.9) 

176 “Non possum nunc per obsequium nec molliter adgredi tam durum dolorem: frangendus est.” (Sen. Marc. 

1.8) 

177 “malo relinquas dolorem quam ab illo relinquaris” (Sen. Ep. 63.12) 

178 “llud ipsum naturale remedium temporis, quod maximas quoque aerumnas componit, in te una uim suam 

perdidit.” (Sen. Marc. 1.6) 



 

141 

que Sêneca escreve suas consolatórias e propõe remédios eficazes por meio de preceitos e 

exemplos. 

Sêneca usa preceitos filosóficos para construir seus argumentos e, assim, mudar 

os comportamentos daqueles que se deixam levar pelo sofrimento. Compreendemos, 

portanto, a filosofia como remedium contra o sofrimento. Vale destacar que, conforme 

pontuamos, cada consolatória possui uma disposição própria de argumentos e, de forma 

didática, iremos selecionar elementos em comum para nossa análise, uma vez que os 

preceitos gerais se repetem com certa frequência em seus textos consolatórios. Nesse 

sentido, o primeiro argumento senequiano que destacamos é, pois, sobre a fragilidade e a 

efêmera condição dos indivíduos e de todas as coisas. Temos, na consolatória à Márcia, um 

momento em que Sêneca a repreende por lamentar a morte do filho:  

E que esquecimento é este, afinal, de sua própria condição e da de todos? 

Você nasceu mortal e gerou mortais. Sendo você mesma um corpo caduco 

e arruinado, onde pululam as doenças, você esperava ver sair de uma 

substância tão frágil seres sólidos e imortais? (Sen. Marc. 11.1 – Trad. de 

C. F. M. van Raij).179  

 

Nessa passagem, o filósofo a lembra da condição frágil dos corpos humanos, haja vista que 

estes sucumbem a todo instante às doenças e males naturais. Desse modo, Sêneca afirma, a 

partir do preceito de que todos são mortais, que não se deve lamentar a morte dos entes 

queridos, uma vez que, ao nascerem, estes já estariam condenados à finitude. A diferença 

seria que, de alguns indivíduos, a vida seria tomada no primeiro dia, enquanto a outros ela 

seria retirada já na velhice. Esse mesmo preceito aparece na consolatória à Políbio, na qual 

o filósofo pontua que todas as coisas são perecíveis, desde os monumentos até os corpos das 

pessoas: “É assim: nada é perpétuo, poucas coisas, duradouras; cada uma, à sua maneira, 

frágil; variam seus destinos, mas tudo começa e acaba.” (Sen. Pol. 1.1 – Trad. de C. F. M. 

van Raij).180 A finitude das coisas e dos homens não é algo a se lamentar, pois é conforme a 

 
179 “Quid opus est partes deflere? tota flebilis uita est: urgebunt noua incommoda, priusquam ueteribus satis 

feceris. Moderandum est itaque uobis maxime, quae inmoderate fertis, et in multos dolores humani pectoris 

uis dispensanda. Quae deinde ista suae publicaeque condicionis obliuio est? Mortalis nata es mortalesque 

peperisti: putre ipsa fluidumque corpus et causis morbos repetita sperasti tam inbecilla materia solida et 

aeterna gestasse?” (Sen. Marc. 11.1). 

180 “Ita est: nihil perpetuum, pauca diuturna sunt; aliud alio modo fragile est, rerum exitus uariantur, ceterum 

quidquid coepit et desinet.” (Sen. Pol. 1.1). 
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natureza e, como podemos compreender desse excerto, lamentar o fim de algo destinado a 

finitude é um ato condenável por Sêneca.  

Do mesmo modo, o autor argumenta, em outro momento que  

todas as coisas rodam e passam: vão de um a outro ponto, como ordena a 

inexorável lei do mundo; quando terão terminado, durante um determinado 

período de tempo, sua volta, farão novamente o caminho percorrido.” (Sen. 

Helu. 6.8 – Trad. de C. F. M. van Raij).181  

 

Nessa passagem, Sêneca considera que, assim como os fenômenos naturais, a terra e os 

astros se encontram regidos pela instabilidade, a vida humana, como parte do mundo, 

também está submetida à essa condição. Isso significa, segundo nossa interpretação, que o 

filósofo afirma, para os leitores-ouvintes, que refletir sobre a fragilidade e a efêmera 

condição da natureza é fundamental para encarar a morte dos entes queridos como um 

fenômeno natural, o qual não exige sofrimento ou lamentação, mas os rituais religiosos 

necessários. 

Ao contrário do que pode parecer em alguns momentos, Sêneca não recrimina 

lamentar os mortos ou cumprir com os rituais do luto. Na consolatória à Márcia, o filósofo 

pontua que “está conforme à natureza lamentar os seus. Quem o contesta, desde que estes 

lamentos sejam moderados?” (Sen. Marc. 7.1 – Trad. de C. F. M. van Raij).182 Sêneca 

argumenta, no decorrer do texto, que a dor dos animais é violenta, mas de duração mais 

curta. Sentir a dor pela perda seria, portanto, natural, mas lamentar-se por tempo demasiado 

seria contra a natureza e contra os costumes romanos. Nesse mesmo sentido, o filósofo 

escreve à Lucílio, na epístola 63, afirmando que  

a homens como nós pode perdoar-se que deixemos correr lágrimas, desde 

que não em excesso, e desde que nós mesmos saibamos estancar. Importa 

que, perante o desaparecimento de um amigo, os nossos olhos nem fiquem 

secos nem imundos” (Sen. Ep. 63.1 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).183  

 

 
181 “Omnia uoluuntur semper et in transitu sunt; ut lex et naturae necessitas ordinauit, aliunde alio deferuntur; 

cum per certa annorum spatia orbes suos explicuerint, iterum ibunt per quae uenerant” (Sen. Helu. 6.8). 

182 “At enim naturale desiderium suorum est. Quis negat, quam diu modicum est?” (Sen. Marc. 7.1) 

183 “Nobis autem ignosci potest prolapsis ad lacrimas, si non nimiae decucurrerunt, si ipsi illas repressimus. 

Nec sicci sint oculi amisso amico nec fluant” (Sen. Ep. 63.1) 
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Tal como compreendemos, a partir desse excerto, o choro advindo da dor da perda de um 

amigo não deve ser combatido, mas seu excesso sim, pois, como argumenta o autor, o choro 

excessivo ocorre não pela dor, mas para mostrar seu sofrimento aos outros (Sen. Ep. 63.2). 

O choro, conforme pontuamos no segundo capítulo desta tese, era parte do ritual dos 

enlutados, portanto, parte do costume dos romanos. No entanto, haviam prazos definidos por 

lei e pelos costumes. 

É assim que Sêneca, na mesma carta, lembra Lucílio:  

Os antigos romanos instituíram para as mulheres um período de luto de um 

ano, não para que levassem um ano para chorar, mas para não chorar ainda 

mais tempo. Para os homens não há prazo marcado pela lei, porque nenhum 

prazo conviria à sua dignidade” (Sen. Ep. 63.13 – Trad. de J. A. Segurado 

e Campos).184  

 

Como podemos observar nessa passagem, Sêneca encara a lei sobre o luto feminino não 

como uma forma de permissão do choro, mas como um limite o qual não deveria ser 

transposto. Por sua vez, para os homens, não deveria haver limite algum. Essa perspectiva é 

endossada pela argumentação que o filósofo oferece à Marulo, na epístola 99, na qual afirma: 

“Há inúmeros exemplos de homens que perderam filhos jovens sem soltar uma lágrima, que, 

ao voltarem do funeral, se dirigiram para o Senado ou qualquer outro serviço público, e logo 

se lançaram ao trabalho.” (Sen. Ep. 99.6 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).185 Nessa 

passagem, mais uma vez, podemos notar que Sêneca elenca o funeral como elemento 

importante do processo de luto e, por outro lado, o choro excessivo é condenado. Realizar 

os rituais funerários é uma atitude que denota a pietas, o respeito aos mortos e aos seus 

familiares e amigos. Não o fazer, para Sêneca, seria contra a natureza, do mesmo modo que 

chorar excessivamente é não aceitar a morte como algo natural. 

Sofrer pela ordem natural do mundo, isto é, sofrer pela morte dos entes queridos, 

é não aceitar a natureza. É nesse sentido que Sêneca questiona Lucílio quando este lamenta 

a morte de Metronacte: “Diz-me, por favor: o que achas tu mais justo, seres tu a obedecer à 

natureza ou a natureza a ti? Que diferença faz sair mais ou menos depressa de um sítio de 

 
184 “Annum feminis ad lugendum constituere maiores, non ut tam diu lugerent, sed ne diutius: viris nullum 

legitimum tempus est, quia nullum honestum.” (Sen. Ep. 63.13). 

185 “Innumerabilia sunt exempla eorum qui liberos iuvenes sine lacrimis extulerint, qui in senatum aut in 

aliquod publicum officium a rogo redierint et statim aliud egerint.” (Sen. Ep. 99.6). 
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onde temos mesmo de sair?” (Sen. Ep. 93.2 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).186 

Novamente, o preceito da efemeridade da vida aparece nos textos senequianos. Conforme 

argumenta Sêneca, não se deve preocupar em viver muito, mas sim viver plenamente, uma 

vez que viver muito depende do destino e viver plenamente depende de cada um (Sen. Ep. 

93.2). Como exemplo, o filósofo argumenta que viver oitenta anos em inação não significa 

viver muito, mas demorar-se na vida. Por outro lado, um homem que morre jovem, mas 

“cumpriu os deveres de um bom cidadão, de um bom amigo, de um bom filho, sem descuidar 

o mínimo pormenor” (Sen. Ep. 93.4 – Trad. de J. A. Segurado e Campos),187 atingiu a 

plenitude da vida. Temos, então, outro preceito filosófico usado por Sêneca para argumentar 

contra o sofrimento de seus destinatários: não importa a duração da vida, mas como se viveu. 

O destino não se preocupa em respeitar a ordem das idades (Sen. Ep. 63.14), ou seja, não há 

garantia de uma vida longa aos mais jovens ou de que a morte se aproxima dos mais velhos. 

Na carta 63, Sêneca afirma para Lucílio que a morte não deve nos encontrar desprevenidos, 

pois “tudo é mortal e a mortalidade não obedece a qualquer lei” (Sen. Ep. 63.15 – Trad. de 

J. A. Segurado e Campos).188 Assim, meditar sobre a morte, sobre a finitude das coisas e das 

pessoas evita o sofrimento que advém da dor da perda dos entes queridos, especialmente 

quando menos se espera. 

Apesar dessas orientações, a morte chega para a maioria das pessoas como um 

evento não esperado. Para esses casos, Sêneca propõe um remédio diferente: as boas 

lembranças dos entes queridos. É nesse sentido, pois, que o filósofo recomenda à Márcia:  

tenha um ouvido atento ao nome e à lembrança de seu filho e evite ver 

nisto uma tristeza a mais, como tantas pessoas que, em semelhantes 

circunstâncias, consideram como uma parte de sua infelicidade as 

consolações que lhe são oferecidas. (Sen. Marc. 5.3 – Trad. de C. F. M. 

van Raij).189  

 

Conforme supracitado, Sêneca pretende que Márcia encare seu consolo e os demais como 

boas formas de recordação de seu filho, não como um meio de aumentar sua dor e seu 

 
186 “Utrum, obsecro te, aequius iudicas, te naturae an tibi parere naturam? quid autem interest quam cito 

exeas unde utique exeundum est?” (Sen. Ep. 93.2). 

187 “officia boni civis, boni amici, boni filii executus est; in nulla parte cessavit” (Sen. Ep. 93.4). 

188 “omnia et mortalia esse et incerta lege mortalia” (Sen. Ep. 93.4). 

189 “et apertas aures praebe ad nomen memoriamque filii tui; nec hoc graue duxeris ceterorum more, qui in 

eiusmodi casu partem mali putant audire solacia.” (Sen. Marc. 5.3). 
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sofrimento. Como podemos perceber, a aristocrata excede o luto e, ainda mais, expõe seu 

sofrimento pela perda do filho. Isso leva-nos a compreender que as representações da morte 

não expressavam somente o papel público da produção de memória, mas circunscreviam, de 

igual modo, dimensões mais particulares e emocionais da lembrança dos mortos (HOPE, 

2011, p. 177). O sentimento de dor, o grito, a automutilação e a lamentação vão contra os 

ideais romanos de virtude e autocontrole do cidadão, uma vez que essas expressões 

exageradas se tornavam incompatíveis com os ideais de uma vida tranquila (ERKER, 2011, 

p. 49). Logo, a consolatória tornava-se um exercício retórico e filosófico, o qual permitia a 

Sêneca exibir os princípios estoicos contra o sofrimento excessivo e prolongado. Esse 

mesmo receio é expresso na consolatória à Hélvia, na qual Sêneca afirma não ter escrito 

antes pois compreendia que não devia afrontar uma dor ainda recente para que esta não 

aumentasse de intensidade (Sen. Helu. 1.1). 

Os textos consolatórios, em si, devem ser vistos como um remédio e, mais do 

que isso, suas recomendações devem ser seguidas para que a dor possa ser extirpada e o 

sofrimento pela morte eliminado. Lembrar-se dos feitos, das boas memórias e dos objetos 

de recordação são comportamentos que Sêneca estimula em seus destinatários. É nesse 

sentido que encoraja Políbio: 

Prolonga também a memória de teu irmão com algum trabalho de teus 

escritos: isso é a única obra dentre as humanas a que calamidade alguma 

faz mal, que nenhuma velhice consome. As demais, que consistem em 

estruturas de pedras e massas de mármore ou tumbas de terra elevadas às 

alturas, não dilatam duradouramente o tempo, porque também elas se vão; 

é imortal a lembrança do engenho. (Sen. Pol. 18.2 – Trad. de C. F. M. van 

Raij).190 

 

Ao incitar Políbio a trabalhar com os textos de seu irmão, Sêneca o estimula a 

exercer boas recordações de seus feitos, uma vez que seus escritos não são consumidos pelo 

tempo. É interessante notar, nesse excerto, que o filósofo incita o uso de objetos pessoais 

como fonte de boas lembranças, ao invés de monumentos públicos. Uma gama de opções 

estava disponível para manter os nomes dos mortos vivos, como, por exemplo, epitáfios, 

túmulos, estátuas e edifícios. Por outro lado, também tinham disponíveis objetos de ligação 

 
190 “Fratris quoque tui produc memoriam aliquo scriptorum monumento tuorum; hoc enim unum est in rebus 

humanis opus cui nulla tempestas noceat, quod nulla consumat uetustas. Cetera, quae per constructionem 

lapidum et marmoreas moles aut terrenos tumulos in magnam eductos altitudinem constant, non propagant 

longam diem, quippe et ipsa intereunt: inmortalis est ingeni memoria.” (Sen. Pol. 18.2). 
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mais pessoais, como retratos e joias (HOPE, 2017, p. 41). Estes poderiam servir para 

comemorar a pessoa morta e a dor, além de proporcionar um lugar para o consolo. Os livros, 

aqui, são objetos de lembrança e devem ser usados como um remédio para a alma. Lembrar-

se dos entes queridos é uma forma ativa de diminuir o sofrimento.  

Na sua carta 63, na qual Sêneca consola Lucílio pela perda de seu amigo Flaco, 

este preceito também aparece: “pensar nos amigos já desaparecidos é algo que nos 

proporciona uma doce satisfação” (Sen. Ep. 63.7 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).191 

Na perspectiva do filósofo, é como se o amigo ainda estivesse em sua presença, mas na 

forma de uma lembrança, tal como acontece quando este viaja para longe e se perde o contato 

físico. Deve-se encarar a perda de amigos e entes queridos não com tristeza pela perda, mas 

com alegria de os ter possuído por determinado tempo (Sen. Ep. 99.3). É nesse sentido que 

Sêneca incita Metrodoro sobre a perda de seu filho:  

Fala dele sempre que tiveres ocasião, conserva a sua memória o tanto 

quanto puderes, e essa memória tanto mais frequentemente te acudirá 

quanto mais o puder fazer sem azedume; ninguém tem prazer em fazer 

companhia a um homem triste, ninguém pode passar a vida na tristeza. 

(Sen. Ep. 99.23 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).192  

 

As memórias positivas eram um antídoto para o sofrimento. Além disso, conforme notamos 

na passagem acima, elas evitariam o afastamento dos amigos que poderia ocorrer devido a 

uma tristeza demasiada. Do ponto de vista dos preceitos filosóficos, lembrar os mortos, suas 

qualidades e conquistas positivas, era um aspecto importante da racionalização da morte e 

do luto. Era, pois, uma forma ativa de mitigar o sofrimento pela perda dos entes queridos e 

amigos. 

Conforme compreendemos, esses preceitos trabalhados por Sêneca nas suas 

cartas e tratados consolatórios tinham por objetivo combater o sofrimento para este não se 

transformar em uma doença da alma. Nas palavras do filósofo,  

[...] a dor ou não deve encontrar acolhimento no nosso espírito ou deve ser 

dele expulsa o quanto antes! [...] Os nossos princípios são perfeitamente 

corretos: quando o nosso afeto tiver pago o tributo às lágrimas, tiver, passe 

a expressão, ‘desnatado’ o desgosto, há que não deixar o espírito 

 
191 “amicorum defunctorum cogitatio dulcis ac blanda est” (Sen. Ep. 63.7). 

192 “Ceterum frequenter de illo loquere et memoriam eius quantum potes celebra; quae ad te saepius revertetur 

si erit sine acerbitate ventura; nemo enim libenter tristi conversatur, nedum tristitiae” (Sen. Ep. 99.23). 
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mergulhado na dor”] (Sen. Ep. 99.26-27 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).193 

 

Sêneca pretende extirpar a dor de seus destinatários por meio da consolação. O 

filósofo afirma que toda pessoa é dotada da razão, portanto, capaz de atingir o bem moral, 

não se deixar perturbar pela dor. É necessário, como notamos na passagem supracitada, 

pagar o tributo às lágrimas, isto é, cumprir com os rituais fúnebres. Mas, sofrer em 

desmedida e prolongar o luto indefinidamente seria malvisto socialmente. Essas ações 

interferiam na relação do indivíduo em suas redes de apoio, família e amigos, trazendo 

consequências à toda sociedade. Os preceitos, portanto, eram um apelo à racionalidade 

daqueles que se deixavam levar pela emoção da aegritudo, faziam parte dos argumentos que 

pretendiam trazer o indivíduo de volta aos seus papéis sociais, uma vez que, na perspectiva 

senequiana, as pessoas seriam como partes de um corpo, por conseguinte, deveriam trabalhar 

em conjunto para o bom funcionamento da sociedade. Antes de adentrarmos nessa questão 

das redes de apoio, no entanto, vejamos outro aspecto da argumentação senequiana. Sêneca, 

em uma de suas cartas à Lucílio, afirma: 

Eu 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. (Sen. Ep. 94.21 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).194 

 

Quais seria, pois, os outros métodos citados por Sêneca? Quais seriam os outros 

meios, além dos preceitos, que poderiam ser usados para corrigir essas convicções falsas, 

isto é, a crença de que a morte é um mal? Segundo nossa compreensão, os exemplos formam 

a outra base sobre a qual o filósofo constrói sua argumentação àqueles que sofrem pelas 

perdas de entes queridos. Os exemplos, ao lado dos preceitos, compunham a argumentação 

filosófica senequiana da consolatórias. São esses elementos que, em nossa perspectiva, 

 
193 “dolorem aut admittendum in animum non esse aut cito expellendum. [...] Nos quod praecipimus honestum 

est: cum aliquid lacrimarum adfectus effuderit et, ut ita dicam, despumaverit, non esse tradendum animum 

dolori.” (Sen. Ep. 99.26-27). 

194 “Concedo per se efficacia praecepta non esse ad evertendam pravam animi persuasionem; sed non ideo 

non aliis quidem adiecta proficiunt. Primum memoriam renovant; deinde quae in universo confusius 

videbantur in partes divisa diligentius considerantur. Aut in isto modo licet et consolationes dicas supervacuas 

et exhortationes: atqui non sunt supervacuae.” (Sen. Ep. 94.21). 
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transforma a filosofia em um remedium contra o sofrimento, um remédio usado para 

combater ativamente o dolor pela perda de familiares e amigos. 

Segundo nossa interpretação, o objetivo maior de Sêneca, por meio de seus 

preceitos e exemplos, é transformar o comportamento de seus destinatários, ou seja, fazê-los 

mitigar o sofrimento e voltar suas atividades públicas. O filósofo intenciona, com suas cartas 

e tratados consolatórios, oferecer remédios eficazes para extirpar a emoção do sofrimento ao 

combater diretamente sua fonte, isto é, a dor pela perda de entes queridos, familiares ou 

amigos. Além dos preceitos, Sêneca se vale de exemplos de outras pessoas que já passaram 

por situação semelhante para incitar os comportamentos adequados e extirpar as ações 

inadequadas dos destinatários, tais como se isolar dos amigos ou se afastar dos afazeres 

públicos. Nesse sentido, veremos agora como Sêneca usa os exemplos como elementos 

fundamentais de seu argumento filosófico para seus destinatários dominarem o dolor sentido 

pela morte dos entes queridos e, assim, extirpar a aegritudo, o sofrimento. 

 

3.2 – UMA LEITURA DOS COMPORTAMENTOS EXEMPLARES FRENTE AO 

PROCESSO DE LUTO 

 

A temática da morte ocupa, nas reflexões de Sêneca, um lugar central, em 

especial no que se refere aos conselhos dados pelo filósofo àqueles que o interpelavam sobre 

como bem viver. Sendo assim, vamos refletir sobre relação entre a morte e os 

comportamentos sociais diante do luto representados nas consolatórias de Sêneca a partir 

dos exemplos. O conceito de exemplo se refere a uma narrativa ou referência a uma ação 

que foi executada por um ator social diante dos olhos de membros de sua comunidade, que 

foi julgada por esse público de espectadores como notavelmente boa ou ruim em termos de 

um ou mais dos valores ou crenças que o público e o ator compartilham e que foram 

subsequentemente monumentalizados como uma ação notável (ou má ação) que carrega 

força normativa (ROLLER, 2015, p. 81). Nesse sentido, Sêneca se vale desse recurso em 

diversos momentos, elencando os exemplos seja no formato de espelho, isto é, comparando 

bons e maus exemplos, seja no formato de listas, na qual o autor encadeia diversos nomes 

de personagens que tiveram determinada conduta. 
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Sendo assim, nossa análise passa por escolhas e, com base em nosso objetivo, 

isto é, analisar os comportamentos diante da perda de amigos e familiares, elencamos 

exemplos que envolvem os amigos ou familiares dos destinatários das consolatórias. As 

consolatórias senequianas forneceriam exemplos numerosos, condutas cívicas a serem 

imitadas ou condutas viciosas a serem rejeitadas. Os exempla, em sentido retórico, tornavam 

claro o que era obscuro, à medida que ajudavam na construção do verossímil. O discurso 

senequiano buscava, em nosso entendimento, construir exemplos de comportamentos que 

levassem em consideração o ideal estoico de virtude, isto é, viver conforme a natureza em 

uma busca constante pela tranquilidade da alma. 

Para tanto, consideramos essencial relembrar o objetivo das consolações 

filosóficas, sobre isto Cícero define que “os deveres de quem consola são, portanto, os 

seguintes: eliminar a raiz da aflição (aegritudo) ou aplaca-la ou reduzi-la ao mínimo possível 

e não permitir que se espalhe mais ou se espalhe em outras direções” (Cic. Tusc. III.76 – 

Trad. de B. F. Bassetto).195 Guiando-nos, então, nesta perspectiva, entendemos que as 

consolações de Sêneca direcionam aos seus destinatários reflexões e exemplos que os 

possibilitam a buscar a tranquilidade da alma. Era preciso viver sem valorizar muito a vida, 

isto é, sem alimentar muitas angústias pelo dia seguinte. Relevante lembrar-se que todos 

caminhavam, inevitavelmente, para a morte desde o seu nascimento. Frente a isto, subjaz a 

aceitação de que a morte é parte da natureza, logo, deve ser encarada e recebida sem 

sofrimentos e excessos. 

Na perspectiva senequiana, viver a vida com qualidade é mais relevante do que 

propriamente sua duração (MANTOVANI, 2015, p. 30). A relação entre saber morrer e saber 

viver pode ser observada numa das cartas sobre a brevidade da vida, em que Sêneca sugere 

ao seu interlocutor que se “deve aprender a viver por toda a vida e, por mais que te admires, 

durante toda a vida se deve aprender a morrer” (Sen. Breu. 7.3-4 – Trad. de L. Feracine).196 

Semelhante a esta perspectiva, o filósofo pondera, na carta 63 a Lucílio, que devemos 

ordenar à nossa alma que se mantenha tranquila e que paguemos sem queixumes o tributo 

 
195 “Haec igitur officia sunt consolantium, tollere aegritudinem funditus aut sedare aut detrahere quam 

plurimum aut supprimere nec pati manare longius aut ad alia traducere” (Cic. Tusc. 3. 76). 

196 “uiuere tota uita discendum est et, quod magis fortasse miraberis, tota uita discendum est mori.” (Sen. Breu. 

7.3-4). 
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de nossa condição mortal. Neste contexto da consolação a Lucílio, que perdera seu amigo, 

Sêneca diz que: 

Não ousaria exigir de ti que não sentisses o mínimo abalo perante o fato, 

embora isso fosse o ideal. Uma tal firmeza de ânimo, contudo, apenas está 

ao alcance de quem já se alçou muito acima das contingências da fortuna. 

[...] Chorar, sim, desfazermo-nos em pranto, isso não! (Sen. Ep. 63.1-2 – 

Trad. de J. A. Segurado e Campos).197 

 

Como observamos, Sêneca, acentua em sua escrita as fraquezas do espírito 

humano, por isso, cumpre o papel de uma educação das condutas, uma cura para as doenças 

da alma por meio da filosofia. Não basta saber a filosofia e deter o conhecimento ou a teoria 

pois, para Sêneca, o homem torna-se digno quando coloca em prática os saberes, quando 

aplica os preceitos filosóficos mesmo diante da dor extrema, tal como destaca na passagem 

acima. Na carta a Lucílio, Sêneca aponta para questões relacionadas a como o indivíduo 

pode, por meio da virtude, tornar-se forte, capaz de enfrentar todos os golpes da fortuna. Ao 

mesmo tempo, destaca, do ponto de vista de uma filosofia moral, a representatividade da 

virtude e do fortalecimento de si, o que nos permite compreender o papel do indivíduo como 

cidadão, frente ao exemplo que deve ser e transmitir ao saber lidar com as adversidades, 

sobretudo, com a morte. Sêneca fala para Lucílio sobre a importância de manter a firmeza 

da alma a fim de manter-se protegido e preparado para os reveses da fortuna. Ora, nas 

proposições do filósofo era imprescindível não perder o contato com o mundo social, pois 

ao encarcerar-se na dor, poderia correr o risco de perder-se. Diante disso, era necessário um 

constante processo de autoexame. Em suas palavras: 

O que vou dizer-te agora é uma verdade mais do que rebatida, mas nem 

por andar em todas as bocas eu deixarei de a repetir: quando 

deliberadamente não pomos nós um termo à nossa dor, o tempo o fará por 

nós. [...] Coisa alguma se torna aborrecida mais depressa do que a dor; uma 

dor recente suscita quem a console e provoca simpatia dos outros, enquanto 

uma dor demasiado prolongada incorre no ridículo, e com razão, porquanto 

ou é fingida ou é idiota! (Sen. Ep. 63.12-13 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).198 

 

 
197 “Illud, ut non doleas, vix audebo exigere; et esse melius scio. Sed cui ista firmitas animi continget nisi iam 

multum supra fortunam elato [...] lacrimandum est, non plorandum.” (Sen. Ep. 63.1-2). 

198 “Scio pertritum iam hoc esse quod adiecturus sum, non ideo tamen praetermittam quia ab omnibus dictum 

est: finem dolendi etiam qui consilio non fecerat tempore invenit. [...] Nulla res citius in odium venit quam 

dolor, qui recens consolatorem invenit et aliquos ad se adducit, inveteratus vero deridetur, nec inmerito; aut 

enim simulatus aut stultus est.” (Sen. Ep. 63.12-13). 
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No que se refere ao modo como os indivíduos podem alcançar a firmeza da alma, 

Sêneca afirma que os homens têm que seguir a sua natureza, que é racional. O trecho da 

carta acima explicita de que não se pode mudar os acontecimentos que são externos a nós, 

mas está no controle do indivíduo escolher como comportar-se, por exemplo, diante da dor 

da perda de um ente querido. Neste momento de dor, o indivíduo ideal deve exercer a virtude 

e agir de forma racional, pois morrer é um fato. Quando Sêneca acentua “e nada há mais 

inconveniente para um homem prudente do que deixar o cansaço servir de remédio à dor” 

(Sen. Ep. 63.12 – Trad. de J. A. Segurado e Campos)199 frisa que para todo homem digno de 

conhecimento e prudência não haveria outro comportamento a se esperar que não àquele 

pautado no exemplum e no moderatus diante da morte. Aqui, sem ressalvas, o homem deve 

ser compreendido como um ser para a morte, pois a mortalidade se constitui como uma 

determinação da natureza humana. 

Compreendemos, portanto, que ao longo dos textos senequianos e, em especial, 

suas consolatórias, têm-se a apresentação de personagens-protagonistas, os quais devem 

cumprir um papel, quer seja: ser um exemplo ou um contraexemplo para aquilo que Sêneca 

deseja demonstrar aos seus leitores. Há, nas reflexões filosóficas de Sêneca, exemplos de 

ações, acontecimentos e personagens que, para o autor, devem ser aprendidos e praticados, 

ou rejeitados diante da vida pública, em especifico aquelas condutas que dizem respeito ao 

momento de lidar com o luto, com a morte e sua inevitável dor. Em fins da carta 63 a Lucílio, 

por exemplo, temos a seguinte alusão: 

Neste momento medito em que tudo é mortal e que a mortalidade não 

obedece a qualquer lei; o que é possível, tanto é possível hoje como em 

outro dia qualquer. Pensemos, caro Lucílio, que em breve também nós 

iremos para onde foi agora, para a tristeza nossa, esse nosso amigo; até 

pode suceder que tenham razão os sábios e haja um lugar onde todos 

iremos residir após a morte: se assim for, esse amigo que julgamos ter 

morrido, limitou-se a partir para lá à nossa frente! (Sen. Ep. 63.15-16 – 

Trad. de J. A. Segurado e Campos).200  

 

Isto nos leva a crer que a percepção e o entendimento sobre a perda de um ente 

querido e a dor inevitável que essa circunstância ocasionava deveriam, como indica Sêneca, 

 
199 “Turpissimum autem est in homine prudente remedium maeroris lassitudo maerendi” (Sen. Ep. 63.12). 

200 “Nunc cogito omnia et mortalia esse et incerta lege mortalia; hodie fieri potest quidquid umquam potest. 

Cogitemus ergo, Lucili carissime, cito nos eo perventuros quo illum pervenisse maeremus; et fortasse, si modo 

vera sapientium fama est recipitque nos locus aliquis, quem putamus perisse praemissus est.” (Sen. Ep. 63.15-

16). 
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ser sentida de forma comedida, pois tratava-se de uma perda temporária, haja vista que “toda 

a vida é sempre breve” (Sen. Ep. 77.19 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).201 Na percepção 

senequiana, o homem equivoca-se ao temer a morte como um mal futuro, uma vez que ela 

já está no presente, acontece dia após dia, sem mesmo o homem se dar conta disso. Portanto, 

era imprescindível levar em consideração as posturas sociais que precisavam ser assumidas 

por aqueles que passam pelo processo de luto. Preocupar-se-iam com suas condutas diante 

da perda, isso simbolizaria um dever social.  

O luto, conforme dissemos, deve passar pelo processo ritual e isso envolve ações 

do enlutado diante da sociedade. Ao estimular seus leitores ouvintes a desenvolverem 

determinados comportamentos e, ao mesmo tempo, rechaçar outros, Sêneca pretende que o 

sofrimento, isto é, a aegritudo, não se transforme em uma doença da alma, morbus. Nesta 

mesma perspectiva, em sua consolatória à Políbio, o filósofo da stoa esclarece que nada é 

eterno, ou seja, tudo que começa tem um fim. (Sen. Pol. 1.1). A reflexão de Sêneca torna-se 

um dispositivo retórico, acentuando, dessa forma, a inevitabilidade da morte. Nestas 

circunstâncias, morrer implicava afastar-se das paixões humanas, pois, de acordo com 

Sêneca, as lições endereçadas para seus destinatários são relevantes quando promovem a 

transformação de seus comportamentos sociais durante todo o processo de dor e vivência do 

luto. Aqui, sem ressalvas, a interlocução expressa na estrutura das consolationes torna-se, 

de fato, um convite para que àquele atingido pela aegritudo possa caminhar ao alcance da 

razão e da paz para a alma. Compreende-se, em razão disso, que, nas consolatórias, o filósofo 

traz o destinatário para o papel central do discurso, pois ele é um participante-protagonista 

da discussão, àquele quem Sêneca, chama para ocupar o lugar de ação, sobretudo, de 

reivindicação da razão. Na consolatio Ad Polybium Sêneca deixa explícito que,  

Também uma outra coisa pode afastar-te de excessiva dor; se lembrares a 

ti mesmo que nenhuma das coisas que fazes pode ficar sem segredo. A 

opinião pública confiou a ti um grande papel: destes deves cuidar. Toda 

essa multidão de consoladores te cerca [Políbio], investiga atentamente teu 

espírito, sonda quanta força ele tem em face da 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 (Sen. Pol. 6.1 – Trad. 

de C. F. M. van Raij).202  

 
201 “Nulla vita est non brevis” (Sen. Ep. 77.19). 

202 “Potest et illa res a luctu te prohibere nimio, si tibi ipse renuntiaueris nihil horum quae facis posse subduci. 

Magnam tibi personam hominum consensus inposuit: haec tibi tuenda est. Circumstat te omnis ista 

consolantium frequentia et in animum tuum inquirit ac perspicit quantum roboris ille aduersus dolorem habeat 
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Aos olhos de Sêneca, Políbio deveria manter um comportamento digno, haja 

vista que se tornava essencial demonstrar cautela, moderação e percepção social no espaço 

de vivência do luto e, assim, não se prolongar neste. Era preciso vencer o dolor pois, como 

compreendemos, deveria reintegrar-se à sociedade. Sêneca o aconselhava a lembrar-se de 

ter tido um bom irmão e, sobretudo, sentir-se feliz por ter desfrutado de sua companhia e 

convivência mesmo que tenha sido breve. Ora, Políbio, acentua Sêneca: “pensa que foi 

agradabilíssimo aquilo que tiveste; humano, o que perdeste. Pois nada é menos próprio do 

que alguém abalar-se porque tal irmão vivera muito pouco tempo, e não se alegrar, contudo, 

porque o tivera” (Sen. Pol. 10.6 – Trad. de C. F. M. van Raij).203 Nota-se, portanto, que 

Sêneca não critica a vivência do luto, mas a perpetuação do luto na vida social, isto é, a 

prática negativa é permitir que o sofrimento assuma o controle das ações, com isso, 

prolongue em demasia o luto. 

 Nisto reside a crítica senequiana de afastar-se das relações e da responsabilidade 

social. Sêneca, em sentido retórico, alude diretamente para a necessidade de Políbio 

administrar com coerência seu dolor, pois o público o observava, contemplando, assim, seus 

comportamentos (Sen. Pol. 6.3-4). Nesta direção, Sêneca exorta Políbio, em seu próprio 

período de luto, a tornar-se um exemplo para seus irmãos, abandonando a tristeza 

inteiramente, se possível. A justificativa para o luto depende da percepção que damos ao 

sofrimento, haja vista que somos dotados de uma infeliz inclinação em exacerbar a dor e 

certos infortúnios. Compreendemos, pela narrativa consolatória de Sêneca, a relação 

intrínseca que se desenvolve entre o luto vivido por seus destinatários e a comunidade, pois 

são elementos indissociáveis. Ninguém vivencia seu luto sem ser percebido. É neste sentido 

que as consolatórias de Sêneca aparecem como uma “farmácia moral” (OMENA, 2011, p. 

260), isso significa que o consolador se preocupava em amparar aqueles que sofriam, 

“mesmo sem serem solicitados, com argumentos prévios e cuidadosamente preparados para 

combater os males que mais afligiam o homem, como o exílio e, o maior deles, a morte” 

(RAIJ, 1999, p. 14). 

 
et utrumne tu tantum rebus secundis uti dextere scias an et aduersas possis uiriliter ferre: obseruantur oculi 

tui.” (Sen. Pol. 6.1). 

203 “Cogita iucundissimum esse quod habuisti, humanum quod perdidisti; nec enim quicquam minus inter se 

consentaneum est quam aliquem moueri quod sibi talis frater parum diu contigerit, non gaudere quod tamen 

contigit.” (Sen. Pol. 10.6). 
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Do mesmo modo, podemos dizer que, ao preocupar-se com o sofrimento de 

Márcia, Hélvia, Políbio, Lucílio e Marulo, Sêneca demonstra a importância do cuidado de si 

em seu aspecto filosófico. Há, em suas cartas consolatórias, uma exortação para bem se 

viver, seja durante a vida como no advento da morte. Sêneca quer demonstrar a relevância 

do controle de si mesmo em situações adversas ou de extremo sofrimento como a perda de 

um ente querido. Por esse motivo, afirmamos a importância do processo de ritualização do 

luto, já que intrínseco a este processo existe a determinação daqueles comportamentos 

sociais considerados aceitáveis, segundo a ótica senequiana. Ora, o filósofo diz que é preciso 

saber lidar com a morte para que esta não se prejudique em uma emoção negativa na alma, 

a aegritudo. Posto isto, interessa-nos ressaltar que a morte se faz presente como integrante 

da vida, constituindo-se na dimensão mais real da existência humana pois, como Sêneca 

afirma “no final, lá se apresenta a morte para cujo domínio queiras ou não, tens que findar 

disponível” (Sen. Breu. 8.5 – Trad. de L. Feracine).204 

Consideramos, assim, que as consolatórias de Sêneca apresentam aos leitores-

ouvintes a necessidade de cultivar a uirtus. Assim, suas consolações transmitem os valores 

dos maiores por meio de comportamentos exemplares, os quais promovem, 

necessariamente, a manutenção da tradição. Esses valores compartilhados socialmente 

buscam disciplinar o comportamento de notáveis, assim como faz com sua mãe Hélvia, para 

que possa, por meio da filosofia, direcionar suas ações ao conhecimento de si, ou seja, o 

ideal de cidadania, fundamentado no bem público, a Res Publicae. Em suas palavras 

direcionadas a Hélvia, Sêneca diz que, 

De todas as feridas que um dia penetraram em teu corpo, está recente é a 

mais grave, confesso. (...). Mas como os recrutas, ainda que levemente 

feridos, gritam, todavia, e temem as mãos dos médicos mais do que a 

espada, ao passo que os veteranos, embora gravemente feridos, suportam 

pacientemente e sem lamentação que seus corpos sejam esvurmados como 

se outros fossem, assim tu deves agora apresentar-te com firmeza à cura. 

Afasta então os lamentos, os prantos e outras manifestações pelas quais 

ordinariamente a dor feminina se agita: perdeste, na verdade, todos os 

sofrimentos, se ainda não aprendeste a ser infeliz (Sen. Helu. 3.1 – Trad. 

de C. F. M. van Raij).205  

 
204 “mors interim aderit, cui uelis nolis uacandum est.” (Sen. Breu. 8.5). 

205 “Grauissimum est ex omnibus quae umquam in corpus tuum descenderunt recens uulnus, fateor [...] Sed 

quemadmodum tirones leuiter saucii tamen uociferantur et manus medicorum magis quam ferrum horrent, at 

ueterani quamuis confossi patienter ac sine gemitu uelut aliena corpora exsaniari patiuntur, ita tu nunc debes 

fortiter praebere te curationi. Lamentationes quidem et eiulatus et alia per quae fere muliebris dolor 

tumultuatur amoue; perdidisti enim tot mala, si nondum misera esse didicisti.” (Sen. Helu. 3.1). 
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Não é razoável que te desculpes, dizendo que és mulher, a quem é quase 

concedido o direito de chorar com um certo excesso, contudo, não sem 

limites; e por isso nossos antepassados estabeleceram um espaço de dez 

meses de luto pelos maridos, a fim de que se harmonizassem, através de 

um decreto público, com a obstinação da dor feminina: não proibiram o 

luto, mas lhe impuseram um limite. (Sen. Helu. 16.1 – Trad. de C. F. M. 

van Raij).206 

 

Percebe-se, portanto, que a consolação à Hélvia coloca em destaque conteúdos 

emocionais que se traduzem na dor vivenciada pelo exílio de Sêneca. Ao direcionar uma 

carta de consolo para sua mãe, Sêneca incentiva-a a discernir entre a expressão de sua dor e 

a percepção social que deveria manter diante de sua comunidade, à medida que consola sua 

mãe lembra-a de mulheres fortes que souberam passar pela dor da perda (Cornélia, Rutília – 

Sen. Helu. 15.6) e a partir daí a convida a administrar com equilíbrio sua própria dor. Tal 

como mencionado por Sêneca, Hélvia deveria evitar o lamento e os prantos excessivos, já 

que a demonstração do sofrimento exacerbado indicaria uma aegritudo. Em outro momento, 

o filósofo pontua: 

Quero mostrar-te, entretanto, os confortos de que dispõe. Volta-te para 

meus irmãos; enquanto eles vivem não te é lícito acusares o destino. Tens 

em um e outro razões diversas de alegria. [...] Consola-te na dignidade de 

um filho, na modéstia de outro, no amor de ambos. [...] Volta-te para os 

teus netos: para Marcos, um menino muito gracioso em cuja presença 

nenhuma tristeza pode durar. [...] Aperta em teu seio Novatila que breve te 

dará bisnetos. [...] Ordena agora os costumes dela, forma-lhe o caráter: 

penetram mais profundamente os preceitos que em tenra idade se 

imprimem. Que ela se acostume às tuas palavras, se molde à tua vontade; 

muito lhe darás, ainda que nada lhe dês a não ser exemplo. Este tão sagrado 

dever será para ti como um remédio [...]. (Sen. Helu. 18.1-8 – Trad. de C. 

F. M. van Raij).207 

 

Compreende-se, em razão disso, que ao consolar Hélvia, Sêneca orienta-a a 

incorporar, sobretudo, o seu papel de avó e, diante disso, estar em companhia dos netos 

Marcos e Novatila, garantindo sua educação. Assim posta, a consolatória a Hélvia indicava 

 
206 “Non est quod utaris excusatione muliebris nominis, cui paene concessum est inmoderatum in lacrimis ius, 

non inmensum tamen; et ideo maiores decem mensum spatium lugentibus uiros dederunt ut cum pertinacia 

muliebris maeroris publica constitutione deciderent. Non prohibuerunt luctus sed finierunt;” (Sen. Helu. 16.1). 

207 “uolo interim solacia tibi tua ostendere. Respice fratres meos, quibus saluis fas tibi non est accusare 

fortunam. In utroque habes quod te diuersa uirtute delectet [...] Adquiesce alterius fili dignitate, alterius quiete, 

utriusque pietate.[...] Ab his ad nepotes quoque respice: Marcum blandissimum puerum, ad cuius conspectum 

nulla potest durare tristitia; [...] Tene in gremio cito tibi daturam pronepotes Nouatillam [...] Nunc mores eius 

compone, nunc forma: altius praecepta descendunt quae teneris inprimuntur aetatibus. Tuis adsuescat 

sermonibus, ad tuum fingatur arbitrium: multum illi dabis, etiam si nihil dederis praeter exemplum. Hoc tibi 

tam sollemne officium pro remedio erit” (Sen. Helu. 18.1-8). 
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um retorno para o ambiente doméstico, no sentido do cuidado e do zelo que deveria manter 

para com a família. Era necessário buscar pela permanência de um comportamento exemplar 

diante da dor sentida com o exílio de seu filho. Nesse sentido, levando-se em consideração 

o conteúdo da consolação que Sêneca transmitia a sua mãe, compreendemos que cabia a 

Hélvia desfrutar, em suas lembranças, os acontecimentos bons e aceitar os maus, sem se 

permitir ser atormentada por eles, especialmente pelo distanciamento que o exílio causava.  

O exílio de Sêneca era uma realidade inevitável em si mesma, mas incerta quanto 

ao momento e à forma como se resolveria, por isso, a aceitação e o controle da dor seriam 

os melhores remédios para a alma. Compreendemos que o papel representativo de Sêneca é 

orientar seus consolados a gerenciar a manifestação de suas emoções e a combater sua causa, 

o dolor, haja vista que continuariam, tal como a figura de sua mãe, a agir no contexto social. 

Representavam sua família e deveriam manter-se com um comportamento equânime perante 

as angustias e dissabores das experiências da vida (Sen. Helu. 15.4). Diante destas 

considerações, podemos vislumbrar o filósofo-consolador como um “terapeuta” para a 

emoção causada pela dor, uma vez que em Ad Heluiam, Sêneca afirma ser a própria causa 

do sofrimento causado ao seu consolando (Sen. Helu. 1.2). Sêneca fornece a cada 

destinatário e interlocutor uma interpretação personalizada de sua situação, com exemplos 

considerados relevantes para o objetivo da consolação, qual seja, cultivar a razão, a única 

força que deve triunfar sobre as emoções irracionais e destrutivas, como a aegritudo. É 

interessante notar que o conteúdo das consolações de Sêneca é sempre indicativo de um 

processo de ação, de ser ativo e não passivo para eliminar a dor. Seus destinatários são 

colocados como participantes essenciais da discussão, ou seja, são convidados ao espaço da 

prática, do exercício da razão. 

Lembremos que o cidadão romano é, por excelência, um ser público, seus 

comportamentos seriam vistos e observados por todos a sua volta e isto determinava suas 

posições, seu nome, suas memórias. É neste sentido que um membro da aristocracia romana, 

diante da experiência do luto, é confrontado com o dilema de vivenciar e, sobretudo, 

administrar o dolor. A este respeito, ao pensarmos a narrativa senequiana, em especial a 

consolatio Ad Marciam, visualizamos as representações acerca dos laços familiares, uma 

vez que Márcia é confrontada com a morte voluntária de seu pai – Cremúcio Cordo – e de 

seu filho Metílio. Sêneca acentua nesta missiva que Márcia deveria observar seu próprio 

exemplo de conduta à época da morte de seu pai. Segundo as argumentações de Sêneca, 
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Márcia, mesmo contrariando as determinações de Tibério, mandou publicar os manuscritos 

de seu pai208. O filósofo exalta seu comportamento digno, uma vez que escolhe agir com 

virtude ao invés de se entregar aos tormentos da aflição, garantindo, com isso, a circulação 

das obras e a perpetuação da uirtus de seu pai. É neste sentido que, ao retomar as condutas 

de Márcia frente o falecimento de Cordo, Sêneca, objetivava fazê-la compreender como 

comportar-se com a morte de seu filho. Aqui, sem ressalvas, a dor advinda com o episódio 

da morte não deveria ser vista e nem sentida como um mal nefasto, mas como parte 

integrante de um processo natural. Com isso, retornaria ao seu papel social, voltando-se aos 

cuidados familiares e à educação moral de suas netas. Segundo as palavras de Sêneca, 

Se eu não soubesse, Márcia, que estás tão afastada da fraqueza da alma 

feminina quanto das demais imperfeições e que os teus costumes são 

considerados como um modelo antigo de virtude, não ousaria ir ao 

encontro da tua dor, à qual mesmo os homens, de bom grado, se apegam e 

se entregam, nem teria concebido a esperança de que pudesse fazer com 

que absolvesses a tua sorte num momento tão desfavorável, frente a um 

juiz tão inimigo, e a uma causa tão odiosa. O vigor do teu espírito já 

experimentado e a tua virtude já provada em uma grande ocasião deram-

me segurança (Sen. Marc. 1.1 – Trad. de C. F. M. van Raij).209 

 

É neste cenário que o filósofo destaca as virtudes de Márcia e, com isso, tenta 

consolá-la. Sêneca diz que mesmo passado três anos da morte de Metílio, seu filho, continua 

a lamentar-se e com isso afasta-se de um comportamento familiar harmônico e ideal para 

uma matrona. Mulheres aristocráticas, dominadas pelo sofrimento, expressos nos gestos de 

luto excessivo, tornavam pouco digno seus comportamentos. A manifestação exagerada da 

dor, atribuída à feminilidade dos ritos tradicionais de luto, em função da morte de um ente 

querido, revelava uma construção normativa de uma moralidade aristocrática (ERKER, 

 
208 Sêneca afirma que Sejano se irritara com Cordo por causa de alguns comentários que este último proferira 

(Sen. Marc. 22.4) e que nessas palavras estaria o motivo para a sua acusação de maiestate, lesa majestade. 

Cremúcio Cordo, pai de Márcia, cometeu suicídio abstendo-se de comida depois de dois clientes de Sejano, 

Sátrio Segundo e Pinário Nata, terem levado ao Senado uma acusação contra ele por maiestas (Sen. Marc. 

22.4-5, Tac. Ann. 4.34-35; Suet. Tib. 61.3). A acusação relacionava-se com os textos históricos de Cremúcio 

nos quais este louvava Marco Bruto e afirmava que Cássio era o último dos Romanos, embora estes escritos já 

tivessem sido lidos na presença de Augusto (Tac. Ann. 4.34-35). Sêneca ainda destaca a morte de Cremúcio 

por inanição, a queima dos seus livros e a sua subsequente republicação. A republicação dos textos de Cremúcio 

foi autorizada por Calígula juntamente com os de Tito Labieno e Cássio Severo, segundo Suetônio (Suet. Cal. 

16). 

209 “Nisi te, Marcia, scirem tam longe ab infirmitate muliebris animi quam a ceteris uitiis recessisse et mores 

tuos uelut aliquod antiquum exemplar aspici, non auderem obuiam ire dolori tuo, cui uiri quoque libenter 

haerent et incubant, nec spem concepissem tam iniquo tempore, tam inimico iudice, tam inuidioso crimine 

posse me efficere ut fortunam tuam absolueres. Fiduciam mihi dedit exploratum iam robur animi et magno 

experimento adprobata uirtus tua.” (Sen. Marc. 1.1) 
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2011, p. 42). Assim, ao destacar determinados atributos (afastamento das fraquezas 

femininas) e condenar outras atitudes de Márcia (luto excessivo, afastamento dos deveres 

familiares), Sêneca expõe uma normativa dos comportamentos que a destinatária deveria 

evitar e, por outro lado, de comportamentos a serem seguidos. 

Em nossa interpretação, a consolatória pode ser entendida como um dispositivo 

terapêutico, já que seu conteúdo poderia promover em seu destinatário a aceitação da sua 

condição de mortal e de seus próximos. É neste sentido que Sêneca esclarece Márcia sobre 

o ciclo inevitável que é o morrer. Citemos in extenso:   

De fato, na partida e não somente na morte dos que nos são caros existe 

uma inevitável amargura e angústia até nos espíritos mais fortes. Mas 

aquilo que a imaginação acrescenta é mais do que aquilo que a natureza 

impõe (Sen. Marc. 7.1 – Trad. de C. F. M. van Raij).210 

 

Compreendemos, pelas palavras de Sêneca, que a angústia sentida por Márcia 

dizia respeito a sua não compreensão da fragilidade da natureza humana, ou seja, o homem 

ao nascer estaria condenado à morte. Neste sentido, era necessário que Márcia se libertasse 

da longa inquietação a qual já representava seu luto por Metílio (Sen. Marc. 26.1), uma vez 

que este havia ultrapassado os limites aceitáveis de comportamento. Segundo Sêneca, a 

morte permitiria a sensação de liberdade de todas as dores e de todos os males, com isso, 

traria certa tranquilidade, na qual todos jazem antes mesmo de nascer. Nas palavras de 

Sêneca, temos o seguinte questionamento: 

Que coisa, pois, te aflige, Márcia? O fato de teu filho morrer ou o fato de 

que não viveu durante muito tempo? Se choras porque morreu, devias 

chorar sempre: pois sempre soubeste que haveria de morrer (Sen. Marc. 

19.3 – Trad. de C. F. M. van Raij).211 

 

A narrativa ressalta a transitoriedade do corpo. A ritualização da morte e do luto, 

na percepção de Sêneca, dependeria da experiência social dos enlutados, bem como pela 

celebração dos cortejos fúnebres. Restava-a, então, cumprir suas exéquias e garantir a 

perpetuação de sua memória. Sêneca, então, continua seu texto, exortando Márcia: “começa 

a admirar o teu filho pelas suas virtudes, não pelos seus anos: ele viveu o suficiente.” (Sen. 

 
210 “Nam discessu, non solum amissione carissimorum necessarius morsus est et firmissimorum quoque 

animorum contractio. Sed plus est quod opinio adicit quam quod natura imperauit.” (Sen. Marc. 7.1). 

211 “Quid igitur te, Marcia, mouet? utrum quod filius tuus decessit an quod non diu uixit? Si quod decessit, 

semper debuisti dolere; semper enim scisti moriturum.” (Sen. Marc. 19.3). 
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Marc. 24.1 – Trad. de C. F. M. van Raij).212 Como argumentamos, a permanência dos mortos 

no mundo dos vivos tornava-se possível pelos comportamentos sociais daqueles que ficaram. 

Estes outros que no mundo dos vivos estavam, deveriam realizar a exímia tarefa de lembrar 

dos seus entes queridos. Sendo assim, o morrer tornar-se-ia um fato incontestável, mas 

também permeado de uma dimensão simbólica com afetos, saudades e recordações.  

Com essas reflexões, Sêneca, convida Márcia a relembrar de seu comportamento 

à época do falecimento de seu pai e, neste sentido, destaca a morte de seu filho Metílio como 

uma mors opportuna (Sen. Marc. 19.2), já que o mesmo cumpriu e exerceu seus deveres 

cívicos de pai e sacerdote (Sen. Marc. 12.3). De acordo com o filósofo, Márcia, ao invés de 

se demorar em um pranto copioso e excessivo, deveria lembrar-se de contribuir para a 

formação e educação de suas netas. Em outras palavras, era necessário promover a 

continuidade e manutenção de seus descendentes. Nessa perspectiva, propõe o filósofo: “põe 

agora estas filhas de teu Metílio, em seu lugar, preenche o espaço vazio e alivia a dor com 

seu duplo consolo” (Sen. Marc. 16.9 – Trad. de C. F. M. van Raij).213 Segundo nossa 

argumentação, as relações familiares indicadas por Sêneca no campo mortuário 

transformavam-se modelos sociais a serem postos em prática. Lembremos que os exempla 

senequianos fornecem uma orientação moral aos seus destinatários e, assim sendo, 

convertiam-se em prestígio social. Neste sentido, cabe-nos acrescentar à argumentação dois 

exemplos em que Sêneca exorta à Márcia, de modo que a matrona pudesse avaliar esses 

papéis representativos diante da comunidade e, assim, decidir-se em qual deles se espelharia 

para seguir adiante com a lembrança de Metílio. Citemos in extenso:  

É necessário agir de maneira diversa, segundo as diferentes pessoas: a 

alguns, a razão conduz; a outros, devem-se apresentar nomes ilustres e uma 

autoridade que não deixe livre o espírito. A ti que admiras os grandes 

gestos porei ante os olhos dois exemplos notáveis do teu sexo e do teu 

século: um de uma mulher que se entregou inteiramente a curtir a sua dor; 

o outro, de uma mulher que golpeada por uma igual desventura e com 

maior prejuízo, contudo não permitiu a seus males um longo domínio sobre 

si, mas rapidamente reconduziu o espírito à sua condição normal. Otávia e 

Lívia: uma irmã de Augusto; outra esposa, perderam seus filhos ainda 

jovens, ambas com uma esperança certa de eles se tornarem imperadores. 

(Sen. Marc. 2.1-3 – Trad. de C. F. M. van Raij).214 

 
212 “Incipe uirtutibus illum, non annis aestimare: satis diu uixit.” (Sen. Marc. 24.1). 

213 “Has nunc Metilii tui filias in eius uicem substitue et uacantem locum exple, et unumdolorem geminato 

solatio leua” (Sen. Marc. 16.9).  

214 “aliter enim cum alio agendum est: quosdam ratio ducit, quibusdam nomina clara opponenda sunt et 

auctoritas quae liberum non relinquat animum ad speciosa stupentibus. Duo tibi ponam ante oculos maxima 
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Em sua narrativa, Sêneca quer elucidar Márcia sobre suas posturas diante da 

perda de seu filho e, para tanto, utiliza-se dos exemplos de condutas de Otávia e Lívia215, as 

quais representam respectivamente o excesso e a moderação diante da morte e do luto. Com 

esses dois exemplos, o filósofo pretende destacar que a ocasião da morte e o seu luto devem 

ser sentidos e compartilhado na família, com os amigos e com a comunidade, pois 

representavam um fenômeno social. São emoções compreendidas e consentidas, desde que 

não ultrapassem o tempo necessário do recolhimento. Assim sendo, os enlutados não devem 

ser consumidos pelo descuido dos seus sofrimentos e pela falta de razão, já que o sofrimento 

acentuado – aegritudo – os afastaria da vida social. Lembremos que promover a manutenção 

dos laços de afetividade, amizade e familiares tornava-se essencial, sobretudo, um dever 

cívico de um cidadão da aristocracia romana. É neste sentido que Sêneca destaca para Márcia 

a diferença entre Otávia e Lívia, uma vez que a mãe de Metílio poderia e deveria escolher 

qual exemplo julgava mais louvável e, a partir daí, o tomaria como norma de conduta para 

si mesma (Sen. Marc. 3.3). Em alguns trechos do discurso senequiano compreendemos a 

diferença dos comportamentos de Otávia e Lívia, a saber: 

 
et sexus et saeculi tui exempla: alterius feminae quae se tradidit ferendam dolori, alterius quae pari adfecta 

casu, maiore damno, non tamen dedit longum in se malis suis dominium, sed cito animum in sedem suam 

reposuit.” (Sen. Marc. 2.1-3). 

215 Embora a dimensão política das consolatórias senequianas não sejam o foco de nossa análise, é importante 

destacar o papel público dessas matronas no contexto da corte imperial.  Sêneca, ao elaborar seu texto sobre as 

condutas de Otávia e Lívia frente à morte e sua associação com a comunidade política, sugere que tal 

comportamento deveria também ser mediada pela uirtus, pois, em razão de suas posições sociais, 

influenciavam a esfera pública (OMENA, CARVALHO, 2014, p. 233). A atenção voltava-se para o 

comportamento de Lívia pois a opinião pública, “o juiz mais imparcial dos príncipes” – liberrimam principum 

iudicem – (Sen. Marc. 4.3), posicionava-a no espaço público, tornando-a extensão do governo de Augusto.  Por 

outro lado, o comportamento de Otávia, que, após a morte do filho, passou “a odiar todas as mães e enfurecia-

se, sobretudo com Lívia, porque considerava que a felicidade que a si fora prometida tinha passado para o filho 

dela” – Oderat omnes matres et in Liuiam maxime furebat, quia uidebatur ad illius filium transisse sibi 

promissa felicitas –  (Sen. Marc. 2.5); por isso, negava-se a participar dos cerimoniais públicos em homenagem 

a Marcelo. Tal rejeição transformou-se em uma imagem negativa para a potestas de Augusto, pois os 

cerimoniais, assim como os túmulos, enalteciam o status social do falecido e reconstituíam, dessa forma, a 

família de Marcelo. A domus representava a família do passado e do presente, tanto que a paisagem urbana 

mantinha a presença e a memória do cidadão nas procissões funerárias, criando, dessa forma, um espaço de 

concorrência entre as famílias (HALES, 2009, p. 55). O que significa que as posições sociais deveriam ser 

alcançadas e negociadas, sendo visível, no cenário das comemorações funerárias, a ostentação de riquezas e 

promoções sociais vinculadas a celebrar e prantear o morto (HUSKINSON, 2007, p. 211). A domus augusta 

representava, na comunidade cívica de Roma, o “locus da memória do Imperador e de sua família” (Hales, 

2009, p. 53), o qual se constituía, como afirma Hidalgo de la Vega (2012, p. 22), a partir da reunião do poder 

nas mãos do Príncipe e de sua família.  Dessa forma, o discurso senequiano sobre as mortes de Druso e Marcelo 

revelavam não apenas uma normativa de comportamentos, mas exprimiam, como produto social, conflitos e 

tensões na domus de Augusto.  
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Por todo o tempo de sua vida Otávia não cessou de chorar e gemer, nem 

admitiu palavras que a reconfortassem; nem suportou, em verdade, 

qualquer distração, atenta e fixa com todo o seu coração em uma só coisa. 

[...] Amantíssima da obscuridade e da solidão, não olhando sequer para o 

irmão, recusou os poemas compostos para celebrar a memória de Marcelo 

e outras manifestações de afeto e fechou seus ouvidos a todo consolo (Sen. 

Marc. 2.4 – Trad. de C. F. M. van Raij).216  

Lívia tinha perdido seu filho Druso, que seria um grande imperador, que já 

era um grande líder: ele tinha penetrado no mais fundo da Germânia e tinha 

implantado as insígnias romanas, lá onde mal se sabia haver romanos. [...] 

Não fora permitido à mãe recolher nem os últimos beijos do filho, nem a 

derradeira palavra de sua boca moribunda. [...]. tão logo o depositou no 

túmulo, depositou juntamente com ele a própria dor, nem sofreu mais do 

que era decoroso, estando vivo César ou justo, estando vivo outro filho. 

Não deixou, afinal, de celebrar o nome do seu Druso; de ter diante de si 

sempre presente a sua imagem em toda parte, quer em particular, quer em 

público (Sen. Marc. 3.1-2 – Trad. de C. F. M. van Raij).217 

 

De forma singular, o discurso senequiano coloca em destaque os 

comportamentos diante da morte e do processo de luto. Otávia, escolheu refugiar-se em sua 

dor, transformou-a em perpétua e, com isso, não desejou ter nenhuma imagem de seu filho, 

sequer permitiu que uma menção fosse realizada sobre ele. Otávia, por meio de suas 

condutas, afastou-se do convívio social e, portanto, sepultou-se viva. Tal como acentua 

Sêneca, os mortos deveriam ser respeitados e valorizados por suas virtudes e feitos, pois 

como presumimos, o morrer transformava-se em uma prática social, simbolizada pelas 

reminiscências e celebração de cerimonias em honra àqueles que partem (OMENA e 

FUNARI, 2017, p. 33-51). Otávia, como um membro da comunidade cívica, deveria 

perpetuar a memória de seu filho, mas mantém-se afastada das cerimônias oficiais e da 

companhia de seus outros filhos e netos. Permaneceu em luto na sua alma e em suas vestes 

e, por conseguinte, passava a ofender a todos os seus familiares e amigos mesmo estando 

 
216 “Nullum finem per omne uitae suae tempus flendi gemendique fecit nec ullas admisit uoces salutare aliquid 

adferentis, ne auocari quidem se passa est; intenta in unam rem et toto animo adfixa [...] Tenebris et solitudini 

familiarissima, ne ad fratrem quidem respiciens, carmina celebrandae Marcelli memoriae composita aliosque 

studiorum honores reiecit et aures suas aduersus omne solacium clusit.” (Sen. Marc. 2.4). 

217 “Liuia amiserat filium Drusum, magnum futurum principem, iam magnum ducem; intrauerat penitus 

Germaniam et ibi signa Romana fixerat ubi uix ullos esse Romanos notum erat. [...] Non licuerat matri ultima 

filii oscula gratumque extremi sermonem oris haurire [...] ut primum tamen intulit tumulo, simul et illum et 

dolorem suum posuit, nec plus doluit quam aut honestum erat Caesare aut aequum saluo. Non desiit denique 

Drusi sui celebrare nomen, ubique illum sibi priuatim publiceque repraesentare, libentissime de illo loqui, de 

illo audire.” (Sen. Marc. 3.1-2). 
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eles vivos. Otávia, segundo as palavras de Sêneca “se considerava como que sozinha no 

mundo” (Sen. Marc. 2.5 – Trad. de C. F. M. van Raij).218 

Em oposição aos comportamentos adotados por Otávia estava Lívia que preferiu 

propagar, perpetuar e divulgar a imagem se seu filho Druso e, para tanto, falava e ouvia a 

seu respeito com muito agrado. Lívia, prosseguia seus dias com a lembrança de Druso, não 

permitiu ser consumida pela dor e pelo tormento da ausência física, permaneceu íntegra 

como um exemplo de moderação e de postura esperadas de uma matrona (Sen. Marc. 3.4). 

É interessante observarmos que ao destacar o papel representativo de Lívia, Sêneca quer 

elucidar Márcia sobre a importância de se manter em companhia de seus amigos incluindo 

sua participação nas atividades de ordem social tais como as práticas religiosas e sociais. 

Seguindo a percepção de Ian Hodder (2012, p. 139-140), consideramos que, ao realizar as 

honras fúnebres, os familiares cumpriam seu dever sagrado para com seu ente querido, isto 

é, desempenhavam as práticas sociais e manutenção das relações sociais. 

Compreendemos, dessa forma, que Márcia tinha um exemplo a ser seguido como 

norma de conduta para vencer a tristeza de seu luto. Sêneca a aconselha a suportar com 

ânimo quaisquer conversações sobre Metílio e, assim, manter abertos os ouvidos e seus 

sentimentos a qualquer manifestação de lembrança de seu filho querido. Para Márcia, diz 

Sêneca: “deveis, pois, moderar-vos, principalmente vós, mulheres que vos afligis em 

excesso, e a força do coração humano deve bastar a muitas dores” (Sen. Marc. 10.7 – Trad. 

de C. F. M. van Raij).219 Aqui percebemos claramente o tom de aconselhamento para que 

Márcia não se permita a dor excessiva que destrói e afasta o indivíduo de suas relações 

afetivas. De fato, tornava-se pertinente reconhecer que todas as coisas e sentimentos que 

possuímos em vida, tais como honras, títulos, riquezas, familiares, nome ilustre são, 

sobretudo, bens emprestados, nada é dado como um presente (Sen. Marc. 10.1). Não haveria 

razão pela qual Márcia pudesse deslumbrar-se, já que não se encontrava entre coisas de posse 

sua, tudo que tinha era passageiro, breve e inquietante. Nesta percepção, o discurso 

senequiano acentua por todo o percurso da consolatória Ad Marciam que necessário se fazia 

que amasse a todos os seus, mas que reconhecesse que esse ser amado não foi prometido ao 

seu convívio pela eternidade. O tempo era impiedoso e, quando menos percebesse, o ser 

 
218 “quibus saluis orba sibi uidebatur.” (Sen. Marc. 2.5). 

219 “Vt uaria et libidinosa manci piorumque suorum neglegens domina et poenis et muneribus errabit.” (Sen. 

Marc. 10.7). 
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amado partia. A vida era breve, mas permeada de aprendizados e proveito para àquelas almas 

que saberiam tornar-se virtuosas. Assim, façamos usos das palavras de Sêneca:  

Frequentemente o espírito deve ser aconselhado para que ame todas as 

coisas como se estivessem para nos deixar, e até como se nos estivessem 

deixando: deve-se possuir o que foi dado pela sorte como destituído de 

garantia (Sen. Marc. 10.3 – Trad. de C. F. M. van Raij).220 

 

Tratava-se de cultivar as relações afetivas em vida e perpetuar a memória quando 

a morte chegasse de forma arrebatadora. Metílio deveria ser, por intermédio de Márcia, 

relembrado, lamentado, honrado e, com o passar do tempo, permanecer na memória de seus 

familiares e da comunidade. Em nossa percepção, as consolatórias senequianas acentuam a 

importância do processo do luto, mas a não permanência excessiva na dor, na aegritudo, 

pois tornava-se indispensável manter as práticas sociais em relação à comunidade. 

Compreendemos a comunidade como aquele espaço cívico que integra o indivíduo, pois, 

como supomos, ele existe na reciprocidade, nos laços de amizade e familiaridade. É neste 

sentido que passamos ao próximo tópico a ressaltar a manutenção dessas relações para 

Sêneca, haja vista que, em seu discurso, o cidadão é, antes de tudo, membro da comunidade, 

só existe associado e inserido nas práticas sociais e coletivas. 

 

3.3 – REDES DE APOIO: FAMÍLIA E AMIGOS COMO SUPORTE NO LUTO 

 

Conforme viemos dizendo ao longo da tese, Sêneca consola seus destinatários 

para que estes voltem aos afazeres públicos e para que não se deixem isolar de amigos e 

familiares. A terapia da alma elaborada por Sêneca àqueles que sofrem pela perda dos entes 

queridos tem, assim, dois objetivos: em primeiro lugar, fazer com que o destinatário aceite 

a morte como algo natural e, assim, não sofra pelo falecido; em segundo lugar, Sêneca quer 

reintegrar o destinatário na sociedade. Por meio de preceitos e exemplos, o filósofo elabora 

sua argumentação e sugere remédios contra a aegritudo. Um desses remédios, conforme já 

sinalizamos, é se apoiar nas redes de apoio, isto é, nas relações familiares e de amizades. 

Amigos e familiares, segundo nossa interpretação, possuem duas funções, de acordo com a 

 
220 “Saepe admonendus est animus, amet ut recessura, immo tamquam recedentia: quidquid a fortuna datum 

est, tamquam exempto auctore possideas.” (Sen. Marc. 10.3). 



 

164 

argumentação senequiana: oferecer apoio contra o sofrimento e reintegrar o indivíduo na 

sociedade. 

O luto deve ser ritualizado segundo a tradição e, após esse período, o enlutado 

deve retornar aos seus papéis sociais na família e aos seus cargos públicos, bem como manter 

suas relações com os amigos ainda vivos ou conseguir novos. Essas recomendações 

senequianas para o indivíduo se apoiar nas redes de apoio são remédios que aparecem em 

todas as consolatórias, sejam nas cartas ou nos tratados. Sêneca o faz, conforme 

compreendemos, pois, na perspectiva do autor, “o homem é um animal social nascido para 

o bem comum” (Sen. Clem. 3.1.2).221 Em De Beneficiis (IV.18.1),222 Sêneca afirma que a 

razão e a sociedade são características dadas por deuses aos humanos. Segundo nossa 

interpretação, a recomendação senequiana nas consolatórias do uso da razão para eliminar a 

dor e o sofrimento e, do mesmo modo, a necessidade de reintegração do indivíduo na 

sociedade, estão em acordo com sua perspectiva filosófica em outros textos. 

Notamos essa consonância, do mesmo modo, quando o filósofo compara a 

relação que existe entre os humanos e a sociedade com a que existe entre os membros e o 

corpo. Assim, no De Ira (II.31.7), Sêneca afirma: “Assim como entre si todos os membros 

estão em harmonia porque interessa ao todo que cada um deles seja preservado, assim 

também os homens pouparão cada um dos indivíduos porque foram gerados para a 

coletividade [...].”223 Conforme notamos nessa passagem, o indivíduo, na filosofia 

senequiana, é visto como parte de um todo, isto é, como parte da coletividade. Essa harmonia 

entre as partes garantiria o bom funcionamento da sociedade. Nesse sentido, de acordo com 

nossa interpretação, o indivíduo abatido pelo sofrimento é visto como um membro que não 

exerce suas funções necessárias e debilita o corpo social. Portanto, a consolatória senequiana 

tem como função trazer esse indivíduo de volta ao seu funcionamento e, com isso, 

reintroduzi-lo na sociedade. 

A hipótese que guiou nosso trabalho é, pois, a de que consolatória senequiana 

consistia em exortar os destinatários a controlar a emoção da aegritudo por meio do 

 
221 “hominem sociale animal communi bono genitum videri volumus” (Sen. Clem. 3.1.2). 

222 “Duas deus res dedit, quae illum obnoxium validissimum facerent, rationem et societatem” (Sen. De Ben. 

IV.18.1). 

223 “Vt omnia inter se membra consentiunt quia singula seruari totius interest, ita homines singulis parcent 

quia ad coetum geniti sunt.” (Sen. De Ira. II.31.7) 



 

165 

fortalecimento da razão. Sêneca o faz por meio de preceitos e exemplos, ou seja, 

recomendava remédios que eliminassem a raiz do sofrimento, a dor pela perda dos entes 

queridos. O filósofo, em nenhum momento, se volta contra o processo do luto, pelo contrário, 

sempre alerta seus leitores-ouvintes de que não chorar pelos que se foram é inapropriado 

(Marc. 4.1; Helu. 16.1; Pol. 18.5; Ep. 99.15). No entanto, o luto prolongado ou o sofrimento 

excessivo foram as razões que levaram Sêneca a destinar seus consolos. Com seus escritos 

o filósofo pretendia, segundo nossa interpretação, reinserir o indivíduo abatido pelo 

sofrimento no corpo social, seja nas relações familiares ou nas redes de amizade. Conforme 

pontua no tradado De Ira, a vida humana consiste no auxílio mútuo: “O homem foi criado 

para o auxílio mútuo; [...] A vida humana consiste nas ações benéficas [...] ela é compelida 

à aliança e ao auxílio comum” (Sen. De Ira. I.5.2-3 – Trad. de J. E. Lohner).224 

É, pois, com base nesse preceito que vamos compreender como Sêneca elabora 

seu argumento a favor da reinserção do indivíduo na sociedade. Aqui, sem ressalvas, 

apresentamos, a partir do discurso senequiano, dois eixos singulares, os quais percebemos o 

indivíduo em suas relações sociais, a saber: os laços de amizade e familiaridade. Lembremos 

que a dor da perda e o seu sofrimento tornavam-se não apenas uma experiência individual, 

mas, sobretudo, pública. O indivíduo romano era por excelência parte da comunidade; por 

esse motivo, precisava encontrar formas de viver sem seus mortos, com moderação e 

dignidade. Tal como propõe Valerie Hope (2017, p. 50), à medida em que os indivíduos 

enlutados tomavam consciência de seus processos de luto o consolo tornava-se mais 

eficiente no sentido de aliviar a dor pela perda. O consolo poderia ser realizado de diversas 

maneiras, por exemplo, por meio da literatura, da companhia dos amigos e familiares, por 

intermédio dos rituais, da religio, das lembranças e nas distrações do trabalho. 

Compreenderemos, no discurso senequiano, a ênfase na presença da família e dos amigos 

como elementos essenciais para trazer o indivíduo enlutado às perspectivas da vida social. 

Em outras palavras, reintegrar o indivíduo abatido pela aegritudo aos espaços de relações 

sociais (disputas, posições, diálogo, negociações, afetos). Por este fato, compreendemos que 

a presença afetiva e acolhedora do familiar poderia acalmar os enlutados quando estes se 

encontravam consumidos e envolvidos no sofrimento pelo advento da perda do ente querido. 

Destacamos três momentos da narrativa senequiana, as quais percebemos, em seu discurso, 

 
224 “Homo in adiutorium mutuum genitus est [...] Beneficiis enim humana uita constat [...] in foedus 

auxiliumque commune constringitur.” (Sen. De Ira. I.5.2-3). 
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o aconselhamento para que seus destinatários se voltem ao âmbito familiar. Em suas 

palavras:  

O destino te deixou duas filhas [Márcia] e delas, netos; e o mesmo filho 

que tão amargamente te choras, esquecida do primeiro, ele não o arrebatou 

de todo. Tens dele duas filhas, um grande ônus, se não o suportas; um 

grande consolo, se o suportas bem. Procura chegar a isto, que, quando as 

vires, te lembres do filho e não da dor. [...] Põe agora estas filhas de teu 

Metílio em seu lugar, preenche o lugar vazio e alivia uma dor com seu 

duplo consolo (Sen. Marc. 16. 7-9).225  

 

Há necessidade de alguns auxílios em que te apoies; quero mostrar-te, 

entretanto, os confortos de que dispõe. Volta-te para meus irmãos. [...] O 

destino dispôs, convenientemente, teus filhos, assim para o apoio como 

para a satisfação: podes ser defendida pelo prestígio de um, gozar da 

tranquilidade de outro. [...] Desses volta-te para teus netos. (Sen. Helu. 

18.1-4).226  

 

De preferência, foge dessas coisas que te atormentam e volta-te para 

aquelas numerosas e grandes que te consolam e observa teus admiráveis 

irmãos, tua esposa, teu filho. A sorte se harmoniza contigo nesta proporção 

pela saúde de todos estes; tens muitas pessoas nas quais podes encontrar 

conforto! Livra-te desta infâmia, para que não pareça a todos que em ti tem 

mais força uma dor do que todos estes consolos (Sen. Pol. 12.1).227  

 

Nestas três consolatórias, Sêneca exorta Márcia, Hélvia e Políbio a se voltarem 

para seus familiares, pois estes forneceriam o apoio, o conforto e as distrações necessárias 

para o enfrentamento da dor no processo do luto, mesmo depois do tempo de luto ter se 

encerrado. Seria no espaço compartilhado com a família que encontrariam a assistência 

emocional. A família romana tornar-se-ia uma representatividade social, de manutenção de 

laços e hierarquias. Sabemos, pois, que a reintegração dos enlutados foi um elemento 

essencial não apenas para a vida do indivíduo, mas para a comunidade, já que está carecia 

 
225 “duas tibi reliquit filias et harum nepotes; et ipsum quem maxime luges prioris oblita non ex toto abstulit: 

habes ex illo duas filias, si male fers, magna onera, si bene, magna solacia. In hoc te perduc ut illas cum 

uideris admonearis filii, non doloris. [...] Has nunc Metili tui filias in eius uicem substitue et uacantem locum 

exple et unum dolorem geminato solacio leua.” (Sen. Marc. 16. 7-9). 

226 “adminiculis quibus innitaris opus est, uolo interim solacia tibi tua ostendere. Respice fratres meos [...] 

Bene liberos tuos et in auxilium et in oblectamentum fortuna disposuit: potes alterius dignitate defendi, alterius 

otio frui. [...] Ab his ad nepotes quoque respice.” (Sen. Helu. 18.1-4). 

227 “Potius ab istis te quae torquent ad haec tot et tanta quae consolantur conuerte ac respice optimos fratres, 

respice uxorem, filium respice: pro omnium horum salute hac tecum portione fortuna decidit. Multos habes in 

quibus adquiescas: ab hac te infamia uindica, ne uideatur omnibus plus apud te ualere unus dolor quam haec 

tam multa solacia.” (Sen. Pol. 12.1). 



 
167 

de cidadãos ativos e comprometidos com a Res Publica. Compreendemos, por meio da 

leitura do discurso senequiano, que a intenção de seu consolo era orientar, aliviar e estimular 

reflexão em seu destinatário. Nota-se, portanto, que nas três consolatórias acima 

mencionadas, Sêneca enuncia o objetivo de sanar a sua dor; em um segundo momento, trata 

suas aflições, ao voltar-se para as circunstâncias que agoniam suas almas; após isso, expõe 

uma alternativa reconfortante que, nestes casos, se trata do convívio com os familiares vivos. 

Segundo nosso entendimento, a convivência e o compartilhar das lembranças e 

memórias de seus mortos facilitaria a articulação da perda e, com isso, a construção e 

manutenção dos laços entre os vivos. Recordar os mortos por meio de conversas e 

lembranças compartilhadas seria uma forma de se efetivar o consolo. A partir dessas práticas 

sociais o conforto poderia ser alcançado, em particular, no convívio e no cuidado para com 

os netos, irmãos e cônjuges. 

Podemos dizer, assim, que voltar-se à família como uma rede de apoio permitiria 

ao enlutado falar e recordar seus mortos e, assim, buscar acolhimento e um fim para sua dor. 

Essas redes de apoio garantiriam aos enlutados deslocar o foco da dor e da perda e voltar 

para o convívio dos vivos. Promoveriam com a ajuda e apoio de sua família uma relação 

diferente com seus mortos. Neste caso, as memórias positivas seriam um antídoto para o 

sofrimento (Sen. Ep. 99.23). Em razão disso, aproveitar o tempo, aprender a não temer a 

morte, recordar-se dos momentos bons desfrutados na companhia da pessoa amada, buscar 

exemplos de pessoas que superaram a própria dor e, sobretudo, desfrutar da companhia dos 

familiares e amigos, são formas de “consolos” que Sêneca aponta para lidar com as dores 

relacionadas à morte. 

Do ponto de vista filosófico, lembrar os mortos, suas virtudes e conquistas foi 

um aspecto importante para a racionalização da morte e do luto. Para os enlutados, lembrar-

se dos mortos era muitas vezes inseparável de lembrar-se do seu próprio sentimento de perda. 

De todo modo, o que transparece no discurso das consolatórias de Sêneca é a necessidade 

de restituir ao indivíduo sua própria consciência diante do seu próprio destino, sua própria 

vida e sua própria morte. Percebemos, aqui, a importância de se alcançar a autonomia da 

razão para, deste modo, administrar seu próprio dolor. O ideal do homem consiste em buscar 

o bem, o que, segundo Sêneca, é possível por meio de um processo de interioridade, de uma 

permanente meditação sobre a finitude. É neste cenário que o filósofo constrói um modelo 

de conduta baseado nos papéis sociais assumidos pelos membros familiares. Sêneca 
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estabelece a necessidade da manutenção de um comportamento familiar harmônico e ideal, 

que englobaria a descendência de seus destinatários. Isso nos leva a crer que o filósofo se 

preocupou em demonstrar o modo pelo qual seus destinatários poderiam aplicar o seu 

pensamento às suas vidas práticas e, com esse aconselhamento, os aproximariam da ordem 

social e política a que estavam inseridos. 

Como notamos até aqui, o apoio de familiares, bem como manter-se em suas 

obrigações sociais é visto como um remédio efetivo, muito mais do que se distrair com 

viagens, jogos ou negócios (Sen. Marc. 8.2; Helu. 17.1-2; Pol. 17.4-5). Na perspectiva de 

Sêneca, todos os indivíduos se veem atingidos pela primeira comoção natural pela perda dos 

entes queridos. Isso significa que não expressar qualquer pesar pela morte também seria 

malvisto. Nas palavras do filósofo, “seria prova não de virtude, mas de desumanidade 

contemplar os parentes mortos com o mesmo olhar que se contemplavam os parentes vivos, 

ou não sentir qualquer comoção pela primeira separação dos familiares” (Sen. Ep. 99.15 – 

Trad. de J. A. Segurado e Campos).228 Como podemos perceber nesse excerto, a dor pela 

separação é algo natural e deve ser expressa em lágrimas. No entanto, o choro excessivo, o 

afastamento de familiares e amigos e o sofrimento devem ser combatidos. Como vimos, as 

relações familiares, os papéis dentro da domus e a relação com os vivos sevem de remédio 

contra esse sofrimento. 

Vamos compreender, agora, como as relações de amicitia também são indicadas 

como remédios eficazes no contexto da perda de entes queridos. Na epístola 99, o filósofo 

critica Marulo por afastar-se dos afazeres públicos e dos amigos pela perda de seu filho. 

Como pontua Sêneca, “mesmo que tivesses sofrido a perda de um amigo (o que seria o 

máximo dos infortúnios), mesmo assim devias aplicar toda a tua energia em mostrar-te mais 

alegre por o ter possuído do que triste por o ter perdido” (Sen. Ep. 99.3 – Trad. de J. A. 

Segurado e Campos).229 No excerto supracitado, compreendemos como Sêneca afirma que 

a perda de um amigo seria um infortúnio maior e, ainda nesse caso, a tristeza excessiva 

deveria ser evitada. Isso pode ajudar a explicar a severidade de Sêneca ao longo da carta: o 

 
228 “Inhumanitas est ista, non virtus, funera suorum isdem oculis quibus ipsos videre nec commoveri ad primam 

familiarium divulsionem.” (Sen. Ep. 99.15). 

229 “Quod damnorum omnium maximum est, si amicum perdidisses, danda opera erat ut magis gauderes quod 

habueras quam maereres quod amiseras.” (Sen. Ep. 99.3). 
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pesar excessivo de Marulo equivale a uma traição à amicitia. Na carta 63, a importância das 

relações de amizade no contexto da morte, para o filósofo, é sintetizada nessas palavras: 

Se nós temos ainda outros amigos, julgá-los compensação insuficiente pela 

perda de um só, equivale a desmerecer e desconsiderar a sua amizade; se 

não os temos, então nós mesmos é que, mais do que a fortuna, fomos cruéis 

para conosco, pois se a fortuna nos privou de um amigo, nós fomos 

incapazes de fazer mais amizades. (Sen. Ep. 63.10 – Trad. de J. A. 

Segurado e Campos).230 

 

Nessa passagem, percebemos que o filósofo recrimina Lucílio por este sofrer 

demasiado pela perda de um amigo, ao passo que há outros ainda vivos. Afastar-se dos vivos 

significa desmerecer sua amizade, dificultando ainda mais o processo de extirpar o 

sofrimento. A presença de amigos, com seus conselhos, companhia e conversa constituiriam 

fonte de consolação (Sen. Ep. 78.4). A companha dos amigos seria, em nossa leitura, de 

fundamental importância para eliminar o sofrimento, pois estes poderiam consolar o 

enlutado pessoalmente, conforme aludimos no início dessa tese. Família e amigos 

forneceram apoio, conforto e distração. Lembremos quando Sêneca destaca o exemplo 

positivo de Lívia que, diante da morte de seu filho Druso, procurou ativamente o consolo 

rememorando-o com amigos (Sen. Marc. 3.3). Recordar os mortos por intermédio da 

conversa era uma forma ativa de consolo. O conhecimento compartilhado e as memórias da 

pessoa morta facilitaram a articulação da perda e construção de laços entre os vivos (HOPE, 

2017, p. 44). 

Como pontua o filósofo, “esquecer os parentes e enterrar as recordações 

juntamente com os corpos, chorar com abundância, mas não recordar minimamente os 

desaparecidos só denota uma alma desumana” (Sen. Ep. 99.24 – Trad. de J. A. Segurado e 

Campos).231 Nesse sentido, não rememorar os mortos com amigos e familiares incorreria em 

um aspecto inumano, mais próximo dos animais do que dos homens (Sen. Ep. 99.24). 

Conservar a lembrança, mesmo cessado o sofrimento, é a recomendação senequiana para 

Marulo agir conforme a natureza. 

 
230 “Si habemus alios amicos, male de iis et meremur et existimamus, qui parum valent in unius elati solacium; 

si non habemus, maiorem iniuriam ipsi nobis fecimus quam a fortuna accepimus: illa unum abstulit, nos 

quemcumque non fecimus.” (Sen. Ep. 63.10). 

231 “Oblivisci quidem suorum ac memoriam cum corporibus efferre et effusissime flere, meminisse parcissime, 

inhumani animi est.” (Sen. Ep. 99.24). 
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Além disso, Sêneca incentiva a encontrar novos amigos, caso o falecido seja o 

único que se tenha amizade: “Encontrar um novo amigo é mais importante do que chorar o 

desaparecido” (Sen. Ep. 63.11 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).232 Nesta carta, o 

filósofo, em outras palavras, incita Lucílio a se reintegrar à amicitia de novos amigos ou de 

outros amigos existentes. A companhia de amigos, conforme compreendemos, permitia ao 

enlutado colocar em prática os demais remédios recomendados por Sêneca nos seus textos, 

isto é, rememorar bons momentos do falecido, meditar sobre a morte, ritualizar os mortos e, 

assim, se manter comedido. Conforme pontua o autor, “pode-se chorar sem perder a 

tranquilidade e a compostura” (Sen. Ep. 99.20 – Trad. de J. A. Segurado e Campos)233 e a 

presença de amigos e familiares seria fundamental para manter essa tranquilidade da alma 

no contexto mortuário. 

Devemos considerar também que o sofrimento excessivo poderia afastar as 

companhias de amigos e familiares, prejudicando ainda mais o processo do luto. Lembremos 

quando Sêneca elenca o mal exemplo de Otávia que, ao sofrer excessivamente, afastou de si 

amigos, familiares e não aceitou qualquer consolo ou obras que rememorassem seu filho 

(Sen. Marc. 2.4-5). Nas palavras do filósofo, “ninguém tem prazer em fazer companhia a 

um homem triste, ninguém pode passar a vida na tristeza” (Sen. Ep. 99.23 – Trad. de J. A. 

Segurado e Campos).234 A partir dessas reflexões, podemos considerar uma via de mão 

dupla: os amigos trariam tranquilidade no momento da perda de entes queridos ao mesmo 

tempo que o enlutado, ao ser moderado, teria o apoio desses mesmos amigos. Por outro lado, 

agir de forma irracional, chorar excessivamente e desconsiderar a presença dos vivos 

afastaria o indivíduo de suas relações sociais. 

As redes de apoio permitiram que os enlutados falassem e recordassem os mortos 

e, assim, articulassem seu sofrimento. Isso permitiu que os enlutados deslocassem o foco 

principal dos mortos de volta aos vivos, enfatizando a permanência da separação e 

renegociando, com a ajuda de outros, um relacionamento novo e diferente com o falecido 

(HOPE, 2017, p. 45). Os enlutados não foram excluídos ou isolados por um longo período, 

mas esperavam continuar em seus papéis social e público. Para os homens que ocupavam 

magistraturas, a manutenção de amizades fazia parte de sua interface pública e, portanto, 

 
232 “Satius est amicum reparare quam flere.” (Sen. Ep. 63.11). 

233 “Ire autem possunt placidis atque compositis” (Sen. Ep. 99.20). 

234 “nemo enim libenter tristi conversatur, nedum tristitiae.” (Sen. Ep. 99.23). 
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essas amizades, com códigos de comportamento idealizados, deveriam receber atenção 

adequada. 

Para aqueles que estavam aflitos, havia uma clara ênfase em ser ativo e não 

passivo no sofrimento, e Sêneca, nas consolatórias, incentiva seus destinatários a buscar 

consolo por meio de uma série de atividades, como na rememoração, conversação com 

amigos e ocupações com os familiares. A inatividade não foi percebida como boa para os 

enlutados, bem como o excessivo choro, que afastaria os vivos de sua convivência. O 

consolo não era apenas um processo ativo, mas também social (HOPE, 2017, p. 46). As 

pessoas deveriam oferecer consolo e recebê-lo. As recomendações senequianas de buscar e 

dar consolo assegurou que os enlutados não estivessem isolados. Em particular, falar sobre 

os mortos e ativamente rememorá-los era um aspecto importante que promovia vínculos 

contínuos com os mortos. 

Sêneca, em uma passagem expressiva, sintetiza a importância do indivíduo em 

sociedade, pois essa relação seria conforme a natureza: 

A natureza gerou-nos como uma só família, pois nos criou da mesma 

matéria e nos dará o mesmo destino; a natureza fez-nos sentir amor uns 

pelos outros, e aponta-nos a vida em sociedade. A natureza determinou 

tudo quanto é lícito e justo; pela própria lei da natureza, é mais terrível 

fazer o mal do que sofrê-lo; em obediência à natureza, as nossas mãos 

devem estar prontas a auxiliar quem delas necessite. [...] Possuamos tudo 

em comunidade, uma vez que como comunidade fomos gerados. A 

sociedade humana assemelha-se a um arco abobadado: as pedras que, 

sozinhas, cairiam, sustentam-se mutuamente, e assim seguem manter-se 

firmes! (Sen. Ep. 95.52-53 – Trad. de J. A. Segurado e Campos).235 

 

Podemos perceber, aqui, a compreensão de Sêneca sobre a sociedade como uma 

família que deve se sustentar pela soma das partes. A prontidão em auxiliar aqueles que 

necessitam, em especial no contexto do sofrimento pela perda de entes queridos, significava 

agir conforme o ideal filosófico senequiano. Nem os mortos nem os enlutados foram 

simplesmente esquecidos ou ignorados, mas reintegrados em novos papéis sociais (HOPE, 

2017, p. 46). Os mortos não poderiam voltar a viver, em um sentido literal, mas receberam 

novos espaços – em objetos de memória, conversas, epitáfios, imagens – na vida contínua 

 
235 “Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum et 

sociabiles fecit. Illa aequum iustumque composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex 

illius imperio paratae sint iuvandis manus. [...] Habeamus in commune: in commune nati sumus. Societas 

nostra lapidum fornicationi simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur.” (Sen. Ep. 

95.52-53). 
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daqueles que sobreviveram a eles. Por sua parte, os enlutados precisavam cumprir certas 

expectativas e estar preparados para aceitar, e até mesmo buscar ativamente, o consolo que 

os levaria a compostura, sobretudo publicamente. 

A reintegração daqueles que perderam entes queridos era importante não apenas 

para o indivíduo, mas para a comunidade mais ampla que precisava de cidadãos ativos. As 

pessoas foram educadas e policiadas em certos papéis de luto e adotando certos métodos 

para aliviar o sofrimento. Havia ideais públicos para os homens e as mulheres lidarem com 

a perda, especialmente no contexto familiar e de amicitia. O filósofo, em nossa leitura, 

reforça esses papéis ideais ao aconselhar a reinserção do indivíduo na sociedade. Em suma, 

Sêneca, nas consolatórias, enfatizava que o alívio pela morte dos entes queridos fosse 

encontrado mediante a amigos, familiares, preceitos filosóficos e rememoração dos mortos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A função da pesquisa é dotar de inteligibilidade os testemunhos dos homens de 

outrora, atribuir sentido à documentação que, por diversos meios, sobreviveu ao transcurso 

do tempo e chegou a nós. Ao transformar esses documentos em fontes de pesquisa histórica, 

atribuímos sentido às ações, aos pensamentos, às experiências e às expectativas 

representadas pelos autores antigos em seus testemunhos. Estes vestígios são discursos, isto 

é, são textos que possuem uma relação íntima com seu contexto de produção, não são alheios 

às experiências e vivências daqueles que nos legaram suas percepções do mundo à sua volta. 

É nesse sentido que lemos Sêneca: um autor que, pelas experiências e 

expectativas vividas e projetadas no campo social, nos legou uma visão particular das redes 

de apoio, filosofia e comportamentos diante da morte. As consolatórias senequianas são 

discursos construídos retoricamente com o objetivo de convencer o público leitor ouvinte e, 

em especial, de transformar os comportamentos tidos como inadequados no contexto da 

morte e do luto. A função das consolatórias é, assim, bastante clara, haja vista que eram 

textos que circulavam em uma elite letrada e tinham, em nossa leitura, o objetivo de 

moralizar condutas socialmente aceitáveis e, ao mesmo tempo, combater ações que 

afastavam o indivíduo da sociedade. 

Vimos que Sêneca, um autor inserido em um contexto familiar e político, se 

valeu da consolatória como meio para difundir seus ideais estoicos. O filósofo usou, assim, 

uma tradição textual que já era desenvolvida e tinha características próprias para criar sua 

argumentação em torno das condutas dos destinatários e leitores ouvintes. A partir dessa 

tradição, Sêneca usou as epístolas e os tratados para escrever e destinar seus consolos. 

Enquanto as epístolas eram pensadas como a presença de um amigo no momento do luto, os 

tratados antecipavam as possíveis divergências dos destinatários e construíam os argumentos 

de modo a convencer à mudança de comportamento.  

É, pois, nesse sentido que Sêneca escrevia e divulgava seus textos a um público 

para transmitir ideias que pretendiam moldar seus comportamentos, tendo como fundo os 

preceitos da filosofia estoica. Da mesma forma, o filósofo estimula o leitor, por meio de 

exemplos moralizantes, a mudar sua vontade, fazendo-a transparecer em ações para, então, 

atingir a tranquilidade da alma. Os argumentos teóricos (praecepta) apoiados por exemplos 

(exempla) a imitar são, conforme pontuamos, as bases sobre as quais o filósofo constitui seu 
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argumento filosófico para que os leitores eliminem a dor pela morte de um ente querido e, 

assim, extirpem a aegritudo, essa aflição que se reflete nas ações e na aparência daquele que 

a sofre. Mais que isso, a aegritudo se expressa no afastamento do indivíduo do corpo social 

e traz, segundo nossa compreensão, prejuízo a toda sociedade. 

A morte foi vista, na perspectiva de Sêneca, como um indiferente, isto é, não 

deveria causar sofrimento ou medo. Com isso, o filósofo queria enfatizar que a felicidade 

não estava ligada às coisas exteriores, às circunstâncias adversas da vida, mas à posição que 

o indivíduo tomava diante de tais acontecimentos. Seria justamente o pensamento da morte 

como um mal que levaria o indivíduo a ser tomado pela emoção da aegritudo, a qual se 

iniciava pela opinião da morte como um acontecimento ruim e poderia se desenvolver em 

uma doença da alma, morbus, irreversível e incurável. A base dessa emoção, isto é, o dolor 

pela morte de um ente querido, deveria ser eliminado antes de evoluir para uma doença. 

Embora Sêneca condenasse o sofrimento exacerbado, em nenhum momento o 

autor se mostra antagônico ao ritual do luto, pelo contrário, afirma em alguns momentos, 

conforme pontuamos, que o luto deve ser respeitado. Nesse sentido, há uma citação, já 

referenciada, que sintetiza bem a perspectiva do filósofo a respeito da medida certa entre o 

luto e a razão: 

 

abater-se com uma dor infinita, quando se perde uma pessoa muito querida, 

é um estúpido gosto, e não se abater em absoluto é uma dureza desumana: 

a melhor medida entre o sentimento e a razão é experimentar a dor e 

dominá-la (Sen. Helu. 16.1 – Trad. de C. F. M. van Raij).236  

 

Nesse excerto, vemos como o luto deve ser experienciado por aquele que perde 

um familiar ou amigo, embora não deva exceder o socialmente aceitável. Deve-se ter um 

perfeito equilíbrio entre a pietas e a ratio, de modo que o indivíduo consiga dominar a dor 

causada pela morte. Deve-se chorar pela perda do ente querido, mas as lágrimas devem vir 

de um impulso natural, não para alimentar uma tristeza indefinida. As lágrimas devem, na 

perspectiva senequiana, ser controladas para não sobrepor ao socialmente aceito. Deixar a 

 
236 “nam et infinito dolore, cum aliquem ex carissimis amiseris, adfici stulta indulgentia est, et nullo inhumana 

duritia: optimum inter pietatem et rationem temperamentum est et sentire desiderium et opprimere.” (Sen. 

Helu. 16.1). 
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dor ser levada pelo tempo seria uma ação contrária à virtude de um romano e, portanto, a 

dor deveria ser ativamente combatida. 

Uma das formas apontadas por Sêneca para dominar essa dor é pelo uso das boas 

recordações daqueles que morreram. Essa lembrança afetiva deveria ser usada para que o 

enlutado percebesse que o falecido teria vivido o necessário, isto é, nem mais ou menos que 

o destino havia reservado. É, pois, a qualidade da vida que importa, não sua duração. Nesse 

sentido, lutar contra o destino seria irrelevante, ao passo que se preparar para os golpes da 

fortuna deveria ser uma constante para aquele que buscava à sabedoria. Meditar sobre a 

morte, não apenas a própria, mas também a de amigos e familiares, deveria ser um exercício 

diário para que esse evento não fosse uma surpresa. 

No estoicismo de Sêneca, cada pessoa viveria o tempo necessário, não 

importando a duração de sua vida. Sofrer pela perda de entes queridos seria agir contra a 

natureza, contra a própria razão, haja vista que a efemeridade da vida é uma condição sob a 

qual todos estão colocados. Atingir a verdadeira liberdade, no sentido filosófico, seria aceitar 

a morte como algo natural, isto é, não sofrer ou se deixar levar pela dor por aqueles que se 

foram. Esses prefeitos estoicos deveriam ser compreendidos e aceitos para que o enlutado 

não se deixasse levar pelo sofrimento. 

Os exemplos, por outro lado, também compunham o argumento filosófico 

senequiano para mudar os comportamentos dos leitores ouvintes. O discurso de Sêneca 

buscava, em nosso entendimento, construir exemplos de comportamentos que levassem em 

consideração o ideal estoico de virtude, isto é, viver conforme a natureza. O autor se valia 

da força normativa dos exemplos para instigar seus destinatários sobre as próprias condutas. 

É, pois, nesse sentido que Sêneca comparava bons e maus exemplos, mostrando, assim, as 

formas virtuosas de agir no momento do luto. Ao pontuar outros personagens históricos que 

passaram por momentos semelhantes ao dos destinatários, o filósofo acentuava que era 

possível lidar com as adversidades, sobretudo, com a morte. 

Toda a argumentação filosófica, em nossa análise, se voltava ao objetivo de 

reinserir o indivíduo na sociedade. A perspectiva de Sêneca da sociedade como um corpo o 

qual deveria ter todas as partes em harmonia apoiava sua argumentação contrária ao 

afastamento dos indivíduos das relações sociais. Amigos e familiares, portanto, serviam de 

redes de apoio no momento do luto e deveriam, em nossa leitura, impedir o afastamento do 

enlutado. Essa seria uma via de mão dupla: ao mesmo tempo, o indivíduo não deveria se 
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afastar de seus deveres familiares e públicos, mantendo suas ações pautadas em um ideal de 

virtude frente à comunidade.  

É nesse sentido que compreendemos as produções do discurso senequiano, o 

qual articulava a perspectiva estoica às ações moralmente aceitas pela tradição romana. O 

autor integra, assim, a moral estoica ao ideal de virtude romana e elabora orientações de 

condutas para aqueles que se encontram afastados do comportamento ideal diante da morte. 

Sêneca consegue integrar, portanto, as relações de amicitia e familiares à busca pela 

tranquilidade da alma a partir de seus textos consolatórios. A consolatio integra assim os 

elementos pessoais daquele para quem se destina o texto e os ensinamentos morais estoicos 

para persuadir o leitor a permanecer com determinados comportamentos ou, na maior parte 

dos casos, a adotar normas diferentes de conduta. 

Em nossa pesquisa, deste modo, destacamos a importância do discurso 

senequiano no que tange às relações sociais em Roma. Os conceitos de memória, aegritudo, 

natureza e razão foram fundamentais para nossa leitura da documentação, haja vista que 

possibilitaram alcançar os objetivos propostos para este trabalho, ou seja, pensar a filosofia 

como remedium contra o sofrimento. Sêneca, em nossa leitura, é um autor de basal 

importância para a compreensão dos ideais de comportamentos moralizantes no que tange 

ao momento do luto e da relação do indivíduo enlutado com a sociedade. Desse modo, seus 

textos constituem um corpus fundamental para compreendermos a sociedade de Roma no 

século I d.C. 

Nesse contexto, Sêneca elaborou preceitos e exemplos para construir seus 

argumentos filosóficos e transmitir os ideais de comportamento moralizante. Suas obras 

permitem ao historiador analisar os homens de outrora, configuram uma fonte de 

informações sobre Sêneca, seus círculos sociais, suas relações com o poder e com familiares 

e amigos. Além disso, nos permitem compreender as experiências e expectativas de toda 

uma geração, aquela que viveu no contexto da Roma do primeiro século cujos conflitos, 

ideais e expectativas foram imortalizados na obra de Sêneca. 
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