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Sei o que é passar necessidade  
e sei o que é ter fartura.  
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o meu leito é a terra; não tenho mulher;  
não filhos; não uma caixinha, mas a terra 

somente e o céu e um único manto.  
E mesmo assim, o que me falta?  

Epíteto. (Diatribes. 3,22,47) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quicquid est ex his, Lucili, vel si omnia haec sunt,  
philosophandum est: sive nosinexorabili lege fata  

constringunt, sive arbiter deus universi cunctadispos
uit, sive casus res humanas sine ordine inpellit et iact

at, philosophia nostueri debet. Haec adhortabitur,  
ut deo libenter pareamus, ut fortunae costumaciter;  

haec docebit, ut deum sequaris, feras casum. 
 
 
 

Qualquer que seja, meu caro Lucílio,  
o valor destes argumentos, e mesmo que todos 

sejam válidos, devemos praticar a filosofia.  
Quer nos determine a lei inexorável do destino,  

quer algum deus moderador do universo ordene 
todos os acontecimentos, quer seja o acaso que, 

desordenadamente, empurre os baldões o curso da 
vida humana, a filosofia deverá proteger-nos.  

Ela nos incitará a obedecer espontaneamente à 
divindade, a resistir a pé firme à fortuna;  

ela nos ensinará a seguir a divindade,  
ou suportar o acaso. 

Sêneca, Cartas a Lucílio. Carta 16, 5 
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RESUMO 

 

 

A ética desenvolvida na escola estoica, desde sua origem, teve de se ver com críticas 

a ela imprimidas, pelo suposto paradoxo entre a independência (autarkéia) do juízo 

do sábio e o determinismo que caracteriza a física do pórtico que engendra a 

inevitabilidade do destino. Nosso trabalho pretende responder a esta questão, 

observando a relação entre vontade humana e a natureza (physis) de acordo com a 

concepção estoica de physis. Para isso vamos nos concentrar na filosofia do estoico 

Sêneca e, especificamente, na sua obra Cartas a Lucílio, objetivando elucidar a 

questão levantada à luz da conceituação de vontade (voluntas) e destino (fatum). A 

partir de um mapeamento das cartas, nos ateremos às cartas número 5, 16, 41, 122 

e 107, sendo esta última a carta que receberá nossa maior atenção já que nela, 

Sêneca trata diretamente do tema por nós levantado. 

 

Palavras chave: estoicismo, Sêneca, liberdade, destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The ethics developed in the Stoic school, from its origin, had to be seen with critiques 

printed by the supposed paradox between the independence (autarkia) of the judgment 

of the sage and the determinism that characterizes the physics of the portico that 

engenders the inevitability of destiny. This paper aims to answer to this question 

observing the relationship between human will and nature (Physis) according to the 

stoical concept of physis. In order to do that we focus on the philosophy of stoic 

philosopher Seneca the Younger and, specially, his letters to Lucilius, aiming to clarify 

the topic raised by the concept of will (voluntas) and fate (fatum). Starting on a 

mapping of those letters, we focus on letters number 5, 16, 41, 122 and 107, beint this 

last letter the one which will get more attention, hence it is the letter in which Seneca 

handles the topic raised by us.  

 

Key words: Stoicism, Sêneca, freedom, fate 
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1. Introdução 

É na teoria do Destino1 que encontramos uma das questões mais polêmicas 

do estoicismo. Conciliar a liberdade do sábio, sua independência (autarkéia) frente à 

dura inevitabilidade do Destino sempre foi questão vista pelos opositores da escola 

estoica como um ponto frágil na doutrina do pórtico. Pensadores como Plutarco, 

Calcídio e Nemésio2 levantaram veementes críticas a tal ensinamento, defendendo 

que se tratava de inescapável paradoxo3. Encontrar lugar para esta liberdade dentro 

da física estoica que vê o mundo e as coisas que se dão como resultado de 

Providência determinista e conceber o homem como ser moral que deve ser honrado 

ou censurado por suas escolhas e não resultado do mero desenrolar fatal do Destino, 

foi, desde as origens, um problema para a escola.  

É verdade que não poderemos tratar de tal assunto à luz das concepções que 

temos hoje em nossa sociedade contemporânea sobre liberdade ou destino4. Por 

outro lado, também é importante salientar que, antes do estoicismo a questão da 

liberdade era mera condição sociopolítica que distinguia homens livres de escravos. 

É com a escola cínica e estoica que a noção de liberdade ganha traços, digamos, 

mais existenciais e se torna objeto de reflexão filosófica.5  

Objetiva-se, portanto, a partir do exposto acima, avaliar a questão do suposto 

paradoxo estoico, qual seja, como pode o sábio exercer independência e liberdade 

frente à tessitura determinista do mundo de que é parte? Para tal, delimitaremos a 

pesquisa no estoicismo imperial, ultimo período da escola helenista; pesquisaremos 

um filósofo específico que será Lúcio Aneu Sêneca (Lucius Annaeus Seneca - 

Córdoba, 4 a.C. — Roma, 65 d.C.), um dos mais célebres pensadores do império 

romano. Estadista romano e conselheiro do imperador Nero; delimitaremos um pouco 

mais a pesquisa tendo a obra Cartas a Lucílio, importante obra de Sêneca escrita nos 

três últimos anos de vida do estoico e, como podemos supor, foram cartas escritas a 

                                                           
1 Segundo Abbagnano em seu dicionário de filosofia “o Destino é noção dominante na filosofia estoica. 
Crisipo, Posidônio, Zenão, Boeto, o reconheceram como a “causa necessária” de tudo ou a “razão” 
pela qual o mundo é dirigido” (ABBAGNANO, 2007. p. 243 
2 Plutarco foi um historiador e filósofo platônico (46 d.C. a 120 d.C.); Calcídio foi um filósofo cristão e 
platônico. 
3 ULLMANN, Reinholdo Aloysio. O estoicismo romano: Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 1996. p. 52 
4 VEYNE, Paul. Séneca y el estoicismo. Trad. Mónica Utrilla. México: Fondo de Cultura Económica, 
1996. p. 148 
5 DUHOT, Jean-Joël. Epicteto e a sabedoria estoica. Trad. Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 
2006. p. 65 

https://pt.wikipedia.org/wiki/4_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/65
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um amigo chamado Lucílio. Faremos, em seguida, uma sucinta apresentação da 

escola helenista, a escola estoica, e os passos que daremos para encontrar respostas 

à questão levantada. 

A escola estoica foi fundada em Atenas, no início do século III a.C. por Zenão 

(Cítio, 333 a.C – Atenas, 263 a.C.), nascido na ilha de Chipre, de origem fenícia. 

Segundo nos conta Diógenes Laércio, Zenão dava suas aulas numa coluneta da 

Ágora, chamado de “o pórtico pintado” (stoá poukile). Embora de início seus alunos 

fossem chamados de zenonianos, passaram a ser conhecidos pelo local onde 

estudavam, sendo, então, chamados de estoicos.6  

Depois da morte de Zenão, sua escola ganhou contornos institucionais. Do 

século III até o século I a.C. Zenão teve seis sucessores: Cleantes, Crisipo, Zenão de 

Tarso, Diógenes de Selêucia, Antípater de Tarso e Panécio de Rodes7, e, embora 

convivesse historicamente com outras grandes escolas filosóficas como o Jardim de 

Epicuro, o Liceu dos peripatéticos e a Academia de Platão, foi a mais florescente 

escola do período helenístico em Atenas, sobretudo sob a direção de Crisipo, grande 

sistematizador da doutrina do pórtico, e que aprofundou suas partes – lógica, física e 

ética – tornando um sistema de pensamento riquíssimo8. 

Depois de Panécio de Rodes, a escola perde sua força e sua existência 

institucional, ainda que Cícero nos informa sobre dois estoicos ainda resistentes, 

Dárdano e Mnesarco, no entanto o estoicismo se difundiu rapidamente pelo império 

romano. Uma escola estoica foi fundada ao leste, na Babilônia por Arquedemo de 

Tarso por volta de 150 a.C. e no início do século I d.C., uma outra, na Apameia, Síria, 

por Possidônio. Em Roma, ao oeste, foi enviada uma comitiva ateniense, em 155 a.C. 

das três principais escolas gregas: Carnéadas para a Academia, Cristolau para o 

Liceu e Diógenes para o Pórtico9. Sendo que, mais tarde, a presença de Panécio em 

Roma e sua amizade com Cipião Emiliano, importante cônsul romano, consolidaram 

o estoicismo em Roma. Entre os nomes importantes do florescimento do estoicismo 

em Roma, estão Publius Rutilius Rufus e L. Aelius Stilo, entre outros, mas foi através 

de Catão de Útica – político romano, que cometeu o suicídio “estoico”, após a vitória 

                                                           
6 LAÊRTIOS. Diôgenes. Vida e Doutrina dos filósofos ilustres. Trad. Mário de Gama Kury. Brasília: 
Universidade de Brasília. 1988, VII, 5 
7 GOURINAT, J. -B.; BARNES. J. (orgs). Ler os estoicos. Trad. Paula S. R. C. Silva. São Paulo: 
Edições Loyolla, 2013. p. 20 
8 Ibid. p. 20. 
9 Ibid. p. 20 e 21. 
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de Cézar sobre Pompeia – que o sucesso do estoicismo se daria em Roma com a 

junção da virtude romana e o rigor estoico.  

Não obstante o incidente de Catão, o estoicismo encontrou adeptos também 

entre os senhores de Roma: Atenodoro de Társo e Ário foram preceptores do jovem 

Augusto; Quêremon e Sêneca (objeto de nossa pesquisa) tinham o desafio de formar 

o futuro imperador de Roma, Nero; e em 176 d.C., Marco Aurélio, o imperador estoico, 

instituiu cátedras para as quatro principais escolas filosóficas, entre as quais, a escola 

estoica. 

A partir do século seguinte ao de Marco Aurélio, o século II d.C. haverá um 

declínio da escola, sobretudo com o final da antiguidade em que há o florescimento 

da filosofia cristã e do platonismo. 

A tripartição do sistema filosófico estoico não foi assim definida pelos próprios 

estoicos, mas é uma definição posterior. A divisão entre lógica, física e ética nos foi 

explicada por Diógenes Laércio através de interessantes imagens: 

 

 

Os Estoicos comparam a filosofia a um ser vivo, onde os ossos e os 
nervos correspondem à lógica, as partes carnosas à ética e a alma à 
física. Ou então a comparam a um ovo: a casca à lógica, a parte 
seguinte (a clara) à ética, e a parte central (a gema) à física. Ou a 
comparam ainda a um campo fértil: a cerca externa é a lógica, os frutos 
são a ética, e o solo ou as árvores são a física. Ou a comparam a uma 
cidade bem amuralhada e racionalmente administrada. E nenhuma 
parte é separada das outras, como dizem alguns Estoicos, mas ao 
contrário todas estão estreitamente unidas entre si. Seu próprio ensino 
fazia-se conjuntamente.10  

 

 

Tal sistema mantém interligados todas essas disciplinas, de maneira que, na 

lógica, há a defesa de que o conhecimento é possível por uma espécie de empirismo, 

em cuja experiência, transformada pela parte divina em cada homem, o lógos, a razão, 

constitui a base de todo conhecimento; na física, os estoicos entendiam o mundo 

(kosmos) a partir de um materialismo extremo e um determinismo sem exceção. O 

universo é contínuo sem lugar para o vazio, onde todas as partes se interligam por 

laços causais que são parte de um todo e que constituem o Destino. Na ética, o sumo 

                                                           
10 LAÊRTIOS. op. cit. VII, 40 
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bem, ou bem moral é a virtude. Tudo o que fazemos, mesmo as coisas mais banais, 

devem ser feitas com o propósito de alcançar este sumo bem, a virtude.11 

Nosso trabalho objetiva entender como Sêneca compreende a liberdade do 

homem frente ao determinismo da física estoica em suas Cartas a Lucílio, e, para isso, 

iniciaremos no capítulo 2, observando como o conceito estoico que define o propósito 

(télos) de vida do estoico, o famoso “viver de acordo com a natureza”, e o termo 

técnico estoico que surge dessa afirmação, homologia (harmonia entre a vontade 

humana e a natureza), desde Zenão, passando por Crisipo, chega, ao estoicismo 

imperial, sobretudo em Sêneca. Teremos que passar necessariamente por Marco 

Túlio Cícero (Marcus Tullius Cicero – 106 a.C. a 43 a.C.) grande orador e escritor 

romano, especificamente pelo terceiro livro de sua obra De finibus Bonorum et 

Malorum onde Cícero cunha o termo específico do latim referente ao termo grego 

homologia. Ainda neste capítulo vamos observar a teoria dos valores no estoicismo 

para entendermos o que é o Bem e o que é o Mal para o estoicismo, e percebermos 

a existência de uma terceira categoria dentro da teoria, os indiferentes, e sua divisão. 

No terceiro capítulo, já olhando para o texto das Cartas a Lucílio, queremos, 

além de observar em qual contexto textual Sêneca se utiliza do termo latino cunhado 

por Cícero (conuenientia) para o termo estoico homologia, analisar três cartas (5, 122 

e 41) onde Sêneca utiliza o termo secundum naturam, também utilizado por Cícero no 

De finibus, comparando-o com o termo conuenientia, da carta 74 no que concerne a 

qual natureza (naturam) são expressas nessas cartas. Vamos ainda, concluindo o 

capítulo, avaliar a carta 16 onde Sêneca trata da vontade (voluntas) enquanto ímpeto 

(impetus – hormé) para o bem e a transformação dessa boa vontade (voluntas) em 

configuração permanente da alma (habitus). 

O quarto capítulo nos conduzirá a olharmos para a carta 107 de Sêneca a 

Lucílio, onde o cordobês tratará diretamente da questão da harmonia entre vontade 

humana e o Destino, utilizando um sinônimo de conuenientia, o termo naturae 

consentiamus, que denota o movimento de levar a vontade a ser a mesma da 

natureza. 

 

 

 

                                                           
11 GOURINAT E BARNES. op. cit. p. 19. 
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2. Homología com a physis de Zenão a Cícero, o movimento greco-latino. 

Neste capítulo, temos o desafio de investigar as origens da concepção ética 

estoica do propósito (télos) do homem como “viver de acordo com a natureza”, 

presente no estoicismo desde sua origem. Veremos como os primeiros estoicos se 

ocuparam deste assunto, assim como perceberemos a amplitude semântica que, 

termos como homologia (acordo, harmonia) e physis (Natureza), ganharam ao longo 

da história da filosofia até chegarmos ao estoicismo imperial, mais especificamente 

em Sêneca. 

Ainda, como passo para este intento, passaremos pela obra ciceroniana De 

finibus como porta de entrada dos conceitos aventados do grego para a língua latina, 

utilizada por Sêneca. É verdade que nossa análise da obra De finibus será sucinta já 

que esta não é a principal obra de nossa pesquisa, no entanto nos será útil uma 

análise preliminar. 

Ainda queremos expor a doutrina dos valores no estoicismo que nos ajudará a 

entender melhor quais os valores são de fato buscados pelos estoicos. 

 

2.1 “Viver de acordo com a Natureza” enquanto télos no estoicismo antigo 

As principais fontes antigas sobre as doutrinas estoicas que nos mostram que 

a noção de que “viver de acordo com a natureza” é o télos do sábio estoico e como 

essa noção está presente desde a origem da escola helenista, são a obra de Diógenes 

Laércio12, compilador das doutrinas dos filósofos gregos antigos, muito provavelmente 

no século III d.C. e parte da obra de Estobeu13. Este conceito ético é de suma 

importância para o estoicismo e acompanhará toda a história da escola estoica desde 

sua origem até o estoicismo imperial. Diógenes Laércio nos informa: 

 

 

Por isso Zênon foi o primeiro, em sua obra Da Natureza do Homem, a 
definir o fim (télos) supremo como viver de acordo com a natureza (tò 
homologouménos têi phýsei zên), ou seja, viver segunda a excelência, 
porque a excelência é o fim para o qual a natureza nos guia.14 
 
 

                                                           
12 Historiador e biógrafo dos antigos filósofos gregos, nada se sabe de sua biografia. Muito 
provavelmente tenha vivido no terceiro século d.C. 
13 João Estobeu, importante compilador de valiosa série de fragmentos de autores gregos antigos no 
ano V d.C. 
14 LAÊRTIOS. op. cit. VII, 87. 



16 
 

 
 

Vemos então que, desde o início do estoicismo, é destacada a importância de 

uma vida que harmonize a vida do sábio com a natureza. Sucessores de Zenão (334 

a.C. – 262 a.C.) corroboraram sua afirmação e a importância do tema no estoicismo: 

“O mesmo dizem Cleantes, em sua obra Do prazer, como e Posidônios, e Hecáton na 

sua obra Dos fins”15.  

É Crisipo (ca 280 a.C. – ca 207 a.C.) quem tratará do assunto dando uma maior 

sistematização ao mesmo e também explorando com maior detalhe o que considera 

a “natureza”: 

 

No primeiro livro de sua obra Dos Fins, Crisipos afirma também que 
viver segundo a excelência coincide com viver de acordo com a 
experiência dos fatos da natureza (kat’empeirían tôn phýsei 
symbainónton zên), e que nossas naturezas individuais são parte da 
natureza universal. Por isso o fim supremo pode ser definido como 
viver segundo a natureza (tò akoloúthos têi phýsei zên), ou, em outras 
palavras, de acordo com nossa própria natureza e com a natureza do 
universo, uma vida em que nos abstemos de todas as ações proibidas 
pela lei comum a todos (ho nómos ho koinós), idêntica à reta razão (ho 
orthòs lógos) difundida por todo o universo e idêntica ao próprio Zeus, 
guia e comandante de tudo o que existe. E nisso consiste a excelência 
do homem feliz, e consiste o curso suave da vida, quando todas as 
ações praticadas promovem a harmonia (symphonían) entre o espírito 
existente em cada um de nós e a vontade do ordenador do universo.”16 
 
 
 

Observamos, no texto de Diógenes Laércio, referindo-se à Crisipo, uma 

pequena diferença da formulação de Zenão e Cleantes. Crisipo utiliza “tò akoloúthos 

têi phýsei zên”, enquanto seus antecessores utilizam “tò homologouménos têi phýsei 

zên”. Vale destacar que em Long & Seddley, segundo pesquisas recentes de 

pesquisadores brasileiros17, a tradução apresentada para os dois termos, “living in 

agreement with nature”18, nos indica que os especialistas as veem como sinônimos. 

Ainda temos Long, em seu artigo “The harmonics of stoics Virtue”, traduzindo a 

proposição que Diógenes Laércio aplica a Crisipo “katà tên symphonían”, tal 

                                                           
15 Ibid. VII, 87 
16 Ibid. VII, 87 e 88 
17 Aqui utilizamos informações obtidas na tese de mestado em linguística: DE PIETRO, Matheus 
Clemente. Faces da “harmonia” nas Epistulae Morales de Sêneca. 2008. Dissertação (Mestrado 
em linguística)). Universidade de Campinas, pp. 32-33.  
18 LONG, Anthony A.; SEDLEY, David N. (orgs.). The hellenistic philosophers. Vol. 1: Translations of 

the principal sources, with philosophical commentary. Cambridge: Cambridge University, 2006. p. 395, 
apud. DE PIETRO, Matheus Clemente. Faces da “harmonia” nas Epistulae Morales de Sêneca. 
2008. Dissertação (Mestrado em linguística)). Universidade de Campinas, p.32. 
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expressão: “on the basis of concordance”, entretanto abordando o tema como uma 

“vida harmoniosa” ou “em harmonia”, considerando os termos homología e symphonia 

palavras sinônimas19, inclusive utilizando o diálogo O Banquete (187b)20 de Platão 

como argumento. 

No outro texto antigo que trata do télos do homem, Estobeu ensina: 

 

 

“Para Zenão o fim se igualava a ‘viver harmoniosamente’ (tò 
homologouménos zên). Isso significa viver de acordo com uma razão 
harmônica (kath´ héna lógon kaì sýmphonon zên), visto que aqueles 
que vivem em conflito são infelizes. Seus sucessores expressaram a 
afirmação numa fórmula mais ampla, “viver em harmonia com a 
natureza” (tò homologouménos têi phýsei zên), pois eles consideraram 
a de Zenão como uma predicação incompleta. Cleantes, seu primeiro 
sucessor, acrescentou “com a natureza” (têi phýsei), e se pronunciou 
assim: “o objetivo é viver de acordo com a natureza” (télos estì tò 
homolougouménos têi phýsei zên). Crisipo quis tornar isso ainda mais 
claro e expressou-o assim: “viver em acordo com a experiência do que 
acontece com a natureza” (zên kat´empeirían tôn phýsei 
symbainónton)”.21 
 
 
 

 Quando olhamos para o texto de Estobeu, percebemos que segundo ele, 

Zenão teria formulado uma premissa mais concisa: “tò homologouménos zên”, que 

seria algo do tipo “viver em conformidade”. Sobre a questão histórica acerca de quem 

estaria trazendo a informação correta, muito se polemizou ao longo do tempo. 

Questões como: Teria a proposição concisa de Zenão, trazida por Estobeu, sentido 

para os estoicos daquele tempo? foram respondidas mais recentemente. Max Pohlenz 

(1872 – 1962), grande filólogo e historiador alemão, em sua obra Die Stoá, defende a 

posição de Estobeu, apresentando a tese de que o compilador teria calcado sua 

                                                           
19 “The harmonics of Stoic virtue” in Stoic Studies, p. 202-223 (= Oxford Studies in Ancient Philosophy, 
1991). apud. DE PIETRO. op. cit. p. 33 

20 Discurso de Erixímaco onde homología e symphnia são postos como sinônimos:   
πρότερον τοῦ ὀξέος καὶ βαρέος, ἔπειτα ὕστερον ὁμολογησάντωνγέγονεν ὑπὸ τῆς μουσικῆς τέχνη

ς. οὐ γὰρ δήπου ἐκ διαφερομένων γε ἔτι τοῦὀξέος καὶ βαρέος ἁρμονία ἂν εἴη: ἡ γὰρ ἁρμονία συμ

φωνία ἐστίν, συμφωνίαδὲ ὁμολογία τις 

ὁμολογίαν δὲ ἐκ διαφερομένων, ἕως ἂν διαφέρωνται, ἀδύνατον εἶναι: διαφερόμενον δὲ αὖ καὶ μὴ 

ὁμολογοῦν ἀδύνατον ἁρμόσαι—ὥσπερ γε καὶ ὁ ῥυθμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ. [187β]. 
In:http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0173%3Atext%3DSym
.%3Asection%3D187b 
21 LONG. A. A.; SEDLEY, D. N.. The hellenistic philosophers. Vol. I, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992. apud. DE PIETRO, Matheus Clemente. Faces da “harmonia” nas Epistulae 
Morales de Sêneca. 2008. Dissertação (Mestrado em linguística)). Universidade de Campinas, p. 35 
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formulação “tò homologouménos zên” na etimologia do termo, ou seja: “numa vida 

baseada no lógos, onde tal lógos” é “próprio da razão humana, interpretando a 

“harmonia” de Zenão como sendo voltada para a natureza específica do ser humano 

(“die spezifische menschlische Natur”)22. O estudioso do estoicismo, Professor 

Anthony Arthur Long, não acredita que no tempo de Zenão sua frase soasse tão 

incompleta como nos parece hoje. Ele defende que o conceito de homologia sempre 

foi um conceito que pressupunha interação relacional e defende que Zenão poderia 

ter utilizado a expressão mais concisa justamente para favorecer a apreensão do 

caráter multirelacional desses constituintes da vida a que o estoico deve harmonizar23. 

Divergindo dessas duas posições, Nicholas White defende que a afirmativa zenoniana 

se refere ao lógos, enquanto natureza universal, quando afirma:  

 

 

“Se Cleantes realmente fez a inovação na fórmula de télos que 
Estobeu atribui a ele, então ele fez uma mudança muito importante. O 
fim último era, não mais, como para Zenão, viver sem conflito interno, 
mas viver de acordo com a natureza organizada do universo de que 
Zenão já havia falado”24. 

 

 

 Para o nosso estudo é importante destacar, a partir do que foi exposto acima, 

que a formulação “tò homologouménos zên, , e todas as demais variações posteriores 

indicam a diversidade de maneiras que os estoicos se referiram ao termo homologia, 

sendo essa diversidade também ligada à concepção estoica de universo (physis), 

segundo nos aponta A. A. Long a partir da aceitação da fórmula apresentada por 

Estobeu, sendo então diversas naturezas que se tornam partes de um todo, o télos 

estoico. 

Vamos, portanto, observar e utilizar o conceito de homologia e toda a sua 

conceituação a partir do estoicismo antigo, considerando inclusive qual a sua 

importância na filosofia senequeana. Compreendemos, a partir já da polissemia 

                                                           
22 POHLENZ, M. Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung. 6ª ed., Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, p. 117. apud ibid p. 35 
23 LONG. A. A. The harmonics of Stoic virtue, pp. 202-203. apud: DE PIETRO, Matheus Clemente. 
Faces da “harmonia” nas Epistulae Morales de Sêneca. 2008. Dissertação (Mestrado em linguística)). 
Universidade de Campinas p. 39. 
24 WHITE, N. P. “The basis of stoic ethics”, Harvard studies in Classical Philology, 1979 p. 174. apud. 
Ibid. p. 40, (tradução minha). 
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encontrada entre Zenão e Crisipo acerca do télos do sábio grego como “viver em 

harmonia com a natureza”, sutis diferenças e acepções distintas de “natureza” 

(phýsis). Vemos nuances de distinção entre uma harmonia, ora com a natureza 

universal, ora com a natureza humana. Vemos, ainda, uma referência da vontade 

humana em harmonia com a natureza, seja entendida como reta razão (ho orthòs 

logos), seja como lei universal (ho orthòs logos), ou ainda identificada com a própria 

divindade (Zeus). 

Em suma, a partir do supracitado, queremos deixar claro as seguintes 

premissas, (i) um papel importante para ética estoica que perpassará o estoicismo 

desde seu início até o filósofo alvo de nosso estudo mais profundo, Sêneca; (ii) O 

papel importante da noção de homologia, pelos mesmos motivos citados acima; (iii) a 

importância do papel da noção de phýsis, como lógos e zeus na história do estoicismo 

e para nossa reflexão. 

 

2.2  Homologia no estoicismo e sua entrada no Latim com Cícero. 

Para entendermos o conceito de homología em Sêneca, é de suma importância 

entender sua entrada na língua latina. É o grande orador latino Cícero (106 a.C. – 43 

a.C.) quem primeiro cunhou o termo exato do grego para o latim, criando um 

neologismo. Segundo o Thesaurus Linguae Latinae (ThLL), a palavra seria uma 

derivação da palavra conuenire, que tem os seguintes sentidos “convergir”, 

“concordar”, “consentir”, “entrar em acordo”, “seguir uma convenção” (ThLL). Segundo 

Cícero o termo homologia deveria se originar no latim de tal verbo: 

 

“Tendo em vista que os estoicos chamam isso de homología, nós o 
chamaremos pelo nome de conuenientia, se isso agradar, visto que 
nisso reside o bem a que tudo deve se voltar: os feitos honestos e a 
própria honestidade, que é considerada como relativa aos bens. 
Embora surja depois, apenas ela deve ser buscada por sua própria 
força e dignidade, ao passo que, dentre os bens que existem 
primitivamente na natureza, nenhum deles deve ser buscado por si 
mesmo.”25 
 
 

 É importante notar que, na passagem de termos do grego para o latim, algumas 

palavras tiveram uma passagem natural, até mesmo palavras que utilizam o mesmo 

                                                           
25 CÍCERO, De finibus. Ed. G. P. Gould, Trad. H. Rackham. Cambridge (Mass.): Harvard University 
Press, 1983. III, 21 apud. Ibid. p. 51. 
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prefixo “homo”, como a palavra “homônimo” por exemplo. Com a palavra homología 

isso não se deu, tendo sua primeira aparição no Latim justamente na obra ciceroniana 

e no trecho acima citado. 

 As circunstâncias do texto são interessantes. A discussão levantada na obra 

De finibus de Cícero gira em torno da definição do sumo bem. Depois de criticar a 

teoria epicurista sobre tal conceito, Cícero o trata nas bases estoicas no terceiro livro. 

O jovem Catão é seu interlocutor imaginário, adepto do estoicismo, numa vila em 

Túsculo, em 52 a.C. 

 Chama-nos a atenção o fato de que o termo técnico estoico homología seja 

colocado num patamar de importância elevado nesta obra como conceito estoico 

relevante desde os antigos, como já dissemos acima, mas também nos chama a 

atenção o fato de o termo conuenientia ser, muito provavelmente um neologismo 

cunhado por Sêneca para expressar tal conceito estoico. 

 Fazendo uma leitura rápida da obra ciceroniana De finibus e observando o 

contexto da afirmação de Cícero, percebemos algumas nuances do conceito 

homología e outros termos afins, que entendemos serem importantes para a 

compreensão de seu uso em Sêneca.  

O personagem Catão, o jovem, que, como já citamos, é um adepto do 

estoicismo que dialoga com Cícero, em vários momentos nos diálogos, utiliza o termo 

latino “secundum naturam”, e o utiliza geralmente como essa conformidade com a 

natureza, no entanto como parâmetro para escolha das boas ações ou as coisas “de 

mais valor” (aestimabile; De finibus, III, 20). Isso acontece durante todo o livro26. O 

que é contra naturam (cf. De finibus III, 18) é exatamente o contrário de secundum 

naturam, ou seja, parâmetro para rejeição daquilo que é “de menor valor” 

(inaestimabile; De finibus, III, 20). Segundo Catão, a escolha daquilo que é secundum 

naturam e a rejeição daquilo que é contra naturam “leva a níveis superiores, em que, 

primeiro, o homem descobre o método para tanto, e, a seguir, o estado psíquico em 

                                                           
26 “O termo secundum naturam como critério para o exercício da escolha aparece nas seguintes 
passagens de De finibus: III, 12; relacionada à ação correta (honesta actio), enquanto critério para essa, 
que não consiste em um bem (III, 22); critério para o desenvolvimento da prudentia, por meio de 
exercício prático da virtude (De finibus, III, 31; De finibus III, 32); como pertinente à etapa prévia ao 
conhecimento do que é o bem (De finibus, III, 33); como necessário para o conhecimento do officium 
ou ação correta (De finibus, III, 58); como não equivalente a um bem (De finibus, III, 59); como 
parâmetro para a decisão de se suicidar ou não (De finibus, III, 60 e 62)” (DE PIETRO. 2008, p. 53) 
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que se dá a percepção do bem supremo, que vai consistir na harmonia da alma (com 

a natureza)”27 

 Assim, poderemos entender melhor o contexto em que surge o conceito estoico 

de homologia e sua relação com a harmonia com a natureza como sumo bem no Livro 

III de De finibus: 

 

 

“Uma vez descoberta a referida seleção e também a rejeição, 
prossegue-se com a seleção condicionada à ação apropriada 
(officium). Quando essa se torna contínua, então se passa finalmente 
àquilo que está constantemente em harmonia com a natureza 
(constans consentaneaque naturae), estágio em que se pode, pela 
primeira vez, começar a compreender e perceber o que de fato pode 
ser chamado de um bem.”28 
 
 
 

 Vemos então, nas palavras do jovem Catão uma sequência necessária para 

chegar ao sumo bem. Esta sequência ascendente fica ainda mais clara no texto que 

segue onde ela se demonstra com a sequência secundum naturam, concordiam e 

conuenientia: 

 

 

“A primeira atração do homem se dá em direção àquelas coisas que 
existem de acordo com a natureza. Mas, logo depois que ele 
desenvolveu a inteligência, ou a capacidade de entender (que os 
estoicos chamam de ennoia), e percebeu uma ordem nas ações a 
serem realizadas, e, digamos, uma concórdia entre elas, ele acabou 
por estimar tal concórdia muito mais do que todas aquelas coisas que 
antes, num primeiro momento, estimara, e ele percebeu isso por meio 
da cognição e da razão, de tal forma que decidiu que nisso está 
situado o célebre bem supremo ao homem, bem que deve ser por si 
louvado e desejado.”29 
 
 
 

 Se liga então a este estado, aquilo que, segundo Cícero, na voz de Catão, os 

estoicos chamavam de homologia, no latim chamado de conuenientia: 

 

                                                           
27 DE PIETRO, Matheus Clemente. Faces da “harmonia” nas Epistulae Morales de Sêneca. 2008. 
Dissertação (Mestrado em linguística)). Universidade de Campinas, P. 53. 
28 Ibid. p. 54 
29 Ibid. p. 55 
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“Tendo em vista que os estoicos chamam isso de homología, nós o 
chamaremos pelo nome de conuenientia, se isso agradar, visto que 
nisso reside o bem a que tudo deve se voltar: os feitos honestos e a 
própria honestidade, que é considerada como relativa aos bens. 
Embora surja depois, apenas ela deve ser buscada por sua própria 
força e dignidade, ao passo que, dentre os bens que existem 
primitivamente na natureza, nenhum deles deve ser buscado por si 
mesmo.”30 
 

 

 Assim sendo, nos parece claro que, num texto importante como o De finibus de 

Cícero, que se torna um marco importante da passagem de termos e conceitos 

estoicos tão caros à nossa pesquisa, os termos secundum naturam e concórdiam 

designam um tipo de harmonia que se busca e se dá em etapas anteriores mas 

necessárias para se chegar ao sumo bem, enquanto que conuenientia designa essa 

harmonia completa e perfeita à qual nada se precisa acrescentar, a harmonia do sábio 

com a natureza. 

Interessante notar também o uso de outro termo no De finibus que enriquecerá 

nossa pesquisa, o verbo consentire que, ora aparece como sinônimo de conuenientia, 

ou seja, hamonia com o télos último (constans consentaneaque naturae De finibus, 

III, VI, 20, ipsum bonum, quod in eo positum est ut naturae consentiat De finibus, III, 

45)31; ora como sinônimo de secundum naturam, critério para ação e escolha de maior 

valor (consentaneum est huic naturae, De finibus, III, 68).32 

 

2.3  A Teoria dos valores morais no estoicismo 

Para entendermos ainda melhor como os estoicos concebiam o conceito de 

vida em harmonia com a natureza, será interessante entendermos como os estoicos 

viam os valores morais no mundo. É a partir do que disse Cícero que iniciamos a 

definição: Segundo Cícero o sumo bem, ou a virtude está ligada àquilo que é 

venerável (Kalón). A transposição naturalista feita por Cícero e que será comum na 

ética senequeana será uma analogia entre a beleza e a ordem vista na natureza com 

                                                           
30 CÍCERO, De finibus. Ed. G. P. Gould, Trad. H. Rackham. Cambridge (Mass.): Harvard University 

Press, 1983. III, 21 apud. Ibid. p. 51. 
31 DE PIETRO, Matheus Clemente. Faces da “harmonia” nas Epistulae Morales de Sêneca. 2008. 
Dissertação (Mestrado em linguística)). Universidade de Campinas. p. 61. 
32 Ibid. p. 62. 
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as ações humanas. Em grego kalón designa primeiramente aquilo que é “belo”, para 

então, depois, designar o que é “moral”. 

Podemos dizer que os valores morais segundo a doutrina estoica dividíam-se 

em três grandes categorias: os bens (agathon; spoudaion/ bonum), os males (kakon; 

phaulon/ malum), e os indiferentes (adiaphora/indifferentia). Esta última categoria, já 

entre os estoicos mais antigos se subdividia em: Os “preferíveis” (proêgmenon), 

“evitáveis” (apoproêgmenon), “elegíveis” (lêpton), “desprezíveis” (alêpton) “úteis” 

(euchrêston), “inúteis” (dyschrêston), “valiosos” (axian echon), e “sem valor” (apaxian 

echon). 

A noção comum de classificar entre o que é bom, como a saúde, a riqueza, a 

beleza, não se encaixa com a ética estoica. Assim como o Sócrates platônico, para 

os estoicos, esses objetos não são proveitosos, se não são bem utilizados e trazem 

dificuldades, se mal utilizados.  Assim, os bens exteriores e seus contrários, como a 

saúde e a doença, não são um bem nem um mal, são indiferentes. Para os estoicos 

só é bom aquilo que é sempre todo proveitoso e por si mesmo proveitoso, Estobeu, 

sobre Zenão, afirma: 

 

“Zenão diz que aquelas coisas que participam no ser existem. E 
das coisas que existem, algumas são boas, algumas más, 
algumas indiferentes. Boas são as seguintes espécies de itens: 
sabedoria, moderação, justiça, coragem, e tudo o que é virtude 
ou participa da virtude. Más são as seguintes: loucura, 
intemperança, injustiça, covardia, e tudo o que é vício ou 
participa do vício. Indiferentes são as seguintes: vida e morte, 
reputação e má reputação, prazer e sofrimento, riqueza e 
pobreza, saúde e doença, e semelhantes33. 
 
 

 Temos ainda a definição de bem no estoicismo como aquilo que é perfeito no 

sentido mais primitivo da palavra, ou seja, aquilo que é completo segundo sua 

natureza. Assim sendo, entendendo a razão humana como própria de deus e do 

mundo que ele é, e elaborou, realizar o bem é buscar esta reta razão (orthós logos) 

como lei (nómos) que ordena o que deve ser feito e proíbe o que não deve ser feito. 

                                                           
33  Estobeu, Eclogae II, 57,18- 58, 4, apud. DE PIETRO, op. cit. p. 48. 
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 Sendo assim, concluímos este capítulo, entendendo que aquele termo 

homologia expresso já por Zenão, e utilizado por seus sucessores, tem um amplo 

campo de ação semântica justamente porque a Natureza a qual o sábio deve se 

harmonizar ganhou, ao longo do tempo, diversos sentidos, ora, natureza humana, ora, 

organização social, ora, Natureza universal, e assim por diante. Vimos também como 

Cícero, em sua obra De finibus, lida com estes conceitos e como ele cunha, a partir 

do termo técnico estoico homología o neologismo latino conuenientia, diferenciando-

o de outros termos latinos que, a princípio, poderiam soar como sinônimos, e que, no 

entanto, são termos ligados a uma harmonia anterior e necessária para a chegada do 

sábio ao sumo bem. Termos como secundum naturam e concórdiam aparecem no De 

finibus com essa função semântica. Finalmente entendemos como os estoicos veem 

a virtude como busca pelo sumo bem, que é a virtude, ou a excelência ou ainda o 

“bem moral”, como veremos a seguir o honestum do latim. 

 

3. Viver em harmonia com a natureza (secundum naturam) nas Epistulae 

Morales. 

Neste capítulo, nos dedicamos a observar a formulação secundum naturam 

nas cartas de Sêneca a Lucílio, assim como sua contrapartida, ou seja, a noção de 

contra naturam. Para isso vamos analisar as cartas 5, 41 e 74, carta onde Sêneca 

utiliza o termo cunhado por Cícero em De Finibus, e também a carta 122 para a noção 

oposta. Queremos então avaliar as cartas escolhidas com o propósito de refletir sobre 

o que significa o termo secundum naturam em cada carta, assim como elucidar qual 

“natureza” o autor deseja comunicar. Ainda intentamos, na ultima parte, fazer uma 

análise da carta 16 para observarmos a noção de vontade (voluntas) em Sêneca, 

com vistas a caminharmos, no último capítulo para a carta 107. 

É bom entendermos que o termo grego phýsis sempre foi concebido a partir 

de um campo polissêmico, sendo seu sentido mais original e literal “crescimento” ou 

“o modo como algo cresce”, sendo, consequentemente “a força que faz algo agir e se 

comportar do modo como faz”34. Esta polissemia grega do termo, inclusive presente 

no estoicismo antigo, se mantém no termo latino, sendo possível entender “natura” 

como o todo do mundo como um ser vivo, como deus, também denominado o “fogo 

                                                           
34  SANDBACH, F. H. The stoics. Londres: Bristol Classical, 1994, p. 31-32 
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artífice” ou a própria Providência, podendo ser ainda o logos presente em todos os 

seres e presente de forma especial no ser humano. 

 Chamamos então a atenção para a maneira como Sêneca se utiliza do termo 

secundum naturam nas cartas estudadas e a que se refere na relação de natura com 

a harmonia ou o acordo do sábio estoico. A primeira carta a ser estudada será a 74 

por uma questão de importância da carta na relação com o tema. 

3.1 Carta 74: secundum naturam, o sumo bem e conuenientia 

 Sêneca inicia a sua carta fazendo uma reflexão sobre o que é o Bem (Bonum). 

Assim como a tradição estoica, Sêneca defende junto a Lucílio, a existência de 

somente um Bem, a saber, ao “Bem moral” ou a “Excelência”, “Porque não hás de 

considerar, caro Lucílio, que o principal meio para se obter a felicidade consiste na 

convicção de que não há outro bem além do bem moral?”35.  

 Como é costume nas Cartas, Sêneca toma exemplos da vida comum para dar 

peso à sua argumentação para levar seu aluno ao entendimento do que seria esta 

“Bem moral” ou “Excelência: 

 

Este homem sente-se vencido pela dor de ter perdido os filhos, aquele 
outro andará em cuidados por os ver doentes, o outro além estará 
angustiado por os saber nas bocas do mundo... Mas entre todos os 
homens não há grupo mais atormentado dos que os que se deixam 
angustiar pela expectativa da morte continuamente eminente. Pois 
qualquer circunstância a pode originar.36  

 

Depois de desfilar exemplos de como os eventos da vida podem ser fortuitos e 

desvalorizar o medo de tais eventos como motivador de uma vida infeliz, Sêneca 

termina seus exemplos reforçando a tese até aqui defendida: “só há uma vida para se 

alcançar a segurança: Desprezar os bens exteriores e contentar-se com o bem 

moral”37 

                                                           
35 SÊNECA. Cartas a Lucílio. 4ª ed. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. 2009, Carta 74,1. 
36 Ibid. Carta 74, 2 e 3 
37 Ibid. Carta 74, 6 
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Nos parágrafos 6 ao 10 da carta, Sêneca expõe o pouco valor da Fortuna e dos 

valores fortuitos a partir da imagem teatral da Fortuna como distribuidora de 

presentes. Os tolos os desejam: 

 

Alegramo-nos quando jogamos a mão a alguma coisa, deixamo-nos 
iludir pela esperança vã de superarmos alguns rivais, e acabamos por 
cair no engano de pagar por bom preço uma presa sem valor... Quem 
pretender ser feliz tem que admitir que não há outro bem senão o bem 
moral. Se, em vez disto, considerar a possibilidade de existir outro 
bem, começará por ajuizar mal a Providência, por um lado porque os 
homens justos sofrem frequentes atropelos, por outro, porque o 
espaço de tempo que nos é concedido nesta vida é curto, é mesmo 
ínfimo se o compararmos com a vida no universo.38  

 

Assim Sêneca dirige sua argumentação de que este bem moral não depende 

dos bens exteriores, que são bens fortuitos, justamente porque, se assim o fosse, 

julgaríamos mal a Providência (Prouidentia) por causa dos infortúnios a que se 

acometem os homens justos. Isso é feito nos parágrafos 10 e 11. 

Em seguida Sêneca compara as necessidades humanas com as 

necessidades da divindade, sendo o deus aqui tematizado, o deus estoico e não os 

deuses gregos: A argumentação se baseia no fato de que os deuses não necessitam 

dos bens exteriores como, por exemplo, a riqueza para o bem viver. Entende-se, 

então, que esses bens não são essenciais para uma vida feliz. 

Em seguida, a partir do parágrafo 15, Sêneca se concentra naquilo que seria 

o bem para os seres humanos, contrastando-o com os animais em geral, fazendo 

inclusive uma distinção de valor entre corpo e alma.  

 

Devemos circunscrever o bem supremo à alma: degradá-lo-emos se 
em vez da melhor parte de nós o associarmos antes à pior, se o 
pusermos na dependência dos sentidos que nos animais sem fala são 
bem mais apurados do que no homem. Não devemos atribuir ao corpo 
o ponto mais alto da nossa felicidade, os bens verdadeiros são 
aqueles que devemos à razão – bens firmes e duradouros, 
insusceptíveis de decadência, incapazes de padecerem qualquer 
decréscimo ou limitação!39  
 

                                                           
38 Ibid. Carta 74, 9 e 10 
39 Ibid. Carta 74, 16. 
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 Nesse momento Sêneca introduz à sua tese a teoria estoica dos valores. Ele 

cita os producta, termo latino e introduzido por Cícero para o que na teoria dos valores 

os estoicos chamaram “preferíveis”, ou seja, aquilo, que não sendo nem bem nem 

mal, deve se preferir: “Chamemo-lhes antes “utilidade” (commoda) ou, para usar o 

termo técnico, “recursos desejáveis” (producta – preferíveis)”40 

 Nos parágrafos 18, 19 e 20 vemos Sêneca mostrando que a razão é aquilo que 

nos manterá distante de nos apegarmos sobremaneira a estes bens exteriores. Ele 

acrescenta que a razão nos dará a prudência (prudentia) e a moderação (modum), 

razão esta que Sêneca chama de razão moderadora (moderatrix ratio), o ponto de 

equilíbrio do sábio. Sêneca utiliza ainda no parágrafo 19 exemplos de impérios que 

caíram pela falta de prudência e moderação com que conduziram sua nação e introduz 

o tema de uma Cosmópolis (Kosmópolis em grego), ou uma Cidade Universal que é 

gerida por uma lei divina e universal cujas vontades pessoais devem estar em acordo. 

Como alcançar esta força interior? 

 

Queres saber o que consiste este meio de defesa? Em não nos 
revoltarmos contra o que não pode suceder. Em termos a convicção 
de que mesmo o que parece lesar-nos contribui para a conservação 
do universo como um dos elementos que levam a cabo o curso natural 
deste mundo; o homem deve aceitar o que também a divindade aceita; 
e por isso mesmo deve olhar com admiração a sua pessoa, a sua vida 
– porque nunca poderá ser vencido, porque domina os seus próprios 
males, porque subjuga pela razão (a sua arma mais forte!) todas as 
contrariedades, dores e injúrias! Ama a razão, e este amor tornar-te-á 
apto a afrontar as mais duras situações.41 
 
 

A partir deste ponto surge a questão que o próprio Sêneca levantará, cuja sua 

própria resposta conterá o trecho que mais nos interessa. A questão é a seguinte: 

Sêneca levanta uma objeção de um interlocutor imaginário: “Não tem fundamento a 

vossa afirmação de que não há outro bem senão o bem moral”42. A objeção assim se 

completa: 

 

                                                           
40 Ibid. Carta 74, 17 
41 Ibid. Carta 74, 20 e 21 
42 Ibid. Carta 74, 22 
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“... tal convicção nunca vos poderá tornar seguros e imunes aos golpes 
da fortuna. O facto é que vós considerais como bens possuir filhos 
respeitosos da família, uma nação moralmente sã, pais bem formados. 
Ora vós não podeis contempla-los em perigo e sentir-vos em 
segurança; o cerco a vossa cidade, a morte dos vossos filhos, a 
servidão de vossos pais – tudo isso vos perturbará o espírito”43 
 

À tal questão levantada Sêneca explica que responderá primeiramente 

segundo a tradição estoica, acrescentando o seu próprio pensamento posteriormente. 

A resposta segundo a tradição estoica, enfatiza a perfeição da virtude e o fato de que 

nada se pode acrescentar a ela. Sêneca argumenta utilizando a figura do círculo, 

sendo ele grande ou pequeno, maior ou menor, as características do círculo não 

mudam. Sêneca argumenta: 

 

Que dizeis? Então não somos mais felizes quando nos rodeia um 
grande número de amigos e filhos? Como, mais felizes? Repara que 
o sumo bem não padece diminuição ou acréscimo; mantém a sua 
própria grandeza seja qual for o comportamento da fortuna. Quer um 
homem atinja uma extrema velhice quer se extinga antes de chegar a 
ela, a grandeza do sumo bem é a mesma, embora a duração da vida 
seja diversa. Podes desenhar um círculo maior ou menor, a diferença 
entre eles está na área, mas não na forma.44 
 
 

Na parte seguinte nos apresenta a resposta de Sêneca à polêmica levantada e 

diz respeito ao conceito estoico de ataraxía (imperturbabilidade), diretamente ligada a 

noção de Homología, sendo aqui a única vez que Sêneca utiliza o termo conuenientia 

em suas cartas. 

 

Passemos agora àqueles argumentos pessoais a que acima me referi. 
O sábio não se aflige com o falecimento dos filhos ou dos amigos; 
encara a morte deles com o mesmo ânimo com que aguarda a sua 
hora de morrer, sem sentir medo perante esta tal como não sente 
sofrimento perante aquela. A virtude, na realidade, baseia-se na 
congruência (uirtus enim conuenientia constat): todas as suas 
realizações se situam ao mesmo nível, numa harmonia perfeita. Tal 
congruência desaparece caso a alma – que é sempre e 
necessariamente elevada – se deixa abater pela dor ou pela 
saudade.45 

                                                           
43 Ibid. Carta 74, 22 
44 Ibid. Carta 74, 26 e 27 
45 Ibid. Carta 74, 29 e 30 
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Na resposta de Sêneca à objeção levantada por ele mesmo, o estoico enfatiza 

a ataraxía (imperturbabilidade) que é derivada da Homología (conuenientia), uma 

coerência entre o Destino e a Vontade humana. 

Sêneca segue sua carta argumentando em favor da firmeza interna que o sábio 

pode alcançar, mesmo que haja manifestações físicas exteriores como a mudança de 

cor do rosto ou uma agitação incomum. Ainda argumento o estoico que esta 

homologia acontece na relação com a alma e também com o corpo (§ 32), além de 

outras exortações contra o medo (§ 33 e 34) 

 

3.2 Carta 5: Secundum naturam e a humanidade 

A carta 5 de Sêneca a Lucílio é a primeira carta onde aparece o termo 

secundum naturam na obra e o termo aparece sendo diretamente ligado ao “objetivo” 

do sábio, propositum no latim. A frase em latim: nempe propositum nostrum est 

secundum naturam uiuere46 é traduzida na obra utilizada como: “O nosso objetivo é, 

primacialmente, viver de acordo com a natureza”47. O que seria esse propósito? 

Estaria ele ligado ao télos do sábio na mesma medida do que vimos no subcapítulo 

anterior? Pois vejamos: 

Precisamos compreender o contexto onde esta afirmação senequeana nasce. 

Sêneca inicia sua carta questionando aqueles que, para se tornarem filósofos, 

pensam ser necessário o desleixo com a aparência e a alimentação. 

 

... evita tudo quanto se torna notado quer na tua pessoa, quer no teu 
estilo de vida. O aspecto descuidado, o cabelo por cortar, a barba por 
fazer, o ódio afetado ao dinheiro, a cama no chão, são formas 
deformadas de ambição que tu deves recusar. O próprio nome da 
filosofia, ainda que sem atitudes ostentatórias, já causa por si má 
vontade! O que seria, então, se nos começássemos a afastar dos 
comuns hábitos de vida.48 
 
 

                                                           
46 Ibid. Carta 5, 4 
47 Ibid. Carta 5, 4 
48 Ibid. Carta 5, 2 
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Vemos aqui uma crítica ao estilo de vida, ao sabor dos cínicos, uma escola 

filosófica que influenciou bastante o estoicismo antigo, mas que sabemos, afastou-se 

mais do estoicismo a partir de Panécio e ainda mais no estoicismo imperial 

Sêneca, nos parágrafos seguintes, exorta sobre a necessidade de o filósofo 

não se adequar aos hábitos comuns do povo, no entanto, não defende oposição 

absoluta. A razão para isso está no parágrafo 4, nos conceitos de senso comum 

(sensus communis), humanidade (humanitas) e espírito de comunidade (congregatio), 

segundo Sêneca, relevantes para a jornada do filósofo. 

 

 

A primeira coisa que a filosofia nos garante é o senso comum, a 
humanidade, o espírito de comunidade, coisas de cuja prática nos 
afastará uma vida demasiado diferente. Devemos precaver-nos, não 
vão os nossos atos, que desejamos merecedores de admiração, 
tornar-se antes ridículos e odiosos.49 
 
 

É neste momento que Sêneca então utiliza o termo secundum naturam 

referido como propositum (objetivo) do sábio.  

 

 

O nosso objetivo é, primacialmente, viver de acordo com a natureza.  
Ora, é antinatural torturar o próprio corpo, repelir os cuidados 
elementares de higiene, procurar a sujidade e tomar alimentos não 
apenas humildes mas repugnantes, repelentes... Há um meio termo 
que eu preconizo: que a nossa vida seja um equilíbrio entre o modo 
de vida superior e o vulgar; que todo olhem nossa vida como algo 
acima do normal, mas sem que sejamos uns estranhos para eles.50 
 

Neste momento poderá surgir uma objeção: Onde estará a diferença 

necessária e desejável entre a vida do sábio e a vida daquele homem comum? Sêneca 

responderá que a diferença notória deve ser aquela ligada ao bem moral, sendo, 

portanto, interna: 

 

“Que dizes? Então nós havemos de fazer o mesmo que os outros? 
Entre nós e eles não haverá diferença alguma?”. 

                                                           
49 Ibid. Carta 5, 4 
50 Ibid. Carta 5, 4 e 5 
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A maior possível: a um exame mais atento ver-se-á como diferimos do 
vulgar e quem entrar em nossa casa admirar-nos-á mais a nós do que 
nossa mobília. Um espírito superior é capaz de usar utensílios de barro 
como se fossem de prata, mas não é inferior aquele que usa os de 
prata como se fossem de barro. Dá provas, contudo, de um espírito 
imperfeito aquele que não sabe suportar a riqueza.51 
 
 

Sendo assim, este acordo com a natureza aqui expressa, está diretamente 

ligado a determinados comportamentos sociais que estão convencionados pelo povo. 

Esta “Natureza” aqui expressa não é a natureza última a que busca harmonizar-se o 

sábio como télos, mas um processo ainda anterior: uma harmonia com hábitos sociais 

que Sêneca chama aqui de humanitas e que podemos traduzir também, além de 

humanidade, como civilidade. 

Observamos então, a partir desta carta, que nem todas as vezes que Sêneca 

se utiliza da célebre fórmula “secundum naturam”, está se referindo ao télos último do 

sábio, mas que a própria noção de Natureza tenha, em Sêneca, uma amplitude maior 

do que aquela defendida pelo estoicismo mais antigo. Neste caso, poderíamos pensar 

que, há um processo de harmonização pelo qual o sábio deve passar até chegar ao 

conceito de Homología como o expresso da carta 74. 

 

3.3 Carta 122: Contra naturam 

Nesta carta, Sêneca trata daquilo que é o contrário ao que é secundum 

naturam, ou seja, aquilo que é contrário à natureza. Ele inicia a carta destacando o 

modo de ser da natureza de uma maneira geral como as estações do ano, a noite e o 

dia, as mudanças que ocorrem na natureza e a maneira antinatural de viver de certas 

pessoas que se levantam tarde na contramão daquilo que determina o sol. Cita um 

poema de Virgílio para tornar ainda mais forte seu argumento: 

 
 
A condição de tal gente assemelha-se a dos nossos antípodas que, 
como diz Virgílio, vivem ao contrário de nós:  
“quando o sol nascente se aproxima de nós com os cavalos ofegantes, 
a Estrela da Tarde começa a brilhar sobre eles com seus raios!52 
Só que é o modo de vida, e não a localização geográfica, que distingue 
tal gente do comum das pessoas! Temos aqui mesmo, em Roma, 

                                                           
51 Ibid. Carta 5, 6 
52 Virgílio. Georg, I, 250-1, Ibid. Carta 122. 3. 
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autênticos antípodas, que, no dizer de M. Catão53, nunca viram o 
nascer nem o pôr do sol.54 
 
 

O termo “antípodas”, utilizado por Sêneca, e que significa aquilo que está em 

lugar diametralmente oposto, mostra bem qual a posição de Sêneca sobre pessoas 

que adquirem uma postura contranatural em relação à natureza, enquanto variações 

de clima e dias. Ou seja, essas variações devem ser critério (lei) para a vida. 

Um recurso estilístico utilizado por Sêneca nesta carta para sublinhar o caráter 

de oposição próprio de quem vive uma vida contranatural é a constante oposição de 

ideias, como expressa neste trecho: 

 
 
“É mais dedicado (officiosor) e mais louvável (meliorque) aquele que 
o espera e se adianta à primeira luz do dia (lucem): é vergonhoso 
(turpis) alguém, cuja vigília (uigilia) começa ao meio-dia, jazer (iacet) 
entorpecido (semisonus) com o sol a pino (antelucanum).”55 
 
 

Vemos, nesse trecho, como Sêneca se apropria do estilo de contraposição de 

ideias para acentuar esta posição contranatural: a “pessoa dedicada (officiosor) a 

alguém acomodado (iacet); o louvável (melior) ao torpe (turpis); o estado de 

entorpecerência (semisomnus) com o de vigília (uigilia)”56. 

Vemos nesta carta como Sêneca constrói a contraposição virtude x vício (uirtus 

x uitia), sendo a virtude aquilo que é segundo a natureza e o vício, aquilo que é contra 

a natureza. Vejamos: 

 

Perguntas-me tu como se origina na alma esta forma de depravação 
que consiste em evitar o dia para fazer apenas vida noturna. Todos os 
vícios são hostis à natureza, todos eles evitam a ordem natural das 
coisas. O objetivo precisamente da vida libertina (luxuria) é deliciar-se 
com o insólito, afastar-se não apenas um pouco do caminho justo, mas 
distanciar-se dele o mais possível até levar um tipo de vida em tudo 
contrário ao normal.57 
 
 

                                                           
53 Catão. Dicta, 76 Iordan. Também Cícero fala de certos debochado que ”vomitam para cima da mesa, 
têm de ser levados em braços dos salões de banquete, mas no dia seguinte recomeçam a comezaina 
com a digestão ainda por fazer, que eles próprios dizem, nunca viram o pôr nem o nascer do sol” (de 
finibus, II, 23) 
54 SÊNECA. op. cit. Carta 122, 2 e 3 
55 Ibid Carta 122, 1. Tradução de Matheus Clemente De Pietro 
56 DE PIETRO, op. cit. p. 102 
57 SÊNECA. op. cit. Carta 122, 5 
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Percebemos que nesta carta, Sêneca chama a atenção para o fato de que os 

vícios são contra a natureza, se contrapondo às virtudes que são aquilo que o sábio 

deve buscar cultivar em sua alma para alcançar uma vida em acordo com a natureza, 

a homología entre a vontade humana e a natureza. Percebemos então que a 

expressão contra naturam utilizada por Sêneca na carta 122 se contrapõe ao 

secundum naturam da carta 5. Enquanto na carta 5 Sêneca exorta contra um exagero 

da prática da virtude ao ponto de haver um distanciamento do filósofo para com o 

povo, aqui Sêneca critica o outro extremo: uma vida dominada pelo vício. 

A seguir Sêneca elenca uma série de atitudes que ele reprova como ações 

contranaturais e que são praticadas em seu tempo: Para Sêneca é contranatural 

“beber em jejum, encher de vinho o estômago vazio e só ir comer depois de 

embriagado”58; segundo o cordobês viver contra a natureza “um homem que se veste 

de mulher”, aqueles que “procuram perpetuar indevidamente a aparência da 

mocidade”59; para Sêneca vivem contra a natureza “aqueles que desejam ter rosas no 

inverno ou que, às custas de proteções aquecidas e de oportunas transplantações 

conseguem produzir lírios no tempo das brumas”60. 

Todos esses exemplos, sejam referentes às convenções sociais como a hora 

ou modo correto de beber vinho, sejam referentes às questões da natureza, como a 

hora de dormir ou de acordar, nos mostram que esta natureza invocada na carta 122 

é a mesma da carta 5: Comportamentos sociais que se mostram relevantes para o 

sábio, mas que são uma camada anterior daquela homologia invocada desde Cícero 

por Sêneca e que corresponde ao télos último do sábio. 

 

 

3.4 Carta 41: Secundum naturam, ímpeto, razão, deus 

 
É uma empresa excelente e salutar a tua, se de fato, conforme me 
escreves, continuas a avançar ruma à sabedoria, a essa sabedoria 
que, por estar ao teu alcance obtê-la, seria estupidez ir suplicar aos 
templos. Não é preciso elevar as mãos ao céu nem pedir ao ministro 
do culto que nos deixe formular votos ao ouvido da estátua do deus, 
como se assim nos fosse mais fácil sermos atendidos: a divindade está 
perto de ti, está contigo, está dentro de ti! É verdade, Lucílio, dentro 
de nós reside um espírito divino...61 

                                                           
58 Ibid. Carta 122,6 
59 Ibid. Carta 122,7 
60 Ibid. Carta 122,7 
61 Ibid. Carta 41,1 
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O início desta carta nos mostra que nela, Sêneca começa a epístola 

enfatizando a necessidade de algo interior ao homem que lhe será necessário para 

viver independente da fortuna. Isto que ele chama de divindade e que diz, num estilo 

progressivo “estar perto”, “estar contigo”, “dentro de ti”. 

Mais uma vez Sêneca invocará as imagens da natureza em seu caráter 

grandioso falando de “bosques cheios de árvores”62, “uma montanha como que 

suspensa sobre uma caverna escavada na rocha”63 e tantas outras imagens que nos 

evocam uma certa divindade presente em tão grandioso cenário, comparando tais 

imagens com a grandeza que pode haver na alma humana: 

 

Se vires um homem intrépido no meio do perigo, insensível aos 
desejos vulgares, feliz no meio da adversidade, tranquilo em plena 
procela, contemplando os outros homens do alto, olhando os deuses 
de igual para igual – acaso não sentirás por um tal homem uma onda 
de veneração? Não dirás: “Há aqui algo de superior, de demasiado 
elevado para poder considerar-se equivalente ao miserável corpo em 
que está encerrado!”?64 
 
 

A comparação feita por Sêneca é essa: Imagens grandiosas da natureza se 

comparam a alma humana que vivem total independência em sua relação com a 

fortuna. Isso se dá, nas duas imagens, por causa da presença da divindade. Nos 

parágrafos seguintes Sêneca explica como é esta alma: 

 

 

O que caracteriza então esta alma? O fato de não brilhar senão graças 
aos seus bens próprios. Que há de mais estulto que admirar no 
homem aquilo que lhe é exterior? Onde há maior loucura do que na 
admiração por coisas que, de um momento para o outro, podem mudar 
de proprietário? Um cavalo não é melhor por ter um freio de ouro. Não 
é similar a atitude do leão que entra na arena de juba dourada, já 
cansado pelos tratos que levou até submeter-se à imposição de 
ornamentos, e a do leão sem ornatos, mas conservando intacto o seu 
vigor. Este surge cheio de impetuosa violência, tal qual como a 
natureza o quis, belo na sua bravura, sem outro ornamento para além 
do terror que inspira, bem superior ao outro leão, amolecido e coberto 
de folhas douradas! Ninguém deve vangloriar-se senão do que lhe 
pertence.65 

                                                           
62 Ibid. Carta 41,3 
63 Ibid. Carta 41,3 
64 Ibid. Carta 41,4 
65 Ibid. Carta 41,6 e 7 
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Interessante como Sêneca, neste ponto, alude a duas imagens do reino animal. 

A primeira a de um cavalo que tem rédeas especiais que não lhe acrescentam atributo 

interior. A segunda imagem, a imagem dos leões, compara dois animais que são da 

mesma espécie. Um deles ornamentado e cansado, com toda aquela ornamentação 

perde sua selvageria natural. Um outro leão, não ornamentado e feroz como sua 

natureza exige. O leão superior, diz Sêneca, é aquele que age naturalmente, ou seja, 

um animal selvagem. 

Uma palavra utilizada por Sêneca nos chama atenção quando fala do leão que 

“surge cheio de impetuosa violência”, a palavra “impetus”, que corresponde ao 

conceito estoico de hormé. Segundo os estoicos os “animais e os bebês são 

espontaneamente, e desde seu nascimento atraídos por aquilo que lhes é apropriado 

(oikeión), por exemplo, o alimento, e fogem daquilo que lhes é estranho, por exemplo, 

os predadores”66. Entretanto, no ser humano, a partir dos 14 anos, inclui-se a razão 

(logos) como aquela que vem modelar nossos impulsos. Neste ponto surge o trecho 

que nos interessa e onde está a expressão procurada: 

 

Queres saber o que é? É a alma, e, na alma, uma razão perfeita67. O 
homem é, de fato, um animal possuidor de razão; por conseguinte, se 
um homem consegue a realização de um fim para que nasceu, o seu 
bem específico atinge a consumação. A razão não exige do homem 
mais do que esta coisa facílima: viver segundo a própria natureza 
(secundum naturam suam uiuere).68 
 
 

Aqui temos uma diferença do termo em relação aos anteriores, Sêneca enfatiza que 

esta natureza é a própria natureza humana. Sendo assim, depois dos textos 

avaliados, chegamos à conclusão de que, a natureza aqui demonstrada, é a natureza 

humana que se caracteriza pela presença de deus, a razão, que nos diferencia, seres 

humanos dos animais. Esta ratio perfecta deverá ser a busca do sábio numa 

sociedade que parece preferir viver de uma maneira contra natural: 

 

O que torna este objetivo difícil de atingir é a loucura generalizada que 
nos leva a empurrarmo-nos uns aos outros na direção do vício. E como 

                                                           
66 GOURINAT E BARNES. op. cit.p. 119 
67 Ratio Perfecta: A razão levada ao máximo de suas potencialidades, identificando-se com a virtude. 
68 SÊNECA. op. cit. Carta 41, 7 
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reconduzir ao caminho da salvação homens a quem ninguém 
consegue deter, e a quem o vulgo ainda mais acicata?69 
 
 

3.5 Carta 16: O caminho da voluntas para o habitus 

Depois de observarmos na carta 74 como Sêneca se utiliza do termo cunhado, 

por Cícero no latim para expressar o termo técnico estoico homologia (conuenientia), 

que representa este acordo entre a alma humana e a Natureza (physis), enquanto 

télos humano; e observarmos também nas cartas 5, 122 e 41, que viver segundo a 

natureza (secundum naturam uiuere), na concepção senequeana não significa 

necessariamente este acordo entre a alma humana e a physis em seu sentido último, 

mas, como vimos, entre outras “physis”, um certo ordenamento social e cultural (cartas 

5 e 122), ou até mesmo a natureza humana enquanto presença divina, a ratio (razão). 

Assim, percebemos em Sêneca a necessidade de um movimento no querer do sábio 

em transformar um ímpeto (impetus) em “configuração permanente da alma” (habitus). 

Para isso Sêneca destaca a filosofia como meio necessário para se alcançar um 

estado interior de harmonia com a natureza. 

Na carta 16 Sêneca inicia sua epístola exortando a seu aluno justamente 

sobre a necessidade da sabedoria que é cultivada pelo estudo da filosofia. Ele fala da 

necessidade de “meditações quotidianas” e explica esta necessidade: “é mais 

trabalhoso, de fato, manter firmes os nossos propósitos  (proposita custodias) de que 

fazer propósitos honestos (honesta proponas)”70. Aqui está uma chave para 

entendermos como Sêneca entende a vontade do sábio como o início de um processo 

de “harmonização” entre ímpeto e hábito, ele exorta: “É imprescindível persistir, é 

preciso robustecer num esforço permanente as nossas ideias, se queremos que se 

transforme em sabedoria (bona mens), o que apenas era boa vontade (bona 

voluntas)”71. 

Nos parágrafos 2 e 3 desta carta, vemos Sêneca desenvolver, a partir da 

exortação feita no parágrafo 1, a necessidade de uma interiorização desta sabedoria 

para que haja uma harmonização entre o saber e o viver. Sêneca enfatiza a 

necessidade de que a filosofia se transforme em uma firme estrutura da alma: 

 

                                                           
69 Ibid. Carta 41, 8 
70 Ibid. Carta 16,1 
71 Ibid. Carta 16,1 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proposita&la=la&can=proposita0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=custodias&la=la&can=custodias0&prior=proposita
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=honesta&la=la&can=honesta0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proponas&la=la&can=proponas0&prior=honesta
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A filosofia não é uma habilidade para exibir em público, não se destina 
a servir de espetáculo; a filosofia não consiste em palavras, mas em 
ações. O seu fim não consiste em fazer-nos passar o tempo com 
alguma distração, nem em libertar o ócio do tédio. O objetivo da 
filosofia consiste em dar forma e estrutura a nossa alma, em ensinar-
nos um rumo na vida, em orientar os nossos atos, em apontar-nos o 
que devemos fazer ou pôr de lado, em sentar-se ao leme e fixar a rota 
de quem flutua à deriva entre escolhos. Sem ela ninguém pode viver 
sem temor, ninguém pode viver em segurança. A toda a hora nos 
vemos em inúmeras situações em que carecemos de um conselho: 
pois é a filosofia que no-lo pode dar.72 
 
 

Nos parece certo afirmar que Sêneca entende que é a filosofia, que para um 

estoico é o estudo da physis (física), o estudo do logos (lógica) e da ética que dará ao 

homem a capacidade de não somente entender o cosmos em que ele está inserido, 

sua relação com as partes desse cosmos enquanto parte dele também. E uma 

harmonização entre sua vontade e a vontade divina que poderemos chamar de 

Destino. Ele cita uma objeção: 

 

 
Haverá quem diga: “De que me serve a filosofia se existe o destino? 
De que me serve ela se há um deus que tudo dirige? De que me serve 
ela se tudo obedece ao acaso? De fato, tão impossível é alterar o que 
está predeterminado como tomar providências em relação ao que é 
incerto, pois ou as minhas decisões já foram antecipadas por um deus 
que me indicou como agir, ou então é a fortuna que nada deixa 
entregue ao meu arbítrio”73 
 
 

A que Sêneca responde: 

 

Qualquer que seja, meu caro Lucílio, o valor destes argumentos, e 
mesmo que todos sejam válidos, devemos praticar a filosofia. Quer 
nos determine a lei inexorável do destino, quer algum deus moderador 
do universo ordene todos os acontecimentos, quer seja o acaso que, 
desordenadamente, empurre os baldões o curso da vida humana, a 
filosofia deverá proteger-nos. Ela nos incitará a obedecer 
espontaneamente à divindade, a resistir a pé firme à fortuna; ela nos 
ensinará a seguir a divindade, ou suportar o acaso.74 
 
 

                                                           
72 Ibid. Carta 41, 8 
73 Ibid. Carta 16, 4 
74 Ibid. Carta 16, 5 



38 
 

 
 

Ainda de maneira preliminar Sêneca, diante das possibilidades aventadas 

pelo objetor retórico de Sêneca, quais sejam: Seja por meio de um determinismo 

inexorável; seja pelo braço forte de um deus que determine tudo o que aconteça; seja 

pela força irracional do acaso que o curso da vida se dê; assevera o sábio Sêneca: “A 

filosofia nos incitará a obedecer espontaneamente à divindade”, ou seja, a maneira de 

harmonizar esta boa vontade que surge do uso incipiente da razão, é tornar esta boa 

vontade em sabedoria pela filosofia. 

Nos parágrafos seguintes da carta 16, depois de Sêneca voltar à exortação 

original da carta: Conserva o ímpeto (impetus)! “de modo que este ímpeto de hoje se 

torne configuração permanente da tua alma”75. Parece que Sêneca indica em que grau 

está seu amigo.  

Em seguida Sêneca cita uma frase de Epicuro: “Se viveres conforme a 

natureza, nunca serás pobre; se viveres conforme a opinião do vulgo, nunca será 

rico”76, contrapondo o sumo, a virtude como um bem em si mesmo, sendo, portanto, 

perfeito no sentido antigo, ou seja, aquilo que tem um fim e um limite, enquanto que 

os desejos gerados por falsa opinião, não encontram limites, como o desejo por 

riquezas, exemplo contemplado por Sêneca. 

Concluímos este capítulo então destacando como Sêneca utiliza do conceito 

de Homología (conuenientia no latim segundo Cícero) que recebe do estoicismo 

antigo como a “virtude”, que, “na realidade, baseia-se na conuenientia (holmología): 

todas as suas realizações se situam ao mesmo nível, numa harmonia perfeita”77. 

Analisamos ainda três cartas (5, 122 e 41) onde Sêneca utiliza o termo secundum 

naturam, entendendo que nestas cartas este termo não corresponde diretamente à 

homologia da carta 74 já que referem-se a etapas anteriores do télos, enquanto 

propósito último do sábio (cartas 5 e 122 – télos enquanto ordenamento social; carta 

41 – télos enquanto Natureza humana ou razão), entendendo que Sêneca considera 

um processo transformação do sábio, desde sua iniciação quando surge o ímpeto 

(impetus), pela sabedoria, até que ela se transforme em uma configuração 

permanente da alma (habitus). 

 

 

                                                           
75 Ibid. Carta 16, 6 
76 Epicuro, fr 201 Usener. apud Ibid. Carta 16,7 
77 SÊNECA, op. cit. Carta 74,30 
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4.  Homología entre Vontade e Destino na concepção senequeana. 

Neste capítulo vamos analisar a carta 107 de Sêneca a Lucílio, onde o filósofo 

expõe conselhos a seu amigo sobre a necessidade de conformar a vontade pessoal 

à vontade divina a partir do termo Naturae consentire, utilizado pelo cordobês. A partir 

da carta vamos expor também a doutrina estoica defendida por Sêneca sobre deus 

enquanto Natureza e enquanto Destino, além de utilizar outros trechos de outras 

cartas de Sêneca a Lucílio para corroborar aos ensinos de Sêneca na carta 107. 

 

4.1 Homología entre Vontade e Destino na carta 107 – Naturae consentire 

A carta 107 nos é importante porque tem como temática mais relevante a 

relação da vontade humana com o Destino estoico que é, segundo a doutrina do 

pórtico, inevitável. Nesta carta percebemos como Sêneca entende a liberdade da 

vontade do sábio em sua relação com o Destino. O termo utilizado nesta carta para 

este acordo entre vontade de Destino é, segundo estudioso, um sinônimo de 

conuenientia78, a saber: consentire. 

A carta tem início com uma exortação de Sêneca a Lucílio: O aluno de Sêneca 

está afligido porque uns dos seus escravos o enganou e o deixou: “Que é feito da tua 

capacidade de prever? Onde está a tua sagacidade na apreciação das coisas? Onde 

está a tua grandeza de alma? Deixares-te afligir por uma questão tão mesquinha!”79 

assevera o cordobês. Sêneca argumenta que este fato deveria ser algo previsível a 

Lucílio e que este deveria saber ser bem provável que assim se desse. Sêneca chega 

a reclamar seriamente com Lucílio dizendo: “Nada disto se pode considerar um 

acontecimento insólito e inesperado”80. Sêneca ensina que estes males que 

acontecem na vida, enquanto jornada, vão nos acompanhar e não há como fugir deles. 

Mas há algo a fazer: 

 

Temos de viver com estes seres por companhia. Tu não podes 
escapar a estes males, mas podes aprender a desprezá-los – e para 
tanto bastar-te-á meditar neles sem cessar e conjecturar que todos 
eles podem ocorrer. Qualquer pessoa enfrenta valorosamente uma 
situação para a qual se preparou com antecedência, e resiste mesmo 

                                                           
78 ARMISEN-MARCHETTI, M. Sapientiae facies. Études sur les images de Sénèque. Paris: Les 
Belles Lettres, 1989. E WILDBERGER, J. Seneca und die Stoa: Der Platz des Menschen in der Welt. 
Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2006. Vol. I-II. Apud. DE PIETRO, op. cit. p. 102 
79 SÊNECA. op. cit. Carta 107,1. 
80 Ibid. Carta 107,2 
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às circunstâncias difíceis se nelas tiver previamente pensado. Um 
indivíduo mal preparado, pelo contrário, fica em pânico à mínima 
contrariedade. Temos, portanto, de fazer com que nada nos caia em 
cima inopinadamente; e como as coisas nos parecem mais graves 
quando não são previstas, uma meditação contínua conseguirá que 
não te vejas em caso algum, com a inexperiência de um recruta.81 

 
 

´ Esse trecho nos mostra como Sêneca entende como é importante o exercício 

de prever todas as coisas que podem acontecer, para não ser pego de surpresa pela 

Fortuna quando alguma dificuldade surge. Interessante que o cordobês utiliza, não 

somente aqui, mas também em outras cartas a imagem militar para expressar seu 

pensamento. Assim como o militar deve estar sempre pronto a prever todas as 

dificuldades da batalha, assim também o sábio deve se precaver contra todas as lutas 

em sua vida.  

 A partir do parágrafo sétimo, Sêneca faz o movimento que já o vimos fazer em 

suas cartas, ele compara as dificuldades da vida com os acontecimentos na natureza 

e ele expõe como os fenômenos da natureza nos colocam em posição de 

vulnerabilidade. 

 

O inverno traz consigo o frio, logo nós devemos suportar o frio. O verão 
traz consigo o calor, e nós temos de suportar o calor. O tempo incerto 
é nocivo à saúde, e nós temos de nos sujeitar à doença. Em qualquer 
lugar nos pode sair ao caminho uma fera, ou alguém mais perigoso do 
que todas as feras: um homem! A água destrói uma coisa, o fogo outra. 
Nós não podemos alterar essas condições da existência; podemos, 
contudo, assumir uma atitude de coragem, digna de um homem de 
bem, e graças a ela suportar com valor os golpes do acaso e 
submetermo-nos à lei da natureza (naturae consentiamus).82 
 
 

Temos aqui uma exposição senequeana primeiramente de uma condição de 

causalidade inevitável que afeta todo o cosmos e da qual o ser humano não pode 

escapar. Que o inverno traz sempre o frio e que o verão sempre trará o calor é uma 

observação da determinação causal do mundo, defendida pela escola estoica. Os 

efeitos que são gerados tornam o ser humano, de forma inevitável, uma parte passiva 

de todo esse processo. Dessa maneira, resta aos seres humanos duas opções: (i) 

recusarem a ocorrência desses fenômenos, mesmo que nada possam fazer para 

evitá-los; (ii) ou aceita-los voluntariamente, adaptando-se (consentire) a eles. Esta 

                                                           
81 SÊNECA, op. cit. Carta 107, 3 e 4 
82 Ibid. Carta 107,7 
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adaptação proposta por Sêneca, bem como a que natureza nesta carta o filósofo 

exorta Luciílio a se adaptar, ficam claros a seguir: 

 

A natureza aliás, com as suas alternâncias, torna mais suportável o 
mundo a nossa volta: a bonança sucede a tempestade; o mar agita-
se, mas antes estivera calmo; os ventos não sopram continuamente; 
o dia segue-se à noite; uma parte do firmamento eleva-se acima do 
horizonte, enquanto a outra desce abaixo dele: em suma, o ritmo 
constante do universo é alterno. A esta lei deve conformar-se o nosso 
espírito; deve ceder, deve obedecer a tal lei. Deve ter consciência de 
que tudo o que acontece não pode deixar de acontecer, em vez de se 
atrever a censurar a natureza. A melhor atitude a tomar é a de aceitar 
o que não podemos alterar, e conformarmo-nos sem resmungar com 
os desígnios da divindade que rege o curso do universo.83 
 
 

Observamos então, uma indicação senequeana da alternância dos 

fenômenos, e uma certa ordem dos mesmos: bonança e tempestade, dia e noite. Se 

na carta 41 vimos a natureza sendo chamada de deus, sendo então destacada a sua 

grandeza e complexidade, aqui também vemos a natureza como deus, no entanto, 

como um deus que deve ser obedecido porque se manifesta a partir de tais fenômenos 

naturais impondo leis. Aqui vemos mais uma vez a linguagem militar comparando o 

homem ao soldado que deve obedecer ao seu general sem questioná-lo: 

 

...mau soldado é aquele que segue o seu general sempre a queixar-
se! Por conseguinte, aceitemos pressurosos e animados as suas 
ordens, não queiramos fugir ao curso desta máquina deslumbrante na 
qual estão entretecidos também os nossos sofrimentos. Dirijamos a 
Júpiter (o timoneiro que dirige esta imensidão) palavras semelhantes 
às que o nosso Cleantes usou nos seus magníficos versos, e que eu, 
seguindo o exemplo desse grande escritor que foi Cícero, me permito 
traduzir para a nossa língua. Se eles te agradarem, acolhe-os 
favoravelmente; se não te agradarem, fica pelo menos sabendo que 
eu procurei imitar o exemplo de Cícero.84 

 
 

O convite de Sêneca não é a uma atitude de resignada aceitação diante das 

demandas inevitáveis que o Destino nos sanciona, mas uma atitude de entusiástica 

aceitação frente aos comandos prescritos por aqueles que dirigem o Destino (neste 

verso Sêneca evoca a Júpiter como comandante desta embarcação universal). Vemos 

então que o verbo consentire utilizado por Sêneca nesta carta como sinônimo da 

                                                           
83 Ibid. Carta 107, 8 e 9 
84 Ibid. Carta 107, 9 e 10 



42 
 

 
 

harmonia entre a vontade pessoal e o Destino, vai muito além de uma mera aceitação 

do Destino, este movimento da alma é aquele que molda a vontade para uma 

adaptação plena com a vontade suprema do Destino. Seria essa a solução 

senequeana para os sofrimentos diante das mazelas causadas pelo Destino. Isso fica 

claro na versão senequeana do Hino a Zeus de Cleantes: 

 

“Guia-me, ó pai que reges o excelso céu, 
Para onde te aprouver: não hesitarei em obedecer-te; 
Aqui estou, sempre pronto! Se resistir, terei que seguir-te gemendo, 
Suportando de má vontade o que podia ter feito de bom grado. 
O destino guia quem o segue, arrasta quem lhe resiste!85 

 

 Interessante observar que o último verso86 está ausente das citações gregas 

referidas a Cleantes, tendo sido até mesmo considerado uma criação de Sêneca. A 

carta termina enfatizando a necessidade da harmonia entre vontade de Destino: 

 

Vivamos assim, falemos desta maneira! Que o destino nos encontre 
sempre prontos, sempre de boa vontade. Uma alma verdadeiramente 
grande é aquela que se confia ao destino. Mesquinho e degenerado, 
pelo contrário, é o homem que tenta resistir, que ajuíza mal da ordem 
do universo e que acha preferível corrigir os deuses do que emendar-
se a si próprio!87 

 

 

Observamos então na carta 107 que a ideia de relação entre a vontade 

humana deve estar totalmente adaptada ao Destino. O Destino aqui se revela na 

comparação com os fenômenos naturais, mas também com a própria divindade que 

a tudo dirige de acordo com sua vontade. Vamos entender melhor a relação entre 

Natureza, deus e destino no estoicismo. 

 

4.2 Deus, Natureza - heimarméne e fatum 

 

Deus é uma substância única, quer se chame mente, ou destino, ou 
Zeus, mas é designado ainda por muitos nomes. 

                                                           
85 Ibid. Carta 107, 11 
86Em latim: Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. Apud,  
In:http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Sen.+Ep.+107.11&fromdoc=Perseus%3Atext%3A20
07.01.0080 
87 SÊNECA. op. cit. Carta 107, 12 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Ducunt&la=la&can=ducunt0&prior=bono
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=volentem&la=la&can=volentem0&prior=Ducunt
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fata&la=la&can=fata0&prior=volentem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nolentem&la=la&can=nolentem0&prior=fata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=trahunt&la=la&can=trahunt0&prior=nolentem
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No princípio, Deus estava só em seu ser, e transformava toda a 
substância em sua volta por meio do ar em água, e como no sêmen 
está o germe, da mesma forma aquilo que é a razão seminal do 
cosmos permanece como criador no úmido, de tal maneira que a 
matéria passa a ter por sua obra a faculdade de continuar a gerar. O 
próprio Deus criou em primeiro lugar os quatro elementos – fogo, água, 
ar e terra.88 

 

Se há uma diferença fundamental entre a cosmologia estoica e a platônica, 

embora haja pontos afins entre as doutrinas a partir da leitura do Timeu de Platão, é 

que diferente de um deus que age de fora como criador, artesão, agente sobre a 

matéria, como é o demiurgo platônico, o deus estoico é panteísta89, ou seja, é 

imanente a tudo quanto existe. 

Assim, a geração deste mundo estoico não se alinha à maneira platônica do 

artesão que age de fora para dar forma à matéria, sendo porém entendida a partir da 

formação biológica com uma geração que acontece de dentro para fora, gerando um 

mundo esférico, “composto de quatro camadas concêntricas: a terra no centro, depois 

a água e o ar, e por fim, na periferia, o fogo”90. 

A concepção panteísta da teologia estoica e da criação biológica de tudo o 

que há não devem nos levar a pensar num deus que se confunde com tudo o que há, 

sendo, portanto, um deus que seja citado apenas como estrutura didática da doutrina. 

O deus estoico é um deus inteligente e o próprio mundo é um mundo racional. Os 

estoicos viam uma clara relação entre o organismo de um animal e o “organismo” do 

universo. Tal argumentação dada a Zenão, ensina: “Nada que não tenha parte alguma 

com o espírito e com a razão pode gerar um ser animado e racional. Mas o mundo 

gera seres animados e racionais. Portanto o mundo é animado e racional”91. 

O deus estoico não é somente racional, mas ele também é providencial, ou 

seja, programa nos mínimos detalhes tudo o que ocorrerá. A maneira como o deus 

estoico controla tão complexas redes causais em todo o universo é explicada pela 

presença do pneuma, algo como o ar quente que anima e que atravessa todas as 

coisas, diferindo em suas potências, de acordo com o grau de tensão, tendo uma 

tensão mínima (héxis) nas coisas inanimadas como uma pedra; tendo uma tensão 

                                                           
88 LAERTIOS, op. cit. VII, 135-136 
89 O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, 
e imanente, ou que o Universo (ou a Natureza) e Deus são idênticos. 
90 GOURINAT, BARNES, op. cit. p. 96 
91 Cícero, Da Natureza dos deuses, II, 22 = LS 54G, apud. GOURINAT, BARNES, op. cit. p. 97. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imanente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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maior nos seres animados como plantas; alcançando o máximo de sua tensão na alma 

(psiché), atingindo um quarto grau àqueles que dá a “inteligência”. 

Podemos extrair de tais afirmações uma conclusão lógica, qual seja, o destino 

estoico se conecta com esse lógos estoico como a estrutura que garante uma certa 

ordem cósmica que se dá pelo entrelaçamento causal que mantém tudo o que há 

operante. Isso faz com que entendamos que o Destino se torna esse nexum causarum 

do universo, e nos coloca longe da compreensão de Destino como uma força fatal e 

cega como o acaso epicurista. 

 

“Chamo de destino, aquilo que os gregos denominam heimarméne, 
que consiste na ordenação seriada das causas, na qual uma causa se 
conecta a outra e gera os eventos a partir de si. Esta é a verdade 
perpétua que emana de toda a eternidade. Desse modo, nada ocorre 
se não tiver sido previsto que iria ocorrer, da mesma maneira que nada 
há de ocorrer sem que existam na natureza as causas eficientes de si 
próprio171.”92 
 

 

É interessante observar como os estoicos lidam com a questão etimológica. 

Segundo estudo de linguistas a partir do Greek-English Lexicon (GEL), heimarméne 

assim se define: “particípio do verbo meíromai (este significando “receber em 

partilha”): a) “receber o que lhe é devido”; b) “obter a parte que lhe cabe”; e c) “ter sido 

decretado” (se empregado no passado)”93. Assim, corroborando o que já foi exposto, 

essa concatenação de causas não se dá gerando eventos desconexos, mas uma 

cadeia logicamente necessária de eventos e que fazem do Destino aquilo que é fruto 

de uma racionalidade perfeita, fazendo do mundo e das coisas que acontecem no 

mundo o melhor que este poderia ser. 

Tal postulação trouxe uma série de dificuldades ao Pórtico, dada a dificuldade 

de explicar todas as coisas irracionais que acontecem no mundo. Spinoza por 

exemplo, embora tenha sido considerado um neo-estoico, para evitar tal problema, 

retirando uma função teleológica da natureza, dizia que deus não dirige todas as 

coisas, pois, se assim fosse, defendia Spinoza, teríamos que dizer que deus não é 

perfeito já que agindo na direção de um fim, algo lhe falta.94 

                                                           
92 Cícero, De Diuinatione, I, 125. apud. DE PIETRO, op. cit. p. 125 
93 Cícero, De Diuinatione I, 321, apud. Ibid. p. 125 
94 SPINOZA, Baruch de. A Ética, in Os Pensadores. Ed. Abril, São Paulo, 1979. Apêndice da Parte I 
(De Deus) 
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É esta ideia de Destino que está posta na carta 107 de Sêneca a Lucílio. Os 

fenômenos naturais como força inevitável do Destino não são somente aceitos por 

causa da inevitabilidade de sua ação no homem, mas, e sobretudo, porque devem ser 

vistos como força racional e perfeita que acontece para o Bem do todo, mesmo que 

num primeiro impulso pareça trazer efeito ruim ao homem que sofre a ação. 

 

 

4.3 A ação livre da voluntas frente à inevitabilidade do fatum 

 É de Cícero a definição da noção de voluntas:  

 

Tão logo se apresenta a imagem de alguma coisa que pareça um bem, 
a própria natureza impele a alcançá-lo. Quando isso se faz com 
firmeza e prudência, os estoicos chamam esse empenho deste modo: 
Boulesis. Quanto a nós, nós o chamamos de uoluntas. Eles julgam 
que ela se encontra somente no sábio, e a definem desta maneira: a 
uoluntas é o desejo acompanhado de razão.95 
 

 

É difícil definir com precisão um conceito de voluntas em Sêneca. De maneira 

bem ampla, seria uma tendência capaz de assentimento, mas um impulso nobre e até 

mesmo um simples desejo são, para o filósofo, voluntas. Como vimos na carta 16 de 

Sêneca, voluntas é somente o passo inicial na busca do supremo bem porque ainda 

é um ímpeto (impetus) e não tem a firmeza necessária. Este ímpeto precisa se 

transformar em uma disposição durável que Sêneca chama de hábitus. 

Na carta 107 vemos como Sêneca exorta seu aluno Lucílio à uma mudança 

de relação com os infortúnios da vida. Quando evoca o exemplo dos fenômenos 

naturais como expressão da força inabalável do Destino, Sêneca nos remete à igual 

relação do homem frente aos infortúnios de toda sorte pelos quais os homens passam 

e que estão fora de seu controle. Neste caso, a única liberdade que temos é aquela 

atitude interna do indivíduo. Assim, Sêneca está exortando a seu aluno a não se opor 

àquilo que está na ordem inevitável do Destino, pelo contrário, Lucílio deve aderir-se 

voluntariamente ao curso da Providencia. 

                                                           
95 CÍCERO, Tusculanae IV, 6, 12. apud. BREGALDA, Maíra Meyer. Sapientia e uirtus: princípios 
fundamentais no estoicismo de Sêneca. 2006. Dissertação (pós-graduação em Linguística) 
UNICAMP. p. 28 
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É interessante pensar que o termo utilizado por Sêneca para denotar esta 

harmonia entre o homem e a natureza, naturae consentiamus96, nos remete 

diretamente à ideia de harmonização da própria vontade. O verbo sentire, segundo o 

Oxford Latin Dictionary, está ligado tanto ao que tem um “sentimento”, como ao que 

tem uma “opinião” ou emite um “julgamento”97. Ligado ao prefixo “con”. Que em Latim 

tem o mesmo sentido que o mesmo prefixo em português, teríamos algo como “ter a 

mesma opinião”, “consentir” ou “concordar, ter mesma intenção”98. 

Olhando então para o termo utilizado por Sêneca nesta carta, nos parece claro 

que o termo utilizado aqui, naturae consentiamus, está de acordo com aquilo que 

Sêneca deseja ensinar: há uma participação da vontade humana na realização de 

uma perfeita relação entre o que acontece na natureza, e está fora do encargo 

humano, e a vontade humana que deverá se mover, de uma resignação aos 

infortúnios da vida, para uma livre aceitação do Destino como vontade divina. 

Vamos nos utilizar de alguns outros trechos das cartas para entender que a 

ideia exposta acima está também presente em outras cartas como demonstramos a 

seguir: 

Na carta 34 Sêneca fala sobre a sua alegria em ver em Lucílio, depois de sua 

tutela, que o mesmo já se “retirara do vulgo”99. Compara esta alegria à do agricultor 

que vê a árvore que plantou dando fruto, à do pastor que vê seu rebanho dando crias, 

à do pai que cria o filho, questiona retoricamente Sêneca: “nós, educadores 

espirituais, que pensas tu que sentiremos ao ver subitamente adultos os espíritos de 

que tomamos conta ainda débeis?”100. Então o estoico assevera: 

 

“E então? – dirás. Tem sido essa a minha vontade (volo)!” Sim, isso já 
significa muito, e não apenas no sentido em que se diz que o começo 
é só por si metade da obra. Esta questão está dependente da vontade, 
e por isso uma grande parte de bondade consiste em querermos ser 
bons. Sabes o que eu chamo ser bom: ser de uma bondade perfeita, 
absoluta, tal que nenhuma violência ou imposição nos possa forçar a 
ser maus.”101 

 

                                                           
96 SÊNECA, op. cit. Carta 107,7 
97 Oxford Latin Dictionary, sentidos 6, 7, 8 e 9. apud DE PIETRO, op. cit. p. 128. 
98 Oxford Latin Dictionary, sentidos 2, 4, 5, 6 e 8. apud DE PIETRO, op. cit. p. 128. 
99 SÊNECA, op. cit. Carta 34, 1 
100 Ibid. Carta 34,1 
101 Ibid. Carta 34, 3 
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 Sêneca parece então, a partir do trecho supracitado, condicionar o “ser bom” 

ao “querer ser bom”, como num jogo de causa e efeito. Esta vontade, este “querer ser 

bom” é a condição inicial para que Lucílio, com a tutela de Sêneca, continue trilhando 

a jornada rumo à sapientia. 

 Na carta seguinte, carta 35, Sêneca indaga sobre a alegria de poder ter a Lucílio 

como amigo, ainda que sua amizade com Lucílio dependa ainda de que este cresça 

ainda mais em sabedoria. Sêneca fala do quanto poderá ser proveitosa esta amizade 

sobretudo na possibilidade de estarem juntos, tendo uma só alma. No último parágrafo 

da breve carta, Sêneca o convida: 

 

Vem depressa até mim, mas chega primeiro até ti mesmo! Progride, 
sempre com este máximo objetivo: obteres uma perfeita constância. 
Quando quiseres verificar se fizeste algum progresso, indaga se a tua 
vontade de hoje é idêntica à de ontem: uma mudança de vontade é 
indício de que a alma anda à deriva, aparecendo aqui ou ali conforme 
a levar o vento! O que está fixo e bem agarrado ao chão não erra ao 
acaso: o mesmo sucede ao sábio consumado, e, por vezes, mesmo 
àquele que ainda se encontra em fase de aperfeiçoamento. A 
diferença entre ambos reside em que o segundo, embora sem mudar 
de posição, oscila na sua base, enquanto o primeiro nem sequer 
oscila.102 

 

 Nesse trecho aparece uma noção importante nesse processo de 

aperfeiçoamento rumo à sapientia, a noção de constância (constantia), que é um dos 

termos que tanto Cícero quanto Sêneca usam como sinônimo de conueniêntia, e que 

denota esta firmeza da vontade que caracteriza o sábio. Esta constância, a despeito 

da alternância própria das circunstâncias externas (fenômenos naturais e infortúnios 

da vida), é algo que se busca internamente, “chega primeiro até ti mesmo” revela a 

busca interior por uma alma constante. 

 A oscilação da vontade é o indício da falta de constância. A vontade fixa e 

constante que, como vimos na carta 16, se tornou habitus, é própria da alma do “sábio 

consumado”, embora possa ser vista naquele que ainda se aperfeiçoa. A diferença 

entre os dois está justamente na base, na alma, na vontade daquele que se aperfeiçoa 

ainda oscilante, frente à alma inabalável do sábio cuja vontade não oscila. 

Vimos então neste capítulo que a carta 107 de Sêneca a Lucílio nos apresenta 

a vontade humana como requisito importante para que haja essa harmonia entre o 

                                                           
102 Ibid. Carta 35, 4 
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homem e a natureza. Sêneca se utilizou dos fenômenos naturais para mostrar a 

Lucílio como estamos todos a mercê da vontade do Destino, sendo que a melhor 

maneira de lidarmos com esta força inabalável é a entusiástica aceitação do Destino 

como força divina racional que age para realizar o que deve ser realizado. Este 

processo se dará a partir de uma disposição interna do indivíduo em tornar a sua 

vontade, incialmente oscilante, em disposição firme em “ter a mesma decisão” 

(consentire) com a Natureza, de maneira que esta vontade se torne numa vontade 

que não oscila. 

 

5. Considerações finais 

É Epicteto quem ensina que a razão liberta. Interessante notar que para o 

estoicismo greco-romano a palavra “razão” denota aquele que tem “livre-arbítrio”103. 

Dentre todos os animais o ser humano é aquele ser único dotado da capacidade de 

entender o governo do mundo, sendo então convocado à participação da ordem 

cósmica, enquanto os demais seres estão subjugados por um fatalismo natural. A 

liberdade do humano é encontrada naquilo que independe de qualquer circunstância 

externa: a vontade. Tanto mais livre será o homem que usa a sua vontade ensinando-

a a rejeitar as coisas que dela não dependem. É o estoico Marco Aurélio que ensina: 

 
 
Se consideras para ti um bem ou um mal alguma das coisas que não 
são de teu arbítrio, fatalmente, conforme esse mal te ocorra ou esse 
bem te falte, te queixarás dos deuses e odiarás os homens causadores 
ou suspeitos de causadores possíveis da falta ou da ocorrência. 
Cometemos muitas injustiças por causa de disputas a esse respeito. 
Se, porém, considerarmos como bens ou males apenas o que de nós 
depende, nenhum motivo resta quer de acusar os deuses, quer de 
manter uma atitude hostil para com o homem.104 

 

 

 Por outro lado, se o homem toma como propósito de vida tomar para si 

vantagens e benefícios externos, ou seja, que não dependem de sua vontade, para 

Epicteto será inevitável que se torne escravo daqueles que dominam tais vantagens, 

tais benefícios. Assim, aquele que assim sucede se torna injusto e mesquinho. 

                                                           
103 VEYNE, Paul. Séneca y el estoicismo. Trad. Mónica Utrilla. México: Fondo de Cultura Económica, 
1996. Pp. 101-102. 
104 MARCO AURÉLIO, Meditações, VI, 41 [Os pensadores, p. 297]) 
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 O consentimento da vontade com o destino é o perfeito acordo entre todas as 

funções da alma no eu mais alto grau. Este ato de consentimento, segundo os 

estoicos, é um ato voluntário da alma que reconhece a força do Lógos (Kosmos, Zeus) 

em ordenar todas as coisas que acontecem com sabedoria e providência. Ou seja, o 

homem de fato livre é aquele que entre o que é racional e o que é irracional, escolhe 

aquele em detrimento deste, porque naquele realiza sua liberdade enquanto ser 

racional. Aquele que escolhe o que é irracional se torna escravo das paixões, negando 

paradoxalmente aquilo que a providencia lhe confiou, a razão. Para realizar tal coisa 

grandiosa, tal como, sabendo que o curso natural da vida nos leva ao martírio, desejar 

o martírio, nos ensina Sêneca: 

 

 

Toma bem atenção a nunca fazeres nada contrariado: a mesma coisa 
que, para quem tenta opor-se-lhe, é uma necessidade imperiosa, 
deixará de o ser para quem voluntariamente a aceita. É o que te digo: 
quem cumpre de boa vontade uma ordem evita o mais amargo aspecto 
da servidão, que é fazer alguma coisa contra vontade. Ninguém é 
infeliz quando faz algo porque o mandam, mas sim quando o faz de 
má vontade. Preparemos, portanto, a nossa alma para fazer 
voluntariamente o que as circunstâncias de nós exigirem.105 

 

 

Esta harmonia e consentimento não devem ser vistos, no entanto, como mera 

adaptação psicológica. Esta ligação se dá por uma espécie de simpatia universal que, 

de acordo com a física estoica, mantém coesa a substância universal. Todas as coisas 

no universo estão entretecidas de maneira que todas são amigas e participam de uma 

espécie de sinfonia universal. Como diz Marco Aurélio, “tudo está, de certo modo, 

entrelaçado e, consequentemente, conectado em mútua afeição porque sua 

sucessão em ordem é proveniente da operação de correntes de tensão e da 

unidade de toda a substância”106. Somos todos parte de deus – o corpo esférico 

do universo – de maneira que a divindade sente todos os movimentos como seus. 

Nossa liberdade, de acordo com os estoicos, se dará quando nossa vontade é a 

mesma vontade de deus porque somos parte desse todo.  

                                                           
105 SÊNECA. op. cit. Carta 61,4 
106 MARCO AURÉLIO. Meditações. Introdução, tradução e notas de Jaime Bruna. Editora Cultrix, São 

Paulo, 1989. VI, 38. 
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Como vimos, Sêneca ensina que essa vontade humana sofre uma 

progressiva transformação e adaptação à vontade do universo. Não há, portanto, 

violência, coerção externa ou anulação da vontade pessoal em nome da vontade do 

universo. O que há é o reconhecimento do lógos no humano, a percepção do humano 

como parte do divino, nas palavras de Sêneca: “a divindade está perto de ti, está 

contigo, está dentro de ti!”107 

Esta homologia ou conuenientia, segundo grego e latinos; esse acordo, essa 

adaptação ou consentimento, não é um “querer” da mesma maneira que o destino e 

que se dá a posteriori do fato ocorrido, como uma resignada aceitação do destino. É, 

antes, uma preparação interna diante incognoscibilidade do futuro para enfrentar tudo 

o que poderá acontecer, de modo a responder aos infortúnios da vida com frieza 

(ataraxia). A esta capacidade Sêneca chama “grandeza de alma”: “Que é feito da tua 

capacidade de prever? Onde está a tua sagacidade na apreciação das coisas? Onde 

está a tua grandeza de Alma?”108. 

Sendo assim, a harmonia entre a vontade do sábio e o destino não se dá por 

uma progressão e esforço do filósofo por mudar sua vontade e coaduná-la à vontade 

de deus, pois, se assim fosse, não seria natural, seria artificial; antes, é revelação: nos 

tornamos sábios quando a luz que há em nós nos revela quem somos: 

 
 
Os atletas precisam de grande quantidade de comida e bebida, de 
muitos unguentos, sobretudo de um treino intensivo: tu, para atingires 
a virtude (virtus). Não precisarás de dispender um tostão em 
equipamento! Aquilo que pode fazer de ti um homem de bem existe 
dentro de ti. Para seres um homem de bem só precisas de uma coisa: 
a vontade.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 SÊNECA. op. cit. Carta 41,1 
108 Ibid. Carta 107,1 
109 Ibid. Carta 80, 3 e 4 
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