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RESUMO 

 

 

 

A dissertação empreende uma análise dos aspectos filosóficos das Cartas a Lucílio de 

Lucio Aneu Sêneca, filósofo estoico e político romano, nascido em 4 a.C. Busca-se investigar, a 

partir de sua obra, seu entendimento a respeito da vida e da finitude na morte. Apesar de sua obra 

ser extensa, esta dissertação se limitará às Cartas em que o conceito de morte é mais amplamente 

tratado e didaticamente explicado.  

Em um primeiro capítulo, explicitam-se os fundamentos da filosofia estoica, que inicia no 

estoicismo antigo, passa pelo médio estoicismo até chegar ao estoicismo romano, período em 

que nosso filósofo está inserido. Passa-se então ao entendimento de sua vida e obra com o 

objetivo de entender o que é, para Sêneca, a boa morte, e em que medida o meditar sobre a morte 

auxilia em tal intento. Dialoga-se com alguns intérpretes do estoicismo senequiano ao longo do 

trabalho, sobretudo no enfoque das Cartas a Lucílio. Ao final, ao clarificar a questão, busca-se 

aproximar o seu pensamento com a atualidade do tema. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The dissertation undertakes an analysis of the philosophical aspects of the Letters to 

Lucilius by Lucio Aneu Seneca, Stoic philosopher and Roman politician born in 4 BC. It seeks to 

investigate, from his work, his understanding regarding life and its finiteness in death. Although 

his work is extensive, this work will be limited to the Letters wherein the concept of death is 

more widely dealt with and didactically explained. 

In the first chapter, the foundations fundamentals of stoic philosophy are explained, 

which begins in ancient Stoicism through middle stoicism until Roman stoicism, period in which 

our philosopher is inserted. Thenceforth it deals with the understanding of his life and work in 

order to comprehend what it means, for Seneca, a good death and how meditating about death 

assists on the effort to understand it. Throughout this work it is discussed with some interpreters 

of Seneca's stoicism, with particular focus on the Letters to Lucilius. Finally, after bringing 

clarity to the above issue, the work seeks to note the resemblance between his thoughts and the 

theme today. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem pressionado pelo tempo e exigentíssimas demandas diárias deixa de se 

perguntar sobre as questões mais profundas da existência humana, dentre elas a morte. Vive-se 

numa época em que a urgência se sobrepõe à importância. E a importância referida aqui é a de 

refletir sobre o que é essencial para o homem. 

Distraído pelas tarefas de horizonte cada vez mais encurtado, o homem moderno 

deixa de investir na tão valorizada, desde a Antiguidade e inclusive por Sêneca, capacidade de 

meditar e de pensar sobre as grandes questões, as quais não se esgotam facilmente nem com 

leituras breves, nem com respostas instantâneas. Como diria Nietzsche, “o homem perdeu sua 

capacidade de ruminar as ideias”
1
. 

Esse cenário faz com que os indivíduos tenham perdido de vista uma ideia crucial, a 

de continuidade, pois é ela que amplia os horizontes humanos e serve de premissa para o 

entendimento da vida e sua finitude. Viver é estar presente nessa progressão de acontecimentos 

que culminam na morte. No entanto, está-se muito ocupado com a falsa operosidade e fútil 

agitação, como diria Sêneca. Está-se muito ocupado em fazer qualquer outra coisa que não 

refletir sobre a morte e entender que ela guia, frontal e silentemente, as escolhas da vida. Como 

pode-se constatar, “aquele que sabe morrer aprendeu a viver, e assim a vida e a morte se 

iluminam reciprocamente”
2
. Em outras palavras, vida e morte são indissociáveis e conferem 

significado uma à outra. 

O tema morte, embora universal e perene, é tratado como um interdito. Qual o 

motivo? Qual a razão de ter sido relegado ao plano de antiquado ou de obsoleto? Será que isso 

ocorre pela angústia que o homem sente diante do desconhecido, pelo medo da separação de seus 

entes queridos ou pelo entendimento de que muitos assuntos ficarão inacabados? Essas são 

perguntas legítimas e elas não vêm de hoje. Não são questões formuladas nos séculos recentes, 

são angústias humanas e, portanto, descendem de tempos imemoriais. Por que hoje, 

diferentemente do passado, são lançadas ao ostracismo de forma tão drástica? Tais indagações e 

outras tantas que surgirão no decorrer desta dissertação servem apenas de apoio para as questões 

                                                           
1
 NIETZSCHE, Friedrich. Prólogo. In: _______. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad., notas e posfácio Paulo 

César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 9. 
2
 VALS, Alvaro L. M. Da ética à bioética. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2004, p. 175. 
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principais a que se propõe desvelar acerca da filosofia de Sêneca: 1º) o que é a boa morte; e 2º) o 

que fazer com a própria morte. 

Por ser esse um tema de vastidão colossal, exige-se a escolha de um ângulo de 

observação e ainda que, a partir dele, se trace a posição do problema. As questões mencionadas 

serão tratadas e – espera-se – respondidas no âmbito da filosofia estoica. Desse modo, noções 

referentes aos âmbitos cultural, jurídico, ao clínico ou até ao religioso, em seus inúmeros 

desdobramentos, servirão apenas de apoio à reflexão filosófica. 

Alguns campos da ciência lidam com o assunto morte, mas não de uma forma 

abrangente, e sim de maneira um tanto pontual, dentro de suas fronteiras de conhecimento. É o 

caso da bioética, que vem se desenvolvendo e se destacando entre tantas outras disciplinas da 

área ética. O termo bioética é recente e foi inaugurado em 1971 pelo oncologista norte-

americano Rensellaer Potter. Esse campo do conhecimento traz à luz questões da morte ao fazer 

uma “ponte entre as ciências da vida e os estudos dos valores”
3
. É da bioética que se extrai boa 

parte dos estudos científicos e reflexões acerca da morte, especialmente no que tange a saber se 

as ações e as omissões se equivalem. Em outras palavras, na doença, nos cuidados médicos e na 

iminência da morte, são as ações ou a ausência de ações que operam em benefício do ser 

humano? 

A filosofia pensa a morte como um dos temas fundamentais desde Sócrates, para 

quem a função da filosofia era também preparar o homem para uma “boa morte”, cujo termo em 

grego é “eutanásia”
4
. A “eutanásia” teve seu sentido alterado para morte apressada e, junto a ela, 

encontramos dois outros termos que a referenciam, situando-a temporalmente: a “ortotanásia”
5
 e 

a “distanásia”
6
. A “ortotanásia”, compreeedida como o justo meio-termo entre as demais, é 

entendida como a morte em boa hora, sem interferência da ciência nem para abreviar a vida, 

tampouco para estendê-la. Já a “distanásia”, a obstinação terapêutica, é o prolongamento da vida 

por intermédio de meios artificiais. Essas designações não estão ligadas diretamente à reflexão 

filosófica que se propõe nesta dissertação, mas interessam à medida que dão a dimensão das 

inúmeras escolhas quando se aproxima o fim. Tais problemas, embora aparentemente não 

possuam aderência direta à dissertação, servem como matéria de reflexão acerca do suicídio, tão 

                                                           
3
 Idem, p. 140. 

4
 Modernamente entendida como ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção 

incurável e que produz dores intoleráveis. 
5
 Morte natural; morte na hora certa. 

6
 Morte lenta, com grande sofrimento. 
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comentado na obra de Sêneca. Tem-se que tomar o cuidado de não se tentar o encaixe da obra do 

filósofo em um cenário inexistente em sua época, contudo é possível, com certa reserva, 

aproximar a realidade contemporânea do que era discutido naquela época. 

Em Sêneca, a morte e todas as suas roupagens são apresentadas de forma 

contundente e assumem um sentido mais profundo, que vai muito além do pensar a morte, pois 

ilumina o pensar sobre a vida. 

Esta dissertação propõe-se a avaliar a morte no pensamento de Sêneca. O que é 

pensar a morte senão debruçar-se sobre o assunto, tirando proveito do que outros refletiram e 

trazer a reflexão para o contexto atual? A morte em si não mudou, ela é esperada por todos os 

vivos. Não há novidade nisso. O que muda de tempos em tempos, e nos diversos cantos do 

planeta, é a forma de encará-la. O legado da obra de Sêneca enfrenta com realismo e seriedade, 

assim como o de outros pensadores que dedicam e dedicaram seu esforço e tempo a esta tarefa 

que enche de espanto ao ressignificar a própria vida em toda a sua complexidade. 

Como ver-se-á ao longo destas páginas, o homem está profundamente ligado à morte 

de várias formas. A própria origem da palavra atesta isto. Do latim, o termo mortalis, mortale 

(mors) significa “Mortal, sujeito à morte. Transitório, passageiro, efêmero. Relativo aos 

mortais, humano”
7
. Evidencia-se que a palavra “mortal” refere-se milenarmente à característica 

mais humana. Mortais são os homens, em oposição aos deuses imortais. Já o termo mortalitas, 

mortalitatis, (f.) (mortalis) significa mortalidade, humanidade, a condição dos homens, do 

coletivo do gênero humano, de morrer. 

É notório que o ser humano precise de tempo para desvelar questões fundamentais 

concernentes à morte. Necessita de tempo para entendê-las e revê-las em suas diversas nuances, 

destacá-las de seus contextos e reinseri-las para observar se estão de fato delineadas, sem a 

contaminação de preconceitos e falsos moralismos. É um trabalho que não oferece garantias de 

sucesso, no entanto, ao longo do texto, propõe-se uma tentativa de avançar na empreitada, 

seguindo a ordem de capítulos que parece permitir a melhor compreensão do autor e seu tema. 

Inicialmente apresenta-se o grande cenário em que o estoicismo nasceu, suas raízes, 

suas bases e o modo de dividi-lo para melhor compreensão. No Capítulo I, veremos uma 

panorâmica do estoicismo com as suas três grandes divisões, lógica, física e ética, presentes em 

                                                           
7
 REZENDE, Antônio Martinez de; BIANCHET, Sandra Braga. Dicionário do latim essencial. Belo Horizonte: 

Editora Autêntica, 2014. 
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todos os períodos do estoicismo, embora suas ênfases mudem de uma época para outra. Ora 

percebe-se a tendência maior para a lógica, em outros momentos para a física, e em outros, para 

a ética. A ênfase muda segundo o interesse de cada um dos filósofos estoicos – Sêneca, por 

exemplo, interessa-se prioritariamente pela área da ética. 

Há ainda os três grandes períodos do estoicismo, que, notoriamente, seguem 

contextos históricos nos quais os filósofos estoicos estão inseridos. O contexto histórico engloba 

muitos fatores, como datas, localização geográfica, sistemas de governo, cultura, dentre outros. 

Ainda no Capítulo I, analisa-se o homem do contexto estoico, observando como ele 

se defronta com as mais diversas questões que são motivos de reflexão para os filósofos estoicos, 

como por exemplo, as paixões, os vícios, o julgamento, a relação do homem com os bens 

materiais, a aparência e a interioridade e, por fim, a questão que está presente simultaneamente 

em todas as demais: sua relação com a natureza ou, mais especificamente,com o Lógos, conceito 

este que será devidamente esclarecido e exemplificado. 

No Capítulo II, será conhecido o filósofo Sêneca. Além da riqueza de seu trabalho 

filosófico, será apresentado o homem por trás de seu legado, o contexto político e histórico em 

que viveu. Sêneca esteve no centro do poder no Império Romano, presenciou os governos de 

Calígula, Cláudio e, de forma próxima, o de Nero, de quem foi preceptor. Será vista sua 

trajetória, nem sempre congruente com sua obra. Essa diferença entre o que dizia e o que vivia 

desde sempre foi motivo de especulação e até de desconforto, visto que para um estoico deve-se 

viver de acordo com o que se preconiza. Especificamente no caso de nosso filósofo, questões 

como, por exemplo, o desapego dos bens materiais podem não ter sido vivenciadas exatamente 

como apregoado. 

Também no Capítulo II serão apresentadas sua obra e as influências que recebeu de 

seus antecessores estoicos e de outras correntes filosóficas. Sêneca escreveu diálogos filosóficos, 

tragédias, consolações e também cartas. Estas, chamadas de epístolas, serão objeto da 

dissertação, que está concentrada nas cartas endereçadas a seu pupilo Lucílio. Não seria possível 

estudar todas as cartas que Sêneca trocou com ele, assim serão selecionadas as que tratam mais 

especificamente do tema morte. 

Passar-se-á, então, para as cartas propriamente ditas, para entender, à medida que as 

cartas vão sendo trabalhadas, os motivos que fizeram o filósofo optar por este estilo literário, ou 

seja, as epístolas, que transmitem a filosofia estoica com seu poder narrativo, e, junto a isso, 
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entender também a riqueza contida nelas, por mostrarem conexões com os fatos correntes da 

época. As cartas, apesar de tratarem de um mesmo tema, a morte, ora serão vistas 

separadamente, ora serão agrupadas por similaridades. Como exemplo, temos algumas cartas que 

tratam do suicídio e que foram mantidas unidas para examinar o assunto de forma mais 

completa, facilitando assim seu entendimento. Outras foram agrupadas por tratarem da visão 

filosófica a respeito da doença e do medo. No entanto, é importante salientar que, mesmo na 

tentativa de agrupá-las para melhor entendê-las, lida-se aqui com uma obra que possui uma 

unidade em que cada carta, de alguma forma, direta ou indiretamente, se relaciona com as 

demais. 

O Capítulo III trata da morte no estoicismo senequiano. Pretende-se clarificar o que, 

para o estoico Sêneca, seria a morte e o que ela representa para o homem e, sobretudo, a 

importância de meditar sobre a morte como forma de entendimento da própria vida. Destacam-se 

também neste capítulo o suicídio e sua relação com a liberdade individual, fundamental no 

entendimento da morte para Sêneca. Passa-se a seguir ao exame da concepção de alma e corpo, 

no estoicismo de Sêneca.  

Em seguida trata-se da ética da morte e do suicídio em Sêneca. Far-se-á uma análise 

não apenas de sua visão filosófica da morte e do suicídio, mas da sua morte propriamente dita, 

que sugere um certo coroamento de sua filosofia. Visto que a filosofia estoica é em certa medida 

de origem socrática, tenta-se entender a correlação entre as mortes dos dois filósofos para 

verificar se guardam alguma semelhança. Neste mesmo capítulo, uma pequena amostra do modo 

de morrer romano será apresentada, do ponto de vista de quem morre, mas também de quem a 

observa. 

Na Conclusão, serão analisados o legado de Sêneca e o que se pode trazer de sua 

filosofia para os dias de hoje. Ficará um tanto evidente o esvaziamento que a morte sofre nos 

dias de hoje e em que medida a meditação sobre a morte poderia trazer significado e 

entendimento para as pessoas, ajudando-as a encontrar êxito no intento de entender o que é a boa 

morte. Além das três consolações que escreveu, as cartas de Sêneca, objeto deste trabalho, 

também se prestam a tal fim, e têm sua força recuperada por alguns filósofos e autores 

contemporâneos. 

Para finalizar, uma visão da morte na atualidade sob o ponto de vista de alguns 

historiadores, comentadores e filósofos será utilizada como contraponto no apêndice desta 



14 
 

dissertação. Algumas práticas que são adotadas diante da morte, em alguns países, serão 

abordadas a título de realçar as ações e decisões do homem diante da angústia da própria morte, 

ou da morte dos seus. Avistaremos, além do entendimento estoico sobre a morte propriamente 

dita, como o luto é conduzido pelo homem e como a prática das consolações, gênero literário 

utilizado por Sêneca, contribui nessa tentativa de alívio da dor. 
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CAPÍTULO I: A FILOSOFIA ESTOICA ANTIGA 

 

1.1 O que é o estoicismo 

 

O período histórico que serviu de embrião ao estoicismo foi dos mais profícuos da 

Antiguidade. Foi justamente a transição do período clássico para o helenístico. No período 

clássico observou-se o magnífico desenvolvimento econômico, cultural, social e político da 

Grécia Antiga. O período helenístico, inaugurado com a conquista das cidades gregas pelos 

macedônios, instaura o embrião de uma nova realidade, em que o sentimento de pertencimento e 

as fronteiras físicas serão abaladas.  

Sob o domínio de Alexandre, o Grande, a partir de sua grande expedição e conquista 

do Oriente (334-323 a.C.), o povo grego passa a sofrer com a diáspora, fenômeno um tanto 

frequente observável em muitas situações de dominação. Embora não sendo opinião unânime 

entre os historiadores da filosofia, essa diáspora tem como resultado uma mudança para muito 

além de suas fronteiras geográficas. Melhor explicando, uma separação entre o homem e o 

cidadão, entre o filósofo e o político, entre a interioridade e a exterioridade. Uma cultura que 

conheceu seu apogeu num desenho político e social que aponta para a unidade, e que passa a se 

encontrar em uma tendência desagregadora. Observa-se a ruína da polis. Foi-se o período em que 

“o homem se sentia em casa na cidade”, como comenta Pierre Aubenque
8
. O Império Macedônio 

não propicia a liberdade para que os seus súditos critiquem ou participem das decisões. Eles não 

exercem a práxis política dos gregos. Segundo Giovanni Reale, “Alexandre destruiu a polis em 

todos os sentidos, retirando-lhe toda a liberdade formal e substancial, a fim de realizar o seu 

grandioso projeto de monarquia universal divina, que deveria reunir não só as Cidades, mas 

países e raças diversas”
9
. As cidades não mais se refizeram. 

A polis era o modelo único da vida moral. Com a derrocada das Cidades, de cidadão 

o homem se torna súdito
10

 e se vê obrigado a buscar novos conteúdos morais, fechando-se em si 

mesmo “o homem se torna um indivíduo”, está livre diante de si próprio
11

. Sem um sentido 

                                                           
8
 AUBENQUE, Pierre; BERNHARDT, Jean; CHÂTELET, François. A filosofia pagã. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1973, p. 167.  
9
 REALE, Giovanni. Filosofias helenísticas e epicurismo. Trad. Marcelo Perine. São Paulo: Edições Loyola, 1994, 

vol. V, p. 5. 
10

 Idem, p. 6. 
11

 Idem, p. 7. 
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cívico surge a cisão entre ética e política, o que vai definir os rumos da filosofia. “Para Platão e 

para Aristóteles, são impensáveis tanto uma ética não finalizada politicamente como uma política 

não fundada eticamente”
12

. A nova ordem instaurada pelo amo estrangeiro direciona então o 

filósofo a uma reclusão endereçada à teoria pura e a questões da interioridade. A liberdade cívica 

é transferida gradualmente a uma liberdade interior. A especulação sobre a natureza se retrai e dá 

espaço para a busca da salvação interior. 

O cenário não é de todo desolador, pois algo de notável emerge daí. A mescla de 

populações e sua consequente abertura cultural faz surgir o cosmopolitismo. Tal acomodação faz 

a filosofia se voltar para soluções de ordem adaptativa e ideológica que acabam por gerar um 

patamar de universalidade para o homem ocidental. Conforme Pierre Aubenque: “É na época 

helenística que nasce o conceito popular de Filosofia, que designa uma certa arte, difícil é 

verdade, mas de direito acessível a todos, de viver feliz mesmo em circunstâncias contrárias”
13

. 

O termo “estoico”, por definição, segundo o Dicionário de sinônimos da Língua 

Portuguesa
14

: “estoico Sin. Austero, rígido, firme, inabalável, inquebrantável, impassível, 

resignado”. Como vemos é usado em nosso dia a dia sem que, muitas vezes, se saiba a sua 

origem. O termo deriva de Stoa Poikilé, um pórtico pintado na Ágora de Atenas, conhecido 

originalmente como Pórtico de Peisianax. Essa escola filosófica grega nasce como um sistema 

integrado pela lógica, pela física e pela ética. Afirma que o universo, que é corpóreo, é um 

continuum e é governado por um Lógos divino.O conceito bastante complexo de Lógos é oriundo 

de Heráclito de Éfeso (535-475 a.C.) e sustenta que tudo surge a partir dele e de acordo com ele. 

O Lógos é a voz da razão universal que representa a alma do mundo, e o mundo, por sua vez, é 

um todo orgânico. Heráclito, conhecido como o Obscuro, é um dos mais proeminentes 

pensadores pré-socráticos responsável por: 

 

Formular com vigor o problema da unidade permanente do ser diante da pluralidade e 

mutabilidade das coisas particulares e transitórias. Estabeleceu a existência da uma lei 

universal e fixa (Lógos), regedora de todos os acontecimentos particulares e fundamento 

da harmonia universal, harmonia feita de tensões, “como a do arco e da lira”.
15
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 Idem, p. 9. 
13

 AUBENQUE, Pierre; BERNHARDT, Jean; CHÂTELET, François. A filosofia pagã, op. cit., p. 168. 
14

 FERNANDES, Francisco. Dicionário de sinônimos e antônimos da língua portuguesa. Revisto e ampliado por 

Celso Pedro Luft. 34. ed. Rio de Janeiro, 1999. 
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No estoicismo, os princípios éticos da harmonia e do equilíbrio orquestram o próprio 

cosmo e o homem deve guiar-se por esses princípios. Assim sendo, o ideal do sábio fundamenta-

se em viver em perfeito acordo e em total harmonia com a natureza, suportando os sofrimentos 

da vida cotidiana e dominando suas paixões, até que seja possível o atingimento, diante de todos 

os acontecimentos, da mais completa indiferença e impassibilidade. Essa indiferença e 

impassibilidade diante da vida é conhecida como ataraxia (αταπαξία) 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 (πάθορ) 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. 

Segundo a filosofia estoica, tudo está naturalmente conectado. “Seguros em sua 

compreensão da estrutura providencial do mundo, que é idêntica ao destino, que por sua vez é 

idêntico à vontade de Zeus”
16

, os sábios ordenam a vida de acordo com ela, assimilando a sua 

vontade à de Zeus, vivendo em conformidade com a natureza e, com isso, atingindo o fluxo 

sereno da vida, a eúrhoia bíou, tão devotadamente desejada
17

. 

Para os estoicos não há realidade transcendente, o que leva a crer que nenhuma 

dimensão espiritual seja possível, ideia esta que exclui a possibilidade de vida após a morte. Este  

caráter monista do estoicismo é explicitado por Reale:  

 

O corpo é sempre matéria unida à qualidade, inseparáveis uma da outra: e todo corpo é 

sempre um momento incindível do todo do qual é parte. Existe uma única matéria, a 

qual traz em sí o princípio da vida e da racionalidade, que faz germinar da matéria todas 

as coisas. Princípio passivo e princípio ativo, matéria e Deus, não são, pois, duas 

entidades separadas; são lógica e conceitualmente distinguíveis, mas ontologicamente 

inseparáveis: constituem, portanto, uma única realidade.
18

 

 

O estoicismo em seu materialismo aproxima o homem de um naturalismo 

heraclitiano, como se pode verificar na afirmação de G. Rodier:  

 

Os estoicos quiseram que a virtude e a felicidade fossem acessíveis a todos; quiseram 

que o fossem neste mundo mesmo [...] Mas é preciso, para isso, que o mundo onde 

vivemos seja o mais belo e o melhor possível, que não se oponha a um mundo superior 

[...], que não haja outras realidades que não as que se oferecem aos nossos olhares [...] 

                                                           
16

 INWOOD, Brad. Os estoicos. São Paulo: Odysseus, 2006, p. 65.  
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 Ibidem.  
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Eis aí, acredito, a razão do materialismo dos estoicos; eis porque, remontando além de 

Platão e de Aristóteles, eles foram tomar de Heráclito o antigo naturalismo Jônico.
19

 

 

O estoicismo irrompe unindo filosofia e vida, e sua mensagem atravessa os séculos e 

chega a nossos dias, como termo corrente, mostrando que o fim supremo para o homem não é o 

prazer, mas a virtude. A virtude estoica é essencialmente a indiferença com relação aos bens do 

mundo. 

De acordo com o comentador Brad Inwood, o estoicismo é frequentemente criticado 

por sua rigidez ética impraticável e seu idealismo sem sentido. Para Inwood, todos os erros 

morais são iguais, apenas o sábio poderia estar livre deles e afirma que todas as paixões 

deveriam ser eliminadas e não simplesmente moderadas. Isto posto, temos que a ética estoica 

exige dos humanos o atingimento da virtude perfeita e ainda uma ação correspondente. A 

alternativa a isto é a infelicidade. Essa colocação um tanto radical parece deixar pouco espaço 

para uma esperança mais realista e tampouco sugere uma saída para as pessoas que almejam a 

felicidade. Se assim fosse se teria pouco espaço para uma ética centrada na melhoria, no 

desenvolvimento do caráter humano. Para Inwood, a ética estoica está longe de ser rígida, suas 

regras e leis estão mais alinhadas com um raciocínio moral que enfatiza a flexibilidade e 

variabilidade para quaisquer situações em questão
20

. 

O estoico cria suas regras próprias de conduta, mesmo que não estejam em perfeito 

acordo com as regras exteriores, e guia-se pela força de seu caráter. Isso muitas vezes é 

interpretado como apolitismo dessa escola filosófica. No entanto, talvez essa interpretação seja 

uma simplificação, conforme indica Rachel Gazolla: “Compreendo a postura estoica antiga 

como uma crítica à situação vigente, como desconfiança de que os governantes não fazem uso 

dos bons ensinamentos, e não como distanciamento do político, que teve profunda reflexão por 

parte da escola”
21

. 

Ele se aproxima, assim, de uma conduta mais livre e independente, que possibilita 

reflexões críticas aos governos ou quaisquer estruturas sociais. O que não significa um mero 

desprezo às estruturas políticas que o homem desenvolveu, mas um manter-se ligado sempre 
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prioritariamente às leis da natureza. Tal é a conduta do sábio que se espelha na conduta de 

Sócrates, um paradigma evidente em todo o estoicismo. 

 

1.2 Períodos estoicos 

 

O estoicismo não está ligado à doutrina de um único fundador. Foi transmitido com 

uma continuidade espantosa ao longo de séculos. Podemos, de forma muito geral, separá-lo em 

três períodos históricos: o estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo romano, imperial 

ou novo. 

Nos fundamentos da Stoá podemos observar a ideia de um cidadão em consonância 

com o cosmo, um ser cosmopolita. Ele vai habitar, assim, a Cosmópolis, onde não existem 

fronteiras entre os indivíduos. As bases dessa doutrina repousam na combinação homem-

natureza-lei-cidade. O fundador do estoicismo foi Zenão de Cítio (334-262), um barbarós, 

oriundo de Chipre que migrou para Atenas em 313, mas, mesmo sendo de origem não grega, fez-

se honrar por si mesmo. Foi um asteíos, um homem digno e honrado. 

Os três primeiros pensadores da escola são o já mencionado Zenão de Cítio, que 

funda a escola por volta de 300a.C.; Cleantes de Assos (por volta de 312-232); e Crisipo (277-

por volta de 204). Zenão foi discípulo do cínico Crates, e credita-se ao aprendizado em 

companhia do mestre boa parte de seus princípios acerca da simplicidade do modo de viver. Já 

Crisipo mereceu o título de segundo fundador em vista de seu empenho em confirmar a unidade 

da escola e combater os ataques de diferentes correntes, especialmente os da “Nova Academia”. 

Segundo Giovanni Reale, Crisipo, com uma obra de “mais de 700 livros, fixou de modo 

definitivo a doutrina da primeira estação da escola”
22

. Sua obra, de “dialética e habilidade 

refinadas”, manteve vivo o pensamento estoico, que poderia ter desaparecido logo depois de 

Cleantes
23

. O período desses três pensadores é conhecido como estoicismo antigo. 

O médio estoicismo foi representado essencialmente por Panécio (180-110) e 

Possidônio (por volta de 135-51). Ambos da cidade de Rodes. Esse período é marcado por certa 

influência advinda do platonismo e do aristotelismo, e pode-se observar um afastamento da 

ataraxia, ou até da supervalorização da ética, e uma valorização do “dever”. O entendimento do 
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médio estoicismo é o de que, além da virtude, são fundamentais para a felicidade e a saúde, os 

meios econômicos necessários ao sustento e a força. Importante mencionar que foram eles a 

introduzir o estoicismo em Roma. 

A terceira fase do estoicismo, chamada de novo estoicismo ou estoicismo imperial, 

desenvolveu-se em Roma e está representada por três nomes. São eles Sêneca (4 a.C., morto em 

65 da era Cristã), Epicteto (nascido em 50 e morto entre 125 e 130) e Marco Aurélio (121-180). 

Este último tornou-se imperador de Roma em 161. O novo estoicismo é marcado por uma volta à 

ortodoxia estoica, como veremos adiante. 

Infelizmente as obras do antigo e médio estoicismo chegaram aos nossos dias apenas 

em forma de resumos, fragmentos ou citações de autores posteriores, estes últimos responsáveis 

pela memória doxográfica da época. Como menciona Gazzolla: “Talvez tenhamos de assumir, 

realmente, os limites impostos pela forma fragmentária dos textos, que nos obrigam, de modo 

muito pouco iluminista, a aceitar possíveis ambiguidades, contradições e carências de 

respostas”
24

. 

Além do problema de falta de material confiável, é provável que o significado dos 

pensamentos dos estoicos tenha se alterado em sua estrutura, visto que a escola se desenvolveu 

ao longo de cinco séculos, e não só a língua se modificou dentro de período tão longo, como 

também o ideário a que está vinculada. 

Conforme E. Brehier, o estoicismo não se aprende, é uma filosofia-bloco. Impossível 

entendê-la por aproximações graduais. Seu entendimento se dá de forma integral. Apreender 

apenas uma pequena parte dela resulta praticamente em não apreender coisa alguma. Mais que 

uma filosofia, é uma forma de viver. É a primeira filosofia da história a se nomear sistemática, e 

como tal impõe a exigência de ser entendida em sua totalidade, sob pena de ser descaracterizada, 

se for desprezada alguma parte, arruinando-se o conjunto
25

. 

Seguindo essa linha de pensamento, pode-se observar um sentido quase totalizante 

do estoicismo. Existe um princípio único no estoicismo, em que o universo, perfeitamente 

organizado, em seus mínimos detalhes, repousa numa coerência formal. Na harmonia e na 

estrutura de um conjunto de ideias, percebe-se a força do estoicismo. Esta será observável 

também nas proposições verdadeiras, nos fenômenos naturais e nas ações retas.  
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1.3 O estoicismo e suas partes 

 

O estoicismo, ainda que se apresente como uma filosofia-bloco, para fins de melhor 

entendimento pode ser dividido em três grandes partes: lógica, física e ética. Essa divisão, 

sugerida por Diógenes Laércio, não segue uma ordem específica nem em termos cronológicos 

nem com relação à sua importância. São três partes intercambiáveis e devem ser entendidas 

conjuntamente. Elas são também conhecidas como lugares, segundo Apolodoro, ou formas, 

segundo Crisipo, ou ainda gêneros, para outros. 

O exemplo clássico de Diógenes Laércio encontrado em várias obras para ilustrar o 

estoicismo é o exemplo do ovo: a casca é a lógica, a clara é a ética e o que se apresenta no centro 

é a física. Formam um conjunto cujas partes são interdependentes
26

. Ele faz também uma 

analogia com o corpo de um animal: “[...] a filosofia é como o corpo de um animal, no qual a 

lógica faz as vezes dos ossos e da medula, a ética de partes musculares e da alma à física”
27

. 

Pode-se pensar que o estoicismo prioriza sempre as questões de ordem física e moral, 

mas na lógica também se encontram grandes contribuições estoicas. A lógica refere-se à 

implicação dos acontecimentos, a física apresenta os seres e as coisas em suas diversas ligações e 

a ética ensina como se devem praticar as ações em geral. No entender de Jean Brun,“todos os 

temas desta filosofia estão, eles também, em simpatia estreita com os outros; falar da lógica é 

falar da física e falar da física é falar da moral; estudar a proposição condicional é estudar a 

simpatia universal, estudar a simpatia universal é compreender a natureza, amar Deus e ser um 

sábio”
28

. Por proposição condicional entende-se que uma proposição antecedente implica a 

proposição consequente. Se observadas de pontos de vista diferentes, as três partes alternam-se 

quanto a sua importância. Para G. Realle, “do ponto de vista axiológico, ou seja, do valor, o 

primeiro lugar na hierarquia do saber cabe à ética, do ponto de vista ontológico à física, do ponto 

de vista metodológico e didático cabe á lógica”
29

.  

A lógica fundada por Aristóteles não tinha a roupagem de ciência, era mais uma 

“forma” ou “instrumento” do saber em geral. Os estoicos, a quem se deve o uso do substantivo 

“lógica”, atribuem a ela, agora tratada como ciência, um objeto perfeitamente definido, que é o 
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“significado” ou o “exprimível”. No fenômeno da linguagem, por exemplo, podem-se distinguir 

o significante, o significado e a coisa. A linguagem não visa às coisas diretamente, ela será 

intermediada pelo significado, ou conteúdo de significação. Por ora, fica-se apenas com a 

distinção (entre o significante, o significado e a coisa) que a lógica estoica nos legou e, assim, 

será observada a ideia de “exprimível” de forma mais aprofundada, a seguir, ao ser apresentada a 

física estoica. 

Em conformidade com o dito por Brun, uma interligação profunda pauta todas as 

possíveis combinações que ocorrem na natureza. Um exemplo um tanto elucidativo nos é trazido 

por A. A. Long, que mostra o sábio em perfeita consonância com a natureza: “A pessoa 

idealmente sábia tem uma configuração mental que, na coerência entre suas ideias e as 

implicações práticas delas, espelha a sequência necessária e racional dos eventos naturais”.
30

 

Em outras palavras, esse exemplo elucida a sequência entre o pensar e o agir que 

deverá necessariamente se dar de forma natural, espelhada na natureza. Essa é a atitude do sábio 

sempre em harmonia com a natureza. 

Jean Brun, indo além dos eventos naturais, afirma que o atingimento do bem está 

alinhado a Deus: “A sabedoria estoica é una: é uma compreensão das implicações dos 

acontecimentos que, por sua vez, é um consentimento da natureza e uma adesão ao bem. Ao bem 

que é a verdade da vida. A vida que é a razão e que é Deus”
31

. O Deus dos estoicos é equivalente 

à alma e pode também ser encontrado nos inúmeros textos de Sêneca em distintas expressões, 

quais sejam: Júpiter, guardião do universo (rector custosque uniuersi), alma e espírito do mundo 

(animus ac spiritus mundi), o senhor e criador de toda esta máquina (operis huius dominus at 

artifex), destino (fatum), causa das causas (causa causarum), providência (prouidentia), natureza 

(natura) ou ainda mundo (mundus). Estas tantas formas de mencionar Deus demonstram sua 

equivalência com o uno
32

. 

Compreender-se-á cada uma das partes que formam este uno, separadamente, para 

então alinhar suas interconexões. 
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1.4 A lógica 

 

Por não ser objeto desta dissertação, será dada apenas uma introdução à lógica 

estoica, que é bastante distinta da aristotélica, como já mencionado. Para Aristóteles, a lógica 

“versa sobre o geral, sobre as características comuns de um certo número de indivíduos”, em que 

a fórmula célebre “só há ciência do geral, só há existência do particular” atribui predicados a um 

sujeito na forma de um encadeamento de conceitos. Um exemplo emblemático de sua lógica no 

silogismo: “Sócrates é um homem.Todos os homens são mortais.Logo Sócrates é mortal”. Para o 

estoicismo, o raciocínio versa sobre as implicações de relações temporais, como no exemplo: “Se 

esta mulher tem leite, é porque deu à luz”. Como nos diz Jean Brun: 

 

Enquanto que para Aristóteles o tempo é, antes de tudo, o tempo da geração e 

corrupção, para os Estoicos o tempo é não somente expressão da sabedoria divina, mas 

também a expressão do dinamismo da vida universal e da sua harmonia. A sabedoria é, 

portanto, a submissão ao tempo, isto é, à vida, ao mundo e a Deus; ela apoia-se sobre 

um conhecimento da necessidade; o geral, caro para Aristóteles, é apenas uma palavra 

para os estoicos, porque o que existe são os indivíduos, e dois destes jamais serão 

idênticos; daí que a uma lógica da inerência, os Estoicos tenham substituído uma lógica 

da consequência.
33

 

 

Em outras palavras, passa-se a pensar em termos de leis que indicam necessidade 

entre um antecedente e um consequente, e não mais em essência, como no aristotelismo
34

.  

Para o estoicismo, o mundo é um ser vivo com Deus; para que o homem viva é 

necessário que esteja em harmonia com o universal. O “empirismo estoico é um empirismo da 

compenetração do homem e do mundo”, o homem não pode ser entendido em separado do 

mundo. Para entender questões da lógica estoica como seu empirismo, ou mesmo se é possível 

ter acesso ao que é verdadeiro, se faz importante entendermos a dialética estoica. Esta é a 
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ferramenta do sábio e pavimenta seu caminho em direção à verdade. Com base nela pode-se 

avançar em dois grandes campos, “as coisas significadas e as coisas que significam”
35

.  

Nas palavras de R. J. Hankinson: 

 

Parece suficientemente claro que, se o sábio deve ser algo mais do que um ideal 

inatingível e regulador (e esse é um grande “se”), os estoicos precisam de razões 

poderosas, sob a forma de uma epistemologia poderosa, para supor que tal infalibilidade 

prática pode em algum momento ser de fato atingível.
36

 

 

Essa busca pela verdade, tão valorizada no estoicismo, trata de aprimorar uma 

compreensão do mundo, nela serão substituídas opiniões falsas anteriores por verdadeiras. Ela 

está atenta para as condições reais da descoberta da verdade, a qual se manifesta na 

representação (phantasia), não nas proposições, como para Aristóteles, nem nas sensações, como 

para os epicuristas. 

Segundo Aubenque, “os Estoicos são os primeiros a nos dar uma teoria filosófica da 

evidência (enaergeia); a verdade não deve ser procurada na relação ao objeto exterior, mas num 

certo sentimento subjetivo que acompanha a representação verdadeira”
37

. A representação pode 

ser falaz, portanto precisa-se um critério para examiná-la, refiná-la e concluir se é verdadeira e, 

assim, melhorar a compreensão do mundo. As opiniões falsas devem ser substituídas por 

opiniões verdadeiras e estas coincidem “com o princípio ativo que opera no universo”
38

. 

Assim, os estoicos desenvolveram a doutrina da impressão cataléptica, que gozava de 

alta consideração em Atenas. Referindo-se a ela, Diógenes Laércio comenta: 

 

[...] existem dois tipos de impressão, uma cataléptica, a outra não-cataléptica: a 

cataléptica, que eles defendem ser o critério para os fatos, é a que vem de algo existente 

e que está de acordo com a própria coisa existente, tendo esta sido estampada e impressa 

[...]; já a não cataléptica, ou vem de algo não existente ou, então, se vem de algo 

existente, não está de acordo com a coisa existente, e não é nem clara (enargés), nem 

distinta.
39

 

 

Para que se chegue à verdade, pode-se acompanhar o seguinte esquema: iniciamos 

pela representação (phantasia), que é uma afecção (páthos) recebida na alma; segue-se a 

compreensão (katalépsis), que é o ato lógico pelo qual a alma compreende que foi afetada e 
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afirma a presença que a afetou; a seguir a representação compreensiva (phantasia kataleptiké), 

que é a evidência dessa presença, já compreendida como algo existente que afetou a alma e, por 

fim, o assentimento (synkatáthesis), que é o ato lógico pelo qual a alma afirma a phantasia 

kataléptiké. 

Entende-se que para acessar a evidência, tarefa exclusivamente individual, faz-se 

necessário um assentimento dado à representação, assentimento que seria um endosso, uma 

admissão, uma concordância dada à representação. Segundo Tad Brennan: “O consentimento é a 

chave mestra do sistema estoico. É a atividade psicológica fundamental – mais fundamental até 

do que acreditar em algo ou desejar algo”
40

. 

Seguindo com uma ideia geral da lógica da escola, passamos agora para um dos 

temas de maior importância no estoicismo: os incorpóreos. Os estoicos negam a realidade 

metafísica. Eles reconhecem a existência de corpos, e estes, por definição, agem e padecem.  

Os significados, ou exprimíveis, precisam pertencer a alguma categoria, mas, neste 

caso, os significados tampouco são corpos e, não são corpos, não podem ser colocados entre os 

seres. Mas, ainda assim, não deixam de ser alguma coisa. A resposta dos estoicos a este 

problema é chamar os exprimíveis de incorpóreos, quase-seres ou não-seres. E estes não agem 

nem padecem. Assim, o exprimível, juntamente com o tempo, o espaço e o vazio, irão constituir 

o incorpóreo.  

Iniciando pelo exprimível, que é uma representação racional relacionada aos 

acontecimentos e fatos produzidos pelo homem, eles têm seu âmbito marcado no terreno da 

linguagem, por tratar-se de significação. Para elucidar esta noção, que nos dias atuais pode ser de 

difícil compreensão devido às noções da física moderna, tomemos o exemplo de exprimível que 

o próprio Sexto Empírico utiliza, a Verdade. A Verdade é um corpo, mas o verdadeiro, que é um 

exprimível, é incorpóreo. Tomemos uma outra espécie de incorpóreo, o tempo. Segundo Jean 

Brun, “se o tempo é considerado como um incorpóreo é porque os acontecimentos se desenrolam 

nele sem por ele serem modificados, já que obedecem às leis do destino que se reduzem a um 

entrelaçamento de causas providenciais”
41

. O espaço é também um incorpóreo, por ser o 

intervalo entre dois ou mais corpos. E finalmente o vazio aponta para o que está fora do mundo, 

já que no mundo não há vazio.  
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Merece ser assinalado que a lógica estoica extrapola em muito o que foi acima 

mencionado. Ela é de extrema complexidade e plena de detalhamentos, portanto tratá-la em sua 

totalidade nos tiraria do foco deste trabalho.  

 

1.5A física 

 

Pode-se entender a física estoica, de acordo com G. Realeque, de uma forma 

abrangente. Ela é “uma doutrina que pretende conhecer a totalidade da realidade, apontando os 

princípios e as leis que constituem o seu fundamento. Ela é, pois, uma verdadeira ontologia, uma 

metafísica da imanência [...]”
42

. Tal física tem algumas subdivisões, dentre elas temos o que mais 

tarde será conhecido como “filosofia natural”, além da cosmologia e, ainda,da “filosofia 

primeira” ou metafísica.  

Dentre os aspectos importantes referentes à física estoica há a noção de pneuma 

(sopro vital), que é uma espécie de fluido que penetra todo o universo, tanto em suas regiões 

sublunares como celestes. Ele une todas as partes do universo através deste seu campo de força e 

impede um movimento de dissipação no vazio infinito. Mas há ainda um movimento de fluxo e 

refluxo que assegura a unidade de cada ser, é uma tensão (tonos) do princípio vital que relaciona 

o uno e o múltiplo em todo o universo. Como o estoicismo não é uma filosofia dualista, 

compreende o mundo não através da transcendência, e sim da imanência, e este princípio 

imanente de organização pode ser equiparado ao Lógos universal. O próprio mundo é Deus e não 

há nada que aconteça no mundo que contrarie a razão. Deus aqui, diferentemente das religiões 

monoteístas, não é separado do universo, mas matéria constituinte do cosmos. 

Sua física é refratária à matematização e tampouco se alinha com as ideias atomistas; 

pelo contrário, ela é mecanicista no sentido de conceber a natureza como uma máquina 

submetida a causalidades necessárias e previsíveis que ocorrem pelo movimento e interação de 

corpos materiais no espaço. Um exemplo desse mecanicismo é o fato de os estoicos serem os 

primeiros a pressentir que as ondas sonoras não se propagam em linha reta e sim em ondas 

concêntricas. Outro exemplo dessa visão mecanicista foi-nos dado por Possidônio, que possuía 

amplo conhecimento acerca da física, e relacionou os movimentos das marés com as fases da lua. 
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O fato de o estoicismo ter se desenvolvido com fins político-morais faz com que sua física, que 

não está baseada na experiência, não tenha atingido grande alcance científico.  

Mas ainda que a física estoica não seja a parte mais visível desta escola filosófica, ela 

corrobora diretamente com a ética, mostrando, por exemplo, como as partes do estoicismo estão 

conectadas. Segundo M. J. White, “a física – a parte da filosofia que diz respeito a natureza e 

revela o significado de viver „em conformidade com a natureza‟ – obviamente tem um 

significado ético”
43

. 

A física exerce um papel mais de colaboração do que um fim em si mesma. Nas 

palavras de M. J. White, “para os estoicos, o conhecimento do mundo natural não é buscado 

como um fim em si mesmo, senão como algo que nos capacita a viver em conformidade com a 

natureza”
44

. 

Conforme Jean Brun,“o mundo é um ser vivo, com razão, animado e inteligente, não 

só é divino como é o próprio Deus”
45

. Compreende o céu, a terra, os seres vivos, homens e 

deuses. “Uma tal assimilação de Deus e do mundo é um dos pontos essenciais da doutrina: o 

conhecimento permite realizar uma harmonia racional entre o homem e o mundo, a sabedoria 

será uma adesão ao mundo, sinônimo de uma submissão a Deus e de uma aquiescência ao 

destino”
46

. Deus, portanto, é sinônimo de mundo e de natureza. Segundo Diógenes Laércio: 

 

O termo “natureza” é usado pelos estoicos para significar às vezes aquilo que mantém o 

cosmos unido, e às vezes a causa do crescimento das coisas terrestres. A natureza é a 

capacidade movida por si mesma que, de conformidade com os princípios seminais, 

produz e conserva tudo o que germina por si mesmo em períodos definidos, fazendo as 

coisas como elas são e obtendo resultados condizentes com suas fontes.
47

 

 

Tem-se então a comunhão com o todo e o assentimento da realidade, pois tudo é 

governado pelo Lógos divino.Se tudo é governado pelo Lógos divino, então “para tudo que 

sucede existem tais condições que, uma vez dadas nada mais poderia acontecer”
48

. O azar é 

apenas um nome para causas não descobertas. Como podemos perceber por estas afirmações, os 

estoicos atestam a validade do nexo causal. Em mais uma passagem Long afirma: “Só a 
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ignorância humana das causas é que autoriza aos homens afirmar a ausência de qualquer 

impedimento para a ocorrência de não sucessos”
49

. 

Passa-se então para a visão que os estoicos possuíam a respeito do mundo em que 

vivemos. O mundo é composto por dois princípios: um ativo e um passivo. O ativo é a razão, ou 

Deus e o passivo, a matéria. Esta, por sua vez é composta de quatro elementos: o fogo (que é 

quente), o ar (que é frio), a água (que é úmida) e a terra (que é seca). Dois deles são ativos: ar e 

fogo, os demais são passivos. Os elementos são animados por uma perpétua transmutação. De 

acordo com Jean Brun
50

: 

 

Esta espécie de palingenesia opera-se por ocasião de uma conflagração universal 

durante a qual o mundo se dilata no vazio ilimitado que o envolve e, onde todas as 

coisas são transformadas em fogo. Por outro lado, uma tal conflagração não é uma 

destruição do universo mas a sua regeneração; com efeito, nesta conflagração, tudo 

volta a ser alma e divinizado. Há, por consequência, um eterno retorno dos seres e dos 

acontecimentos: [...] todas as coisas serão restauradas eternamente... 

 

“A palingenesia, o eterno retorno, exprime a vida do mundo que nasce, morre e 

renasce sem cessar [...]”. O cosmo é destinal, é orientado para ser desta maneira.  

De forma resumida, segundo Anthony Kenny
51

: 

 

O sistema estoico como um todo pode ser resumido como segue. Era uma vez em que 

somente havia o fogo; pouco a pouco foram surgindo os outros elementos e a familiar 

mobília do universo. No futuro, o mundo voltará a ser fogo em uma conflagração 

universal, e então todo o ciclo da história será repetido uma vez e outras sem fim. Tudo 

isso acontece em obediência a um sistema de leis que pode ser chamado de “destino” 

(porque as leis não admitem exceção) ou “providência” (porque as leis foram 

estabelecidas por Deus com objetivos benéficos). O sistema de concepção divina é 

denominado natureza, sendo o nosso objetivo na vida viver em comunhão com a 

natureza. 

 

O mundo é composto por indivíduos distintos uns dos outros, cada um possui 

“qualidades próprias”. Conforme comenta Jean Brun, “a individualidade é uma noção 

fundamental e constitutiva”
52

 no estoicismo, contrapondo-se à noção aristotélica para a qual o 

que importa é a forma e o indivíduo é tido como um acidente. Ainda segundo Jean Brun: “Todo 
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o indivíduo possui uma tensão interior: maneira de ser ou estrutura no mineral, natureza no 

vegetal, alma no animal, o espírito no homem. Por outras palavras todo o indivíduo é um corpo, 

e o mundo apenas contém corpos. Ei-nos face ao materialismo dos estoicos, bem diferente do 

que está convencionado, habitualmente, entender por tal [...]”
53

. No seu entendimento os corpos 

são a única substância. Todos os corpos são uma maneira de ser desta matéria, que é una. 

A física estoica também está conectada com o modo de viver do homem, dentro 

deste caráter uno, acima referido, em que ele está inserido, segundo Michael J. White:  

 

Parece particularmente importante ter sempre em mente que, como pensadores 

helenistas, os estoicos defendiam que todo o conhecimento humano é, em última 

instância, “prático”, no sentido de nos informar a melhor maneira de viver nossa vida. A 

“física”, ou a filosofia natural, de modo algum deve ser excluída dessa alegação.
54

 

          

 

1.6 A ética 

 

Para o entendimento da ética estoica, conceitos como o bem, o belo e a felicidade são 

fundamentais. No estoicismo a felicidade é o desenvolvimento harmonioso da vida e o sábio, 

portanto, é sempre feliz. Para Jean Brun,  

 

[...] o Bem é aquilo pelo qual ou a partir do qual pode ser obtido o útil, e o útil de que 

falam os estoicos não é um valor técnico, pois este não é um valor de que o homem é a 

medida; o útil é o que está conforme ao sentido da vida, ao sentido do destino, ao 

sentido da vontade de Deus. Por isso este naturalismo permite estabelecer distinções 

entre as coisas que existem; umas são os bens, como a reflexão, a justiça, a coragem, a 

sabedoria; outras são os males, como a irreflexão, a injustiça, a covardia etc.; outras 

enfim, são indiferentes porque não são bem úteis nem nocivas, com a vida, a morte, a 

saúde, a doença, o prazer, a dor, a beleza, a vergonha, a força, a fraqueza, a riqueza, a 

pobreza, a glória, a obscuridade, a nobreza, a origem humilde etc. Tudo isto é 

considerado indiferente porque não serve nem prejudica por si mesmo; mas o homem 

pode servir-se dessas coisas para prejudicar ou para ser útil; elas podem, por 

consequência, trazer a felicidade ou a infelicidade segundo o uso que delas se fizer.
55

 

 

Logo, a valorização de um indiferente é própria dos homens cujo entendimento da 

ordem natural é deficiente. O indiferente não pode ser compreendido nem como algo que por si 

só pode ser usado para o bem, nem como algo que por si só pode ser usado para o mal. 

No estoicismo o entendimento do belo se alinha com o do bem. O bem é belo. São 

sinônimos porque o bem a expressão de uma harmonia interior que se identifica com a harmonia 
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do mundo. Também é difícil traçar uma distinção entre o bem e a virtude, pois no fundo são a 

mesma coisa. Ainda citando Jean Brun, “a virtude é a presença do bem numa pessoa, é uma 

perfeição em comum com o todo. Por isso a virtude é una, total: não se é mais ou menos 

virtuoso, se é virtuoso ou não”
56

. O entendimento aqui é no sentido de determinar que, por serem 

todas as virtudes intimamente ligadas, mesmo possuindo algumas distinções, quem possui uma 

delas desfruta das demais. 

A virtude pode bem ser entendida como uma alma racional, um ser vivo, que não 

apenas vive, mas sente, especialmente a parte chamada hegemonicon conhecida entre eles como 

pensamento. 

Passa-se então, dentro da ética estoica, para o tema das paixões. Elas não são 

passivas, mas sim movimento. É importante que seja dito que, ao mencionar tais paixões no 

estoicismo, está-se fazendo referência a sentimentos que possuem uma carga de intensidade 

muito forte, ou seja, quando mencionadas as paixões, pode-se entendê-las como paixões 

exacerbadas.  

Na definição de Zenão: “a paixão, é um abalo da alma oposto à reta razão e contra a 

natureza. Alguns dizem mais abreviadamente que a paixão é uma tendência demasiado 

veemente, e quando eles dizem demasiado veemente querem dizer que se afasta demasiado do 

equilíbrio natural”
57

. A paixão é um movimento irracional da alma, é tirânico e por isso contrário 

à natureza e a razão, bastante axiomático, se contrapõe aos princípios estoicos.  

Diógenes Laércio elucida as quatro paixões fundamentais que acometem os homens: 

a dor, o medo, o desejo sensual e o prazer. Andrônico deixa uma lista de setenta sentimentos 

previamente descritos por Crisipo como paixões. Não cabe aqui descrevê-los um a um, o que 

importa é o remédio prescrito para sua solução. A paixão se origina de um erro de julgamento, 

uma opinião falsa, uma adesão indevida ou uma representação falsa. Com o passar do tempo a 

paixão deixa de ser obra dos deuses, como era entendido na mitologia, e passa a ser de inteira 

responsabilidade do homem. A saída para o homem deve ser a de procurar, a exemplo do sábio, 

julgar sadiamente, de acordo com a razão natural. “Os estoicos pensam que todas as paixões 

nascem do juízo e da opinião. Por isso eles a definem mais precisamente, a fim de que se 

compreenda não só quanto elas são viciosas, mas também quanto elas estão em nosso poder”
58

. 

                                                           
56

 Ibidem. 
57

 BRUN, Jean. O estoicismo, op. cit., p. 80. 
58

 HANKINSON, R. J. Epistemologia estoica. In: INWOOD, Brad. Os estoicos, op. cit., p. 84. 



31 
 

Este poder é um exercício individual. A já mencionada ataraxia, ou imperturbabilidade da alma, 

é tema central no que tange suprimir as paixões, pois ela exprime a serenidade intelectual tão 

almejada nos estoicos.  

Os sábios são os únicos que vivem inteiramente conforme a natureza e conforme a 

razão, e que são isentos de paixões. São excepcionais por serem também sinceros, piedosos e 

desprovidos de pretensões. São inúmeros os adjetivos para definir um sábio, a verdade é que são 

modelos de virtude, que, na visão estoica, são difíceis senão impossíveis de serem encontrados. 

A virtude, apesar de possível para os seres humanos, é um ideal extremamente exigente. Era 

possível haver progressos em direção a ela, mas isto não garantia ser mais virtuoso ou menos 

vicioso. “A pessoa em progresso não é uma categoria intermediária entre virtude e o vício. 

Homens em progresso são totalmente viciosos – são absolutamente não sábios, tão viciosos 

quanto aqueles que não realizaram nenhum progresso”
59

. Brennan menciona o exemplo estoico 

que diz que “o sujeito que está a alguns centímetros abaixo da superfície do oceano pode estar 

fazendo algum progresso em direção ao ar fresco, mas ele está tão afundado quanto a pessoa que 

se encontra cinco metros abaixo”
60

. O mesmo vale para a ação viciosa, uma não é mais viciosa 

que a outra. 

A sabedoria plena é inacessível ao homem, cabe ao homem buscar uma aproximação 

com ela: “o preferível não é o que ocupa aquela categoria acessível apenas a um sábio mais que 

humano, mas é o que se encontra na segunda categoria, isto é, a dos fins mais frequentes na 

natureza”. Parece haver uma redenção na medida em que, mesmo sem a possibilidade da 

perfeição, o homem ainda pode permanecer buscando-a com seus meios, R. J. Hankinson atesta 

isto ao dizer: “Há pois lugar para uma espécie de virtude humana ao lado da virtude absoluta do 

sábio, uma virtude que não é sabedoria e saber absolutos mas é prudência e reflexão racional”
61

. 

No lugar de uma completa paralisação mediante a impossibilidade no atingimento da 

perfeição moral, pode haver certo grau de maleabilidade nas regras e leis estoicas que seriam 

conhecidas por sua suposta rigidez. Elas podem dar lugar a uma teoria da razão moral que 

enfatiza mais a flexibilidade e aceita variações situacionais, conforme afirma Brad Inwood
62

. O 

estoicismo também se notabilizou pelo intuito de guiar, através da razão, as ações dos homens.  
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A ética da ascese é que fundamenta a sabedoria estoica, em outras palavras, parte-se 

do mal e é a partir dele que se tem a subida em direção ao bem. Os estoicos partem da premissa 

de que todos os seres humanos desejam ser felizes. A felicidade é seguir a própria natureza. Para 

Brennan: “Seguir a natureza significa agir de acordo com a nossa própria natureza como seres 

humanos, mas também agir de acordo com a Natureza como um todo, ou seja a ordem cósmica 

universal governada por Zeus. Seguindo a natureza seremos felizes. Seguindo-a, seremos do 

mesmo modo virtuosos”
63

.  

A ética encontrada no estoicismo, encarregada de orientar, conhecida usualmente 

como filosofia aconselhativa, é chamada de filosofia parenética. É nela, como será observado a 

seguir, que se encontra grande parte da obra de Sêneca.  

 

1.7 O homem no contexto estoico 

 

O estoicismo tende, ao longo de sua trajetória, à ética. De forma sintética pode-se 

dizer que o grande bem é a retidão da vontade e o grande mal, o vício. O que não se encontra 

num, ou noutro, deve ser tomado com indiferença. Para o sábio estoico o que não depende de nós 

deve ser tratado com indiferença. Segundo Epicteto (estoicismo romano) o homem está livre 

mesmo na servidão, já que não existe servidão verdadeira, senão no império das paixões. A 

tranquilidade da alma é sempre ressaltada, pois as paixões (pathé) exacerbadas devem não 

apenas ser moderadas, mas eliminadas por completo. As paixões são transtornos de estado e 

como tal devem ser evitadas, pois obnubilam o julgamento. 

Esta vida em álogos, ou seja, em não conformidade com o Lógos, não permite o 

atingimento da felicidade. Para atingi-la é imprescindível o apaziguamento da alma, que deve 

decorrer “segundo o curso dos acontecimentos, sob a égide do Destino”
64

. Este estado em 

harmonia com o Lógos, conhecido como homología, é o caminho para levar o homem à 

ataraxía, em que não existe a desmesura nem os excessos. Voltando aí ao embasamento estoico, 

“as paixões são estabelecidas não só a partir da compleição física, mas também como fenômenos 

biológicos e lógicos, confirmando a unidade entre as três partes da filosofia: a física, a ética e a 

lógica”
65

. 
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As paixões exacerbadas podem ser combinadas de várias formas, por exemplo, entre 

física e psíquica, como no caso da cólera. Elas podem, combinadas ou não, levar a julgamentos 

errôneos, os quais alteram, ou transformam, o hegemônico. O hegemônico é o pneuma, força 

centralizadora que penetra todas as coisas, e dele deriva a ação moral do homem e emana o 

discernimento para agir em conformidade com a natureza. Quando este hegemônico, que pode 

ser entendido também como a parte da alma humana que a dirige, está agitado, ele pode levar a 

julgamentos errôneos. O hegemônico deve ser visto também em sua dimensão mais ampla, não 

apenas ligada ao homem, e sim como uma rede expandida que unifica tudo.  

Mas como promover o bem julgar? Sabe-se que a dialética pode auxiliar nisto, pois 

ela assessora o homem em suas escolhas e, consequentemente, em suas ações. Para que se possa 

entender este julgar, é importante entender o movimento do conhecer, o papel do assentimento e 

das representações.  

Este equilíbrio entre o particular e o universal, ou o cosmos e a individualidade, leva 

a um só Lógos. 

O homem estoico, para além de sua historicidade, conta com sua individualidade 

universal, ou seja, antes de ser grego, ou de qualquer outra origem territorial, é homem e, nesse 

sentido, independente dos limites geopolíticos a que, como regra geral, está sujeito. A lei natural 

deve igualar a todos e, por isso, a acumulação de riquezas, os vícios e a necessidade de manter-se 

amparado pelo aparato das instituições não é bem vista pelos estoicos. Zenão recebe este ideário 

de Crates e todo estoicismo antigo une estas noções: formar cidadãos ricos interiormente e que 

vivam com simplicidade, desinteressados da riqueza exterior. Portanto, o habitante da 

Cosmópolis é o sábio, que segue a lei natural e aceita a todos como amigos e parentes, não 

havendo escravidão. Segundo Reale, “os estoicos ensinarão que a verdadeira escravidão é só a da 

ignorância e que à liberdade do saber podem elevar-se tanto o escravo como o soberano”, ele se 

refere a dois grandes estoicos, o escravo Epicteto e o imperador Marco Aurélio
66

. As crianças 

devem ser educadas em comunidade a exemplo dos espartanos, e mais, aos homens e mulheres 

se reserva pouca ênfase na diferenciação de gênero. As relações inter-humanas são 

prioritariamente o foco desta filosofia. 

O homem estoico pouco ou nada tem de mediado entre sua aparência e sua 

interioridade. Em outras palavras, sua aparência e sua interioridade estão diretamente unidas, 
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sem qualquer interferência. Assim, se o homem está em perfeita consonância com a natureza, 

tanto suas ações, que são suas manifestações exteriores, quanto suas convicções, instância 

interna humana, estão indissociavelmente ligadas. 

Este viver segundo a natureza tem correspondência com o viver na instância da 

oikeíosis, que é a apropriação ou conciliação do próprio ser. A oikeíosis, que significa familiar e 

doméstico, serve de ponto de partida para a ética do estoicismo. O homem vive conciliando-se 

consigo mesmo e com as coisas que são conformes à sua própria essência. Deixa de ser 

simplesmente um ser vivente. Sua finalidade está na contemplação, entendimento e no modo de 

vida em harmonia com a natureza. Como afirma Long, “a conformidade com a natureza denota 

valor positivo e a contradição com a natureza seu oposto”
67

. O esforço do homem deve ser 

sempre buscar movimentos em consonância com a natureza. A teoria da oikeíosis, segundo 

Brennan, repousa no “modo como os estoicos pretendiam incorporar suas relações com outras 

pessoas em sua concepção de seu fim último”
68

. Dessa forma, abrange também a família ou 

parentes ou simplesmente tem o sentido de “afinidade, afiliação ou familiaridade, algo que 

alguém toma de algum modo como seu”
69

. Este tema tem relação direta com Platão, para quem a 

ideia de abolir os laços familiares seria bem-vinda. No contexto estoico, “O objetivo da abolição 

dos núcleos familiares é reconfigurar a atitude dos cidadãos a respeito de quais pessoas são 

oikeion para eles - o resultado de destruir o lar nuclear, o oikos, é que a cidade inteira será um 

oikos unificado”
70

.  

O homem no contexto estoico tem uma noção de tempo ligada ao instante presente. 

A construção de uma historicidade que possa acomodar o passado e suas tradições e ainda 

promover maquinações futuras é uma forma inadequada de entender o estoicismo. Conforme 

Gazolla: 

 

Para o Pórtico, o exercitar-se naquilo que advém e está sempre aí, no instante, é um dos 

grandes indicadores da ação moral. O instante é o tempo da Physis, é este o paradigma... 

O presente como instante, como atemporalidade – aion – é eleito pelos estóicos para 

assentar as teses físicas, éticas e lógicas, pois sinaliza o que nos chega como tal. É 

preciso receber o que advém sem roupagens pré-vistas, sem o modo de compreensão 

inserido no espaço e no tempo.
71
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Templos não serão erigidos para que se preserve o sagrado na imanência. A moeda 

não deve ser cunhada. Essas duas afirmações merecem atenção especial pelo simbolismo que 

transmitem. As cidades e seus monumentos e templos são ícones do poder instituído. Para Zenão 

devem ser banidos da vida dos homens, pois aparentam “encher” as cidades pelo poder 

arquitetônico intrínseco, mas “esvaziam” as cidades de sentido, sentido este de aproximação à 

natureza. A cidade histórica afasta o homem da sintonia com o cosmos: “a conduta humana não 

deve buscar os parâmetros da ação na mutável legislação humana, mas na perene legislação 

cósmica, e nenhuma instituição política, símbolo da ordenação e do poder dos homens, pode 

substituir a grande ordem da natureza”
72

. Retornando à moeda, esta deve também ser banida. 

Representa as relações econômicas ou os bens que têm valor mensurável quantitativamente, que 

são condenados pelo estoicismo. O motivo de tal condenação é que para os estoicos a moeda 

exige a criação e adoção de uma instância reguladora e que dê conta da segurança das relações. 

Ou seja, com ela, se instala a necessidade do Direito, responsável pela manutenção da justiça. 

Somado à justiça e à moeda temos ainda o tempo, instância que também assegura as relações 

mercantis à medida que determina prazos. O tempo é um fator que merece atenção, não devemos 

lamentar o passado nem ter esperanças relativas ao futuro, precisamos restituir o tempo à sua 

única dimensão útil, o “presente da ação reta”. 

Mas por que se mencionam estas três instâncias, tempo, moeda e direito? Porque são 

construções que afastam o homem da natureza e portanto destoam do pensamento estoico. Para o 

estoicismo é imprescindível que nos mantenhamos próximos à Physis, e isto somente é possível 

ouvindo o Lógos, presente em nós por natureza. Assim, é importante atentar para as 

contingências elaboradas pelo homem bem como às palavras circunstanciais dos homens, que 

estão ligadas à instância do jurídico. Mas o intuito aqui não é o de acalentar a ideia de suprimir 

por completo o jurídico e sim colocá-lo em perspectiva, dentro de um entendimento estoico. O 

jurídico, desde que ligado a “uma instância natural permitirá o pensamento de um direito 

natural, tão importante para a modernidade”, conforme Rachel Gazolla. “Os únicos bens 

passíveis de aceitação no pensamento político da escola firmam-se, desse modo, como os que 

são produzidos para ser consumidos e não podem estar sujeitos aos valores mercantis”
73

. Aqui se 
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vislumbram algumas das questões que o direito moderno ainda se pergunta: as leis mantêm o 

homem próximo ao Lógos, ou promovem um distanciamento artificial, embasado 

exclusivamente no homem histórico ou em sua realidade de inserção mercantil? Este ponto é de 

interesse nesta dissertação pelo aspecto de tangenciar o questionamento dos limites da lida com a 

morte. 

Avançando no entendimento a respeito da morte e relacionando-a com o direito: Será 

que o direito é capaz de promover este distanciamento artificial, e será que ele deve decidir sobre 

a morte, ou seria a sintonia com a natureza, com a Physis, que deveria fazê-lo? Essa questão, 

espera-se, será elucidada ao longo destas páginas. 
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CAPÍTULO II: A FILOSOFIA ESTOICA EM SÊNECA 

 

2.1O homem Sêneca 

 

Lúcio Aneu Sêneca é um bem acabado exemplo de homem que viveu escolhas 

difíceis. Do cenário das altas esferas do poder romano ao retiro quase completo culminando em 

um suicídio forçado, este homem de vivências extremas nos deixou um legado que atravessa os 

séculos, mantém-se atual e, mais que isso, é universal. 

Nascido em Córdoba, Espanha, no início da era Cristã, possivelmente entre 4 a.C. e 1 

d.C., foi trazido por seu pai, conhecido como Sêneca-o-retor, para morar em Roma, onde teve 

boa educação e ampla formação filosófica. Quando jovem estudou com o estoico Átalo e dois 

neopitagóricos, Sótion de Alexandria e Papírio Fabiano, discípulos do estoico romano Quinto 

Sextio, que professava uma doutrina um tanto eclética combinando elementos do estoicismo e do 

pitagorismo. Possivelmente por motivos de saúde mudou-se para Alexandria, no Egito, por volta 

de 20 d.C., de onde retornou no ano 31
74

. Sua mãe, chamada Hélvia, foi a quem dedicou uma das 

suas mais pungentes obras: Consolatio ad Helviam Matrem. 

Sêneca figurou num período turbulento da história e conviveu com os mais 

admiráveis personagens históricos de seu tempo, a começar por Calígula, ou Caio Júlio Cesar 

Germânico, que foi o terceiro imperador romano e governou de 37 a 41 d.C. No período em que 

Calígula governava chegou a ser condenado a morte, livrando-se da condenação graças à 

interferência de amigos que atestavam a fragilidade de sua saúde. Argumentavam que sua vida 

não seria das mais longevas. No seu principado, Sêneca se torna brilhante advogado e, em 41, é 

acusado por Messalina, esposa de Tibério Cláudio César Augusto Germânico, sucessor do 

falecido Calígula e recém-empossado, de ter cometido adultério com Julia Lívia, sobrinha do 

imperador. É condenado à morte pelo Senado, mas tem sua pena comutada para um exílio em 

Córsega que durou oito anos. Talvez impulsionado por grandes privações materiais, encontra 

inspiração para escrever vários tratados filosóficos, dentre eles as três Consolationes. 

Messalina é levada à morte em 48 d.C. e a vida de Sêneca tem mais uma reviravolta. 

Seu exílio chega ao fim quando, em 49 d.C., a sobrinha e agora nova esposa do imperador, 
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Agripina, convence o marido da necessidade da anulação do exílio. Sêneca é chamado de volta a 

Roma, onde assume a posição de preceptor e, em seguida, pretor de Lucio Domicio Nero, jovem 

filho de Agripina. Nero é entronado imperador em 54 d.C. e Sêneca torna-se integrante do 

núcleo do poder do grande Império Romano e ascende em sua importante carreira política. Em 

55 d.C. torna-se cônsul e extrapola sua função pedagógica ao tornar-se conselheiro de Nero, 

auxiliado por Afrânio Burro, prefeito de Pretório. As bases de sua orientação para o jovem 

governante são no sentido de fundar um governo humanitário que garanta justiça política aos 

cidadãos do Império. As inclinações abertamente tirânicas do governo anterior deveriam ser 

refreadas e a figura da justiça, encontrada anteriormente no governo de Augusto, poderia servir 

de modelo.  

Mas a proximidade e influência que contava como conselheiro e orientador de Nero 

estavam com os dias contados. Em 59 o imperador mata a própria mãe e no ano de 62, já sem 

nenhuma ingerência junto a Nero e sem concordar com os rumos de seu governo tirânico, Sêneca 

procura retirar-se gradualmente da vida pública. Seu interesse seria dedicar-se “prioritariamente 

ao otium, o que significava dedicação à leitura e à escrita”
75

. 

A esta altura de sua vida, “Após os 60 anos penetrou verdadeiramente nas 

articulações do estoicismo. E modificou o colorido dos dogmas, senão os próprios dogmas”
76

. 

Percebe-se neste período que ele vivia o estoicismo de forma tão interiorizada que se permitiu, 

através de seu profundo conhecimento, reformular os dogmas estoicos. Essa liberdade que ele se 

permitiu outorgar é observada ao longo da sequência das Cartas. 

A vida de Sêneca, entremeada por conquistas e dissabores na esfera pública e 

pessoal, aproxima-se de seu fim. Em 65d.C. recebe ordem de Nero para dar cabo à própria vida. 

A determinação é fruto das suspeitas do atentado à vida do imperador na conspiração de Pisão. 

Sua esposa Paulina acompanha Sêneca cortando as artérias dos braços juntamente com o marido. 

Paulina sobrevive e Nero, temendo a péssima repercussão do duplo suicídio, envia emissários 

que a salvam em tempo, o que permitiu que vivesse mais alguns anos. Após a tentativa frustrada 

de suicídio com esse lento método, Sêneca teve de buscar a solução no veneno, uma roupagem 

socrática para o seu fim. Mas o método ainda não foi eficaz, e somente obteve êxito quando, 
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auxiliado por seus serventes e submerso em banheira de vapor quente, foi sufocado. Morreu em 

19 de abril daquele ano. 

 

2.2 A obra de Sêneca e influências recebidas 

 

Sua obra, de caráter abrangente e prolixo, disserta sobre inúmeros assuntos em prosa 

coloquial e aguçada ironia. Sêneca pode aparentar um caráter “eclético” em sua obra, o que o 

comentador Brad Inwood insiste em esclarecer, mas nem por isso seu pensamento deveria ser 

entendido como pouco aprofundado, menos poderoso ou ainda pouco interessante. 

Trata-se de uma abordagem aberta, mas não eclética, que propõe mudanças no 

estoicismo tradicional. Para ele o estoicismo não precisa seguir regras inflexíveis, doutrinárias. 

Se é necessário que se tome partido e escolha o caminho da doutrina ou dos fatos, sugere que os 

fatos prevaleçam. A rigidez estoica é quase impraticável e o idealismo que a cerca chega, por 

vezes, a parecer sem sentido. No entendimento de Brad Inwood, “a ética estoica demanda que os 

humanos atinjam a perfeita virtude e ajam de acordo com ela”. Na obra de Sêneca percebe-se 

este vasto potencial para uma filosofia que se constrói à medida que se efetivam os fatos e que 

eles passam pela constante reflexão. 

Segundo Paul Veyne, sua obra não possui uma excepcional qualidade nos detalhes, 

não é exemplo de refinamento, mas é eficaz: “[...] o drama em sua integridade é o que nos impõe 

soberbamente”
77

. Sua força está no conjunto, não em uma leitura microscópica. Sêneca “se 

instalou no coração da existência estoica, se empapou de seu princípio e adivinhou com seguro 

instinto, as atitudes que se derivavam da doutrina [...]”
78

. 

Seu pensamento recebeu forte influência do estoicismo antigo e do estoicismo 

médio, como será observado mais adiante. Foi influenciado também pelo epicurismo na busca 

pela tranquilidade, embora a forma para obtê-la, pelos epicuristas, fosse distinta da apregoada 

pelos estoicos. No estoicismo a busca pela felicidade se dá pela apatia e impassibilidade, 

suprimindo-se todas as paixões do ânimo, já para os epicuristas, além da ataraxia, a aponia, que 

significa uma supressão da dor física, é fator relevante nesta busca
79

. Há um ponto de 

convergência entre as filosofias estoica e epicurista, no sentido de que não há nada a temer na 
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morte, assunto muito discutido em seus textos. Sêneca presenciou o declínio do ceticismo 

acadêmico e o renascimento do platonismo dogmático bem como do ceticismo pirrônico. 

Presenciou também uma volta da escola peripatética com a edição dos trabalhos de Aristóteles 

por Andrônico de Rodes. 

Sêneca trouxe a filosofia para o âmbito do latim, pois antes se encontrava 

circunscrita ao idioma grego. Brad Inwood entende este movimento como uma filosofia primeira 

no latim
80

. Quando Cícero, antes de Sêneca, escreveu filosofia, criou um vocabulário para 

expressar as ideias filosóficas do grego
81

. Dessa forma, Sêneca parece ter dado sequência e 

impulso a essa entrada da filosofia grega no mundo romano. 

Se for possível superar o medo da morte, pode-se, então, atingir a tranquilidade. Essa 

influência pode ser observada nas primeiras cartas, nas quais aparecem inúmeras referências ao 

fundador, Epicuro de Samos.  

As máximas e reflexões epicuristas são contínua e gradualmente interpretadas, no 

entanto, em sentido estoico. Um exemplo é o exame que Epicuro faz da morte ao afirmar “a 

morte não nos concerne”
82

, cujo sentido é: quando somos a morte não é, e quando a morte é não 

somos mais. A perda do que sequer podemos constatar a ausência não pode em si ser um mal. 

Tal afirmação atravessa a obra de Sêneca, especialmente na orientação que dá a seu pupilo 

Lucílio. 

O cinismo, embora não sendo um conjunto de doutrinas filosóficas, também serviu 

de fonte a Sêneca no que diz respeito ao desprezo pela riqueza e acumulação. Seus principais 

pensadores foram Antístenes e Diógenes de Sínope, para os quais as ideias de Sócrates foram 

levadas ao extremo, ao rejeitar o conforto material e valorizar a vida virtuosa mais próxima à 

natureza. Acreditavam que o homem deveria levar a vida de forma tão natural quanto fosse 

possível, aspecto que também é ressaltado entre os estoicos. 

Além de textos que consideramos hoje “literários” (sátiras, tragédias), Sêneca 

escreveu vários ensaios, opúsculos ou diálogos filosóficos: Da brevidade da vida; Da 

tranquilidade da alma; Do ócio; Da constância do sábio; Da providência; Da clemência; Da ira; 

e outros. São na sua totalidade doze obras que chegaram até nós, sendo que esta última, Da ira, 
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subdivide-se em três livros. Embora tratem de assuntos diversos, todos expressam uma moral 

única, o que confere às obras certo caráter de conjunto. 

Quanto às tragédias, únicas no gênero na literatura da antiga Roma, totalizam nove 

obras: As troianas, Medeia, Tiestes, Hércules Furioso, Hércules no Eta, Fedra, As fenícias, 

Édipo e Agamenon. Um olhar apressado pode levar-nos a pensar que, por serem obras voltadas 

ao teatro seu estilo se afasta do seu assunto basilar, a moral filosófica, mas não é o que ocorre. 

Seu ponto fraco está justamente em não serem dotadas de grande teatralidade ou dramaticidade, 

pelo intuito de marcar os princípios de sua doutrina estoica. 

São conhecidas três obras que, reunidas, formam um corpo de consolações: 

Consolações a Políbio, Consolações à Márcia e Consolações à minha mãe Hélvia. Nelas, 

Sêneca escreve para três pessoas fortemente afligidas pela dor e, desta dor, procura extrair 

ensinamentos. Se nas duas primeiras trata de confortar perdas causadas por mortes de entes 

queridos, na última, Consolações à minha mãe Hélvia, tem o intuito de consolar sua mãe do 

sofrimento causado pelo desterro do filho, ele próprio, durante sua estada na Córsega. Escreveu, 

também, um tratado sobre vários problemas de ordem científica chamado Questões naturais. A 

obra pertence ao último período de sua vida e foi endereçada ao amigo Gaio Lucílio Junior. 

Para este mesmo amigo, Lucílio, endereça Epistulae Morales ad Lucilium, cujas 124 

cartas foram escritas entre os anos de 62 e 65 d.C. e são especificamente o objeto desta 

dissertação. Algumas cartas dão pistas precisas da data em que foram escritas, como o caso da 

carta 91 que menciona o incêndio de Lugdunum (Lyon) ocorrido perto do final do verão do ano 

de 64. De outras se obtêm apenas pistas do mês em que foram escritas ou a estação do ano. 

Quando as menções se dão numa sucessão muito próxima, como exemplo: tem-se a primavera 

mencionada na carta 23 e na 67, que se referem ao ano 64 d.C., e a carta 18, que se refere a 

dezembro de 63 d.C., chama-se tal sequência de cronologia curta. Quando se observam, por 

exemplo, primaveras em anos sucessivos, como as cartas 23 e 67, que se referem às primaveras 

de 63 e 64 d.C., chama-se de cronologia longa
83

. 

Sêneca apresenta inúmeros assuntos, entre as dúvidas e as inquietações de seu 

pupilo, em que procura não apenas elucidar as questões, mas iluminar para ele próprio 

indagações que mereceram sua atenção durante a vida.  
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O termo cartas, a princípio, refere-se a um gênero de escrita que não tem aspirações 

literárias e é dirigido a um destinatário específico; já as epístolas são dirigidas ao público em 

geral, ou pelo menos a um determinado público.  

 

2.3 Cartas a Lucílio 

 

Para uma compreensão das Cartas é proveitoso que se observe o contexto em que estão 

inseridas. As Cartas a Lucílio, segundo Paul Veyne, foram escritas diante de um medo 

generalizado dirigido a si mesmo e aos demais, dentro de um cenário romano “em que a luta de 

todos contra todos era sem fé nem lei; em que o clientelismo se sobrepunha ao regulamento; em 

que a sobrevivência física era tão aleatória como em uma população civil ocupada por milícias 

armadas: uma vida não conta, se bebe como um copo de água...”
84

. Percebe-se assim que as 

Cartas irão contar a história da vida no império romano mas também na interioridade de quem 

ali convivia.  

Nas epístolas Sêneca mostra vividamente sua inclinação dentro da filosofia: o campo 

da moral, em que propõe uma busca contínua em direção da sabedoria. De acordo com Lohner: 

 

Sêneca expressa um firme posicionamento contrário a todo procedimento de estudo e 

tema de investigação que não vise estritamente ao aprimoramento moral ou não 

interesse diretamente ao conhecimento da natureza humana, ao aprofundamento da 

consciência de nossa condição e a um processo de elevação espiritual.
85

 

 

Conforme mencionado por Aldo Setaioli o conjunto de cartas procura dar uma 

orientação espiritual e servir como guia moral e educar para a ética. Essa educação seria 

endereçada tanto para seu pupilo como para ele próprio, uma espécie de autoeducação. De início 

as cartas vão sensibilizando o pupilo para tal programa educacional e posteriormente passam a 

ensinar princípios morais estoicos. Esse movimento vem acompanhado de sutis mudanças 

linguísticas e estilísticas especialmente na segunda parte das cartas, de 89 a 124 quando passam a 

tratar mais as questões da moral como questões teóricas do que como sermões
86

. 

Dentro desse campo da moral ele se debruça sobre o tema morte e seus 

desdobramentos. Já na primeira carta percebe-se um projeto em andamento que será 
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desenvolvido ao longo das demais: apresentar a reflexão sobre a morte dentro do paradoxo 

“morrer a cada dia”
87

. 

Na primeira carta surgem alguns exemplos, como nos trechos a seguir:  

 

Convence-te de que as coisas são tal como as descrevo: uma parte do tempo é-nos 

tomada, outra parte vai-se sem darmos por isso, outra deixamo-la escapar. Mas o pior de 

tudo é o tempo desperdiçado por negligência. Se bem reparares, durante grande parte da 

vida agimos mal, durante a maior parte não agimos nada, durante toda a vida agimos 

inutilmente. (Ep. 1.1) 

 

Sêneca segue colocando o homem diante da perspectiva do tempo: “É um erro 

imaginar que a morte está a nossa frente: grande parte dela já pertence ao passado, toda a nossa 

vida pretérita é já do domínio da morte!” (Ep. 1.2). Com essas palavras Sêneca aponta a 

importância de levar a sério o assunto morte tendo em mente o tempo que se esvai, e ressalta a 

urgência desse assunto em nossas vidas. Um ciclo de aconselhamento e prática já está em 

progresso, como afirma James Ker. 

Sêneca expõe introdutoriamente um problema com o qual o ser humano deve se 

preocupar, a negligência. No caso, a negligência ao evitar pensar em tão importante assunto. Ele 

sugere com isso que comportamentos como, por exemplo, a violência alheia são menos danosos 

que se deixar levar pela vida sem dela extrair o que o tempo nos oportuniza.  O tempo é o fio 

condutor que recebe os momentos valiosos de contemplação. Jean Brun muito acuradamente 

confirma: “Se o tempo é considerado como um incorpóreo é porque os acontecimentos se 

desenrolam nele sem por ele serem modificados [...]” ou, no mesmo sentido: “Os valores morais 

não aumentam com o tempo” (Ep. 78.27)
88

. Isso ilustra, como já vimos anteriormente, o tempo 

como um dos indiferentes. O tempo por si só não é bom nem ruim, mas pode sim ser usado para 

coisas boas. 

A primeira carta é orientada para uma mudança de Lucílio com relação a sua 

percepção do tempo. Sêneca procura convencer seu pupilo da urgência de dar-se conta da 

importância de não perder tempo, o tempo aqui, portanto, se torna o objeto de estudo. 

O centro da primeira carta é este pronunciamento gnômico: “Nada nos pertence, Lucílio, só o 

tempo é mesmo nosso”. 
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Esse assunto é também abordado em sua obra Sobre a brevidade da vida (3.4), nela 

Sêneca diz: “Viveste como se fosses viver para sempre... Temes todas as coisas como mortais, 

desejas tantas outras tal qual os imortais”. É como se o homem oscilasse, tendo para algumas 

questões a dimensão de sua fragilidade e para outras a ideia de que seus esforços e avanços na 

vida não têm qualquer urgência, justamente como se esta vida se prolongasse ad eternum. Esse 

comportamento decerto que não ajuda o homem a investir minimamente seu tempo em assuntos 

essenciais como a morte. Desperdiça abundantemente seu tempo como se a vida esperasse 

infindavelmente por suas sabias decisões. 

O tempo é inserido ao início das correspondências a Lucílio e confere um parâmetro 

para pensar a morte. “A natureza concedeu-nos a posse desta coisa transitória e evanescente da 

qual quem quer que seja nos pode expulsar” (Ep 1.3). Essa passagem deixa bastante evidente a 

Physis estoica, a qual indica o pertencimento do homem ao tempo presente e não ao passado nem 

ao futuro.  

Como eixo de pensamento da carta temos o cotidie mori, morrer um pouco a cada 

dia, bastante axiomático na passagem: “Podes indicar-me alguém que dê o justo valor ao tempo, 

aproveite bem o seu dia e pense que diariamente morre um pouco? É um erro imaginar que a 

morte está a nossa frente: grande parte dela já pertence ao passado, toda a nossa vida pretérita é 

já do domínio da morte” (Ep 1.2). 

As cartas servem como cotidiana meditatio, ou seja, mediam um exercício diário, um 

ensaio para a vida. Com elas, promovendo-se essa meditação vai-se cultivando a sabedoria, 

numa progressão natural “da teoria para a prática e do ensaio à performance”
89

. E a sequência de 

cartas como cotidiana meditatio é antes de mais nada uma importante forma de meditatio 

mortis
90

. Tal é o ato que, segundo o Sócrates de Platão, define o filósofo
91

. É um percurso longo 

a ser percorrido incessantemente, por isso preconiza: “Medita diariamente nisto, para seres capaz 

de abandonar a vida com serenidade de espírito [...]”, esta entrega é precisamente aprender 

morrer. 

Seguindo na explicitação da obra de Sêneca usaremos como exemplo uma carta, a 

61, que apresenta aspectos um tanto curiosos: a relação estreita do viver e do escrever e ainda os 

múltiplos sentidos que Sêneca confere a algumas passagens. Nessa carta Sêneca declara estar 
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vivendo a própria lição que transmite a seu pupilo. Ele não apenas ensina, mas vive suas 

palavras. É um projeto textual intrinsecamente afinado com o viver, e a morte pode convocá-lo 

durante esse processo da escrita. 

 

Procedo de modo a que cada dia seja o equivalente de uma vida inteira; mas, Hércules 

me valha!, não me apresso a gozá-lo como se fosse o último, apenas o encaro como se 

pudesse ser de fato o meu último dia! Escrevo-te esta carta com a disposição de espírito 

de alguém a quem a morte vai surpreender no momento em que a escreve. (Ep. 61.1.2) 

 

Sêneca aventa, segundo Ker, que o horizonte de uma vida pode ser confinado a um 

estado mental presente. Tem-se no trecho citado dois temas distintos: o dia abrangendo a 

imagem de uma vida inteira; e o pensamento/exercício de pensar o hoje como se fosse o último 

dia de vida.  

O primeiro tema, a vida inteira em um dia, diz respeito ao sábio que pode vivenciar 

um breve período de tempo como se fosse longo, ou melhor, representando uma vida completa. 

Na singularidade de um dia uma vida inteira se descortina. O segundo tema aponta no sentido de 

viver com responsabilidade cada momento, pois ele pode, eventualmente, ser o último, e não se 

deve deixar para trás assuntos a resolver.  

De forma análoga, assevera em outra carta: “Não adiemos: ponhamos em dia nossas 

contas com a vida” (Ep. 101.8). “Let us settle our balance with life each day”
92

. É como se no 

último dia um veredito de vida fosse esperado. Importante frisar que “gozá-lo como se fosse o 

último” sugere ato responsável, autonomia da razão, e não o Carpe Diem do poeta Horácio, o 

qual, convida a uma busca pelo prazer. 

Ambos entendimentos desse trecho (Ep. 61.1.2) requerem uma vigilância constante, 

pois se a vida pode eventualmente terminar a qualquer momento, não se tendo nenhum indício 

da data precisa, é necessário uma ininterrupta preparação prévia. A diferença entre ambos os 

temas é que em um tem-se uma avaliação por amostragem, ou seja, um dia que espelha todos os 

demais. Mais adiante nas Cartas, Sêneca recomenda: “Apressa-te a viver, caro Lucílio, imagina 

que cada dia é uma vida completa” (Ep. 101.10). 

A principal distinção entre este e o segundo tema é que, no segundo, temos um 

balanço de responsabilidade que leva em consideração acertos e erros, e que opera mais como 

um somatório de resultados obtidos ao longo da vida. 
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Sêneca não está só neste pensamento. Platão narra no Fédon que nos últimos 

momentos da vida de Sócrates, este lembra o amigo Críton a fazer uma oferenda ao Deus da 

Medicina e da Cura: “Críton, devemos um galo a Asclépio. Faz a oferenda e não a omitas”
93

. 

Sócrates propõe um acerto de contas. Certifica-se de que parte sem deixar pendências, certo de 

que seu amigo honrará sua dívida. De forma análoga, Sêneca propõe tal acerto de contas diante 

da iminência da morte. Sugere que isso se dê com uma frequência diária, fechando ciclos que 

nos colocam numa situação de prontidão para com a morte, desembaraçados para o que vem 

após esta vida.  

A leitura atenta de Sêneca, como acabamos de notar, mostra amplas possibilidades 

de interpretação. Exige um entendimento para além do literal, e muitos desdobramentos tendem 

a ser outorgados numa mesma afirmação. Em algumas cartas, ainda, é preciso considerar que 

mais de um assunto é abordado, alguns deles de modo indireto. Como exemplo tem-se a carta 

aberta dirigida a Nero, a carta 73. A carta, que aparentemente trata dos filósofos e sábios, possui 

um subtexto que sugere questões políticas da época. Há uma aparente aquiescência com o 

regime, mas ela deve ser lida nas entrelinhas, quando se pode verificar que Sêneca não provoca o 

tirano, no entanto tampouco oculta a verdade. Nesse aspecto, as Cartas a Lucílio são também um 

texto de oposição ao regime de Nero. 

Sêneca escolhia com muito rigor seus pupilos, “só aceitando encarregar-se da 

orientação moral de alguém em quem reconhecesse por indícios seguros uma vocação filosófica 

inata”
94

. Acredita-se que ministrasse inicialmente seus ensinamentos estoicos ao pupilo Lucílio 

oralmente, mas, após o destacamento do pupilo para a Sicília, escolheu esse gênero para 

prosseguir seu direcionamento espiritual, superando assim a barreira da distância geográfica. O 

gênero epistolar é bastante apropriado para quem pretende expor suas teorias. No caso, Sêneca 

expõe exemplos reais que elucidam as argumentações teóricas que pretende explicar ao jovem. 

Sêneca exerce o papel de diretor de consciência, mantendo sempre o diálogo em um tom de 

cordialidade entre eles. 

Ao longo da troca das cartas, percebe-se alguma dinâmica na insistência de Lucílio 

em intensificar a troca de informações, e a postura de Sêneca ao negar-se a escrever cartas 

circunstanciais, ou de conteúdo pouco relevante. Ao observarmos o conjunto das cartas 
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compreende-se o grau de amizade entre os dois homens, conhece-se um pouco suas vidas 

pessoais e também percebe-se um pouco mais acuradamente a vida cotidiana da antiga Roma.  

Sêneca parece movimentar-se com destreza, sinceridade e grande familiaridade entre 

as grandes questões filosóficas que se aquerenciou ao longo de sua jornada, articulando sua 

reflexão de forma bastante objetiva e aprofundada. Dos três ramos da filosofia estoica, física, 

lógica e ética, esta última é a que lhe interessava sobremaneira. Ver-se-á que ele profere uma 

enormidade de conselhos morais, mas sempre em consonância com a lógica e com a física, visto 

que os três ramos fundamentam-se mutuamente.  

Para Sêneca transmitir noções filosóficas exige transmutação em vivência, ou seja, 

apenas o conhecimento sem sua interiorização seria uma prática estéril. Seu intento foi sempre o 

de preparar seu pupilo neste sentido. Não tem interesse em especulações unicamente teóricas, e 

manter-se apenas na intelectualidade seria um erro, pois o que se aprende deve ser sempre 

traduzido em vivência. Evita, portanto limitar-se a elucubrações lógicas e insiste que seu 

aprendiz compartilhe desta postura diante da vida. 

Paul Veyne realça a interiorização da filosofia estoica, que ocorre com Sêneca, e 

afirma: “Esse fenômeno de um ego transformado por ideias se mostra a plena luz diante de 

nossos olhos e, por contágio, suscita no leitor um desejo de compartilhar esta fascinação”
95

. Para 

Veyne, as Cartas, envoltas em certa luz e certa penumbra intimista, têm uma “aura” toda 

especial, “que se deve à profundidade das ideias e a capacidade literária de Sêneca”
96

. “São um 

exemplo de beleza propriamente filosófica” e desvelam o homem-doutrina, em que Sêneca se 

mostra como um personagem vivo em sua doutrina. Para Veyne, o tema morte é percebido de 

forma contundente nas Cartas, que possuem uma atmosfera quase sombria: “Sêneca elogia 20 

vezes a morte acreditando minimizá-la, desenvolve um lirismo do suicídio, considera a vida 

social como uma luta de todos contra todos (Ep. 103 e 107) e faz do desprezo pela vida a pedra 

de toque de sua mensagem (Ep. 111.5)”
97

. 

Nas Cartas Sêneca faz um esforço sempre no sentido de promover mudanças, ir além 

da reflexão. Apresenta um caráter menos técnico e mais oratório facilitando o atingimento de 

seus objetivos didáticos. Segundo Lohner: 
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O autor investe na eficácia dos recursos de linguagem, concentrando todo o esforço em 

estimular a adesão do leitor a uma postura interior, considerada capaz de habilitá-lo a 

lidar positivamente com suas e a avançar no programa de aperfeiçoamento moral 

propugnado pelo filósofo. O princípio em que se assenta essa prática filosófica está no 

poder terapêutico atribuído ao discurso persuasivo.
98

 

 

A beleza dessa sequência de epístolas está em sua organicidade, que se desvela numa 

interligação de ideias, umas reforçando as demais sem margem para contradições. Seu objetivo é 

muito claro: levar o pupilo a dominar os princípios do estoicismo, aplicar esses princípios em sua 

vida prática e, mais, libertá-lo de quaisquer condicionamentos de ordem social e política para 

chegar à tranquilidade da alma. 

As trocas são regulares, mas não se dão de forma sistemática. Nascem geralmente 

impulsionadas por situações práticas e não apresentam um caráter dogmático. Não raro Lucílio 

pede que o mestre explicite alguns fatos ocorridos na sua vida cotidiana, segundo seu 

entendimento. “A carta é um veículo por excelência, portanto Sêneca parte sempre para sua 

exposição de um pormenor de natureza muito concreta que utiliza como pretexto para o 

desenvolvimento de um argumento teórico”
99

. 

As epístolas morais, apresentadas como meditatio mortis, ou seja, ensaios sobre a 

morte, compõem o que seria uma conduta em série. São como episódios que podem ser vistos de 

duas formas: as Cartas integram um conjunto que mostra certa sequência na progressão de troca 

entre elas, mas também apresentam, a cada carta, uma estrutura singular que evidencia um 

encerramento em si mesmas. Os textos são construídos de forma que seja possível, através de 

uma repetição habilidosa, encerrar a leitura a qualquer ponto. Mas além dessa característica, têm 

um alicerce que oportuniza o entendimento da morte, favorecendo não apenas uma reflexão 

sobre a morte em geral, mas sobre a finitude do próprio leitor, ou leitora, e das mortes de Sêneca 

e de sua esposa Paulina. 

Para Sêneca as cartas frequentes têm um potencial pedagógico. A frequência entre 

elas mantém o pensamento vivo e oportuniza uma conversação que invade beneficamente a 

mente pouco a pouco. 

A oratória, segundo ele, ajuda a pessoa a decidir-se se estiver hesitante em alguma 

temática, já a palavra escrita serve para transmitir ensinamentos. As palavras não são escolhidas 

ao acaso, tampouco devem ser ofertadas em profusão. Elas devem ser precisas: “De facto, o que 
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é necessário não é a abundância, mas sim a eficácia das palavras” (Ep. 38.1). Sua preocupação é 

evidentemente de cunho qualitativo. 

Na visão de Sêneca, as palavras aconselhativas devem ser espalhadas como 

sementes, pois a razão não é amplamente evidente, mas se você a olha, ela cresce com o 

trabalho. A razão “à primeira vista não parece ter grande raio de acção; mas à medida que vai 

agindo ganha força” (Ep. 38.2). A troca de correspondências frequente, então, não é ao acaso, e 

sim um método que visa a um maior aprofundamento dos temas abordados nas cartas e que vai 

propiciando aos poucos este avanço em direção ao entendimento. 

Essa forma aconselhativa vai perdurar em toda a obra, demonstrando um ciclo de 

relacionamentos intercambiável. Ora Sêneca aconselha Lucílio; ora Lucílio aconselha o mestre; 

ora Sêneca aconselha Sêneca (Ep. 27.1); ou Sêneca aconselha a posteridade (Ep. 8.6); e ainda 

temos Sêneca relembrando o pupilo de algo que este havia escrito em sua poesia (Ep. 8.10; Ep. 

24.21). Como menciona Ker, essas repetições e reconfigurações irão definir a rotina pedagógica 

do dia a dia das cartas, e ainda, a troca de correspondências com Lucílio propicia a Sêneca 

revisitar reflexões do passado, tais como as que se referem a seu falecido amigo Anneus Serenus 

e ao próprio Nero. 

As epístolas também conferem um sentido comparativo entre ele próprio e seu 

pupilo, qual seja: a posição de pupilo de Lucílio, jovem e com carreira política em ascensão, o 

faz lembrar de seu tempo e suas glórias. Faz uma ponte entre o “mestre”, Lúcio Aneu Sêneca, e o 

“pupilo” Lucílio, cujo nome curiosamente externa um status diminutivo. Assim, a figura de 

Lucílio, o curso de sua vida e suas qualidades luminosas mostram notáveis similaridades com 

sua própria carreira (Ep. 19.3.4). Mas a identificação com Lucílio não para por aí, eles possuem 

interesses mútuos na ciência e poesia. “Memórias entrelaçadas” são sugeridas no comentário de 

Sêneca a respeito de Pompeia, cidade natal de Lucílio
100

: “I was drawn back into a view of my 

youth”
101

. 

Se as Cartas o ligam ao passado, também projetam sua relação com o futuro, no 

sentido de lançá-lo para a posteridade. Podemos observar claramente esta disposição na carta 8: 

“[...] retirei-me não só dos homens, como dos negócios, começando com os meus próprios: estou 
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trabalhando para a posteridade” (Ep. 8.2). Seu objetivo é, além de deixar um legado útil aos 

homens, ter seu lugar na história assegurado em companhia de seu pupilo, como vemos a seguir: 

 

Vou compondo alguma coisa que lhe possa vir a ser útil; passo ao papel alguns 

conselhos, salutares como as receitas dos remédios úteis, conselhos que sei serem 

eficazes por tê-los experimentado nas minhas próprias feridas, as quais, se ainda não 

estão completamente saradas, deixaram pelo menos de me torturar. Indico aos outros o 

caminho justo, que eu próprio só tarde encontrei, cansado de atalhos. (Ep. 8.2.3) 

 

De forma análoga, Cícero deixou o nome de Ático escrito para além de seu tempo, 

Epicuro o de Idomeneu, a quem prometeu a posteridade, assim como Sêneca a promete a 

Lucílio. Sêneca convida seu pupilo a ver as cartas como seu tíquete para a posteridade.
102

Alguns 

comentadores, como Aldo Setaioli, acreditam que Sêneca se inspira, além de em Epicuro e 

Cícero, cujos modelos epistolares estão mais evidenciados na sua obra, em Platão e Horácio. 

Platão e Epicuro, da tradição grega, e Horácio e Cícero, do latim
103

. Um fato interessante que 

podemos destacar é que assim como Horácio é responsável pela primeira coleção de cartas em 

verso no latim, Sêneca é o responsável pela primeira coleção epistolar em prosa no latim
104

. 

A seguir será apresentada uma análise mais específica das cartas propriamente ditas 

e, como mencionado, atentar-se há ao fato de que, embora não sejam apresentadas em ordem 

numérica, estão agrupadas por assunto, o que mostra que os tópicos reaparecem e “o que 

realmente confere uma unidade à coleção”
105

. 

 

2.4 As cartas de número 24, 58 e 70 

 

A partir deste ponto da dissertação entra-se mais especificamente no estudo das 

cartas que o filósofo escreveu para seu pupilo. Iniciaremos por três delas, a 24, a 58 e a 70, que 

parecem guardar algumas semelhanças em seus tópicos. Evidentemente não será apresentado 

aqui todo o teor das cartas, e serão vistas unicamente as partes concernentes ao tema da 

dissertação, estabelecendo, na medida do possível, uma relação entre seus conteúdos. No caso, as 

três cartas tratam da questão do suicídio em suas várias nuances. 
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Sêneca é notavelmente fascinado pelo tema suicídio, como comenta Ker, mesmo 

para os padrões romanos. Sêneca se interessa sobretudo pelas decisões acerca do suicídio.  Ainda 

de acordo com Ker, Sêneca classifica o que seriam suicídios com motivos equivocados como 

“desejo pela morte” (libido mortis), “ódio pela vida” (odium vitae), “má consciência” (mala 

conscientia), entre outros, fazendo uma crítica a essas motivações suicidas no sentido de 

representarem formas de fuga do domínio da razão. 

Estas cartas tratam também da questão do julgamento que claramente age sobre a 

decisão do suicídio e, por fim, o medo, tão presente nas decisões concernentes ao suicídio e que 

por certo prejudica os julgamentos. Isso mostra que a correspondência com seu pupilo se dá de 

forma progressiva mas, ainda assim, podemos observar que possibilita voltar sempre a temas já 

mencionados em cartas anteriores, com diferentes ângulos de abordagem ou agregando temas 

não antes discutidos. 

Na carta 24, Sêneca escreve ao amigo com o intuito de mostrar que não cabe ao 

homem preocupar-se com os eventos futuros. Sofrer antecipadamente de nada adianta, seria uma 

estupidez, e comenta: “[...] pelo facto de um dia teres de ser infeliz, começares a ser infeliz desde 

já” (Ep. 24.1.2) é um contrassenso. Enumera então uma enorme quantidade de exemplos, que 

não serão aqui mencionados, mas que dão a justa ideia dos homens que suportaram as maiores 

agruras sem se lamentar, com comportamento altivo, e que são o que ele chama de homens 

dotados de serenidade filosófica. Os exemplos servem de ilustração para o que Sêneca se propõe: 

mostrar a seu pupilo que o que realmente se almeja é colocar em prática as sentenças da 

filosofia.  

Está-se sujeito à morte, ao exílio, à dor e a muitos outros acontecimentos desde que 

se nasce, e é importante que se entenda que “nos vai mesmo suceder tudo quanto nos é suscetível 

de suceder” (Ep. 24.15.16). Tal noção demonstra claramente um cosmos destinal. Esse 

determinismo cósmico perfeitamente harmônico está ligado aos corpóreos, a tudo que age e 

padece. Mais uma vez percebe-se que tudo está interligado e estão unidas a física, a ética e a 

lógica. 

Sêneca parte, então, para um raciocínio bipartido que seria: ou “a morte nos consome 

totalmente ou nos despoja de alguma coisa” (Ep. 24.18). Se ela nos despoja de alguma coisa é do 

peso do corpo que é a parte ruim em nós. Se nos consome totalmente também não há nada a 

temer, a parte ruim e a boa se vão. Mas para que se chegue a qualquer uma dessas hipóteses o 
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certo é que antes disto morremos um pouco a cada dia. Não se morre de repente, se avança 

gradualmente em direção à morte. Sendo assim não é o momento final, no qual deixamos de 

existir, o único que constitui a morte, o momento final apenas a consuma. Nas palavras do 

próprio Lucílio: “a morte vem gradualmente, a que nos leva é a morte última” (Ep. 24.21). 

Assim chega-se à conclusão de que a morte que nos causa mais medo é a última, mas ela não é a 

única. 

A morte que é gradual, ou seja, ocorre ao longo do tempo, deve ser julgada segundo 

a natureza, se assim for feito não há motivo para o pavor. Basta que se olhe no entorno, que o 

mesmo processo se evidencia para todo ser no cosmos. Ela transcorre aos poucos e se faz 

presente para todos. 

Sêneca menciona a passagem de Epicuro que diz: “Que coisa ridícula que é o desejo 

da morte, quando é o desejo da morte que enche a vida de inquietação!” (Ep. 24.23). É uma 

evidente censura, não apenas a quem teme a morte, mas também aos ansiosos pela sua chegada. 

Novamente pode-se perceber uma sugestão de adequação ao tempo da natureza, que seria aceitar 

o momento que a natureza propõe suas transformações e ciclos vitais. 

Esse pensamento coloca a morte numa perspectiva mais abrangente e profunda e 

aponta para as implicações desse longo trajeto em direção à morte interferindo sobre as ações em 

vida, uma noção que será repensada em cartas posteriores. 

A carta 58 adentra em um dos aspectos da morte mais interessantes e controversos: a 

abreviação da vida, ou suicídio. Seu questionamento inicial ocorre no sentido da validade desta 

escolha e se ela está em sintonia com a Natureza, o que para um estoico é fundamental. Uma das 

passagens mais relevantes nesta carta é a aproximação que faz com o pensamento de Heráclito 

ao sugerir que não podemos mergulhar duas vezes no mesmo rio. Tal paradigma é usado no 

sentido de ilustrar nossa condição de impermanência, ou, melhor dizendo, transformação. “Por 

isso me espanta a loucura que nos leva a tanto amarmos essa coisa fugidia que é o corpo, e a 

temer morrermos um dia quando cada momento é a morte do estado anterior” (Ep. 58.23). Tudo 

está conforme a natureza, nela tudo se encontra em transformação, a morte faz parte disso. 

Sêneca segue, ainda no pensamento da impermanência, fazendo um convite a seu 

pupilo: orienta-o a uma reflexão a respeito da progressão da vida até chegar à morte, que pode 

ocorrer de forma natural, mas também pelo suicídio. 
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Primeiramente incita-o a observar se a vida transcorrida se deu de forma positiva, 

pois assim “será agradável convivermos conosco o mais possível, desde que nos tenhamos 

tornado dignos de nos proporcionar uma companhia aprazível” (Ep. 58.32). Ao chegar o final da 

vida, em estágio avançado da velhice, devemos nos perguntar se devemos adiantar a chegada da 

morte, minimizando esta última fase da velhice, ou aguardar o nosso fim. Aguardar pela morte 

pode ser ato de passividade e covardia. Para tanto Sêneca vale-se do exemplo do vinho, 

mostrando que uma pessoa, “depois de esvaziar a ânfora, vai ainda sorver a borra. Resta agora é 

saber se são borras os últimos anos de vida, ou se, pelo contrário, são a fase mais transparente e 

mais pura” (Ep. 58.33). 

Uma vida onde existam condições mínimas de inteligência, em que os sentidos ainda 

sirvam ao espírito e o corpo não esteja prejudicado, é indicadora da distinção entre se estar 

prolongando a vida ou estar vivendo uma quase morte. Se o corpo não estiver à altura de suas 

tarefas parece justo que seja liberado de seu fardo bem como a alma liberada de seus entraves. 

Parece mais razoável pôr termo à vida do que prolongá-la em condições precárias. A vida mostra 

que maiores são os casos de pessoas que morrem já em idade avançada e em más condições e a 

estas deveria ser dada a oportunidade da escolha: “[...] como não julgar então que mais duro do 

que perder uns dias de vida é perder o direito a pôr-lhe termo?” (Ep. 58.34). Como sabemos o 

poder de julgamento para um estoico está sempre presente e atua sempre segundo a natureza. 

Nas palavras de Sêneca: “Eu não porei termo à velhice se ela me deixar o uso das 

minhas faculdades, daquelas que formam a melhor parte de mim mesmo” (Ep. 58.35). Prefere 

“escapar deste edifício podre e arruinado” (Ep. 58.36) se sua vida se resumir a apenas existência, 

com inteligência diminuída e incapacitada. Aí fica evidente o que para Sêneca seria a 

circunstância em que o suicídio é aceitável, a privação de tudo o que vale a pena viver, o bem 

moral. Ele não aceitaria suicídio para cessar sofrimentos, isto seria apenas declarar-se derrotado, 

covarde. 

A vida então deve ser mantida fazendo-se o exercício do julgamento. Esta vida pode 

ser vivida com dignidade? Se sim, deve ser prolongada enquanto for possível, se não, deve-se 

apenas prolongá-la enquanto for devido. 

Na carta 70 Sêneca disserta sobre a duração e a qualidade da vida. Em que medida 

uma deve ser priorizada em detrimento da outra. Como se pode bem perceber no discurso 

estoico, de nada vale uma vida que não seja digna de ser vivida: “[...] a vida não é um bem que 
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se deve conservar a todo custo: o que importa não é estar vivo, mas sim viver uma vida digna!” 

(Ep. 70.4). Por isso, para ele o sábio deve prolongar sua vida dentro do que é devido, e não do 

que é possível, o que seria sem sentido para um estoico, pois estaria desvinculado da virtude que, 

no caso, é uma vida vivida com dignidade. O tempo transcorrido é absolutamente irrelevante: 

“Morrer com dignidade significa escapar ao perigo de viver sem ela” (Ep. 70.6) ou, em outras 

palavras, morrer bem é escapar de viver mal. 

Para ele, “mais do que em qualquer situação, devemos obedecer, na atitude perante a 

morte, aos ditames da nossa alma” (Ep. 70.12). Não é válida uma vida de servidão, seja ela da 

ordem que for. A liberdade de cada um na decisão da morte deve ser preservada. Este é um 

terreno no qual a opinião alheia é irrelevante. Tem-se aqui evidenciada a permissão individual no 

abreviar ou não a vida e, junto a ela, num passo seguinte, a reflexão sobre possíveis saídas que se 

pode tomar. 

Dispõe-se de apenas uma porta de entrada nesta vida, o nascimento único e 

personalíssimo, mas a lei eterna nos concedeu “múltiplas saídas” (Ep. 70.15). Tal noção 

impregna o ser humano de responsabilidade, visto que ele é desgraçado, ou não, por suas 

escolhas e decisões. Afirma Sêneca: “A condição humana assenta numa base excelente: ninguém 

é desgraçado senão por sua própria culpa. A vida agrada-te? Então vive. Não te agrada? És livre 

de regressar ao lugar donde vieste!...” (Ep. 70.15). Optar pela morte, para ele, seria a suprema 

liberdade. 

Sêneca compara a morte com um porto que deve ser alcançado, jamais evitado, e vai 

além, sugerindo que deve ser perseguido, como anteriormente mencionado, por tratar-se de uma 

forma de liberdade, que liberta a mente do corpo e de quaisquer coisas externas e também 

concede a inalienável oportunidade de escolher, que engloba escolher a morte ou resistir a ela, se 

for este o caso. Por isso Sêneca diz: “Habita o teu corpo com a disposição de quem está pronto à 

mudança. Nenhuma meditação é tão imprescindível como a meditação da morte; entretanto 

vamo-nos prendendo com assuntos que, afinal, talvez sejam supérfluos”(Ep. 70.18). Há uma 

reflexão e uma ação que devem estar em sintonia com o cosmos, dentro do qual a morte está 

inserida. As distrações devem ser evitadas e a morte se afirma, então, como assunto central na 

vida das pessoas. 

Através de exemplos de práticas suicidas, Sêneca mostra também a importância e o 

valor de, numa situação que exija o suicídio, não apenas ter coragem de praticá-lo, mas 



55 
 

condições de encontrar os meios. Completa: “Se é imoral viver impetuosamente, morrer num 

ímpeto, pelo contrário, é admirável!” (Ep. 70.27). Percebe-se que ele não é nada refratário à ideia 

de buscar a morte aproveitando as circunstâncias disponíveis, pelo contrário, nutre admiração 

por quem tem coragem de empreender tal tarefa, como veremos adiante em alguns exemplos. 

Ker mostra um ângulo muito curioso a respeito dos suicídios praticados naquela 

época: da perspectiva da vítima, ele era uma maneira de atrair a glória sem se vincular ao 

principado, ou seja, sem que essa glória viesse, por exemplo, das batalhas. Tal suicídio, portanto, 

não estaria precedido necessariamente de nenhuma frase ou ação memorável, nem tampouco 

vinculada a algum país
106

. 

Cita o exemplo de Catão, o qual, para livrar-se da tirania de César, abre com as mãos 

a ferida que o punhal deixara estreita, uma morte que alude a uma morte em progresso da própria 

República. Por isso Sêneca traz um cunho político a este suicídio, segundo Ker, e compara-o à 

morte de Sócrates. 

Outro exemplo emblemático que descreve é o de Germano, o qual, para não se 

resignar à morte em combate com as feras, “retirou-se para satisfazer uma certa necessidade 

corporal – a única oportunidade que teve para estar sozinho, longe do olhar dor guardas; então 

agarrou um daqueles paus com uma esponja atada na ponta que se usam para limpar as 

imundícies e enfiou-o pela garganta abaixo, morrendo por asfixia. É o que se chama de cúmulo 

de desprezo pela morte” (Ep. 70.20).  Ressalta a determinação desse homem e sua coragem. Sem 

praticamente qualquer recurso, lança mão da mais improvável “arma” e tem êxito. Sêneca 

afirma: “É preferível o suicídio mais imundo à mais higiênica servidão!” (Ep. 70.21). Cita ainda 

o homem que, seguindo em uma carroça rodeado de guardas, finge-se sonolento e cambaleando 

enfia a cabeça por entre as rodas da carroça, “o carro que o conduzia ao suplício foi o 

instrumento da sua liberdade” (Ep. 70.23.24). Mais afortunado, por ter uma arma na mão, é o 

exemplo do bárbaro que enterrou uma lança na garganta durante a segunda naumaquia
107

. 

Recusa-se a entrar em combate e liberta-se ali mesmo com a arma destinada a outro propósito. 

Tais exemplos mostram a morte como a saída libertadora, bastando um pouco de imaginação e 

vontade para atingir êxito no intento. 
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Sêneca situa os que se opõem ao suicídio como inimigos da liberdade, e sugere,  

referindo-se ao exemplo dos gregos, “junta-te a Sócrates ou a Zenão: o primeiro ensinar-te-á a 

morrer quando a necessidade o impuser, o segundo a fazê-lo antes que a necessidade o imponha” 

(Ep. 104.21). Sêneca afirma desse modo que a oportunidade, ou o momento, é de escolha da 

própria pessoa. Ela própria é quem deve decidir sobre o instante de executar sua vontade. 

 

2.5 As cartas de número 54 e 93 

 

Através de caminhos diversos Sêneca aborda nas cartas 54 e 93 a preparação para a 

morte. Sêneca sofria de asma, enfermidade que o ajudou a preparar-se para a prontidão diante da 

morte. Comenta: 

 

Não há doença que me atormente mais do que esta. E como não, se em todos os casos 

apenas “estou doente”, e neste é como se “exalasse a alma”? Por isso os médicos 

chamam a asma de “preparação para a morte”, pois um belo dia o nosso “sopro vital” há 

de acabar por conseguir o que tantas vezes tentou!” 

 

Não é à toa que Sêneca acha mais adequado chamar a enfermidade de suspirium, seu 

nome latino. Este ensaio, devido à sua condição, leva-o a outro ponto: “E há uma coisa que te 

posso garantir: não tremerei na hora da morte, já me sinto preparado para ela, nunca faço 

projeções para o dia inteiro” (Ep. 54.7). A meditatio mortis faz pensar também além desta 

prontidão para a morte, numa espécie de singularidade temporal que seria, em outras palavras, 

você só morre uma vez. 

Corroborando com este pensamento temos Epicuro, que diz: “Talvez tu julgues 

supérfluo aprender uma coisa que só utilizamos uma vez! Mas por isso mesmo é que devemos 

meditar nela: temos sempre que estudar uma coisa que não podemos testar se já sabemos! (Ep. 

26.9)”. 

Teme-se a morte aqui como um ponto específico na linha do tempo, que ocorre uma 

só vez na vida das pessoas. Pode-se até estar preparado para o evento, mas sua vinda é 

derradeira. O que chamamos de vida é um período intermediário, em que pode ocorrer 

sofrimento, até a chegada da morte. Mas, e antes de viver? Assegura:  

 

Como se eu não tivesse já feito longamente a experiência do que é a morte! Se me 

perguntares como isto foi, dir-te-ei: antes de nascer. A morte é o não ser; e este estado 
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conheço-o perfeitamente: o “depois de mim” será idêntico ao “antes de mim”. Se “não 

ser” implica sofrimento, então necessariamente nós sofremos antes de virmos a este 

mundo; ora na realidade não há dor alguma antes do nascimento. [...] somos apagados, 

tal como somos acesos! (Ep. 54.4.5) 

 

A ideia que transmite aqui é a de uma existência anterior e posterior ao que se chama 

vida, na qual goza-se de profunda tranquilidade. Afirma então que “a morte tanto é o período de 

tempo que nos precedeu quanto o que nos seguirá” (Ep. 54.55). 

Em outras palavras, enquanto vive-se, não se experimenta o não ser, que é a única 

ameaça que a morte representa; de resto, ela é apenas o término de todos os males da existência. 

Se ela é o fim de todos esses males, podemos recebê-la com contentamento. 

Ainda com relação à preparação para a morte, na carta 93 Sêneca faz uma reflexão 

que envolve o tempo, e menciona que, para quem atinge a perfeição moral, “um momento não 

difere da eternidade”
108

. Para Setaioli, essa reflexão sobre o tempo sugere que sua fugaz 

transição deve ser conquistada por meio da apropriação de um ideal presente, apegado às 

contingências. Por isso que, quando se busca a sabedoria, busca-se estar no momento presente, 

sem a necessidade de mais tempo para o que não foi feito até então. Estar pronto para a morte 

demanda uma preparação no momento presente que engloba um não se preocupar em estender a 

vida, já que a morte é inevitável. Sêneca faz a seguinte pergunta concernente ao tempo: 

 

Queres saber qual a duração ideal da vida? Quanto baste para atingir a sabedoria. 

Alcançar este fim significa cortar, não a mais distante, mas a mais importante das metas. 

O homem que o conseguir deve sentir-se justamente orgulhoso; deve dar graças aos 

deuses e, entre estes, a si mesmo; deve fazer a natureza sentir-se devedora por ele ter 

existido. (Ep. 93.8) 

 

Na carta 93, juntamente com a 54, fica presente a ideia de que temos uma curta 

passagem por esta vida: nela chegamos, dela partiremos, não para ficar o máximo que pudermos, 

mas para ficar o suficiente para buscar a sabedoria. E encerra a carta com a seguinte citação, que 

de forma contundente alerta para a iminência e a indiscriminação da morte: “A morte atinge a 

todos; o criminoso segue atrás da vítima. É uma ínfima fração de tempo essa porque as pessoas 

tanto se angustiam. E, afinal, que importância tem o tempo que se leva a tentar evitar o 

inevitável?!” (Ep. 93.12). A morte é democrática e não oferece premiação a quem a posterga. 
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2.6 As cartas de número 30 e 78 

 

Serão apresentadas duas cartas, a 30 e a 78, as quais se assemelham em alguns temas 

concernentes a esta dissertação. São eles a doença e seu companheiro, o medo. O medo já foi 

abordado na compilação de três cartas anteriormente abordadas, mas não sem motivo surge 

novamente aqui. Os temas abordados neste trabalho são constantemente pontuados pelo medo. A 

doença não é interessante aqui em suas especificidades, suas várias formas e particularidades, 

mas na sua dimensão terminal, ou melhor, a doença é relevante ao associar-se com a morte. 

Na carta 30, Sêneca escreve a Lucílio sobre a condição terminal de um amigo 

chamado Aufídio Basso. Sua luta contra a idade, ao contrário do que se poderia esperar, revela 

um espírito cheio de vida e um ânimo forte, que se encontra desta maneira porque “a filosofia 

dá-lhe possibilidade de manter a alegria com a morte diante dos olhos, de estar forte e contente 

seja qual for o estado físico, de não perder a força da alma quando se esvai o corpo” (Ep. 30.3). 

Para o entendimento do filósofo essa forma de encarar a morte reflete o posicionamento da 

filosofia estoica diante da própria morte. Sêneca atenta para uma sutileza: essa atitude não deve 

ser confundida com insensibilidade, o que seria reduzir, simplificar uma condição que requer um 

grau de entendimento bastante amplo, fruto de uma dedicação e esforço que demandam tempo. 

Desta maneira é possível perceber que a filosofia estoica caminha no sentido de uma moral 

preventiva. 

Uma distinção há que ser feita entre os modos de morrer, e dentre eles há os que 

conservam intrinsecamente algo de esperança, como, por exemplo, diante de uma doença que 

possa ser curada ou um incêndio que possa ser extinto, da morte causada por velhice. Esta chega 

para o homem de forma que, a ele, não reste qualquer esperança e nenhuma possibilidade de 

receber ajuda de alguém. Segue-se a isto que a morte não deve causar transtorno ou receio, se 

isto ocorre é por causa dos temores do próprio moribundo, não da morte em si. Nela não há nada 

que possa nos causar sofrimento, tampouco depois dela. A morte não é um mal, portanto não 

pode ser temida como tal. Sêneca mostra um panorama de proximidade com a morte em que a 

iminência de sua chegada traz a coragem que seu simples acercamento não permite. Este “não 

evitar o inevitável” eleva o homem a um patamar de enfrentamento que lhe confere um estado de 

destemor para com a morte. É como se o acolhimento da morte minimizasse seus efeitos 

aterrorizantes. 
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“Não querer morrer é o mesmo que ter querido não viver: a vida foi-nos dada com a 

morte como termo para o qual caminhamos” (Ep. 30.10) e ainda, “a morte tem um caráter de 

inexorabilidade igual para todos, inflexível: quem poderá queixar-se de existir em condições que 

são idênticas para todos?” (Ep. 30.11) Ela, além de esperada e necessária, não faz distinção, 

atinge a todos. 

Neste sentido a filosofia moral de Sêneca está em perfeita consonância com a Physis 

estoica como se vê na passagem: “[...] tudo quanto a natureza formou, ela o decompõe, tudo 

quanto decompôs, de novo o volta a formar” (Ep. 30.11). É certo que a morte faz parte da 

natureza e, assim, não pode ser ruim. Esse entendimento leva a uma compreensão de que quem 

há muito espera a morte e se prepara para sua chegada terá condições de acolhê-la com alegria. 

Distinguindo os motivos dos medos percebe-se que uns são reais, outros aparentes. O 

próprio medo de pensar na morte é um medo aparente. Não se trata do medo da coisa em si, é 

fruto do pensamento acerca dela. Mas não há outro meio de distinguir o medo da coisa em sido 

medo do pensar sobre a coisa, a não ser a reflexão. Só a reflexão poderá discernir os medos 

aparentes dos medos reais da morte, aliás, da morte em si (medos reais) conserva-se sempre uma 

pequena distância. Assim, a sugestão que faz a seu pupilo Lucílio quando do término da carta é 

de que siga sempre pensando na morte para que não a tema nunca. 

Sêneca, na carta 78, relaciona morte a doença. A doença em sua visão deve ser 

aceita. Tal resignação em si já serve de remédio para combatê-la. Comenta: “[...] formas dignas 

de consolação acabam por tornar-se medicamentos; e tudo quanto nos fortalece a alma 

transforma-se em benefício para o corpo” (Ep. 78.3). Percebe-se aqui a relação intrínseca e 

indivisível entre alma e corpo, que são características do estoicismo. À medida que sugere uma 

série de ações para uma vida saudável chega ao mais importante remédio, que serve não apenas 

para a doença, mas para a vida: desprezar a morte. “Nenhum motivo de tristeza pode haver 

quando nos libertamos do medo de morrer” (Ep. 78.5). 

Relacionando o medo à doença, comenta que existem três coisas importantes a serem 

consideradas: “[...] o medo de morrer, a dor física e a proibição temporária dos prazeres” (Ep. 

78.6). Os dois últimos são decorrentes da doença propriamente dita, mas o medo de morrer não é 

resultado da doença e sim da natureza humana. 
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CAPÍTULO III: A MORTE NO ESTOICISMO SENEQUIANO 

 

Como se sabe, uma longa sucessão de pensadores alicerçou o pensamento 

senequiano no que tange a sua concepção de vida. Segundo Reale, “Ao filósofo helenístico e aos 

seus seguidores, na realidade, importava não a sophia, mas a phronesis; isto é, importava 

resolver o problema da vida”
109

. Tanto os epicuristas, como os estoicos e os céticos “criaram 

algo verdadeiramente grandioso e excepcional: [...] estabeleceram modelos de vida nos quais os 

homens continuaram a inspirar-se por mais de meio milênio, e permaneceram posteriormente 

como verdadeiros paradigmas espirituais para sempre”
110

. Sêneca, em sua filosofia, trata da vida 

e de como se pode melhor vivê-la. Para isto é necessário que o tema morte assuma papel central, 

e é esta a relevância que Sêneca dá ao tema, juntamente com as questões acerca da alma.  

Sêneca adverte que não se deve deixar-se aterrorizar pelas fábulas mitológicas acerca 

da morte. Zomba, numa passagem da carta 24, daqueles que acreditam em tais mitos: “Ninguém 

é infantil a ponto de ter medo de Cérbero, das trevas, ou de fantasmas com túnicas cobrindo 

esqueletos descarnados” (Ep. 24.18). Sua repreensão é no sentido de desmistificar crenças já na 

época enraizadas. Na carta 82 adverte: 

 

Não recear a morte é um dever nosso, mas não um hábito generalizado: concebemos 

todas as fantasias acerca dela; muitos poetas talentosos aplicaram-se à porfíria a 

aumentar a má fama de que a morte desfruta, com as suas descrições dos antros 

infernais como uma região oprimida por uma noite eterna [...]. (Ep. 82.16) 

 

Sêneca nega os castigos após a morte, mas, segundo Reinholdo Aloysio Ullmann, 

com relação à sobrevivência da alma, lega três possíveis perspectivas. Na primeira delas 

observa-se Sêneca entreabrir duas possibilidades sem ser categórico a respeito de nenhuma delas, 

como no exemplo da carta 24, “A morte ou nos consome totalmente, ou nos despoja de alguma 

coisa” (Ep. 24.18), ou no exemplo da carta 65: “O que é a morte? Ou é termo, ou é passagem” 

(Ep. 65.24). A segunda perspectiva com relação à sobrevivência da alma que ele apresenta 

aponta a um retorno ao nada. Na Consolatio ad Marciam, declara: “Nada há tão falaz e tão 

pérfido como a vida humana. Ninguém a quereria, se não a recebêssemos contra a vontade. Se, 

pois, a felicidade suprema é não nascer, a que mais se lhe aproxima é, imagino, desaparecer o 
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mais cedo possível e voltar rapidamente ao nada original”. Para Ulmann sua afirmação: 

“Transluz, nessas palavras, ao lado de um tom amargo, uma confissão inequívoca de niilismo, de 

negação de qualquer vida depois da morte. O estilo e a ideia lembram, sem dúvida, Sartre e 

Camus”
111

. A terceira perspectiva relativa ao que ocorre com a alma é a nítida ideia de sua 

imortalidade, uma inclinação que será demonstrada em várias passagens, como no exemplo a 

seguir, em que Sêneca, em uma de suas Consolatio, cita Platão exortando o que um grande 

espírito almeja:  

 

Nunca é agradável aos grandes espíritos uma prolongada permanência no corpo: eles 

anseiam por lançar-se fora, suportam a custo estas angústias acostumados que estão a 

vaguear soltos por todo o universo e, do alto, a desprezar as coisas humanas. Donde 

resulta que Platão exclama: a alma do sábio se inclina inteira para a morte, deseja isto, 

sobre isto medita, é sempre arrebatada por este anseio, buscando outro mundo. 

(Consolação a Márcia, XXIII, 2) 

 

Sêneca pode ser entendido como um materialista. Acredita que a mente humana é 

uma parte material de um espírito divino também material. Vê o corpo como um recipiente da 

alma, do qual ela se utiliza enquanto for necessário. Suas palavras elucidam a relação da alma 

divina com o homem. Segundo ele, parte desta alma divina habita temporariamente um corpo 

humano: “Tal homem possui uma alma perfeita, leva ao máximo das suas potencialidades, tal 

que acima dela nada há senão a inteligência divina, uma parte da qual, aliás, transitou até este 

peito mortal” (Ep. 120.14). 

Muito antes dele, Platão faz a distinção entre alma e corpo, nas palavras de Sócrates 

no Fédon. Na obra, Platão menciona o corpo que contamina com seu apego à dor ou ao prazer a 

alma que parte: 

 

Porque todo prazer ou dor produz, por assim dizer um cravo adicional que prende 

firmemente a alma ao corpo, tornando-a corpórea, de modo que ela imagina como 

verdadeiro aquilo que o corpo afirma ser verdadeiro. Como partilha das mesmas crenças 

e prazeres do corpo; a alma necessariamente adota os mesmos hábitos e modos de vida, 

tornando-se sempre incapaz de partir pura para o Hades, tendo que partir sempre 

contaminada pelo corpo; o resultado é ela não tardar a voltar a um outro corpo e neste 

desenvolver-se, como uma semente que foi semeada. Consequentemente não participa 

da comunhão com o divino, o puro e o uniforme.
112
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Sêneca alinha seu pensamento ao de Platão ao inferir que a alma não contaminada, 

que se pode entender como a alma do sábio, almeja projetar-se para fora para unir-se finalmente 

ao divino. Da linhagem socrática, portanto, recebe-se a crença em uma realidade verdadeira e 

imutável para além do reino terreno. Ainda na mesma obra, Sócrates dirige-se a Cebes 

mostrando a indissolubilidade da alma e, de forma oposta, a célere dissolução do corpo. Sócrates 

afirma: “Se é de se concluir de tudo que foi dito que a alma é maximamente semelhante ao 

divino, ao imortal, ao inteligível, ao uniforme, ao indissolúvel e ao que é sempre imutável, ao 

passo que o corpo é maximamente semelhante ao humano, ao mortal, ao multiforme, ao 

inteligível, ao dissolúvel e ao sempre mutável”. 

Nesse âmbito, a morte no estoicismo senequiano segue rigorosamente a linhagem 

socrática. E partindo deste entendimento Sêneca conduz uma cruzada estoica contra as paixões, 

as convenções e os constrangimentos que aprisionam o homem, aprisionado analogamente 

também por seu corpo. Para livrar-se de tanto peso social e moral é a meditatio mortis a única 

forma possível de garantir a liberdade para o homem. Se é levado a crer que Sêneca nos 

momentos que antecederam sua morte, bem como nos últimos anos de vida “selou em definitivo 

seu pensamento na crença numa vida futura”
113

. Seu pensamento, portanto, conduz o leitor à 

convicção de que a alma sobrevive ao corpo e que “esta imortalidade constitui a pedra angular de 

seu sistema filosófico. A imortalidade vincula-se à moral que, para Sêneca, assume traços de 

autonomia”
114

. O ser humano é integralmente responsável por suas escolhas, e assim, deve 

examiná-las e buscar julgar ou absolver a si próprio. Todo este esforço parece fazer mais sentido 

se a alma sobreviver ao corpo. Segundo Ullmann: “Se tudo terminasse com a morte, por que 

todo esse esforço titânico?”
115

. 

Com suas orientações espirituais práticas que ofereciam serenidade ao interlocutor, 

Sêneca se aproxima de um filósofo cristão. Não é em vão que os primeiros cristãos repetiam: 

Seneca saepe noster
116

, um entendimento que seria quase uma tentativa encaixar o estoicismo 

senequiano dentro do pensamento cristão, mas vários aspectos de caráter secular tornariam esse 

alinhamento improvável, para não dizer impossível, visto que na visão senequiana não há o Deus 

transcendente e todo-poderoso dos cristãos. 
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Para Sêneca, que nisso se aproxima dos platônicos, o corpo é apenas uma prisão para 

a alma, e assim, ele considera a meditação acerca da morte como uma maneira de “preparar-nos 

a dobrar valorosamente o cabo e educar nosso discernimento e valentia”
117

. A forma de morrer, 

seja ela valorosa ou covarde, servirá como medida do progresso que se faz no caminho da 

virtude. “Será a prova da verdade aos olhos de todos; se morremos virtuosamente, também 

daremos com ele um exemplo útil aos demais...”
118

. A forma de morrer serve como parâmetro 

para medir o homem. 

Como Sócrates, Sêneca morre dedicando a seus amigos seu discurso filosófico: “[...] 

na filosofia antiga tinha-se que instruir com o exemplo, no último instante”
119

. O agradecimento 

é feito a seus pares para servir de exemplo e a diferença de seus legados no momento de suas 

mortes se dá mais especificamente a quem cada um dos filósofos direciona seu agradecimento, 

pois esta escolha tem ligação direta com o conteúdo do ensinamento. Sócrates agradece ao deus 

Esculápio por liberar sua alma de seu corpo e Sêneca “agradece ao deus estoico por ter-lhe dado 

os meios intelectuais de morrer voluntariamente”
120

. 

Serão apresentadas, a seguir, algumas reflexões a respeito de uma das possíveis 

formas de encontrar a morte, o suicídio. A ele Sêneca dedica especial atenção buscando sempre 

um aprofundamento, que pode ser observado em suas considerações nas Cartas. 

 

3.1 A ética da morte e do suicídio em Sêneca 

 

Para o entendimento da morte em Sêneca
121

 é importante uma reflexão sobre a sua 

própria forma de morrer. Mesmo a morte de Sêneca não tendo sido voluntaria mors, deve ainda 

assim ser contemplada com consideração, por representar o não assentimento à crueldade alheia 

e ainda por revelar a ausência do medo da morte. Ele foi forçado ao suicídio, mas não se vê 

seduzido a ultimar sua vida antes da hora. “Há ocasiões, contudo, em que o sábio, mesmo tendo 

a morte iminente, mesmo sabendo-se condenado ao suplício capital, não fará das próprias mãos 

as executantes da sentença: isso seria escolher o caminho mais fácil!” (Ep. 70.8). Estas são 

palavras suas ao pupilo Lucílio e que fazem referência à morte socrática. 
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Ao receber a notícia, trazida pela guarda pretoriana, de que deveria dar fim à própria 

vida, acata-a com tranquilidade e aquiescência. Esse ato coroa sua trajetória de obediência às leis 

e seus governantes e, ao mesmo tempo, mantém sua dignidade e autonomia ao não curvar-se ao 

desespero, ao não requerer adiamento, ao não tentar qualquer fuga nem assumir qualquer 

alternativa que o desviasse deste propósito, qual seja, a aceitação da própria morte levada a cabo 

pelo suicídio. 

Sua busca é a tranquilidade da alma, é obter serenidade, e ela só é possível dentro de 

uma ética que empregue a meditatio mortis. A meditatio mortis não é um exercício mórbido ou 

masoquista, não é uma prática que opera como um “impeditivo da alegria de viver, mas 

precisamente como forma de permitir a distinção entre o que é valor e o que não é e de lograr 

uma alegria de vida feita de serenidade, nos antípodas das meras satisfações materiais”
122

. 

Reforça a importância de meditar sobre a morte:  

 

E nada há de mais divino para o homem do que meditar na sua mortalidade, 

conscientizar-se de que o homem nasce para ao fim de algum tempo deixar esta vida, 

perceber que o nosso corpo não é uma morada fixa, mas uma estalagem onde só se pode 

permanecer por breve tempo, uma estalagem de que é preciso sair quando percebemos 

que estamos a ser pesados ao estaleiro. (Ep. 120.14) 

 

Esta meditação tem o poder de transformar voluptas (prazer) em gadium (alegria), 

desperta o homem da communis opinio, ou seja da opinião corrente na sociedade e na qual ela se 

reconhece. Segundo as palavras de Pe. Manuel Antunes, esta alegria (gadium) é atingida pelo 

longo e lento exercício meditativo, que vai transformando o “pessimismo em otimismo, o trágico 

em liberdade e a inquietude em serenidade”
123

. É um estado interior a ser conquistado. Chegou 

para Sêneca não de forma rápida e espontânea, mas após uma vida de discrepâncias que ele 

próprio soube reconhecer. Chegou graças a uma longa jornada de estudo e meditação da qual 

saiu vitorioso. 

A forma de morrer também diz muito sobre a pessoa e seu contexto. Existem formas 

distintas de morte. No suicídio romano o optar por um método ou outro é decisivo para entender-

se tanto o ato quanto a pessoa. Como comenta James Ker, mortes tais como enforcamento, 

afogamento, jogar-se de precipícios, ou assemelhados que impliquem um abandono diante da 

natureza eram percebidas como atos de pessoas de classes mais baixas e desesperadas, ao 
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contrário dos meios mais honoráveis, executados com armas de metal. O que não quer dizer que 

atos mais humildes não pudessem também contar uma história de nobreza, como o exemplo da 

morte de Epicuro. Também métodos combinados oferecem explicações bastante interessantes 

sobre o contexto ou crenças da pessoa que pratica o suicídio. 

Para Sêneca, as formas do suicídio não interessam tanto, e suas implicações 

estilísticas têm importância secundária. São vistas como caminhos para a liberdade e, nesse 

sentido, são métodos que respondem ao desejo de pôr fim à vida e alcançar a liberdade. “Em 

todo o lado estão patentes as vias para a liberdade: muitas, curtas e fáceis” (Ep. 12.10). Como 

podemos ver, é uma sanção à liberdade de escolha individual. 

Não é apenas na sua prosa que encontramos a ideia das vias para a liberdade, em suas 

tragédias também temos acesso, como no fragmento a seguir: “Vê seu pescoço, sua garganta, seu 

coração? São rotas de escape da servidão... Você pergunta qual caminho leva à liberdade? 

Qualquer veia do seu corpo”
124

. Esta conclusão apresenta, de acordo com Inwood
125

, “um 

entusiasmo hiperbólico por diferentes formas de suicídio”, e serve de alento especialmente em 

tempos sob o domínio da tirania. 

Sêneca rechaça os filósofos que consideram o suicídio imoral e considera preciosa a 

liberdade que o suicídio oferece, que é oposta à preguiça ou inércia. Quando o homem decide-se 

voluntariamente pelo suicídio é como se optasse por um caminho cujo: “resultado é uma 

felicidade, o tipo de satisfação produzido por inclinações próprias”, o que não seria possível 

estando-se submetido a influências ou circunstâncias alheias à própria vontade. Esta ação 

afirmativa oferece a oportunidade de compreender de forma mais aberta a vida, em contraste 

com a passividade. 

Sêneca tem outras dúvidas a serem evidenciadas. Segundo Veyne, o filósofo se 

indaga na carta 70 se antecipar-se ao suicídio seria ceder à angústia. Uma alternativa a isso seria 

esperar pelo carrasco com tranquilidade. “Responde que tal é questão de simples gosto pessoal, e 

que a opinião pública não deve intrometer-se”
126

, citando o exemplo de Sócrates que aguardou 

que o algoz lhe oferecesse a cicuta.  
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Sócrates poderia ter posto fim à vida recusando-se a tomar alimento, morrendo assim de 

inanição em vez de morrer pelo veneno. No entanto passou trinta dias no cárcere à 

espera da hora da morte, não na expectativa do que pudesse acontecer, ou porque este 

longo adiamento lhe permitisse muitas esperanças! –, mas sim por obediência à lei, e 

também para permitir aos amigos aproveitarem os últimos momentos de Sócrates. (Ep. 

70.9) 

 

No caso da morte de Sêneca alguns comentadores não veem sua sucessão de 

tentativas simplesmente como uma dificuldade em morrer mas, como Tacitus, numa progressão 

que o leva de um método ao outro. Ele morre dentro de uma multiplicidade de tentativas, o que 

nos leva a pensar que impõe sua vontade “desafiando os eventos” e de acordo com seu “austero e 

nobre plano.”
127

 Acaba por transformar sua pena de morte num espetáculo de diferentes métodos 

e movimentos e, “vendo sob este foco, a cena da morte de Sêneca é uma tour de force na retórica 

dos meios de morrer”
128

. A persistência em dar cabo a vida é fruto de sua determinação que não 

se apoia no sentimentalismo, apenas na razão. 
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CONCLUSÃO 

 

Para concluir esta dissertação pontuaremos a atualidade do discurso filosófico 

estoico e, em especial, de Sêneca. É crescente o número de autores que acreditam que o 

estoicismo poderia muito bem figurar nas discussões do dia a dia contemporâneo. Segundo 

Reinholdo Ullmann: “Para os homens de hoje, imersos no ativismo, as lições de Sêneca 

apresentam-se sedutoras, porque se travestem de sabedoria profundamente humana, lógica”
129

. A 

sua filosofia, de caráter supratemporal, propõe uma reflexão que parte das mais simples ações e 

escolhas cotidianas, e estas, por dirigirem-se à humanidade em geral, cruzam fronteiras políticas 

e sociais. 

Conforme menção de Inwood, a filosofia estoica é uma combinação ímpar e “curiosa 

de desafios intelectuais” e abrange, como vimos no início da dissertação, a lógica, a física, a 

moral e uma infinidade de interconexões que se mantêm atuais. Conforme esse autor:  

 

Ela recompensará aqueles cujos interesses estão na evolução histórica das ideias, mas 

trará recompensa ainda maior para aqueles cuja preocupação com o estoicismo se 

encontra no alcance amplo dos problemas filosóficos ainda desafiadores que o 

estoicismo ou interpelou pela primeira vez, ou desenvolveu de modo distintivo.
130

 

 

Os problemas filosóficos que o estoicismo traz desde seu início ainda encontram eco 

na sociedade moderna. Como se pode ver Sêneca atravessa os séculos como um missionário, 

mas não deixou apenas sua palavras. Ele viveu situações extremas nas mãos de tiranos, como nos 

ciúmes de Calígula, no exílio no período de Cláudio e em seu fim a mando de Nero. Tal tirania 

não se vê mais com tanta frequência nas democracias modernas, embora, ainda assim, segundo 

John Fitch, ao longo do tempo situações de extremo perigo e tirania se verificaram de forma 

análoga, na escravatura no sul norte-americano, na resistência francesa e em prisioneiros dos 

Gulag, para os quais a morte se apresenta como a última garantia de liberdade. Na visão 

senequiana, como vimos, o suicídio pode ser a via de libertação para a vida que não goza de 

autonomia e que perdeu o acesso ao bem moral. O objetivo dessa dissertação não é o de conferir 

um sentido apologético ao suicídio, mas compreender em que termos Sêneca e seus pares 

aceitavam o suicídio como uma saída legítima e muitas vezes honrosa. 
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A sociedade atual parece ser mais protegida da barbárie e violência, pelo menos nos 

regimes democráticos. O estoicismo pode ajudar não apenas a arrefecer o ímpeto tirânico no 

homem mas também a apontar um caminho que pode ser trilhado na busca de respostas morais 

para a felicidade, o viver bem e a própria morte. Para responder à pergunta “O que é a boa 

morte”, Sêneca convida ao exercício da meditação sobre a morte, prática que prioriza a verdade, 

não deixando espaço para pensamentos ilógicos ou que fujam da ordem natural. Assim os 

princípios do Pórtico trazem o tema morte à reflexão aberta e conduzem sempre na direção da 

Natureza, se a morte é natural deve ser encarada de forma direta, sem subterfúgios, sem margem 

para fantasia. É entendendo-a com simplicidade que se faz possível abarcar sua profundidade. 

A natureza sempre aponta o caminho. Segundo Long, “nossa escola de filósofos 

postula que se aprende o que é bom e de valor moral por meio da „analogia‟. Por analogia com a 

saúde física, a condição (natural) que nos é familiar, temos inferido (collegimus) que existe tal 

coisa como saúde mental.”
131

 Esta saúde mental, análoga da saúde física, é o que permite decidir. 

Pois bem, se é possível decidir, que sejam respeitadas as decisões individuais. Se as escolhas não 

são personalíssimas, podem até ser escolhas morais, mas não são escolhas necessariamente 

éticas. Se não estão baseadas nas reflexões íntimas e ponderadas da própria pessoa, preocupada, 

em última instância, em detectar os princípios de uma vida conforme a sabedoria filosófica, não 

serão escolhas inspiradas nos moldes estoicos. Aqui se encontra a resposta formulada no início 

desta dissertação para “O que fazer com a própria morte”. Manter-se no controle das próprias 

decisões sempre tomadas à luz da razão, do Lógos universal. Esse raciocínio é de extrema 

importância na atualidade, pois o apoio da medicina moderna pode prolongar artificialmente, em 

muito, a chegada da morte. Talvez mantendo-se em sintonia com o espírito do pensamento 

estoico, não apenas as próprias pessoas, mas suas famílias decidiriam de forma mais objetiva e 

racional os assuntos concernentes à chegada da morte bem como suas questões póstumas.Nas 

palavras de Inwood há recompensas “para aqueles que [...], estão convencidos de que uma 

interpelação fundamentalmente estoica do papel da razão na vida humana é digna de ser 

explorada e desenvolvida no milênio presente, assim como o foi ao longo dos últimos três”. Para 

este autor o estoicismo pode apoiar a racionalidade em suas buscas. Sêneca sempre compartilhou 

desta posição mostrando a seu pupilo como o estoicismo abre uma perspectiva de vida baseada 

                                                           
131

 LONG, Anthony A. La filosofía helenística: estoicos, epicúreos, escépticos, op. cit., p. 197. 



69 
 

na razão. Dessa forma o tema morte deixa de ser um interdito e pode ser entendido de forma 

ampla e objetiva. 

Ao longo das cartas, Sêneca sempre encoraja Lucílio a questionar e fazer o constante 

esforço de meditar exercendo sua independência. Ele considera que “um homem em busca da 

verdade, não é detentor dela, mas está em busca contínua e tenaz” (Ep. 45.4). Sugere que Lucílio 

aja de forma semelhante: “Não alienei os meus direitos a favor de ninguém, não tenho gravado o 

nome de nenhum proprietário. Confio, e muito no pensamento dos grandes homens, mas 

reivindico o meu direito próprio de pensar” (Ep. 45.4). Com isso assevera que a independência 

do pensar exercitado constantemente é o caminho que o homem necessariamente deve seguir. O 

homem deve escolher o que fazer com a própria vida e, consequentemente, com a própria morte. 

A resposta para o que fazer com a própria morte nos é concedida pela prática da meditatio 

mortis, é uma resposta singular alcançada pelo esforço permanente de pensar sobre a morte e 

manter-se no estado de impassibilidade diante do que não se pode mudar.  

A filosofia senequiana possui um caráter terapêutico, parte da razão para educar as 

emoções. Exige práxis, portanto se constrói ao longo do tempo e convida a fugir das “fúteis 

agitações” cotidianas e pensar no essencial, para que não tenhamos medo de nossas memórias 

quando envelhecermos. Não se chega a qualquer avanço moral sem praticar no momento 

presente as recomendações estoicas cujos modelos são extraídos da própria natureza. É uma 

filosofia que não aceita um aprisionamento nas palavras, exige prática, pois é na vida prática que 

se busca a sabedoria. 

Sêneca lembra em sua obra que esses modelos dados pela natureza estão aí ao 

alcance de todos, basta que sejam observados e seguidos. Tais leis da natureza, que vão muito 

além das leis propostas pela sociedade, levam-nos na direção da justiça e da harmonia, pois nos 

mantém no Lógos Universal. Esta é a resposta estoica para as inquietações da alma humana. 
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Apêndice 

 

Em um tema tão vasto e de tantas implicações como o da morte, fica-se tentado a 

ampliar a abrangência da dissertação, o que pode ocasionar perda de objetividade e divagações. 

Pondera-se, no entanto, que alguns dados adjacentes que foram coletados durante a pesquisa 

poderiam ser apresentados. É o que se propõe aqui, apresentar pensamentos intrigantes e que 

corroboram com um entendimento mais amplo do tema morte trazendo luz e mostrando ângulos 

diversos a essas questões, mesmo que para isso permita-se, em alguns trechos, extrapolar a 

circunscrição estoica da pesquisa. Refletir sobre a morte através do olhar de filósofos, 

historiadores, escritores, geneticistas é um deleite para a curiosidade e um convite à inquietação. 

Atualmente podemos observar alguns movimentos de revitalização do estoicismo. 

De acordo com John Fitch, tem-se uma revigoração da filosofia de Sêneca associada aos nomes 

de Pierre Hadot, Michel Foucault e Martha Nussbaum. Para eles esta linha filosófica não está 

associada a uma especulação e um dogma, mas sim à tarefa prática de transformar e curar o 

self
132

. Afirmam também que suas orientações práticas podem ter valor contemporâneo. Para 

Hadot, os exercícios morais e meditativos que formaram parte da filosofia foram adotados e 

ainda adaptados pelo cristianismo fazendo, então, que se tornassem parte deste, fugindo do 

âmbito da filosofia. Isso muda com o colapso das crenças religiosas, que deixam espaço 

novamente para a razão e filosofia, modernamente, entre as pessoas instruídas. Tal cenário 

multicultural e cosmopolita apresenta certa simetria com o mundo romano de Sêneca ao permitir 

que os indivíduos procurem suas próprias respostas morais com menos pressão nacionalista e 

religiosa, e a abordagem senequiana de tom mais leve e não dogmática volta a encontrar adesão. 

Propõe-se então incorporar ao pensar sobre a morte em si, a indagação sobre as 

manifestações e comportamentos das pessoas que a cercam, ou, melhor dizendo, que convivem 

com quem falece. É na morte das pessoas que estamos ligados através do amor que nos 

desfazemos como seres humanos. Conforme Simon Critchley no livro The Book of the Dead 

Philosophers, é no descosturar do cuidadoso terno do self que vemos desfazer qualquer sentido 

que pudéssemos nos apegar. E por mais estranho que pareça, segundo sua visão, é no luto que 

nos tornamos mais verdadeiramente quem somos. É como se, partindo da desconstrução causada 
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pelo luto, pudéssemos tomar contato com nossa essência. Critchley valoriza a meditatio mortis 

mostrando uma perspectiva um tanto rica, de que a morte nos ensina não apenas conteúdos sobre 

a morte em si, mas sobre nós próprios. E assim a morte ocupou e sempre ocupará espaço 

fundamental junto à humanidade, mesmo quando não desponta em debates abertos. Vejamos 

então o luto, tema inerente à morte, para saber como ele evoluiu ao longo do tempo em algumas 

culturas. 

Após o século XIX, o luto, que era mantido dentro dos limites da conveniência e com 

certo recato, já não é mais respeitado. Passa-se a uma exibição de formas excessivas e 

espontâneas de luto. Como Philippe Ariès
133

 comenta: “O século XIX é a época dos lutos que o 

psicólogo de hoje chama de histéricos – e é verdade que, por vezes, toca os limites da loucura, 

[...]”. Esse comportamento exagerado que se pode observar no século XIX carrega um sentido: 

“Os sobreviventes aceitam com mais dificuldade a morte do outro do que o faziam 

anteriormente. A morte temida não é mais a própria morte, mas a do outro”. Tal sentimento leva 

o homem contemporâneo a cultuar os túmulos e cemitérios, fenômeno que é reforçado por 

algumas características religiosas intrínsecas às sociedades atuais. 

Assim como nos comportamentos, veem-se excessos barrocos na arquitetura 

funerária, como em templos e mausoléus, especialmente em países como Itália e França. Em 

alguns países, os excessos são observáveis de forma mais moderada, como é o caso dos anglo-

saxões.  

Se é possível certa dose de especulação, no entendimento de Sêneca esse 

comportamento demonstraria uma inteira falta de compreensão da natureza humana, que deve 

abranger não apenas a aquiescência que beira a discrição a respeito da própria morte, mas 

também da morte de outrem. Como se sabe, para ele o tema luto também foi motivo de reflexão, 

tanto que algumas de suas mais belas obras tratam do tema. Nas Consolações a Hélvia ele trata 

do tema luto de uma forma quase metafórica, pois consola sua própria mãe de sua partida para o 

exílio, em um luto sem morte causado pelo desterro do filho. Nas Consolações a Políbio, embora 

este tenha de fato sofrido a perda de um irmão, o tema também é apresentado por intermédio da 

experiência de Sêneca no exílio. Nas Consolações a Márcia ele consola uma mãe da aristocracia 

romana que sofre a perda real de seu filho amado.  
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Diferentemente das consolações morais de Sêneca, outras formas de aplacar a dor 

foram usadas ao longo dos tempos. Segundo Cleonice Furtado de Mendonça Van Raij: “A 

história revela-nos que os antigos gregos procuravam aplicar sobre as dores morais remédios 

puramente físicos”
134

. Em seu artigo menciona Homero que, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, 

relata as tentativas de atenuar as dores da alma com remédios, que seriam acrescentados ao vinho 

ou mesmo ingeridos diretamente como os chás e o ópio. O café posteriormente também assumiu 

o papel de colaborar com o alívio das dores da alma. No caso específico do café, “teve seus 

partidários, sendo, no século XVII, atribuídas a ele virtudes moralmente calmantes”. Essa 

menção serve para comparar e para ilustrar que, nas consolações de Sêneca como em toda a sua 

obra, incluindo as cartas, ele acredita nas palavras como fonte de alívio da dor moral. Ele 

acredita no entendimento da dor e, sobretudo, em aproximar o sofrimento individual das leis 

gerais da natureza. 

Vimos como o homem procurou lidar com o seu luto. Seguimos, então, observando 

como o homem procura lidar com seus mortos. Nos séculos mais recentes, presenciou-se uma 

ruptura entre as atitudes mentais em confronto com os mortos da Antiguidade e Idade Média, 

quando “os mortos eram confiados, ou antes abandonados à Igreja, e pouco importava o lugar 

exato de sua sepultura que na maior parte das vezes não era indicada nem por um monumento, 

nem mesmo por uma simples inscrição”. Não existia a visita melancólica a túmulos. A 

preocupação de localizar uma sepultura surge especialmente após o século XVII e se mantém até 

os dias de hoje, mas já com recentes mudanças, as quais apontam para o crescimento da procura 

pelas cremações, como veremos a seguir. 

A morte, em seu sentido mais amplo, pode agora servir não apenas a propósitos 

privados, como por exemplo cultivar a lembrança de entes queridos, mas também a propósitos 

públicos. Os projetos de cemitérios a partir do século XVIII são organizados para visitas não 

exclusivamente familiares, mas para a visitação e memória de homens ilustres e heróis. Os 

mortos estão fora das cercanias das igrejas e templos, diferentemente do que ocorria na Idade 

Média e Antiguidade; agora estão alocados em locais especificamente destinados a recebê-los e 

“são signos vivos da perenidade da cidade”. Em outras palavras, se tornam símbolos a serviço da 

manutenção da cidade contemporânea. Os mortos, que servem ao culto público, muitas vezes 
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servem ainda a fins políticos. O culto dos mortos é conveniente inclusive como forma de 

expressão de patriotismo, fenômeno observável em inúmeras homenagens e cerimônias tanto 

militares quanto civis. Exemplo disso são os tão conhecidos túmulos de soldados desconhecidos, 

mortos em tempos de guerra sem que seus corpos tenham sido reconhecidos. 

Avançando ainda mais na contemporaneidade temos que a morte, quando não é 

tratada como interdito e, portanto, fora do lugar de obscuridade, pode ser usada nas diversas 

mídias como imagem a serviço de vários fins, tais como: denunciar atrocidades (fim que parece 

um tanto legítimo), pressionar ou manipular movimentos populares, incitar o medo e até fazer 

pressão religiosa. Não cabe aqui entrar em detalhes nesses pontos, e sim destacar um 

distanciamento do que, para um estoico como Sêneca, seria o esperado no que tange ao assunto 

encarar a morte: a forma direta e sempre em consonância com a natureza, sem politizá-la nem 

glamorizá-la.  

Outro aspecto interessante que pode-se observar hoje é a sexualidade que passa a ter 

papel de maior evidência do que a morte: “[...] uma característica significativa das sociedades 

mais industrializadas é que nelas a morte tomou o lugar da sexualidade como interdito maior”
135

. 

O espaço que o sexo ocupava como assunto tabu passa a ser de posse da morte. A sexualidade 

parece ser tratada com mais realismo e abertura, já a morte segue sendo evitada e temida. A 

exposição de corpos nus não é mais problema, é parte da banalização cotidiana que a mídia 

insiste em promover. 

Mas se a morte ao longo do tempo vai sofrendo mudanças na forma de ser encarada, 

também o faz o local onde é recebida. Lev Tolstoi, em sua obra magistral A morte de Ivan Ilitch, 

no século XIX, apresenta a morte se despedindo de seu acolhimento em casa. A narrativa central 

do livro é a solidão que Ivan sente diante de uma família e amigos que anseiam, ou pouco se 

importam com sua partida, já não se afetam com seu estado. Esse descaso com a condição do 

doente em casa vai sendo transportado gradualmente, ao longo dos anos, para uma retirada do 

doente de casa. A obra parece mostrar a despedida de certo comportamento e antevê o que 

Philippe Ariès assevera: “Já não se morre mais em casa, em meio aos seus, mas sim no hospital 

sozinho”. A morte está deslocada para fora do quarto do moribundo em sua residência. Tornou-

se inconveniente morrer em casa. Pois se a casa não é local para morrer, o hospital também já 

não é mais necessariamente o local para buscar a cura, senão que o local para se morrer.  
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Esse importante fenômeno do deslocamento do lugar da morte passa a ocorrer de 

forma mais acelerada entre 1930 e 1950. Segundo Ariès: “A morte recuou e deixou a casa pelo 

hospital; está ausente do mundo familiar de cada dia. O homem de hoje, por não vê-la com muita 

frequência e muito de perto, a esqueceu: ela se tornou selvagem e, apesar do aparato científico 

que a reveste, perturba mais o hospital, lugar de razão e técnica, que o quarto da casa, lugar dos 

hábitos e da vida cotidiana”. O médico de família e o padre eram antes assistentes do moribundo. 

O clínico geral substituiu-os, mas já de uma forma um tanto mais afastada. 

Parece haver um esfacelamento da morte em vários aspectos. Além do problema do 

afastamento das pessoas, sejam médicos, amigos ou familiares, temos ainda um fracionamento 

da morte em si. Para Ariès, “A morte foi dividida, parcelada numa série de pequenas etapas 

dentre as quais, definitivamente, não se sabe qual a verdadeira morte, aquela em que se perdeu a 

consciência ou aquela em que se perdeu a respiração. Todas estas pequenas mortes silenciosas 

substituíram e apagaram a grande ação dramática da morte”. Dessa forma ela se dilui e perde 

seus contornos. 

É bem certo que Sêneca não estaria de comum acordo com tal distanciamento da 

naturalidade da morte. Ela agora se cerca de toda a moderna parafernália técnica que está a 

serviço de estendê-la ou abreviá-la. A morte, agora, segue um curso que não é o seu, é ditado por 

outrem, sua chegada pode ser determinada por quem é alheio ao ato de morrer. 

O post mortem também sofreu profundas transformações, pois “uma vez esvaziada a 

morte, não há mais razão para visitar seu túmulo”. Em muitos países a entrada da prática da 

cremação é maciça, como na Inglaterra, por exemplo. Esta passa a ser a forma dominante de 

sepultamento. Ela é “a maneira mais radical de fazer desaparecer tudo que pode restar do corpo”, 

e assim exclui por completo a peregrinação. 

Nos dias de hoje, mesmo com todo e qualquer resíduo da pessoa sendo varrido da 

face da terra, a meditatio mortis não perde seu valor e sua importância. É maior que a destinação 

que se dá a restos mortais ou a objetos pessoais que possam ser legados a amigos e parentes. Ela 

é o verdadeiro legado, exercício universal, comum a todas as culturas nos mais remotos locais do 

planeta.  

Na obra de Ariès
136

 é citada a passagem: “Estão privando-me da minha morte”, frase 

pronunciada pelo padre jesuíta François de Daiville quando de sua morte que aponta uma 
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inconformação da pessoa com o destino de sua doença e sua direção necessária, a morte. Mostra 

um esvaziamento do poder de decisão por parte da pessoa que sofre a doença ou que se 

encaminha para seu fim. Parece-nos um tanto oportuna essa colocação pelo contraste que 

apresenta com relação às cartas de Sêneca, nas quais o filósofo realça a importância da escolha 

individual, ressalvando que devemos questionar a validade de prolongar a vida, ou mesmo, o 

processo de morrer, como veremos na passagem: 

 

Entenda-se: desde que a inteligência não sofra diminuição, que os sentidos sirvam o 

espírito intacto e que o corpo não esteja diminuído e já meio morto, porquanto é da 

maior importância saber se o que se prolonga é a vida ou é a morte. (Ep. 58.33) 

 

Seu entendimento segue no sentido de legitimar o homem para suas decisões. Faz 

isso encorajando-o com argumentos de objetividade aguçada. Parece-nos que, na atualidade, 

alguns avanços nesse sentido têm sido conquistados. Talvez o pensamento de Sêneca ecoe em 

decisões que lentamente amadurecem nos dias de hoje. 

Em um atual cenário que discorre sobre as decisões a respeito da morte, temos 

estudos que abrem discussões sobre as condutas disponíveis. Não há consenso, a Medicina e o 

Direito tentam promover uma acomodação na qual o próprio ser humano não consegue a 

unanimidade. O que há são algumas diretrizes disponíveis atualmente, e com elas os pacientes 

terminais são submetidos a três grupos de práticas diante da morte. Podemos dividi-las em: 

eutanásia, distanásia, e ortotanásia. A eutanásia consiste no ato de facultar a morte sem 

sofrimento a um indivíduo. Ela pode ser dividida comumente entre eutanásia passiva e eutanásia 

ativa. Na ativa o indivíduo é levado à morte, visando ao seu próprio bem, enquanto na passiva 

deixa-se o indivíduo morrer conforme sua vontade, não se praticando qualquer ação que 

prolongue a vida. Segundo Jeff McMahan:  

 

A eutanásia é não voluntária, quando não é possível que o indivíduo que é morto, ou 

que é autorizado a morrer, dê ou recuse o seu consentimento [...] Dizemos que é 

involuntária quando um indivíduo que é competente para dar ou para recusar o seu 

consentimento é morto, ou é autorizado a morrer, de maneira contrária à sua vontade 

expressa, ou nos casos em que o seu consentimento não tiver sido solicitado.
137
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A distanásia consiste em estender a vida do paciente mediante a utilização de 

fármacos e aparelhagens que, em muitos casos, podem trazer sofrimento desnecessário. 

E por fim, a ortotanásia seria, então, simplificadamente falando, o meio-termo entre esses dois 

procedimentos. Ela seria a morte no momento certo (orto: certo; thanatos: morte) – nem antes, 

como ocorre no caso da eutanásia; nem através de um adiamento, como na distanásia. 

Evidentemente a ortotanásia seria a prática que mais se aproxima do ideal estoico, mas, como já 

vimos, o suicídio e algumas formas de eutanásia seriam também perfeitamente aceitáveis, visto 

que são formas de respeito à vontade expressa pelo paciente terminal. Como já referido 

anteriormente, o objetivo aqui não é tratar do assunto bioética, e portanto não há interesse em 

esmiuçar as distinções entre as posições supramencionadas. O objetivo é o de aproximar e talvez 

desmistificar, ao estilo de nosso filósofo Sêneca, o entendimento da morte, fazendo o exercício 

de recebê-la de forma ética e descomplicada. 

Temer a morte, no caso de pacientes terminais, prejudicaria em muito a frágil 

qualidade de vida dos que se encontram nessa situação, para a qual os ensinamentos de Sêneca e 

dos estoicos em geral servem para apoiar uma maior aceitação e entendimento da morte não 

apenas para o paciente, mas também para as suas famílias. Lembrar que não se necessita manter 

a vida a qualquer custo, como diria Sêneca, mas apenas o tanto que for necessário preservando 

sempre a dignidade de quem padece e ajudando no desprendimento sereno da vida.  

Dentro de uma perspectiva histórica, essa discussão se encontra ainda em fase inicial, 

muito ainda deve ser proposto e avaliado. Os estudiosos do Direito procuram responder a essas 

questões, claro que sempre com certo atraso, visto que as necessidades e as mudanças surgem e 

as leis posteriormente se adaptam para acomodar os desejos da sociedade. Alguns instrumentos 

têm sido utilizados em vários cantos do mundo para responder as questões da eutanásia, 

distanásia e ortotanásia. São instrumentos que deixam clara a vontade de quem pode, 

eventualmente, não estar de plena posse de suas funções cognitivas no futuro e quer que sua 

vontade seja seguida por familiares ou amigos. As disposições podem tratar, por exemplo, do 

local para serem depositados os restos mortais, da não autorização de práticas médicas que 

impliquem prolongamento da vida, da proibição de amputações de membros, além de centenas 

de outras decisões. No Brasil chamam-se Diretivas Antecipadas da Vontade; na Espanha, 

Testamento Vivo; nos países de origem anglo-saxônica, Living Will. Porém as nomenclaturas 
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não param por aí. Inúmeras diferenças e composições são encontradas, e muito ainda se debate 

sobre o assunto, muito há que se pensar e muitas mudanças ainda virão. 

Importante ressaltar que diversas nações procuram acomodar, entre as religiões, 

comportamentos sociais e políticos, uma forma que responda a essas questões. É certo que fortes 

pressões de caráter religioso orientam a aceitação ou não dessas práticas, geralmente de ordem 

dogmática. Não cabe aqui um aprofundamento em tais aspectos, mas o que é certo é que, por 

serem de ordem dogmática, seguindo determinações de esferas eclesiásticas mais altas, tornam-

se referência para quem segue alguma religião e, assim, essas escolhas deixam de ser de natureza 

pessoal. Nesse sentido contrariam o que Sêneca ensina: a ordem social e política não deve se 

sobrepor às decisões pessoais ou à ordem da Natureza. 
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